GLOBÁLNÍ MEGATRENDY:
INOVAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI A
NASTUPUJÍCÍ VÝZVY PRO
PLZEŇSKÝ KRAJ
Kulaté stoly
Plzeň 7. června 2022

PRŮBĚH
13:30 – 13:45

Úvod a cíle

14:45 – 15:00

Příspěvek + Moderovaná
diskuse

Společné
shrnutí

13:45 – 14:45

▪ Uvítání a představení

▪ Rekapitulace cílů analýzy
a zacílení diskuse u
kulatého stolu
▪ Forma diskuse a
materiály

▪ Možné otevření diskuse
účastnickým příspěvkem („Příběh“
využití rozvoje příležitosti v
návaznosti na vliv GMT)

▪ Sdílení hlavních
poznatků z diskusí u
všech kulatých stolů
▪ Uzavření debaty

▪ Moderovaná debata
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JAK DISKUSE PŘISPĚJE K NAPLNĚNÍ CÍLŮ ANALÝZY
GMT PRO PLZEŇSKÝ KRAJ
Cíle analýzy
▪ Poskytnout podklad pro rozšíření znalostí pro aktualizaci Regionální inovační strategie
Plzeňského kraje v r. 2022, konkrétně krajských domén specializace, v kontextu
možných dopadů relevantních globálních megatrendů a společenských výzev.
— Identifikovat nejperspektivnějších směry výzkumu, vývoje a inovací (v souvislostech dopadů GMT), ve kterých má kraj
největší potenciál k rozvoji
— Identifikovat největší rizika, která mohou rozvoj ekonomické základny, inovačních podniků, výzkumných a vývojových
pracovišť v Plzeňském kraji ohrozit
— Získat další relevantní informace pro nastavení inovačních procesů (potřeby)

➢ Výstupy práce budou přizpůsobeny pro potřeby aktualizace regionální inovační strategie a budou JEDNÍM ze vstupů
při uvažování o aktualizaci oborových domén RIS PLK.

Diskuse u tematických kulatých stolů dává možnost společně prozkoumat názorové/expertní
pohledy na diskutované téma příležitostí a rizik pro výzkum, vývoj a inovace vyplývajících z GMTs
cílem zmapovat danou problematiku v rámci dané oblasti.
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HLAVNÍ CÍL DISKUSE
Cílem dnešní diskuse je identifikovat nové příležitosti
pro rozvoj výzkumných a inovačních aktivit v návaznosti
na působení GMT.
Klíčová otázka:

▪ Budete schopni pomocí VaVaI rozvíjet příležitosti
vyplývající z GMT nebo na ně reagovat?
• Za jakých podmínek?
• Co k tomu potřebujete?
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MATERIÁLY
▪ Kontextové materiály k RIS (na stole)
— Přehled vybraných regionálních dat
— Přehled k doménám specializace RIS v současné podobě

▪ Kontextový materiál k analýze megatrendů (na stole)
— Strukturovaný podrobný popis prioritních a významných GMT a jejich hybných sil dle výsledků
hodnocení, včetně popisu jejich potenciálních implikací

▪ Pracovní přehledový materiál jako pomůcka k diskusi (v tisku pro každého účastníka)
— Matice nejvýznamnějších klíčových hybných sil dle prioritizace GMT (syntéza analýzy, šetření a
diskuse)
— Přehled možných příležitostí a rizik pro rozvoj výzkum a inovací v kraji v návaznosti na hodnocení
významnosti vlivu GMT a jejich hybných sil
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MATERIÁLY
Následující podkladové materiály jsou k dispozici každému ze
zúčastněných v tisku
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GMT
dle
priori
tizace

1
Technologická změna
a hyperkonektivita

2
Změny v globální
ekonomice

3
Nové pracovní a
obchodní modely

4
Stárnutí populace
a demografické
změny

5
Urbanizace a chytrá
města

5
Geopolitické
napětí a
změny
vládnutí

6
Degradace
životního prostředí
a klimatická změna

7
Rostoucí spotřeba
zdrojů

8
Změny
společenských a
individuálních
hodnot

Významnost HS pro budoucí vývoj kraje (dle výsledků hodnocení a diskuse s aktéry)**

*KHS, které byly hodnoceny jako spíše nepředvídatelné,
**Přehled obsahuje pouze HS s hodnocením > 3,5 (nadprůměrná významnost)

HODNOCENÍ GMT A KHS

Pokročilá výroba

Zhoršení kvality a
dostupnosti vody
Zpomalení tempa
růstu ekonomik a
rostoucí význam
technol. pokroku
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Surovinová
závislost

Inteligentní energetika
Lokální výroba a
hospodaření s
energiemi

Kybernetická
bezpečnost
Umělá inteligence a
strojové učení

Transformace
prům. hodnotových
řetězců

Růst (světové)
spotřeby energie
(tlak na úsporu)

Kybernetická
bezpečnost
Globální
dostupnost a šíření
informací

Průmysl 5.0
Transformace
práce

Informační a
hybridní války*
Změna potřeb a zájmů
pracovníků mladších
generací

Růst městské populace
a vzrůstající význam
menších měst
Rostoucí význam
velkých metropolitních
oblastí
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Rozvoj zdravotních
technologií a
biomedicíny

Pokročilé zdravotnické
technologie
Nesoulad mezi
stávajícími pracovními
dovednostmi a
požadovanými
schopnostmi
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Tlak na udržitelné
hospodaření s
půdou

Cirkulární
ekonomika

Projevy změny
klimatu
Růst příjmových
nerovností

Internet věcí

Aktivity vedoucí k
diverzifikaci
ekonomických rizik
Internet věcí
v každodenním životě

Globální soutěž o
talenty

Nová
veřejná
správa
Pokračující
digitalizace
veř. správy
Správa dat a
nakládání s
nimi

Investice do výzkumu a
vývoje
4 Automatizace výroby a
inteligentní výrobní
,
systémy
3
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Stárnutí pracovní síly

Rostoucí podíl
generace Y, Z, A

Vojenské
velmoci*
Zvyšování
povědomí o
otázkách ŽP

Elektromobilita a jiné
alternativní pohony
Zvyšující se význam
ekonomické a
nucené migrace*
Pokles porodnosti
a růst střední délky
života

Mezinárodní i vnitřní
migrace*

Zastavování půdy
Intenzívní
zemědělství

Změny
spotřebitelského
chování

Nové formy
veř. služeb

GMT

TECHNOLOG.
ZMĚNA A
HYPERKONEKTI
VITA

ZMĚNY V
GLOBÁLNÍ
EKONOMICE

NOVÉ
PRACOVNÍ A
OBCHODNÍ
MODELY
STÁRNUTÍ
POPULACE A
DEMOGRAFICKÉ
ZMĚNY
URBANIZACE A
CHYTRÁ MĚSTA
GEOPOL.
NAPĚTÍ
DEGRADACE
ŽIV. PROSTŘEDÍ
A KLIMATICKÁ
ZMĚNA
ROSTOUCÍ
SPOTŘEBA
ZDROJŮ
ZMĚNY SPOL. A
INDIVIDUÁLNÍC
H HODNOT
NOVÁ VEŘ.
SPRÁVA

TOP KLÍČOVÉ HYBNÉ SÍLY

MOŽNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ INOVAČNÍHO EKOSYSTÉMU PLK

MOŽNÁ RIZIKA PRO ROZVOJ INOVAČNÍHO EKOSYSTÉMU PLK

- Rozvoj nových efektivnějších (ekonomičtějších, ekologičtějších) výrobních
procesů a nových modelů výroby
- Akcelerující rozvoj technologií jako nutný adaptační mechanismus na lokální
dopady globální konkurence o suroviny a materiály
- Rozvoj a široké uplatnění využití tzv. inteligentních technologií (zejména umělé
inteligence) v celé škále oborů, včetně radikálního urychlení VaV
- Akcelerace technologické změny a rostoucí (veřejné) investice do VaV v oblastech
energetiky, dopravy, potravinářství, zelených technologií a zdraví
- Rozvoj kvalitních sítí, vysokého výpočetního výkonu a širokého využití technologií
zajišťující různé formy konektivity
- Přesun ekonomických aktivit k inovačním činnostem s vyšší přidanou hodnotou a
posilování role evropských produkčních řetězců v rámci firem s HQ v EU a vznik
vysoce flexibilních inovačních firem
- Růst poptávky po vzdělané a kvalifikované pracovní síle vedoucí k podpoře
rozvoje lidských zdrojů (nových vzdělávacích programů) včetně získávání a
udržení talentů

- Vysoké náklady na zavádění nových technologií a chytrých řešení,
včetně potřebné infrastruktury, energie a materiálů včetně důrazu na
udržitelnost produkce a snižování využívání primárních zdrojů a surovin
- Nefunkční propojení mezi jednotlivými aktéry inovačního ekosystému a
fragmentace inovačního ekosystému
- Zvyšování rizika a potenciálních dopadů kybernetických hrozeb

- Rozvoj pokračující digitalizace směrem ke kolaborativním modelům práce i ve
výrobě s širším uplatněním konceptu tzv. cobots
- Rostoucí poptávka po adaptabilních řešeních (customizaci) služeb i výrobků
- Rozvoj digitálních platforem pro outsourcing a rozvoj digitálních (veřejných)
služeb
- Uplatňování nových modelů práce
- Využívání velkých dat a inteligentní technologií pro diagnostiku, základní výzkum i
nové nastavení domácí péče, včetně rozvoje asistivních technologií a nositelných
zařízení pro sledování zdraví

- Rychlé změny požadavků na profily absolventů, které přinášejí
sníženou poptávku po určitých typech kvalifikace, zánik segmentů
pracovního trhu a rostoucí specializaci kvalifikovaných pracovních pozic
- Nedostatečná adaptabilita trhů a regulačních rámců na sílící poptávku
po diverzifikaci forem pracovních vztahů
- Globalizovaná soutěž o talenty a odborníky
- Mezinárodní migrační toky s vysokým podílem kulturně vzdáleného a
nekvalifikovaného obyvatelstva
- Stárnutí pracovní síly

- Akcelerace rozvoje udržitelné a lokální (soběstačné) energetiky včetně rozvoje
systémů a technologií pro skladování a chytrou distribuci energie
- Rozvoj mobility nízkých emisí s důrazem na alternativní pohony a redefinici
vzorců dopravy ke snížení zatížení silniční sítě
- Rostoucí poptávka a rozvoj technologií určených pro zajištění bezpečnosti

- Vysoké nároky na restrukturalizaci, zkapacitnění, rozvoj a provozování
různých typů inovativních infrastruktur, které umožní adaptaci na nové
trendy zejména v energetice, mobilitě a digitalizaci

- Zhoršení kvality a dostupnosti
vody
- Tlak na udržitelné
hospodaření s půdou
- Surovinová závislost
- Růst spotřeby energie
- Cirkulární ekonomika
- Globální dostupnost a šíření
informací

- Rozvoj řešení ke zvýšení odolnosti systémů zemědělské výroby
- Zaměření na rozvoj adaptačních schopností osídlených oblastí

- Oslabení ekosystémů vůči hrozbám a jejich omezená schopnost
poskytovat potřebné ekosystémové služby (koloběh vody, přirozené
zpracování atmosférického uhlíku atp.)

- Trend minimalizace odpadu a rozvoj opatření pro udržitelnější životní cyklus
produktů – rozvoj cirkulární ekonomiky

- Rostoucí konkurence o zdroje a suroviny (surovinová závislost,
nedostupnost klíčových zdrojů a surovin)

- Nové ekonomické a inovační příležitosti díky vzniku nových specifických forem
spotřebitelského chování (např. specifické potřeby seniorů a tzv. silver economy,
rozšíření sdílené ekonomiky)

- Vysoké nároky na digitální gramotnost a dovednosti k zajištění
kritického, bezpečného a kreativního využívání digitálních technologií
při učení, práci i ve volném čase

- Pokračující digitalizace
veřejné správy
- Správa dat a nakládání s nimi

- Sběr, využívání a ukládání dat pro efektivní řízení rozvoje regionu, pokračující
digitalizace veřejné správy, včetně její otevřenosti vůči aktérům inovačního
systému

- Digitalizace a zvýšená kybernetická rizika vyžadují odborně zajišťované
zabezpečení dat i infrastruktury a značnou digitální gramotnost
pracovníků, obyvatel i veřejné správy

- Investice do VaV
- Automatizace výroby a
inteligentní výrobní systémy
- Kybernetická bezpečnost
- Pokročilá výroba
- Umělá inteligence a strojové
učení
- Pokročilé zdravotnické
technologie
- Zpomalení tempa růstu
ekonomik a rostoucí význam
technického pokroku
- Transformace průmyslových
hodnotových řetězců
- Transformace práce
- Průmysl 5.0
- Změna potřeb a zájmů
pracovníků mladších generací
- Nesoulad mezi stávajícími
pracovními dovednostmi a
požadovanými schopnostmi
- Rozvoj zdravotních
technologií a biomedicíny
- Zvyšující se význam ekon. a
nucené migrace
- Inteligentní energetika
- Lokální výroba a hospodaření
s energiemi
- Informační a hybridní války
- Vojenské velmoci

- Rozpad a transformace současných globálních výrobních řetězců, které
zásadně ovlivňují materiálové toky, logistické řetězce, pracovní trh a
pozici firem
- Změny v hodnotových a dodavatelských řetězcích spolu s pokračující
automatizací výroby způsobující rychlé změny organizaci výroby, které
vytvářejí tlak na pracovní trh, vzdělávací systém a infrastrukturu

- Růst intenzity a počtu útoků v kyberprostoru a dalších bezpečnostních
hrozeb, které přináší nestabilitu
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