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PROČ SLEDOVAT (MEGA)TRENDY?

VYMEZENÍ (MEGA) TRENDŮ A
JEJICH HYBNÝCH SIL
MT představují rozsáhlé sociální, ekonomické, politické,
environmentální nebo technologické změny, které se
formují pomalu, ale které se po svém zakořenění
vyznačují hlubokým a trvalým vlivem na mnoho, ne-li
většinu lidských činností, procesů a vnímání.
▪ Dlouhodobost - dají se s velkou mírou pravděpodobnosti předpovídat
cca 15 let dopředu;
▪ Globální působnost - ovlivňují všechny aktéry ve společnosti (politika,
byznys, občanská společnost atd.);
▪ Závažnost dopadu - zásadním způsobem mění společnost, politiku,
ekonomiku a další společenské procesy.

HS jsou faktory, síly nebo události, které na makroúrovni
posilují transformační posuny, zdroje a dopad MT napříč
různými sektory.

PROČ SLEDOVAT (MEGA)TRENDY?
DYNAMICKÝ VÝVOJ

PROČ SLEDOVAT (MEGA)TRENDY?
PŘIPRAVENOST, ODOLNOST, FLEXIBILITA
▪ Vzhledem k rostoucí komplexitě je při strategickém řízení
potřebné zohlednit širší spektrum vlivů na fungování
různých nadnárodních, národních a regionálních systémů
▪ Nutnost identifikace podstatných faktorů ovlivňujících
vývoj (současný i budoucí)
▪ … a tím získat lepší představu o potenciálních rizicích a
příležitostech
▪ S předstihem reagovat na nově nastupující technologické
trendy a širší ekonomické, společenské a další změny

▪ Využít nově vznikající příležitosti a omezit potenciální
budoucí negativní dopady

VYUŽITÍ MT VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ
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ANALÝZA GLOBÁLNÍCH MEGATRENDŮ PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA PRO PLZEŇSKÝ KRAJ
Cíle

Rámec realizace

▪ 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.

➢ 2 etapy realizace obsahující vždy:

— Identifikovat nejperspektivnější 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)

▪ Analytickou fázi:
— identifikace megatrendů, popis klíčových
hybných sil a jejich potenciálních dopadů,
analýza kapacit inovačního ekosystému

▪ Zapojení klíčových aktérů a uplatnění
regionálních expertních znalostí
— prioritizace a hodnocení významnosti GMT a
jejich aspektů vývoj v regionu
— Podpora diskuse o vývojovém potenciálu
GMT
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VÝSTUPY
▪ Přehled GMT a jejich hybných sil a potenciálních implikací
(dopadů) na obyvatele, ekonomiku, infrastrukturu a životní
prostředí, včetně přehledu souvisejících potenciálních rizik
a příležitostí s ohledem na strukturu, kapacity, vývoj,
výsledky a perspektivy ekonomické základny, inovačních
podniků a výzkumných a vývojových pracovišť v Plzeňském
kraji
▪ Přehled identifikovaných nejperspektivnějších směrů
výzkumu, vývoje a inovací (v souvislosti s GMT), ve kterých
má Plzeňský kraj největší potenciál k rozvoji
▪ Přehled rizik, která mohou rozvoj v Plzeňském kraji ohrozit
▪ Potenciál RIS PLK reagovat na dopady GMT s celonárodním
dosahem
▪ Doporučení ke strategickému rozhodování o nastavení
aktualizované RIS
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VÝBĚR A PRIORITIZACE VYBRANÝCH GMT
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
*
Geopolitické napětí a změny vládnutí

6. Degradace životního prostředí a klimatická změna
7. Rostoucí spotřeba zdrojů
8. Změny společenských a individuálních hodnot

9. Nová veřejná správa

▪ Nezbytný vstup:
— Analytická fáze primárních informačních
zdrojů zaměřených na rozbor probíhajících
GMT a identifikace jejich klíčových hybných
sil
— Strukturovaný popis GMT včetně jejich
hlavních (klíčových) hybných sil (10 GMT,
94 jejich KHS)
— Vytvoření hodnotícího systému (on-line
dotazník LimeSurvey a kritéria pro
individuální hodnocení MT a jejich hybných
sil podle významnosti jejich vlivu na
inovačního ekosystém a míry
předvídatelnosti jejich vlivu)

* Sdílené pořadí prioritizace GMT.
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Předvídatelnost

VÝBĚR A PRIORITIZACE VYBRANÝCH GMT
HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH HYBNÝCH SIL
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Významnost5

Identifikace nejen prioritních GMT pro rozvoj inovačního ekosystému regionu, ale zejména jejich nejvýznamnějších hybných sil (včetně
hodnocení jejich předvídatelnosti).
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Předvídatelnost

VÝZNAMNÉ (A PŘEDVÍDATELNÉ) KHS PRIORITNĚ
HODNOCENÝCH GMT
4,4

Automatizace výroby a inteligentní
výrobní systémy
Pokročilá výroba

4,2

Investice do výzkumu a vývoje
Stárnutí pracovní síly

4

Nesoulad mezi stávajícími
pracovními dovednostmi a
požadovanými schopnostmi

Pokles tempa populačního růstu
Pokles porodnosti a růst střední
délky života

3,8

Umělá inteligence a strojové učení
Pokročilé zdravotnické technologie
Změna potřeb a zájmů pracovníků
mladších generací
Průmysl 5.0

Internet věcí v každodenním životě
ICT jako služba

3,4

Rozvoj asistivních technologií

Zpomalení tempa růstu ekonomik a
rostoucí význam technického
pokroku

Transformace práce

Zvyšující se dostupnost a
kvalita zdravotní péče

3,6

Kybernetická bezpečnost

Rozvoj digitálních tržních platforem
Rozšířená a virtuální realita

Transformace průmyslových
hodnotových řetězců

Rozvoj zdravotních

Globální soutěž o talenty
Globální technologická soutěž
Nárůst flexibility pracovních pozic
Digitální platformy pro outsourcing
Aktivity vedoucí k diverzifikaci
BiotechnologiePřesun ekonomického gravitačního
ekonomických rizik
Sdílená ekonomika
centra

Nové technologie PLM
3,2

3
3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

Významnost

▪ Čím vyšší je průměrná hodnocená významnosti HS, tím vyšší je shoda respondentů na hodnocení jak
významnosti, tak předvídatelnosti.
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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

4

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

3
,
7

Rozvoj zdravotních
technologií a
biomedicíny

Pokročilé zdravotnické
technologie
Nesoulad mezi
stávajícími pracovními
dovednostmi a
požadovanými
schopnostmi

3
,
5

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

9

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

DISKUSE VÝVOJE A VLIVU GMT
▪ Doplnění výběru a prioritizace vybraných GMT (regionální souvislosti)
▪ Diskuse očekávaného vývoje a vlivu GMT a jejich hybných sil (potenciální implikace a dopady)
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IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTÍ A RIZIK
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DISKUSE U KULATÝCH STOLŮ
Dnes od 13:30
Účelem je v návaznosti na očekávaný vliv globálních megatrendů a ve vazbě na existující potřeby a
kapacity kraje doplnit, zpřesnit a následně rozpracovat identifikaci nových příležitosti a rizik pro zaměření
RIS.
1.

Pro oblast materiálů a jejich využití, nakládání s energiemi
Vystupují výzvy a příležitosti spojené s trendy, které přináší např. pokročilá výroba, customizace výroby, rozvoj systémů skladování
energie, cirkulární ekonomika nebo globální konkurence o suroviny.

2.

Pro oblast inteligentních výrobních systémů a umělé inteligence
Vystupují výzvy a příležitosti spojené s trendy, které přináší např. Průmysl 5.0, nové trendy v digitalizaci výroby i služeb, včetně
širokého uplatnění umělé inteligence a dále potenciál využití nových obchodních či výrobních modelů.

3.

Pro oblast chytré mobility
Vystupují výzvy a příležitosti spojené s trendy, které přináší např. systémy environmentálně citlivé dopravy, elektromobilita a jiné
alternativní pohony, pokračující urbanizace nebo také trendy v customizaci služeb a AI.

4.

Pro oblast zdraví a životního prostředí
Vystupují výzvy a příležitosti spojené s trendy, které přináší např. rozvoj asistivních a dalších pokročilých zdravotnických
technologií, biotechnologií nebo také sílící důraz na zdraví a kvalitu života v souvislosti se stárnutím populace a změnami klimatu.
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MISE NÁRODNÍ RIS3
▪ Mission-oriented approach a 5 misí Horizontu Evropa (Rakovina; Adaptace na změnu klimatu
včetně společenské transformace; Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody; Klimaticky
neutrální a chytrá města; Zdravá půda a potraviny)
▪ Pilotní ověření tohoto přístupu v NRIS3 (zaměření na VaVaI aktivity)
▪ Top-down přístup (mise) x bottom-up přístup (domény specializace)

▪ Pilotní mise = doména specializace
▪ Pilotní mise „Snížení materiálové a energetické náročnosti ekonomiky“
▪ Aktuální stav: schváleno zaměření pilotní mise, připravují se cíle mise a k nim jejich podrobnější
rozpracování (tzv. karty cíle mise)
▪ Cíle pilotní mise bude možné dále doplňovat
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OTÁZKY
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DĚKUJEME ZA
POZORNOST
Mgr. Ondřej Pokorný
Mgr. Kristýna Meislová
Mgr. Inka Vaverková
Ing. Michal Pazour, Ph.D.
Oddělení strategických studií
www.strast.cz
www.tc.cz

