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Manažerské shrnutí
Tato zpráva je finálním výstupem „Analýzy globálních megatrendů a společenských výzev –
příležitosti a rizika pro Plzeňský kraj“, jejíž hlavním cílem bylo poskytnout vstup do procesu aktualizace
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje v r. 2022, zejména krajských domén specializace, a to
v kontextu možných dopadů relevantních globálních megatrendů a společenských výzev. Analýza se
proto primárně zaměřila na identifikaci příležitostí a rizik pro rozvoj Plzeňského kraje s důrazem na
potenciál a kapacity inovačního systému regionu na příslušné výzvy reagovat.
Globální megatrendy (GMT) jsou dlouhodobé, transformační globální síly, které definují podobu
budoucího světa a mají významný dopad na společnost, ekonomiku, kulturu, životní prostředí i osobní
život jednotlivce. Pro analýzu GMT v lokálním, regionálním, ale i národním kontextu je zásadní
skutečnost, že uvažované území nemůže vývoj GMT významně ovlivnit či zvrátit, ale může se na jejich
působení cíleně připravit. K analýze příležitostí a rizik, které z působení globálních megatrendů
a společenských výzev vyplývají, bylo proto přistoupeno strukturovaně za využití foresightu –
systémového nástroje, pomocí jehož metod lze pochopit důvody současného vývoje a při zohlednění
expertních znalostí regionální aktérů identifikovat potenciální směry vývoje budoucího. Ke
strukturovanému hodnocení potenciálních rizik a příležitostí pro inovační systém bylo nezbytné
analyzovat, diskutovat a hodnotit význam jednotlivých faktorů GMT, tzv. hybných sil. Bylo
identifikováno a za pomoci zapojení regionálních expertů prioritizováno 10 GMT (Technologická změna
a hyperkonektivita, Změny v globální ekonomice, Nové pracovní a obchodní modely, Stárnutí populace
a demografické změny, Urbanizace a chytrá města, Geopolitické napětí a změny vládnutí, Degradace
životního prostředí a klimatická změna, Rostoucí spotřeba zdrojů, Změny společenských
a individuálních hodnot a Nová veřejná správa) a celkem 94 jejich hybných sil, jejichž dopady mají
potenciál zásadně ovlivnit rozvoj inovačních aktivit, procesů a vztahů v regionu. V rámci nejvýznamněji
hodnocených GMT byly dále rozpracovány jejich potenciální implikace a vzhledem ke kapacitám kraje
identifikovány okruhy potenciálních příležitostí a rizik rozvoje regionálního inovačního systému
a jeho aktivit. Rizika a příležitosti byly dále diskutovány v rámci tematických kulatých stolů, jejichž
smyslem bylo nejen ověřit, které z příležitostí má krajská znalostní základna a inovační systém skutečný
potenciál využít, ale i na které výzvy se bude muset bezpodmínečně připravit, aby se mohl nadále
rozvíjet. Výsledná syntéza všech získaných poznatků pomohla definovat klíčové okruhy příležitostí,
které přímo souvisejí s implikacemi pro region nejvýznamnějších hybných sil GMT. Tyto příležitosti jsou
vzájemně propojeny a jejich význam je spoluutvářen a posilován působením několika GMT a jejich
klíčových hybných sil zároveň. V oblastech příležitostí, ve kterých má kraj vzhledem ke kapacitám
inovačního systému největší předpoklady se prosadit a na výzvy spojené s vlivem megatrendů reagovat
a dále je rozvíjet, byly identifikovány možné perspektivní směry výzkumu, vývoje a inovací.
První oblast klíčových příležitostí spočívá v rozvoji ekonomičtějších, ekologičtějších výrobních procesů
a nových modelů výroby. Tato oblast má potenciál pro uplatnění v kraji zejména prostřednictvím
rozvoje inteligentních výrobních systémů, které umožní dosahovat významných energetických a
materiálových úspor a zároveň bude schopna reagovat na trendy v digitalizaci procesů a evoluci
směrem k Průmyslu 5.0. Současně je tato příležitost úzce propojena se snahou o minimalizaci odpadů
směřující nejen k větší ekonomické efektivitě, ale i k omezování spotřeby primárních zdrojů a ke
snižování energetické a materiálové závislosti. Modulární inteligentní výrobní systémy pak odpovídají
na příležitosti plynoucí z trendu poptávky po adaptabilních řešeních a flexibilnější customizaci služeb
i výrobků. Nové příležitosti a zejména výrazné zrychlování jejich rozvoje otvírá v této oblasti také široké
využití umělé inteligence. Snaha o rozvoj udržitelné energetiky včetně rozvoje systémů a technologií
pro skladování a chytrou distribuci energií pak synergicky tuto klíčovou oblast příležitostí doplňuje.
Potenciálně perspektivní směry jsou vzhledem ke kapacitám kraje např. inteligentní výrobní systémy
s využitím AI a strojového učení, modulární softwarové platformy pro zavádění IVS v MSP, systémy pro
kybernetickou bezpečnost a systémy pro inteligentní řízení výroby a spotřeby energií.

5

Analýza globálních megatrendů a společenských výzev – příležitosti a rizika pro Plzeňský kraj

Další pro region klíčová oblast příležitostí přímo navazuje a je velmi úzce propojena s oblastí první,
avšak její jádro se nesoustředí na výrobní procesy jako takové, nýbrž spočívá v kombinaci působení
několika klíčových hybných sil, které synergicky formují trendy ve vývoji nových materiálů a jejich
možností využití. Zásadními faktory rámujícími tuto oblast příležitostí je adaptace na lokální dopady
globální konkurence o suroviny a další primární zdroje prostřednictvím trendu rozvoje technologií.
Dále jsou důležité změny v produkčních a subdodavatelských řetězcích, doprovázených zvyšováním
nároků na flexibilitu a důrazem na customizaci. Se stále více rezonujícím akcentem na udržitelnější
technologie a úspory energií a dalších primárních zdrojů roste poptávka po inovativních
alternativních řešeních pro cirkulární ekonomiku, pro kterou je materiálový a energetický oběh
rozhodující. Kraj má pro rozvoj těchto příležitostí vzhledem ke kapacitám předpoklady zejména ve
vývoji materiálů pro snižování materiálové a energetické náročnosti výroby, vývoji nových technologií
pro energetickou infrastrukturu a materiálů pro ekologickou výrobu, skladování a využívání energie,
dále pro výzkum a vývoj nových způsobů a metod zpracování materiálů se specifickými vlastnostmi,
materiálů přispívajících ke snižování emisí CO2 nebo materiálů pro aditivní výrobu.
Vysoce relevantním aspektem prioritizovaného GMT Technologická změna a hyperkonetktivita je také
rozvoj pokročilých zdravotních technologií, který úzce souvisí s implikacemi, jež přináší stárnutí
populace a demografické změny, tedy zejména růst střední délky života a stárnutí populace. Klíčová
oblast příležitostí v regionu, se vzhledem k fungující spolupráci technických i lékařských oborů týká
především rozvoje asistivních technologií a pokročilých zdravotnických technologií. V souvislosti
s touto oblastí příležitostí jsou pro další rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v kraji spolu s potenciálem
přímého dopadu na kvalitu života jeho obyvatel perspektivní zejména: asistivní technologie, nové
formy sociálních a zdravotnických služeb využívajících digitalizaci a IoT, systémy pro simulace klinických
postupů, pokročilé zdravotnické technologie v oblasti diagnostiky a podpory klinického rozhodování
a vývoj materiálů pro zdravotnictví.
Další specifickou skupinu příležitostí rámuje působení významného megatrendu Urbanizace a chytrá
města a dále je formuje i technologická změna a možnosti, které přináší hyperkonektivita. Rozvoj
kvalitních sítí s vysokým výpočetním výkonem a technologií podporujících konektivitu otevírají
příležitosti k rozvoji, testování a rozšiřování aplikací řešení pro chytrá města. Tuto oblast příležitostí do
značné míry ovlivňují trendy směřující ke snižování energetické a surovinové spotřeby a závislosti na
primárních zdrojích a podstatný vliv mají i změny ve společnosti (jak demografické, tak hodnotové).
Kraj navíc disponuje doplňující kapacitou inovačního systému v podobě konkurenceschopných ICT
aktivit ve VaV a tradičními průmyslovými obory z odvětví mobility a elektrotechniky. Vhodný aplikační
prostor představuje i krajské město s rozvinutým dopravním systémem a veřejným sektorem, který je
schopen poptávku po řešeních pro tzv. chytré město vytvářet, pilotovat a dále rozvíjet. Kombinace
jmenovaných aspektů regionu představuje příležitosti zejména v podobě rozvoje mobility nízkých
emisí s důrazem na alternativní pohony a redefinice vzorců v dopravě. Perspektivními směry v této
oblasti jsou např. elektromobilita a na ni navazující infrastruktura, autonomní mobilita (a senzorika pro
její rozvoj), mikromobilita, multimodální mobilita a mobilita poslední míle, modelování dopravy, různá
řešení pro smart city aplikace, nové koncepce pohonů a distribuované zdroje energie.
Analýza a diskuse možností kapacit kraje na implikace GMT reagovat poukázala rovněž na určité
průřezové potřeby, jejichž adresování může významně přispět k rozvoji perspektivních směrů
výzkumu, vývoje a inovací v regionu a celkově podpořit konkurenceschopnost inovačního systému
regionu. Související navržená doporučení proto navazují na identifikovaná potenciální rizika a výzvy,
směřují na podporu perspektivních oblastí pro rozvoj VaVaI v regionu a jsou doplněna o postřehy
regionálních expertů a aktérů. Průřezová témata cílí na:


rozvoj systému získávání a udržení talentů a odborníků;



rozvoj prostředí pro inovační podnikání;



rozvoj sítí spolupráce v regionálním inovačním systému (a zejména v rámci oborů s vysokým
inovačním potenciálem).
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1

Úvod

Tato studie je finální zprávou zakázky „Analýzy globálních megatrendů a společenských výzev –
příležitosti a rizika pro Plzeňský kraj“, která byla realizována pro potřeby Plzeňského kraje při
aktualizaci krajské Regionální inovační strategie.
Cílem analýzy bylo na základě relevantních informačních zdrojů identifikovat globální megatrendy
a společenské výzvy (dále souhrnně GMT), jejichž dopady mají potenciál zásadně ovlivnit rozvoj
inovačních aktivit, procesů a vztahů v regionu a dále idenfitikovat související potenciální příležitosti a
perspektivní směry výzkumu, vývoje a inovací. Jedním z dílčích cílů bylo iniciovat širší expertní diskusi
mezi regionálními aktéry při uvažování o potenciálu rozvoje inovačních aktivit v souvislosti s možnými
dopady působení klíčových GMT. Výstupy analýzy tak zahrnují jednak analytické vstupy, jednak
zohledňují postoje, názory a specifické znalosti klíčových aktérů regionálního inovačního systému.
Výsledky řešení mohou být využity jako jeden z podkladů při k aktualizaci Regionální inovační strategie
Plzeňského kraje v r. 2022, zejména krajských domén specializace. Předkládaná studie shrnuje výstupy
jednotlivých fází procesu identifikace a posouzení pro Plzeňský kraj (a zejména jeho inovační systém)
prioritních GMT a jejich potenciálních dopadů, formuluje nástin možných perspektivních oblastí
rozvoje, které by regionální inovační strategie mohla dále rozvíjet a potenciální rizika, která GMT
mohou pro regionální inovační systém a vůbec život v kraji přinášet.

2

Předpoklady řešení a použitá metodika

Vývoj globálního systému přímo souvisí s neustálými změnami, které působí na veškeré aspekty
lidského života. Dynamické síly, které tyto změny formují a posilují zásadně přetvářejí
socioekonomické, politické, technologické a environmentální systémy a vazby mezi nimi na všech
úrovních. Znalosti o charakteru, minulém vývoji, potenciálu dalšího působení a možných dopadech
těchto sil je pro uvažování o rozvojových strategiích zcela zásadní. Klíčové je pak pochopení podstaty
a vzájemné souvislosti těchto dynamických sil – tzv. (globálních) megatrendů. Absolutní provázanost
a vzájemné ovlivňování vnějších sil pak klade vysoké nároky na odhadování jejich potenciálních dopadů
v celkovém kontextu. Systémový nástroj, který je vhodné pro pochopení možného budoucího vývoje
využívat je tzv. foresight, který obsahuje řadu metod.
Foresight (Pazour, Pokorný, Valenta 2017)1 je jako systémový nástroj ze své podstaty spojen
s nejistotou. Důvodem je skutečnost, že se foresight zaměřuje na budoucí vývoj, k níž ve skutečnosti
neexistují žádná data. Pro nastavení veřejných politik a strategií je však zkoumání budoucnosti zásadní.
Cílem foresightu není budoucí vývoj předvídat, ale pomocí znalostí popisovat podmínky pro její
strategické ovlivňování a formování. Strukturované úvahy nad budoucím vývojem také umožňují lépe
pochopit důvody současného vývoje, změny, které je či bude nutné realizovat. Foresight tak umožňuje
definovat podmínky pro konkrétní opatření ve veřejných politikách, aby byla dlouhodobě
maximalizována jejich efektivita. Svým charakterem foresight představuje nástroj pro lepší pochopení
komplexních vztahů, které se mohou výrazněji projevit za horizontem běžného plánování. Z procesního
hlediska je vhodné práci s GMT rozdělit do několika fází – přípravu (tj. zaměření řešení), sběr (tj.
identifikace GMT a jejich HS), vyhodnocení (tj. prioritizace a hodnocený významu a potenciálních
dopadů) a aplikaci (identifikace příležitostí a rizik jako podklad pro podporu strategie).

1

Pazour, M., Pokorný, O., Valenta, O. (2017). Foresight – efektivní nástroj veřejné správy. Technologické centrum AV ČR.

https://www.strast.cz/cs/publikace/foresight-efektivni-nastroj-verejne-spravy
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2.1 Identifikace GMT pro potřeby RIS3
Obecně je strategické plánování založeno na definování regionálních nebo tematických priorit,
identifikaci cílových skupin a návrhu vhodných opatření a aktivit, pomocí kterých bude realizována
potřebná změna a dosaženo stanových cílů. Diskuse o možných dopadech GMT pomáhá vnímání reality
doplnit nebo přehodnotit a podpořit znalosti o předpokladech pro strategické plánování, resp. kontext,
ve kterém bude plánování probíhat. Toto platí i pro tvorbu a realizaci regionálních inovačních strategií.
Důležitým krokem při práci s GMT je samotná identifikace GMT, které jsou relevantní k řešené
problematice z hlediska jejich potenciálních dopadů. Vždy je nutné provést rešerši relativně velkého
množství informačních zdrojů a potenciálně klíčové GMT následně ve spolupráci s klíčovými aktéry
strukturovaně prioritizovat. Nutné je diskutovat jak dopady jednotlivých GMT, jejich klíčových aspektů,
tak jejich kombinace i vliv působení jednoho GMT na druhý. Cílem monitorování GMT a jejich dopadů
je snaha o identifikaci oblastí, které mohou být z hlediska rozvoje zásadní a v budoucnu mohou
představovat konkurenční výhodu či naopak potenciální rizika.

2.1.1 Vymezení GMT
GMT jsou významově silné trendy, které mají výrazně dlouhodobý charakter, mají zásadní dopady
a jsou hůře předvídatelné (Vejlgaard, 2008)2. Ustálená definice GMT neexistuje, protože jsou různými
autory chápány odlišně. První ucelenou definici GMT publikoval John Naisbitt (1982)3, který GMT
popisoval jako změnu v obecném myšlení či přístupu, která vede k postupné restrukturalizaci
společnosti.
Pro účely této analýzy vnímáme GMT jako 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 [6].
Dostupné definice GMT mají tři stejné charakteristiky:
1. Dlouhodobost – dají se s velkou mírou pravděpodobnosti předpovídat cca 15 let dopředu;
2. Globální působnost – ovlivňují všechny aktéry ve společnosti (politika, byznys, občanská
společnost atd.);
3. Závažnost dopadu – zásadním způsobem mění společnost, politiku, ekonomiku a další
společenské procesy.
Je zřejmé, že GMT nejsou na sobě nezávislými procesy – navzájem se významně pozitivně či negativně
ovlivňují, tvoří nové směry, zrychlují atd. Proto je nutné mezi nimi vždy hledat a analyzovat propojení
(Havránek, Pokorný, 2016)4. Pro výzkum GMT v lokálním, regionálním, ale i národním kontextu je
zásadní skutečnost, že uvažované území má jen minimální šanci působení GMT ovlivnit či zvrátit, ale
dopad GMT na ně může být naprosto zásadní. Z tohoto důvodu je nutné vývoj GMT přijmout
a adekvátně se na něj připravit (Sociotrendy, 2018)5.
Při analýze GMT je nezbytné diskutovat faktory taxonomicky nižšího řádu, tzv. hybné síly. Tyto hybné
síly jsou z hlediska dynamiky a směřování vývoje GMT zásadní, jelikož ho přímo ovlivňují. Obecně mají
řádově kratší, ale zato velmi intenzivní charakter působení. Mohou být definovány faktory, silami nebo
2

Vejlgaard, H. (2008). Anatomy of a Trend . New York, USA: McGraw-Hill.
https://nanopdf.com/download/vejlgaard-h-2008-anatomy-of-a-trend-new-york-mcgraw_pdf
3
Naisbitt, J. (1982). MTs: Ten New Directions Transforming Our Lives. New York, USA: Warner Books.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/npr.4040020216
4 Havránek, M, Pokorný, O. (2016). Globální MT pro aktualizovaný Strategický rámec udržitelného rozvoje . Praha, Česká
republika: Úřad vlády České republiky. https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/CR-2030/Prehled-globalnichMTu.pdf
5 Sociotrendy (2016). Zhodnocení vazeb mezi vybranými globálními MT a jejich vlivu na vybrané klíčové oblasti rozvoje České
republiky do roku 2030. Praha, Česká republika: Úřad vlády České republiky.
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událostmi, které na makroúrovni posilují transformační posuny, zdroje a dopady GMT (Sarritas, Smith,
2011)6.

2.1.2 Použité informační zdroje
GMT se dlouhodobě a periodicky zabývá celá řada výzkumných, veřejných, neziskových i soukromých
organizací. Tyto studie často obsahují definice GMT a jeho klíčové vazby na vybraná odvětví (podle
zaměření dané práce či organizace, která ji zpracovala). Identifikace dopadů GMT, případně analýza
potenciálního dopadu ve smyslu pozitivního či negativního hodnocení se objevuje zřídka.
GMT jsou ve zdrojových materiálech uvažovány různými způsoby, čemuž odpovídá i jejich narativní
popis. Z tohoto důvodu není zhodnocení popsaných GMT triviální. Některé zdroje uvádí i možné
vzájemné souvislosti mezi jednotlivými GMT a hledají způsoby jejich možné integrace, jiné je popisují
jako samostatné jevy. Různé zdroje pracují u jednotlivých GMT s různými primárními hybnými silami.
Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k určité kategorizaci GMT a uvažovaných hybných sil a implikací
jednotlivých GMT tak, aby bylo možné lépe pracovat s možnými souvislostmi při expertním hodnocení.
K výběru zdrojů pro identifikaci relevantních GMT bylo přistoupeno na základě několika kritérií:
-

primárním zaměřením zdroje je rozbor současně diskutovaných GMT,

-

zdroj byl vydán v posledních 5 letech,

-

zdroj obsahuje identifikaci většího počtu GMT,

-

zdroj je zaměřen na budoucí vývoj.

Nejvýznamnější informační zdroje pro identifikaci a vymezení GMT jsou uvedeny v Tab. 1.
Zvolená metoda výběru podkladových zdrojů pro rešeršní práci má několik omezení. Zaprvé, není
možné ve všech případech přesně rozklíčovat metodiku identifikace GMT a přesně označit primární
informační zdroje. Druhé omezení se týká omezení zacílení podkladových studií, které ve většině
neuvažují regionální případně lokální dimenzi či cíleně tematické (odvětvové či sektorové) zaměření.
Výše zvolená kritéria vedla k analýze studií vytvořených respektovanými mezinárodními organizacemi,
které se zaměřují na analýzu informačních zdrojů, jež primárně popisují realitu v ekonomicky vyspělých
zemích, a jejichž závěry se týkají především ekonomických aspektů budoucího vývoje. Z tohoto hlediska
jsou vybrané studie vysoce relevantní pro analýzu v kontextu prostředí ČR.
Primární výběr GMT pak proběhl na základě tří kritérií. Dle relativní váhy GMT, tedy kvantifikace
četnosti výskytů názvů GMT ve zdrojových materiálech. Dále byly uvažovány zejména primární hybné
síly daných GMT, které se objevují v popisech GMT. Obojí zejména prostřednictvím kvantifikace
klíčových slov (resp. n-gramů či jejich variant). Třetím kritériem byl samotný účel práce s GMT
a relevance pro RIS (resp. RIS3) Plzeňského kraje, tedy průmět na regionální (respektive národní)
úroveň a zohlednění témat inovační strategie a dosavadního vymezení domén specializace. GMT jsou
pro regionální i národní úroveň neopomenutelné imperativy pro efektivní směrování budoucího vývoje
tak, aby byl v budoucích dekádách region konkurenceschopný a zároveň udržitelný z hlediska kvality
života jeho obyvatel.

Tab. 1: Přehled významných informačních zdrojů pro vymezení GMT
1.

ARUP (2019): Cities Alive: Designing for ageing communities.
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/cities-alive-designing-for-ageing-communities

6

Saritas, O. Smith, J. E. (2011). The Big Picture – trends, drivers, wild cards, discontinuities and weak signals. Futures, 43 (3),
292-312.doi:10.1016/j.futures.2010.11.007
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3Dihub
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2.

BlackRock. (2018): MTs: A Research Study Looking at Structural Shifts in the Global Economy and How They Affect Our Investment
Thinking.
https://www.blackrock.com/au/intermediaries/literature/whitepaper/MTs-whitepaper-enau.pdf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

3.

Boumphrey, S. and Brehmer, Z. (2018): MT Analysis: Putting the Consumer at the Heart of Business. Euromonitor International.
https://go.euromonitor.com/white-paper-2017-MT-analysis.html

4.

Deloitte. (2017): Beyond the Noise: The MTs of Tomorrow’s World.
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/public-sector/deloitte-nl-ps-MTs-2ndedition.pdf

5.

Dugarova, E. and Gülasan, N. (2017): Global Trends: Challenges and Opportunities in the Implementation of the Sustainable
Development Goals. UNDP and UNRISD.
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/global-trends--challenges-andopportunities-in-the-implementatio.html

6.

EEA. (2018): Global MTs and Planetary Boundaries.
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/drivers-of-change/drivers-of-changes

7.

EEA (2019): Drivers of change of relevance for Europe's environment and sustainability. EEA Report No 25/2019.
https://www.eea.europa.eu/publications/drivers-of-change

8.

EU Commission. (2018): Competence Centre on Foresight – The Megatrends Hub.
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight_en

9.

EY (2018): What’s After What’s Next? The Upside of Disruption: MTs Shaping 2018 and Beyond.
https://staging-area.info/EY/ey_report_v14_v04E_INTERACTIVE.pdf

10.

FAO (2017): The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges.
http://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf

11.

Forum for the Future (2019): Driving Systems Change in Turbulent Times: The Future of Sustainability 2019.
https://www.forumforthefuture.org/driving-systems-change-in-turbulent-times

12.

Future-Pro (2021): Megatrendy a velké společenské výzvy. Výstupy projektu BETA2, Kód TITDUVCR946MT01, Název: Návrh
metodiky pro identifikaci megatrendů a velkých společenských výzev významných pro ČR a pro výzkum v ČR a jejich první
identifikace.

13.

IPCC (2021): Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf

14.

Laudicina, P., Peterson, E., and Rickert McCaffrey, C. (2018): Competition, Disruption, and Deception: Global Trends 2018 – 2023.
A.T. Kearney Global Business Policy Council.
https://www.kearney.com/documents/3677458/3679874/Global+Trends+2018%E2%80%932023+%E2%80%93+Competition%
2C+Disruption%2C+and+Deception.pdf/154e6c69-d1a1-3391-d92d-37534e53dbc9?t=1536762345379

15.

McKinsey & Company. (2017): McKinsey Special Collections: Trends and Global Forces. Selected Articles from the Strategy and
Corporate Finance Practice.
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Strategy%20and%20Corporate%20Finance/Our%20Insi
ghts/Strategy%20and%20corporate%20finance%20special%20collection/Final%20PDFs/McKinsey-Special-Collections_Trendsand-global-forces.ashx

16.

OECD (2016): OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016.
https://www.oecd.org/fr/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm

17.

Pano, L. A. (2019): The Changing Faces of Aid: 4 Trends that May be Widening Inequality. BOND.
https://www.bond.org.uk/news/2019/02/the-changing-faces-of-aid-4-trends-that-may-be-widening-inequality

18.

PWC. (2019): MTs.
https://www.pwc.co.uk/issues/MTs.html
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19.

Retief, F., Bond, A., Pope, J., Morrison-Saunders, A., and King, N. (2016). Global MTs and Their Implications for Environmental
Assessment Practice. Environmental Impact Assessment Review 61, 52–60.
https://www.researchgate.net/publication/306416935_Global_MTs_and_their_implications_for_environmental_assessment_
practice

20.

Smiths Group plc. (2019). MTs: MTs Informing Our Strategy.
https://www.smiths.com/investors/introduction-to-smiths/MTs

21.

Sydney Business Insights. (2019). MTs.
https://sbi.sydney.edu.au/MTs/our-MTs/

22.

Trend One. (2019). Mega-Trends.
https://www.trendexplorer.com/de/trends/

23.

UN DESA. (2019). Sustainable Development Outlook 2019: Gathering storms and silver linings.
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2019-gathering-storms-andsilver-linings/

24.

Wall, S. (2018). MTs: Predicting the Future to Reinvent Today. HP.
https://www.lse.ac.uk/Events/Events-Assets/PDF/2018/01-LT/20180125-MTs-predicting-the-future-to-reinvent-today.PDF

25.

Winston, A. R. (2019). The World in 2030: Nine MTs to Watch. Massachussets Institute of Technology Sloan Management Review.
https://sloanreview.mit.edu/article/the-world-in-2030-nine-MTs-to-watch/

26.

Z_punkt. (2019). MTs
https://z-punkt.de/uploads/files/web1_zp_MTs_a5.pdf

2.2 Postup řešení
Řešení zakázky bylo rozděleno do dvou etap. Cílem první etapy bylo identifikovat pro Plzeňský kraj
a jeho inovační systém nejdůležitější GMT (včetně klíčových hybných sil) a jejich potenciální dopady na
život obyvatel, ekonomický vývoj, infrastrukturu a životní prostředí v kraji. Za tímto účelem byla
nejprve provedena analýza, výběr a popis relevantních GMT (včetně potenciálně relevantních
hybných sil) a byl nastíněn jejich potenciální dopad na život obyvatel, ekonomický vývoj, infrastrukturu
a životní prostředí s přihlédnutím ke klíčovým aspektům, kterých se dotýká inovační strategie kraje (tj.
struktura, kapacita, vývoj, výsledky a perspektivy ekonomického systému kraje). Součástí etapy bylo
následně on-line dotazníkové šetření mezi klíčovými aktéry krajského inovačního systému (zástupci
KRI, KIP a dalších relevantních subjektů z oblastí domén specializace RIS PLK). Cílem šetření byla
prioritizace vybraných GMT a jejich hybných sil a dále expertní hodnocení jejich významnosti
a předvídatelnosti a doplnění jejich potenciálních dopadů. Výsledky tohoto hodnocení byly následně
diskutovány v širší expertní skupině v regionu a dále doplněny o další postřehy a souvislosti.
V druhé etapě řešení bylo cílem na základě analýzy a expertního projednání identifikovat
nejperspektivnější směry výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji a identifikace hlavních hrozeb
vývoje v Plzeňském kraji. V průběhu této etapy byly zpracovány výsledky první etapy včetně podnětů
vzešlých z prvního expertního projednání a dále rozpracovány příležitosti a rizika vývoje v Plzeňském
kraji s důrazem na potenciál a kapacity kraje prostřednictvím RIS3 na identifikované výzvy reagovat.
Pro hodnocení kapacit kraje bylo využito rozsáhlých analytických podkladů, které jsou shromažďovány
a zpracovávány pro potřeby aktualizace Regionální inovační strategie Plzeňského kraje zejména

11

Analýza globálních megatrendů a společenských výzev – příležitosti a rizika pro Plzeňský kraj

Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. Tyto podkladové materiály byly pro potřeby
analýzy megatrendů poskytnuty zpracovateli na začátku realizace řešení zakázky.7
Součástí etapy bylo druhé projednání s experty formou tematických kulatých stolů (zástupci KRI a KIP
a dalších relevantních expertů z oblastí domén specializace), jehož cílem bylo ověřit, na která
identifikovaná rizika a příležitosti je krajský inovační systém vzhledem ke své kapacitě schopen
reagovat (ve smyslu eliminace rizik nebo využití příležitostí), a na která pravděpodobně daná kapacita
chybí (a není pravděpodobné, že ji kraj bude schopen v budoucnosti zajistit). Výstupy projednání jsou
zohledněny v identifikaci příležitostí pro zaměření výzkumu, vývoje a inovací v kraji
a nejpravděpodobnějších rizik.

3

Relevantní globální megatrendy a jejich implikace na rozvoj Plzeňského
kraje

Práce s GMT by měla vést k identifikací příležitostí a rizik vyplývajících z dopadů GMT na Plzeňský kraj
a zejména jeho inovační systém. Analytické vstupy v podobě strukturovaného přehledu potenciálně
relevantních GMT a hybných sil bylo proto nutné dále prioritizovat, a především identifikovat
nejvýznamnější GMT a jejich klíčové hybné síly (KHS), které budou přinášet pro rozvoj výzkumu, vývoje
a inovací v regionu nejzásadnější výzvy. Rešeršní vstupy proto byly participativním způsobem dále
upřesněny, prioritizovány a hodnoceny z hlediska významnosti pro rozvoj regionu a jejich
předvídatelnosti. K zapojení expertních znalostí klíčových aktérů regionu při práci s megatrendy v této
fázi byla využita kombinace online hodnocení formou dotazníkového šetření pro priorizitaci, na kterou
navazovala diskuse v širší expertní skupině formou workshopu. Diskuse byla zaměřena na další
zpřesnění a doplnění potenciálních dopadů prioritně hodnocených GMT a jejich nejvýznamnějších
hybných sil.

3.1 Hodnocení významnosti GMT na rozvoj Plzeňského kraje
3.1.1 Dotazníkové šetření
K prioritizaci vybraných GMT a vyhodnocení pro region a jeho inovační systém nejzásadnějších
hybných sil byla využita expertní znalost regionálních aktérů. Hodnocení probíhalo formou
dotazníkového šetření v prostředí online aplikace LimeSurvey. Osloveni byli zástupci krajských
inovačních platforem, Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace a další relevantní zástupci regionálního
inovačního systému ze soukromého, akademického i veřejného sektoru (celkem 151 osob). V rámci
šetření se podařilo získat 61 kompletních odpovědí (cca 40% responze). Struktura respondentů byla
poměrně reprezentativní – zastoupeny byly všechny oborové inovační platformy zapojené do
regionálního EDP (tzv. enrepreneurial discovery process), z nichž relativně méně reprezentována byla
obecně menší inovační platforma věnovaná biomedicíně a technice ve zdravotnictví. Podařilo se získat
dostatečné množství odpovědí ze všech sektorů, které v inovačním systému regionu působí (firmy,
vysoké školy, výzkumné organizace, veřejná správa a další relevantní organizace jako je např.
CzechInvest), přičemž nejvíce byly zastoupeny podniky.
Respondenti měli k dispozici strukturovaný popis vybraných globálních megatrendů a jejich hybných
sil a indikativní potenciální očekáváné implikace na regionální (resp. národní) úrovni. Z tohoto seznamu
byli respondenti vyzváni k výběru 3 až 10 GMT, které považují za nejvýznamnější pro budoucí vývoj
Plzeňského kraje (s výhledem do r. 2040). Tyto prioritní GMT a jejich hybné síly pak dále podrobněji

7

Podklady obsahovaly zejména: Interaktivní aplikaci „Analýza síťování subjektů v Plzeňském kraji v projektech VaVaI“,
přehledy výzkumných a vývojových pracovišť v Plzeňském kraji, analýzy oborové a publikační výkonnosti, výsledků projektů
VaVaI 2015-2020, analýzy podílu high-tech odvětví apod.
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hodnotili podle dvou kritérií: podle odhadu významnosti vlivu na budoucí vývoj Plzeňského kraje
(a jeho inovační systém) a podle míry předvídatelnosti vlivu na Plzeňský kraj.
K hodnocení měli respondenti k výběru 10 GMT a celkem 94 KHS. Žádný z GMT nebyl zcela vyloučen,
avšak dominovaly zejména GMT (a jejich KHS) Technologická změna a hyperkonektivita. Změny
v globální ekonomice, Nové pracovní a obchodní modely, Stárnutí populace a demografické změny
a Urbanizace a chytrá města. Schéma (Obr. 1) vyjadřuje rozložení souhrnných výsledků hodnocení
všech hodnocených KHS. KHS prioritních GMT jsou vyjádřeny velikostí bodu. Pro další analýzu jsou pak
stěžejní zejména KHS prioritních GMT jejichž významnost a předvídatelnost nabývá nadprůměrných
hodnot (Obr. 2). Vysoce hodnocené hybné síly GMT, u nichž se předpokládá významný vliv na rozvoj
nejen výzkumných a inovačních aktivit do značné míry odráží tematické zaměření a klíčová témata
inovačního systému regionu.

Předvídatelnost

Obr. 1: Schéma výsledků hodnocení všech KHS
5

4,5

4

3,5

3

2,5

2
2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Významnost
Zdroj: Výsledky on-line hodnocení, vlastní zpracování

Respondenti se na hodnocení shodovali tím více (menší rozptyl udělených hodnocení), čím vyšší skóre
významnosti a předvídatelnosti udělovali. Na hodnocení tak panovala napříč respondenty relativní
shoda. V rámci hodnocených KHS zároveň vyplynuly některé KHS, které byly hodnoceny
s podprůměrnou významností (Obr. 3) a nebyly tak do dalších analýz přímo zahrnuty.
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Předvídatelnost

Obr. 2: Schéma výsledků hodnocení: Nejvýznamnější KHS v rámci prioritně hodnocených GMT
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Zdroj: Výsledky on-line hodnocení, vlastní zpracování

Předvídatelnost

Obr. 3: KHS s podprůměrně hodnocenou významností
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Zdroj: Výsledky on-line hodnocení, vlastní zpracování
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3.1.2 Diskuse výsledků hodnocení
Výsledky šetření mezi regionálními aktéry byly představeny a dále diskutovány v rámci širší expertní
skupiny v závěru první etapy řešení zakázky. Cílem bylo doplnění prioritizace GMT a výsledků šetření
a diskuse očekávaného vývoje a vlivu prioritních GMT a jejich hybných sil. Diskuse v rámci širší expertní
skupiny zainteresovaných osob, které v zásadě představují cílové skupiny RIS, směřovala k získání
ucelenějšího souboru regionálně specifických informací a souvislostí a k vytvoření konsenzu ohledně
vývoje a určení klíčových událostí v souvislosti s působením GMT. Diskuse byla zaznamenávána pomocí
digitální tabule v aplikaci Miro (pracovní výstup diskuse je součástí přílohové části).
K další práci s vyhodnocením GMT a KHS byla využívána i výsledná přehledová matice (viz Přílohová
část), která obsahuje nadprůměrně významné KHS v řazení dle prioritizace jednotlivých GMT a podle
které byl následně dále analyzovány klíčové GMT, jejich hybné síly a implikace (následující kapitola).
Diskuse do značné míry potvrdila výsledky online hodnocení.

3.2 Klíčové GMT, jejich hybné síly a implikace pro Plzeňský kraj
Následující seznam a řazení vybraných GMT a jejich KHS vychází z výsledků rešerše a následné
prioritizace vybraných globálních megatrendů (GMT) a hodnocení významnosti a předvídatelnosti
jejich klíčových hybných sil (KHS) mezi experty (tzn. inovačními aktéry regionu). Hodnocení proběhlo
prostřednictvím on-line dotazníkového šetření a bylo dále diskutováno na společném setkání. Výsledky
dotazníkového šetření byly následně doplněny o podněty, které vyplynuly z moderované diskuse
s experty z regionu na setkání k výsledkům dotazníkového šetření. Seznam je doplněn o potenciálně
relevantní implikace, které jsou klíčové pro identifikaci příležitostí a rizik pro rozvoj výzkumu, vývoje
a inovací v regionu.
Další práce s GMT výsledky prioritizace a hodnocení GMT a jejich KHS mezi aktéry z regionu zohledňují.
Z (na základě vstupní analýzy) vybraného výčtu KHS jednotlivých GMT byly ze strukturovaného
seznamu na základě hodnocení respondentů vyřazeny ty KHS, které byly hodnoceny jako (spíše)
nevýznamné (pro rozvoj Plzeňského kraje a jeho inovačního systému).8 Další fáze projektu zaměřená
na identifikaci hrozeb a příležitostí se dále soustředí primárně na KHS (a GMT), které byly respondenty
a diskutéry hodnoceny jako nejvýznamnější s přihlédnutím k dalším relevantním KHS (a méně
prioritizovaným GMT) a jejich vzájemným souvislostem.
Tab. 2: Výsledek prioritizace vybraných GMT respondenty v dotazníkovém šetření
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 Kompletní přehled KHS (včetně vyřazených) a GMT v

řazení dle výsledků hodnocení je uveden ve zkrácené podobě v kapitole

Přílohy.
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8.

Změny společenských a individuálních hodnot

9.

Nová veřejná správa

* Sdílené pořadí GMT.
Podrobný přehled GMT a jejich významně hodnocených KHS je uveden v následujících podkapitolách.9

3.2.1 TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
Dynamika vývoje, široká implementace a synergie nových a rozvíjejících se technologií neustále
zrychluje. Dostupnost nových technologií a klesající náklady na jejich širokou implementaci
transformují celé systémy produkce i obchodu a systémové organizace. Digitalizace informací, služeb,
trhů, transakcí a sociálních vazeb je stále intenzivnější. Exponenciální růst výpočetního výkonu
a konektivity zařízení budou mít přímý vliv na ekonomický a společenský rozvoj. Generování velkého
množství dat a informací a jejich shromažďování a další využívání ovlivňuje formy obchodu a možnosti
přístupu na globální trh zboží i práce. Nové technologie (spolu s dalšími globálně působícími GMT)
budou nadále ovlivňovat (a mohou i radikálně narušit) v současnosti vnímané regionální specializace
a zdroje konkurenceschopnosti. Cílená digitalizace produkce, automatizace výrobních procesů, peerto-peer obchodní vazby budou nahrazovat dosud fungující vztahy a subjekty v subdodavatelských
řetězcích. Technologie a míra jejich využívání také změní roli a způsob fungování veřejné správy
a dalších veřejných institucí.
Nejvýznamnější KHS
Investice do výzkumu a
vývoje

Celosvětově rostou investice do výzkumu a vývoje a přispívají
k akceleraci technologické změny. Z technologického hlediska jsou
pro národní vlády hlavními tématy pro investice do výzkumu
zejména energetika, doprava, potravinářství a v současnosti
udržitelné či zelené technologie.

Automatizace výroby a
inteligentní výrobní systémy

Automatizace robotických procesů je technologie s potenciálem
transformovat současné výrobní procesy na plně automatizované,
založené na předem specifikovaných pravidlech. Zpracování
procesů, práci s daty a komunikaci napříč několika informačními
systémy umožňuje software, který ovládá a komunikuje se
stávajícími IT aplikacemi. Několik takových systémů dohromady lze
označit za virtuální pracovní sílu – pracovní prostředí bez lidských
zdrojů.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je odvětví výpočetní techniky známé jako
informační bezpečnost, uplatňované jak u počítačů, tak i sítí. Cílem
informační bezpečnosti je ochrana informací a majetku před
krádeží, korupcí, nebo přírodní katastrofou, přičemž informace
a majetek musí zůstat přístupné a produktivní jeho
předpokládaným uživatelům.

Pokročilá výroba

Pokročilá výroba představuje kombinaci široké škály aktivních
technologií, procesů a postupů, které jsou postupně
implementovány ve výrobě za účelem zlepšení produktivity

9 Barevně je vyznačeno 20 celkově nejvýznamněji hodnocených KHS (bez ohledu na

také v tabulce na konci dokumentu v kapitole Přílohy.
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a konkurenceschopnosti. Příkladem technologií spadajících pod
termín pokročilá výroba může být např. aditivní výroba (3D tisk),
pokročilé
materiály,
pokročilá
analytika
spojená
s (hyper)automatizací
a
robotikou,
cloud
computing,
biotechnologie, laserové technologie apod.
Umělá inteligence a strojové
učení

Umělá inteligence (AI) je zastřešujícím pojmem pro tzv. inteligentní
technologie, které mají schopnost vnímat, analyzovat
a přizpůsobovat se prostředí a následně podniknout autonomní
akce. Mezi inteligentní technologie patří zejména automatizace
robotických procesů, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka
a neuronové sítě. Strojové učení je proces použití matematických
modelů dat, pomocí kterých se počítač učí data analyzovat
a vyhodnocovat bez přímých instrukcí. Technologie se považuje za
součást umělé inteligence. Strojové učení využívá algoritmy
k identifikaci vzorů v datech, které se pak používají k vytvoření
datového modelu, který dokáže formulovat předpovědi.

Pokročilé zdravotnické
technologie

Aplikace zdravotnické technologie založené na prvcích AI
a robotizace s cílem zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče,
zpřesnit diagnostiku, realizovat méně invazivní léčbu a zkracovat
délku pobytů v nemocnici a dobu rehabilitace. Příkladem jsou
inovace v oblasti nanomedicíny, personalizované medicíny,
vysokofrekvenční identifikaci onemocnění, podpory klinického
rozhodování, mobilní domácí zdravotní péče apod.

Internet věcí v každodenním
životě

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je trend v oblasti kontroly
a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo
s člověkem a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového
přenosu dat a internetu.

Další významné KHS
Globální technologická
soutěž

Technologická konkurence na globální úrovni přispívá jak
k veřejným investicím do vývoje a implementaci nových technologií,
tak ke zvýšení regulačních opatření pro ochranu národních
průmyslových a technologických trhů.

Rozšířená a virtuální realita

Rozšířená realita je technologie, která umožní zobrazení reálného
obrazu světa doplněného o počítačem vytvořené objekty. Využívání
technologie přispívá ke zvyšování efektivity v oblasti designu,
vývoje, montáže, testování, kontroly kvality a zajištění bezpečnosti.
Technologie využívá senzory, chytrá zařízení a nositelnou
elektroniku i další nástroje průmyslového internetu věcí (IoT).
Rozšířená a virtuální realita se díky IoT sbližují do podoby smíšené
reality, která poskytuje plynulejší a realističtější zážitek. Své
podstatné místo tyto technologie mají i v kreativním průmysl,
službách a vzdělávání.

Biotechnologie

Proměny technologií v oblasti čtení a editace genomu a syntetické
biologie přináší se postupně implementují v oblasti zdravotnictví
(diagnostika i terapie), zemědělství (geneticky modifikované
17
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rostliny, umělé maso) i průmyslu (mikroorganismy pro průmyslovou
výrobu).
Nové technologie PLM
(Product Life Management)

Nové technologie PLM akcelerují digitalizaci a usnadňují tok dat
celým životním cyklem výrobků. Trendem je propojení dat
„digitálního výrobku“ s tím fyzickým. Tyto systémy umožňují
efektivnější škálovatelnost výrobku, rychlejší uvádění na trh,
vytváření inovativních obchodních modelů a zlepšení zákaznické
zkušenosti.

Relevantní implikace
Konkurenceschopnost
založená na znalostní
ekonomice a nových
průmyslových odvětvích

Přechod na znalostní ekonomiku a ekonomiku založenou na
inovacích bude klíčem k zachování konkurenceschopnosti
jednotlivých firem i regionů. Očekává se změna portfolia a rozvoj
nových průmyslových odvětví, která v současnosti mohou být
v raných fázích vstupu na trh, a která budou postavena na využívání
dat, jejich obchodování a využívání pro tvorbu inovativních řešení.

Prospěch ze schopnosti
vlastního rozvoje a zavádění
technologií

Profitovat budou regiony, které budou schopny nové technologie
nejen implementovat, ale i dále rozvíjet a generovat jejich nové
aplikace. Extrémně důležitou schopností v tomto kontextu pro růst
firem i efektivitu veřejných institucí bude schopnost spolupráce
subjektů inovačního systému včetně veřejného sektoru. Význam
bude mít i podpora firemního výzkumu a vývoje.

Sílící automatizace výrobních
procesů

Množství výrobních procesů zanikne nebo a bude nahrazeno novými
výrobními postupy nebo se radikálně změní. To bude přispívat
k rostoucímu nesouladu mezi dovednostmi potřebnými ve
výrobním sektoru a těmi, které jsou dosavadní zaměstnanci schopni
pokrýt.

Nárůst využití AI

Hyperkonektivita posílí rozvoj kvalitních sítí a vysoký výpočetní
výkon umožní exponenciální nárůst aplikací AI. Rozvoj aplikací
umělé inteligence má také potenciál zásadně zrychlit výzkum
a vývoj.

Technologie jako reakce na
vliv GMT

Rozvoj technologií na regionální úrovni jako adaptační
mechanismus na lokální dopady globálních megatrendů.

Dopad nových technologií na
pracovní trh

Automatizovanější výrobní procesy budou méně náročné na
zaměstnance s nižší kvalifikací na různé manuální a jednoduché
činnosti. Poptávka poroste po vysoce kvalifikovaných pracovnících
schopných nové technologie implementovat, řídit a nadále rozvíjet.
Pokračující robotizace může přinést velké změny na trhu práce,
závislosti na rychlosti a mohutnosti tohoto vývoje může dojít
k vyšším výkyvům v nezaměstnanosti a k nutnosti rekvalifikace.
Široké uplatnění technologií musí být také reflektováno ve
vzdělávání.
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Rostoucí význam
kybernetické bezpečnosti

Významně vzrostou nároky na zajištění kybernetické bezpečnosti na
úrovni institucí, podniků a veřejné infrastruktury využívající chytré
sítě.

Rozšíření nových typů
produkčních a spotřebních
modelů

Technologie zajišťující různé formy konektivity a okamžitý přístup
k datům podpoří široké využití nových typů produkčních
a spotřebních modelů založených zejména na spolupráci.

Změny v organizaci práce

Pokračující nárůst podílu práce na dálku bude vyžadovat odlišné
řízení organizace práce a nové formy spolupráce na pracovních
a výrobních postupech. Pro tento vývoj bude stále více využíváno
nových technologií. Nové technologie budou významnější z hlediska
řídících procesů ve veřejné, neziskové i soukromé sféře, což bude
vyžadovat zejména rostoucí technologické znalosti a dovednosti.

Potřeba kvalitní
technologické infrastruktury

Implementace 5G sítí bude vytvářet nový standard pro konektivitu
a povede k rychlejší výměně dat a také urychlí možnosti IoT
a připojených zařízení. Kvalitní sítě a vysoký výpočetní výkon umožní
exponenciální nárůst aplikací AI (autonomní vozidla, zdravotní
diagnostika a cílená léčba, fyzická pomoc seniorům apod.).

Konkurence o strategické
suroviny a materiály a
nakládání s odpady

Technologické změna přináší specifické nároky na některé typy
surovin a materiálů (polovodiče, materiály pro baterie atd.), jejichž
dostupnost je značně omezená. To může vést nejen k nárůstu jejich
cen, ale i ke zvýšené konkurenci vedoucí ke geopolitickým tlakům
a konfliktům. Se současnými trendy výroby v technologickém se
enormně hromadí elektronický a jiný odpad, který představuje
rostoucí riziko nejen pro životní prostředí, ale také pro veřejné
zdraví.

Změny ve formách mobility

Disruptivní technologie a jejich další rozvoj mohou zásadně ovlivnit
podobu (zejména městské) mobility a její organizaci.

3.2.2 ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
Většina světového obchodu je zapojena do intenzívních a globálních dodavatelských a hodnotových
řetězců. Proces digitalizace a automatizace výroby, krize subdodavatelských řetězců a geopolitické
napětí přeměňují globalizovanou výrobu a obchod a podporují alespoň částečný návrat zpět do
mateřských zemí (tzv. re-shoring). Nedávné zkušenosti, které přinesly bezprecedentní problémy
s přesouváním zboží, osob a surovin, posilují tendenci v co největší míře eliminovat závislost na
materiálech, dílech i službách vyráběných v zahraničí. Geograficky dostupnější nebo domácí výroba se
tak stává klíčovou otázkou pro mnoho evropských subjektů. Přepokládá se trvalejší snížení intenzity
obchodních transakcí. Očekává se snížení dynamiky růstu obchodu se spotřebním zbožím, ale může
nadále růst obchod se službami, informacemi a znalostmi. Mění se stávající dodavatelské řetězce
a posilují nové obchodní modely. Očekává se přesun centra světové ekonomiky do indicko-pacifického
regionu s tím, že žádný stát nebude (dlouhodobě) jednoznačným ekonomickým hegemonem.
Ekonomická nebo politická nestabilita (a z nich plynoucí bezpečnostní hrozby), zvyšující se zadlužení
(států i domácností), výpadky ve výrobě či omezování vývozu budou nadále ovlivňovat vzorce
poptávky, obchodní politiku firem či posuny výrobních závodů. V odpovědi na snižování rizik,
optimalizaci produktivity a zvýšení flexibility posiluje trend digitalizace procesů v rámci dodavatelských
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řetězců, nárůst on-line obchodování, outsourcing činností místním subjektům nabízejících end-to-end
služby a budování odolnějších subdodavatelských řetězců za pomoci inteligentních predikcí.
Nejvýznamnější KHS
Zpomalení tempa růstu
ekonomik a rostoucí význam
technického pokroku

Globální ekonomický růst bude zpomalovat a tempo růstu
produktivity práce bude nadále klesat, a to zejména ve vyspělých
zemích. Technologický pokrok vedoucí k efektivnějšímu využití
výrobních faktorů bude hlavním zdrojem ekonomického růstu
v rozvinutých ekonomikách.

Transformace průmyslových
hodnotových řetězců

Aplikace nových výrobních postupů založených např. na digitalizaci,
automatizaci a 3D tisku (spolu s krizí dodavatelských řetězců
a napjatými mezinárodními vztahy) mohou postupně přimět
průmyslové firmy k lokalizaci výrobních kapacit blíže ke koncovým
uživatelům a snížit tak atraktivitu zemí s levnou pracovní silou.

Transformace práce

S rozvojem nových výrobních postupů založených na automatizaci,
online nástrojích a umělé inteligenci zaniknou některé pracovní
příležitosti a vzniknou nové. Transformované pracovní pozice budou
vyžadovat vysokou kvalifikaci. Zároveň vzniknou nové modely práce
založené na online kolaboraci a větší mobilitě pracovníků
(freelancerské platformy).

Aktivity vedoucí k
diverzifikaci ekonomických
rizik

Krize subdodavatelských řetězců, zdrojová závislost, finanční,
bezpečnostní a jiné krize stupňují nutnost podporovat vyšší
rozmanitosti ekonomických aktivit, které mohou být odolnější vůči
exogenním šokům. Zřejmý je příklon k odvětví s vysokou přidanou
hodnotou, založených na výzkumu a technologiích a k vysoce
konkurenceschopným znalostním službám a k novým odvětvím
podporujícím zdrojovou soběstačnost.

Globální soutěž o talenty

Nesoulad mezi dostupnými dovednostmi a schopnostmi
potřebnými vykonávat náročné zaměstnání, bude mít za následek
intenzívnější globální soutěž o výrazné talenty.

Další významné KHS
Přesun ekonomického
gravitačního centra

Se zpomalením ekonomik vyspělých zemí s dominantním vlivem na
globální růst, poroste vliv rozvíjejících se ekonomik s vysokým
potenciálem růstu. Budou konkurenceschopnějšími a budou hledat
příležitosti na vyspělých globálních trzích. Očekává se, že do r. 2040
dosáhne ekonomický výkon zemí E7 (Čína, Indie, Indonésie, Brazílie,
Rusko, Mexiko a Turecko) dvojnásobku výkonu zemí G7 (USA, Velká
Británie, Francie, Německo, Japonsko, Kanada a Itálie).

Fragmentace mezinárodního
obchodu a antiglobalizační
tendence

Objem mezinárodního obchodu bude nadále růst celosvětově,
ovšem roste význam bilaterálních a regionálních obchodních dohod,
což může přispět k fragmentaci mezinárodního obchodu. K tomu
přispějí i protekcionistická a bezpečnostní opatření, která cílí na
ochranu národní ekonomiky, spotřebitelů, firem či trhů práce
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Rozvoj digitálních tržních
platforem

Rozvoj digitálních tržních platforem (např. Amazon, Alibaba) snižují
náklady pro vstup na cizí trhy a cenu pořízení zákazníka, zejména pro
malé a střední podniky.

Globální zadlužení

Zadlužení v ekonomikách G20 dosáhlo v r. 2020 průměrně 90 %
jejich HDP. S nástupem dalších, zejména bezpečnostních, hrozeb se
očekává finanční krize, která ohrozí finanční udržitelnost států.
Inovace tak budou hlavní možností, jak stimulovat budoucí
ekonomický růst.

Relevantní implikace
Pozice evropských firem v
produkčních řetězcích

Transformace dodavatelských řetězců globálního obchodu
a relokace výrobních závodů blíže mateřským firmám jako reakce na
eliminaci (surovinové, materiálové apod.) závislosti na omezeném
počtu zdrojů bude mít vliv na posilující roli evropských firem
v produkčních řetězcích firem se sídlem v Evropě.

Změna logistických řetězců

Odklon od globalizace světové ekonomiky přinese i zásadní změny
v logistických řetězcích, jejich strukturách a způsobech realizace.
Budou probíhat změny celých logistických cyklů, materiálových
toků, způsobů řízení logistiky včetně aplikovaných technologií.

Podpora pracovního trhu a
získávání talentů

Společenský i politický tlak na vytváření bezpečných pracovních
příležitostí pro pracovníky s nižší kvalifikací v případě změn
v systému dodavatelských řetězců tak, aby nedocházelo k vysokému
nárůstu nezaměstnanosti. Z hlediska regionů pak ale bude klíčové
udržet pracovní sílu v regionu. Na úrovni firem bude patrná snaha
o tvorbu nových pracovních příležitostí pro vysoce talentované
mladé pracovníky.

Rozvoj lidských zdrojů

Pro udržení konkurenceschopnosti na globálním trhu budou muset
nejen firmy, ale také regiony a zejména města aspirující na rozvoj
založený na znalostech zvýšit vlastní atraktivitu skrz investice do
vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a zlepšení životních podmínek
obyvatel. To zahrnuje i spolupráci se soukromým sektorem, který
může nabídnout vysoce kvalifikovaná, na znalostní základnu regionu
navázaná pracovní místa.

Zvyšování atraktivity regionu

Rozpad globálních řetězců a re-shoring bude posilovat tlak na
zvyšování atraktivity regionu zejména pro kvalifikované pracovníky,
nadané studenty, firmy a zahraniční partnery nejen proto aby se
zamezilo jejich odchodu, ale zejména k získání nových.

Dopady automatizace (a
autonomní mobility) na trh
práce

V důsledku automatizace a rozvoje autonomní mobility mohou
zaniknout některé typy pracovních pozic spojených např.
s mobilitou (řidiči, správa některých dopravních infrastruktur atp.).
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Logistika poslední míle a
rozvoj nových dopravních
prostředků

Rozvoj digitálních platforem vyžaduje na lokální úrovni optimalizaci
zejména logistiky poslední míle. V příštích desetiletích lze navíc
očekávat rozvoj nových logistických dopravních prostředků (např.
autonomní vozidla a drony).

Rozvoj digitálních služeb

Provize služeb bude více založena na digitálních platformách
(mobilita, zdravotnické a sociální služby atp.)

3.2.3 NOVÉ PRACOVNÍ A OBCHODNÍ MODELY
Technologický pokrok, silnější akcent k postupnému přechodu k udržitelnému rozvoji a změny
v organizaci globální ekonomiky budou nadále významně měnit formy ekonomické aktivity ve
vyspělých společnostech. Budou vznikat nové typy pracovních a obchodních modelů a společenský
příjem bude generován a distribuován jiným způsobem. Konektivita, digitalizace a automatizace
výroby budou zvýhodňovat technologicky zdatné generace vstupující do pracovního života, ovlivňovat
kariérní modely a organizační strukturu práce. Nové technologie mají potenciál nahradit rutinní
i kognitivní pracovní úkony a současně zvýšit potřebu nových dovedností a tvorbu nových pracovních
příležitostí. ICT a online komunikace spolu s chytrou infrastrukturou a disruptivními inovacemi budou
ovlivňovat firemní strategie, výrobní procesy a obchodování. Výsledkem nových forem interakcí
různých subjektů v ekosystému bude vznik nových odvětvových produkčních i obchodních praxí.
Nejvýznamnější KHS
Průmysl 5.0

Trend (maximální) automatizace je zároveň doplněn o vizi návratu
člověka (specialisty) a jeho kreativity do výrobních procesů a navrací
do výrobních procesů lidský prvek v podobě komplementární
spolupráce technologií s člověkem (zapojení tzv. cobot) k zajištění
ještě účinnějších řešení zaměřených na spokojenost zákazníků.
Kolaborativní pracoviště s širokým uplatněním cobots vyžaduje
změny v pracovních modelech.

Změna potřeb a zájmů
pracovníků mladších
generací

Generace Z (2000-2010) a generace A (2010 +) budou po roce 2025
součástí aktivní pracovní síly. Tyto generace budou zastávat jiné
hodnoty a zájmy než ty předchozí a budou vyžadovat jiné pracovní
podmínky a pracovní prostředí.

Nesoulad mezi stávajícími
pracovními dovednostmi a
požadovanými schopnostmi

Rostoucí rychlost technologických změn a dynamika pracovních
procesů vyžaduje nové dovednosti zaměstnanců. Tato situace
dlouhodobě vede k úzké specializaci pracovních pozic, což snižuje
flexibilitu zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou vyžadovat pracovní
zkušenosti, které budou mít přednost před absolvovaným
vzděláním.

Stárnutí pracovní síly

Podíl seniorní generace na pracovní síle se bude zvyšovat. Motivem
bude zejména zachování životního standardu, prodlužující se věk
odchodu do penze či změna důchodového systému i vyšší
angažovanost v pracovním procesu.

Další významné KHS
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Nárůst flexibility pracovních
pozic

Roste rozmanitost pracovních pozic, pracovních postupů, kolísání
pracovní doby a pracovních smluv. Tradiční pracovní modely jsou
postupně nahrazovány mobilními zaměstnáními, která vycházejí
z okamžité poptávky. Očekává se nárůst plovoucích pracovních
pozic, kde budou pracovníci vykonávat více rolí v rámci jedné
organizace podle okamžité potřeby.

Digitální platformy pro
outsourcing

Umožnění práce a zadávání úkolů na dálku prostřednictvím
inteligentních platforem s cílem eliminace počtu stálých
zaměstnanců a s preferencí najímání pracovníků na konkrétní úkol.

ICT jako služba

Data jako služba (DaaS) je strategie pro správu dat. DaaS využívá
cloudové softwarové nástroje, které umožňují správu dat v datovém
skladu nebo analýzu dat. Model XaaS (vše jako služba) představuje
služby a aplikace, ke kterým mají uživatelé přístup na internetu na
vyžádání. XaaS zahrnuje jakoukoli výpočetní službu, která je
poskytována přes internet a placena v modelu flexibilní spotřeby,
nikoli jako přímý nákup nebo licence.

Sdílená ekonomika

Sdílená ekonomika umožňuje efektivnější optimalizaci zdrojů díky
možnosti sdílení nevyužitých statků, služeb nebo nevyužitého
kapitálu. Využívány jsou přitom digitální platformy, které umožňují
dosáhnutí ideální shody poptávka-nabídka. Hlavní potenciál tohoto
ekonomického modelu spočívá v možnosti využití v téměř všech
existujících odvětvích ekonomiky, dnes se především jedná o sektor
dopravní a ubytovací, dále pak i finanční nebo o sdílení pracovní síly.

Customizace

Rostoucí poptávka po jedinečně přizpůsobených produktech či
službách na míru zákazníkovi podle jeho individuálních potřeb
zvyšuje tlak na nová adaptabilní řešení, která umožní nabídnout tyto
produkty a služby za konkurenceschopnou cenu.

Relevantní implikace
Změna forem pracovních
vztahů

Rostoucí počet pracovních smluv na dobu určitou a na konkrétní
pracovní činnost může vést k menší loajalitě vůči zaměstnavatelům
a větší nejistotě na pracovním trhu. Zároveň lze očekávat, že poroste
počet pracovníků s více smlouvami s různými subjekty současně, což
může vyústit v pracovní vyhoření u zaměstnanců a zároveň
k obtížnému plánování práce na straně zaměstnavatelů.

Změny ve vzdělávání

Nové pracovní modely spolu s technologickou změnou (zejména
digitalizace, hyperkonektivita a automatizace) změní požadavky na
profily absolventů nejen odborného vzdělávání. V některých
oborech dojde k vymizení celých profesí a ke vzniku jiných,
vyžadujících specifické znalosti a kompetence.
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Úpadek celých segmentů
pracovního trhu a vznik
nových

Přechod na nové technologie a nové pracovní modely může
eliminovat některé segmenty pracovního trhu. Zároveň se však
očekává vznik segmentů nových, které však budou poptávat odlišné
kompetenční profily pracovníků.

Problematická aplikace
inovací

Faktory jako nevyhovující kompetenční profily pracovníků,
nedostatečně modernizované vzdělávací modely a stárnoucí
pracovní síla mohou ve svém důsledku komplikovat zavádění
potřebných inovací.

Vzdálená práce

U řady profesí se předpokládá nižší míra fyzické přítomnosti
na pracovišti, což bude vyžadovat změny v organizaci práce a změny
ve způsobu spolupráce.

Prioritizace work-life balance
a kvalitního pracovního
prostředí

Nové generace očekávají rozmanitou práci, která je v souladu
s konceptem udržitelného rozvoje a respektuje koncept work-life
balance. Budou růst nároky na zaměstnavatele i regulační
a institucionální rámce při vytváření pracovních podmínek
vhodných jak pro starší generace pracovníků, tak pro nově
přicházející generace. Bude kladen důraz na bezpečné, inkluzívní a
respektující pracovní prostředí, které podpoří i osobní rozvoj
jednotlivce.

Digitální veřejné služby

Bude sílit poptávka po veřejných službách, které budou reflektovat
aktuální vzorce mobility, spotřebního chování i životního stylu
obyvatel. Převládat bude preference využívání online veřejných
služeb se silným tlakem na flexibilní řešení požadavku v co
nejkratším čase. Mladší generace s přístupem „digital-first“
poptávku po tomto modelu veřejných služeb ještě posílí.

Kybernetická bezpečnost
veřejných služeb

Potřeba kvalitní správy, strategie využívání a zabezpečení veřejných
i chráněných dat ve vlastnictví či správě samospráv (a veřejného
sektoru obecně) bude stále naléhavější.

3.2.4 STÁRNOUCÍ POPULACE A DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY
V roce 2050 by světová populace měla dosáhnout téměř 10 miliard, růst bude však asymetrický
a v některých částech světa bude populace klesat. Signifikantní jsou i další změny související
s demografickým vývojem – zvyšující se naděje dožití a průměrná délka života, klesající míra
porodnosti, demografické stárnutí, migrační toky a pokračující urbanizace. Mění se zároveň životní styl
a potřeby nové struktury světové populace. Současná nízká populační dynamika ovlivňuje chování lidí
a má vliv na formování domácnosti, kupní sílu a životní styl. S rostoucí průměrnou délkou života roste
i průměrný věk světové populace a většina světových regionů konverguje ke stárnoucí společnosti.
Divergentní oblasti jsou jedním ze zdrojů světových migračních proudů.
Nejvýznamnější KHS
Rozvoj zdravotních
technologií a biomedicíny

Aplikace zdravotnické technologie založené na prvcích AI
a robotizace s cílem zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče,
zpřesnit diagnostiku, realizovat méně invazivní léčbu a zkracovat
délku pobytů v nemocnici a dobu rehabilitace. Příkladem jsou
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inovace v oblasti elektronických zdravotních záznamů, výměny
zdravotních informací, nanomedicíny, personalizované medicíny
založené na analýze genomu, vysokofrekvenční identifikace
onemocnění, telemedicíny, podpory klinického rozhodování,
mobilní domácí zdravotní péče apod.
Zvyšující se význam
ekonomické a nucené
migrace*

Globální migrační toky porostou v důsledku transformace
pracovního života, urbanizace, vojenských konfliktů a změnám
životního prostředí. Význam mezinárodní i vnitřní ekonomické
migrace za zlepšením kvality života a vysokou poptávkou po
zaměstnání bude růst.

Pokles porodnosti a růst
střední délky života

Nízká míra porodnosti bude hlavním důvodem úbytku a stárnutí
světové populace. Globální populační růst dosáhne vrcholu kolem
roku 2060, poté nastane rapidní pokles světové populace. Úmrtnost
se celosvětově snižuje a střední délka dožití by tak měla stoupat
z dosavadních 73 let k 77 let v r. 2050. V západních zemích budou
věkové kategorie 65+ tvořit až čtvrtinu celkové populace.
Metropolitní regiony budou stárnout pomaleji než ostatní regiony.

Další relevantní KHS
Zvyšující se dostupnost a
kvalita zdravotní péče

Zdravotní služby jsou stále dostupnější a kvalitnější, diagnostické
i terapeutické metody a inovativní zavádění zdravotnických
technologií prodlužují naději dožití. Zdravotnictví se postupně
připravuje na změnu ve zdravotnických výkonech, která
předpokládá postupný nárůst podílu úkonů souvisejících se
stárnutím a problémy seniorní populace.

Pokles tempa populačního
růstu

Celosvětově poroste populace k přibližně 10 miliardám. Tempo
populačního růstu má ovšem tendenci zpomalovat a lze očekávat
stagnaci či dokonce pokles populace ke konci století v důsledku
snížení porodnosti. Evropská populace celkově mírně poroste
v příštích 30 letech, ale je očekáván pokles po roce 2050.

Rozvoj asistivních technologií Rozvoj prostředků, které umožňují poskytování kvalitních
a efektivních služeb sociálního, zdravotnického či technologického
charakteru. Do skupiny spadají jak kompenzační a inkluzní pomůcky,
tak i služby telemedicíny a automatizované péče.
*KHS hodnocena s vysokou významností, ale relativně nízkou předvídatelností.

Relevantní implikace
Podpora zdraví a kvality
života seniorů

Lokální dostupnost zdravotnických zařízení bude klíčová pro
podporu zdraví starších obyvatel. V tomto ohledu bude podpořeno
využití asistivních technologií, domácích či nositelných zařízení pro
sledování zdraví a využívání velkých dat pro nové nastavení domácí
péče. Implementace těchto služeb bude vyžadovat zavedení
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opatření k řešení překážek zavádění technologii v souvislosti
s ochranou soukromí a osobních dat.
Specializované služby

K podpoře socializace seniorů a přístupu ke specializovaným
službám, pro které budou klíčová i technologická řešení bude nutné
posílit technologické dovednosti cílové populace a uživatelské
rozhraní tak, aby byli schopni je senioři využívat.

Posilování autonomie a
nezávislosti seniorů

Samosprávy budou muset podporovat nezávislost a autonomii
starších skupin obyvatel, a to skrze bezbariérový přístup k službám,
budovám a dopravním prostředkům, dále prostřednictvím přístupu
k dostupnému bydlení seniorů dle principu “ageing-in-place“,
pokrytím hromadnou dopravou a dalšími službami a inteligentním
plánováním veřejných prostor pro snadnou mobilitu seniorní
populace.

Podpora pracovních
příležitostí pro seniory

Vzhledem k prodlužování produktivního věku, bude častější
orientace zaměstnavatelů směrem k udržování a přijímání starších
pracovníků a k celkové podpoře zaměstnatelnosti pracovníků po
celou dobu jejich pracovního života.

Nové ekonomické příležitosti

Budou vznikat nové specifické formy spotřebitelského chování
seniorů a s tím spojených ekonomických příležitostí (tzv. silver
economy).

Nedostatek pracovní síly

Se stárnutím populace se pojí i úbytek pracovní síly zaručující
funkčnost stávajících penzijních systémů, což může negativně
dopadat na celou ekonomiku i schopnost rozvoje a implementace
inovací.

Zátěž vyplývající
z mezinárodních migračních
toků

Toky migrantů pocházející z nestabilních a konfliktních států
s velkým podílem mladých budou představovat značnou zátěž pro
přijímající země, které ponesou politické, finanční a společenské
náklady integračních politik a budou se muset vypořádat s nízkou
vzdělanostní a kulturní úrovni integrace těchto migrantů.

Pokračování vnitřní migrace

Interní migrace zejména za vzděláním a za prací (obvykle) mladších
a kvalifikovaných obyvatel do větších měst bude pokračovat.
Periferní, venkovské a strukturálně postižené regiony se tak budou
potýkat s absencí nebo odlivem vzdělaných, kvalifikovaných
obyvatel v produktivním věku.

Sociální služby

Počet osob vyžadujících některou ze sociálních služeb se bude
zvyšovat. Tyto služby budou adresovat zejména izolovanost seniorů
a následky zhoršeného fyzického a duševního zdraví. Pro podporu
efektivity a zajištění dostatečné obslužnosti budou poskytovatelé
sociálních služeb nucení využívat pro tento účel přizpůsobená
technologická řešení podporující např. větší samostatnost seniorů,
nebo monitoring náhlých život ohrožujících stavů.
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3.2.5 URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
Stále větší podíl světové populace žije v urbánním prostředí. V současné době více než polovina světové
populace žije ve městech. Předpokládá se, že do konce roku 2050 bude podíl městské populace
dosahovat 75 % populace světa. Hlavní podíl na urbanizaci mají středně velká města, což přispívá
k růstu jejich pozice v hierarchii sídelního systému a ovlivňuje charakter i růst jejich
konkurenceschopnosti a jejich organizaci, a to včetně jejich zázemí. Zvýšená hustota obyvatelstva bude
generovat nová zdravotní rizika, tlak na infrastrukturu, na dostupnost bydlení i na životní prostředí.
Pro zajištění vysoké kvality života se uplatňuje koncept chytrého města, který k tomu využívá digitální,
informační a komunikační technologie. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových
zdrojů, snižování spotřeby energií, optimalizaci mobility, sdílení dat pro veřejné účely a snižování
zátěže životního prostředí ve městech.
Nejvýznamnější KHS
Inteligentní energetika

Výrazem Smart Grid (či inteligentní síť) jsou označovány
komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu
elektrické energie v reálném čase. Základním principem inteligentní
sítě je vzájemná obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji
elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli o okamžitých
možnostech výroby a spotřeby energie.

Lokální výroba a
hospodaření s energiemi

Do praxe se prosazují moderní technologie využitelné v architektuře
a územním plánování, které umožňují distribuovanou lokální výrobu
elektřiny a přispívají k udržitelnosti městské energetiky. Patří mezi
ně např. fotovoltaické zdroje na střechách domů, malé rekuperační
jednotky nebo termoizolační nátěry budov.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity) je odvětví výpočetní
techniky známé jako informační bezpečnost, uplatňované jak
u počítačů, tak i sítí. Cílem informační bezpečnosti je ochrana
informací a majetku před krádeží, korupcí nebo přírodní
katastrofou, přičemž informace a majetek musí zůstat přístupné
a produktivní jeho předpokládaným uživatelům.

Růst městské populace a
vzrůstající význam menších
měst

Charakter urbanizace se proměňuje a globálně zpomaluje. Většina
lidí bude žít ve městech s počtem obyvatelem menší než 1 milion.
Právě malá a středně-velká města rostou dvakrát rychleji než
velkoměsta, a proto se budoucí trendy urbanizace a jejich dopady
budou týkat právě jich.

Internet věcí

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je trend v oblasti kontroly
a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo
s člověkem a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového
přenosu dat a internetu.

Rostoucí význam velkých
metropolitních oblastí

Kontinuálně roste ekonomický i politický význam velkých
metropolitních oblastí. Typ a kvalita aglomeračních efektů, stejně
jako dostupnost všech druhů infrastruktur a služeb má zásadní
dopady i na okolní regiony. Dominantní metropolitní areály fungují
jako
gravitační
centrum,
které
zásadně
ovlivňuje
i konkurenceschopnost okolních měst.
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Rostoucí podíl generace Y, Z,
A

Kohorty formovány velkým počtem společenských příležitostí,
rychlým technologickým vývojem, dostupností technologických
řešení a silně využívající konektivitu současného světa se
koncentrují zejména ve velkých městech. Představují hlavní
ekonomickou sílu nadcházejících dekád.

Elektromobilita a jiné
alternativní pohony

Pojem elektromobilita zahrnuje provoz elektrických aut
(elektromobilů), elektrokol, elektrických motocyklů a také
hromadných dopravních prostředků, jako jsou elektrické vlaky,
tramvaje, trolejbusy, elektrické autobusy atd. Za další alternativní
pohony se považují zejména zkapalněné ropné rafinerské plyny
(LPG), stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG),
bionafta a paliva na základě metylesteru řepkového oleje, paliva
s využitím alkoholů (etanol a metanol) a vodík.

Mezinárodní i vnitřní
migrace*

Sílí význam mezinárodní i vnitřní (zejména) ekonomické migrace.
Hlavní motivací k ekonomické migraci je zlepšování kvality života
migrantů v oblastech s vysokou poptávkou po zaměstnání.

* KHS hodnocena s vysokou významností, ale relativně nízkou předvídatelností.
Relevantní implikace
Důraz na udržitelnou
energetiku

Výroba elektřiny s využitím obnovitelných zdrojů na lokální úrovni
(fotovoltaika) a chytré hospodaření s energiemi (malé rekuperační
jednotky, termoizolační nátěry budov) umožní snížení závislosti
města a jeho obyvatel na centrálních energetických zdrojích
a redukci ekologické zátěže způsobené životem ve městě.

Energetická soběstačnost

Energetická krize spolu s tlakem na dekarbonizaci výroby energie
zvýší tlak na zásadní reformu stávajícího energetického systému.
Zásadní roli bude hrát nejen vhodně zvolený energetický mix, ale
také úspory a efektivní hospodaření s energiemi, integrace
evropského energetického trhu a digitalizace.

Rozvoj systémů pro
skladování energie

Pokročilé skladování energie v kombinaci s obnovitelnými zdroji
umožní řešit celou řadu výzev, včetně snižování emisí skleníkových
plynů, uchování zálohy energie pro stavy kritické zátěže
elektrorozvodné sítě, nebo rozvoj sítě dostupných napájecích stanic
pro elektromobily.

Vysoké nároky na rozvoj
digitální infrastruktury

Budou vyžadovány nové přístupy k řízení a správě chytré
infrastruktury města. Bude nutné zvyšování kompetencí města pro
poskytování flexibilních a inteligentních služeb, provozování
inteligentní infrastruktury, chytré nakládání s energiemi a odpady,
prosazování inteligentních stavebních řešení a budov, návrh
a realizace oběhového hospodářství v městském ekosystému.

Tlaky na infrastrukturu
a využití limitovaného
prostoru

Rostoucí urbánní oblasti budou vyžadovat další investice do
restrukturalizace, zkapacitnění a efektivity různých typů
infrastruktur. A to jak do dopravních, telekomunikačních a dalších
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technických infrastruktur, tak do služeb a bydlení při zachování
optimálního využití prostoru (včetně půdy). Nezbytné bude
zavádění samořídících, samoregulačních systémů pro zajištění
bezproblémového provozu a monitoring.
Nedostupnost bydlení

Zvýšená poptávka po vlastnickém bydlení ve městech, financializace
nemovitostí jako investičního produktu i prostý nárůst obyvatel
(v některých lokalitách) dopadá v podobě zhoršené dostupnosti
bydlení i na středně příjmové skupiny obyvatel.

Města jako centra inovací

Koncentrace a kvalita služeb ve městech (výzkum a vzdělávání,
zdraví, kultura), hustota zalidnění a časté interakce budou stále více
podporovat technologické a sociální inovace, podnikání a kreativitu.
Samosprávy mohou řadou nástrojů a opatření podporovat inovace
skrz cílenou podporu malým a středním podnikům, sociálními
inovacemi soustředěnými na potřeby obyvatel, podporou inovací na
trhu práce, podporu kreativního průmyslu, pilotážemi inovací
v energetice apod.

Chytrá městská mobilita

Chytrá městská mobilita umožní dosáhnout zklidnění dopravy ve
městech a snížení dopravních emisí, zmenšení počtu aut v ulicích
a jejich efektivnější využívání. To zvýší bezpečnost a plynulost
dopravy, včetně využívání nových možností pro práci policie např.
při hlášení a šetření dopravních nehod, monitorování pořádku na
veřejných místech, vyšetřování trestných činů v dopravě apod. Nové
technologie v MHD umožní lepší informovanost cestujících, větší
přepravní komfort, ekonomičtější a ekologičtější provoz.

Mobilita nízkých emisí

Ke zefektivnění dopravy, která produkuje téměř ¼ všech
skleníkových plynů v EU, budou nadále prosazována řešení, která
povedou k zásadnímu snížení těchto emisí. Podporu bude mít
nadále elektromobilita, případně využívání alternativních paliv.
Bude se zvyšovat tlak na redefinování vzorců dopravy s cílem snížit
zatížení silničních sítí.

Zajištění elektromobility

Elektromobilita a jiné alternativní pohony budou klást nové nároky
na infrastrukturu – nabíjecí a čerpací stanice, nabíjecí místa na
parkovištích, v obytných a obchodních zónách, bezpečné parkování.
Elektromobilita a jiné alternativní pohony budou klást nové nároky
na práci složek integrovaného záchranného systému (IZS) – např. na
techniku hašení elektromobilů a nabíjecích stanic, záchranu
pasažérů při nehodách apod.

3.2.6 GEOPOLITICKÉ NAPĚTÍ A VLÁDNUTÍ
Pokračuje trend přesunu od několika hlavních mocenských center (USA, EU, Čína a Rusko) směrem ke
větší vzájemné závislosti a multipolárním vztahům mezi státy. Geopolitické uspořádání je postupně
méně přehledné a prostředí mezinárodních vztahů křehčí a méně předvídatelné. Mezinárodní i národní
politické vztahy ovlivňuje intenzívnější využívání silových a nátlakových prostředků, což zvyšuje
pravděpodobnost konfliktů. Potenciální konflikty nemají a nebudou mít charakter pouze vojenských
střetů, ale stále častěji ekonomických nátlakových sankcí, surovinového vydírání a umělého vytváření
vnitrostátních konfliktů. Velmi významnou složkou trendu je přesun konfliktů do online prostředí ve
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formě hybridních válek. Stávající podoba liberální demokracie se spolu s dosavadním způsobem
vládnutí dostává pod tlak, který při absenci reforem může vyústit až v jejich postupnou erozi. Lze
očekávat zvyšující se společenský tlak na změnu podoby vládnutí, a to jak z ekonomických,
společenských, politických, bezpečnostních, environmentálních a hodnotových důvodů, tak i ze strany
nového typu aktérů.
Nejvýznamnější KHS
Informační a hybridní války*

Růst počtu a intenzity útoků v kyberprostoru. Kromě nových forem
a povahy konfliktů lze očekávat výraznou diverzifikaci hráčů (např.
nové teroristické organizace, různé globálně i lokálně působící
zájmové skupiny atd.) a hrozeb (např. hybridní hrozby, kybernetika
nebo využívání sociálních sítí v rámci boje).

Vojenské velmoci*

Vysoké rozpočty na obranu, případně technologický náskok
umožňují velmocím intervenovat kdekoliv na světě. Klíčové jsou
v této souvislosti zejména dlouhodobé geopolitické ambice Ruska
(a nedávno eskalované v otevřenou agresi ve východní Evropě)
zejména vůči NATU a EU. Významnými kapacitami disponuje také
Čína, která hraje stále dominantnější roli zejména v asijském
regionu.

Další relevantní KHS
Rostoucí role měst

Rostoucí význam měst je způsoben především jejich flexibilitou
a rychlostí následovat nové globální trendy. Jako menší
hospodářské jednotky, které aktivně sledují a přizpůsobují vlastní
činnost obyvatelům, mohou svou politiku rychle měnit, a tak se
zdokonalují daleko snadněji než celé státy.

Globalizace

Dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje,
prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice
států a představuje zvyšující a dynamickou integraci na celosvětové
úrovni. Proces vede k proměnám prostorové organizace
společenských vztahů a transakcí, a to z hlediska rozsahu, intenzity,
rychlosti a dopadu.

Růst multipolarity světa

Charakteristický je postupný rozpad globálních mocenských center
směrem k multipolárnímu geopolitickému uspořádání a v důsledku
velká dynamika rozvoje regionální spolupráce. Nárůst teroristických
hrozeb a mocenské posilování nedemokratických režimů, zejména
v Číně a Rusku.

*KHS hodnocena s vysokou významností, ale relativně nízkou předvídatelností.

Relevantní implikace
Rostoucí bezpečnostní
hrozby

Geopolitické napětí a otevřené konflikty přináší větší nestabilitu
a vyšší pravděpodobnost vzniku asymetrických konfliktů. Konflikty
přinesou ekonomické šoky, politickou nestabilitu a věští míru
migrace. Důsledkem na vnitrostátní a regionální úrovni může být
narušení sociální koheze spojené s dalšími bezpečnostními dopady.
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Zvýšené riziko nepokojů
a konfliktů ve společnosti

Oslabování sociální koheze, polarizace společnosti, nárůst
socioekonomických nerovností budou častěji spouštěčem
společenských konfliktů. Zvýší se tak poptávka po bezpečnostních
opatřeních různého typu a zároveň bude růst tlak na dostupnější
služby a infrastruktury pro deprivované či konflikty postižené
skupiny obyvatel.

Nové rozhodovací
mechanismy

Vládnutí bude založeno na víceúrovňových rozhodovacích
mechanismech (kooperace centrálních, regionálních a městských
správ, stejně jako jednotlivých typů aktérů) a to zejména
v oblastech, které pro úspěšné přijetí a implementaci rozhodnutí
vyžadují odborné nebo vysoce specifické a kontextuální znalosti
a zkušenosti jednotlivých aktérů. V rozhodování bude nutné
zohledňovat jak dynamiku vývoje minulého, tak i možné budoucí
směry vývoje.

Rozvoj technologických
řešení bezpečnosti a jejich
širší aplikace

Zvýšená potřeba rozvoje technologií určených pro obranu
a bezpečnost.

3.2.7 DEGRADACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATICKÁ ZMĚNA
Kvalita životního prostředí je přímo ovlivňována lidskou činností. Vliv lidské činnosti na stabilitu
ekosystémů, biologickou rozmanitost a kvalitu životního prostředí neustále roste. Pokračuje degradace
ekosystémů a snižování jejich zásobovací i regulační schopnosti. Dochází ke zhoršování kvality vody
a mořské ekosystémy vlivem těžby a znečištění rychle ztrácejí produktivní pobřežní systémy. Intenzivní
globální potravinový systém vede ke zvýšené erozi půdy, snížení filtrace a dostupnosti vody, poklesu
biodiverzity, snížené produktivitě a kontaminaci půdy a vody. Kvalitu a přirozený cyklus vody zatěžují
neustále sílící nároky na zavlažování a spotřeba v průmyslu. Do roku 2050 se množství potřebné vody
pro zavlažování zvýší oproti r. 2010 o 40 % a celosvětově se v příštích dekádách očekává nárůst
spotřeby vody v průmyslu až o 400 %. Rostoucí globální populace a zejména očekávaný růst střední
třídy provází produkce stále větších objemů odpadu. Do roku 2050 produkce globálního odpadu
představuje navýšení o vysoké desítky až stovky procent. Degradace životního prostředí pak dále
prohlubuje projevy klimatické změny. Kombinace faktorů antropogenních tlaků zvyšuje
pravděpodobnost konfliktů, vysídlení a masivní migrace.
Nejvýznamnější KHS
Zhoršení kvality
a dostupnosti vody

Kvalita vody se ve většině světových regionů v posledních několika
dekádách zhoršila. Znečištění vod souvisí zejména s vyšší
koncentrací pesticidů, sedimentů, patogenů, těžkých kovů,
plastového a mikro plastového odpadu a perzistentních
znečišťujících látek. Koloběh a kvalita vody je významně ovlivněna
rostoucí spotřebou vody pro zavlažování plodin a průmysl.

Tlak na udržitelné
hospodaření s půdou

V reakci na omezení degradace půdy vzniká tlak na udržitelné
postupy hospodaření s půdou, které nejen, že zamezí degradaci
funkcí půdy, ale pomohou zmírnit dopady změny klimatu.
Udržitelné hospodaření s půdou obsahuje řešení pro správu plodin,
vody a půdy ke zvýšení odolnosti systémů zemědělské výroby.
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Projevy změny klimatu

Změna klimatu obecně zvyšuje zranitelnost ekosystémů vůči
přírodním pohromám i jejich frekvenci. Např. v roce 2018 přírodní
katastrofy globálně přímo zasáhly 39 milionů lidí (úmrtí, ztráta
živobytí, ekonomické ztráty).

Zastavování půdy

V souvislosti s rapidní urbanizací dochází k nekontrolovanému
zastavování půdy, což vede k významné degradaci a vyčerpání funkcí
půdy a ostatních funkcí ekosystému a činí dominantně urbanizované
obyvatelstvo zranitelnějším.

Další relevantní KHS
Intenzívní zemědělství

Zvyšující se spotřeba potravin zvyšuje tlak na přeměnu půdy pro
pastvu a výrobu krmiv. Globální produkce je navíc závislá na
chemických hnojivech a preventivním využívání antibiotik a dochází
k narušení přirozených procesů v ekosystémech a ke kontaminaci
povrchových i podzemních vod. Převažující zemědělské postupy
vedou k erozi a zhutnění půdy, snížení dostupnosti vody, poklesu
biodiverzity a snížení produktivity vegetačního období.

Oteplování klimatu

Země se od předindustriální doby oteplila průměrně o 1 °C. Vlivem
minulých a současných emisí se planeta nyní otepluje na úrovni
~0,2 °C za desetiletí a tato hodnota může i nadále růst. Důsledky
oteplování přetrvají do dalších století až tisíciletí.

Rostoucí emise skleníkových
plynů

Antropogenní emise všech skleníkových plynů dosáhly v r. 2019
hodnoty 60 miliard tun, v r. 1990 představovaly celkové emise
40 miliard tun. Oxid uhličitý zodpovídá za 70 % pozorovaného
oteplování, emise metanu způsobují 15 % pozorovaného oteplování
a zbývajících 15 % je způsobeno oxidem dusným a dalšími
technickými plyny.

Pokles biologické
rozmanitosti

Změny v životním prostředí působí synergicky a urychlují vymírání
organismů. Biologická rozmanitost poklesla od roku 1970 o 68 %.
K výraznému poklesu dochází nejen vzhledem k diverzitě, ale
i v objemech některých organismů s významnou ekologickou rolí
(např. hmyz), což ovlivňuje i efektivitu a výnosnost pěstování
hlavních potravinářských plodin.

Růst globální populace

Demografický vývoj (růst globální populace, zvyšující se naděje
dožití a rostoucí průměrná délka života) zatěžuje životní prostředí
zejména v podobě nárůstu nároků na zdroje a zvyšující se produkcí
odpadu.

Plýtvání potravinami

Plýtvání potravinami vede k významnému objemu emisí CO2,
environmentální dopady spojené s produkcí potravin jsou ve
srovnání s ostatními sektory největší.
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Relevantní implikace
Nedostatek vody

Degradace životního prostředí (nejen) vlivem využívání zdrojů
a růstu populace vystavuje vysoce urbanizované oblasti riziku
nedostatku vody. Nezbytné bude učinit kroky v udržitelném
hospodaření s vodou, zajistit adaptivní cestu k uspokojení budoucí
poptávky po vodě a snížit zranitelnost vodovodních systémů vůči
nedostatku vody. Související výzvou jsou také dekarbonizační cíle,
které sice cílí na snížení uhlíkové stopy, ale mohou zvýšit vodní
stopu.

Oslabení ekosystémů vůči
hrozbám

V důsledku snížené biodiverzity dojde k oslabení ekosystémů
(včetně zemědělských) vůči hrozbám jako jsou škůdci, patogeny,
klimatická změna apod. Podhodnocování problematiky biologické
rozmanitosti a služeb ekosystémů (v regulaci klimatu a koloběhu
vody a dostupnosti všech zdrojů) bude znamenat zvyšování ztrát
v globálním ekosystému s dopady do lokalit v podobě ohrožení
koloběhu vody, potravinové bezpečnosti nebo přirozeného
zpracování atmosférického uhlíku.

Zaměření na mitigační
a adaptační schopnosti
regionů a měst

Urbanizované oblasti a městská centra budou zvláště zranitelná vůči
extrémním horkům a častým vlnám veder. Změna klimatu bude mít
vliv na vyšší četnost a intenzitu přírodních katastrof. Bude nezbytné
toto riziko s dopady na veřejné zdraví i ekonomiku efektivně řídit
a posílit adaptační kapacitu a odolnost těchto oblastí.

Akcelerace technologické
inovace

Pro přechod k udržitelnému rozvoji urbanizovaných oblastí bude
potřebné za pomocí nových technologií změnit současné vzorce
spotřeby a využívání zdrojů včetně výroby. Nutná bude
i optimalizace veřejné dopravy, dopravy v klidu a dalších forem
mobility. Přispět mohou také technologie smart-grids a micro-grids
pro účinnější distribuci energie. Nezbytné v tomto kontextu bude to,
aby města a regiony přijaly roli testovacích míst pro různé sociální,
institucionální či technologické inovace a staly se tak inovačními
centry. Nevyužívání potenciálu nových řešení by vedl k růstu
nákladů (nejen na přírodní zdroje).

Ohrožení globální
potravinové bezpečnosti

Ve spojitosti s růstem globální populace bude na důležitosti nabývat
efektivita nebo zvýšení potravinové produkce při současném snížení
negativních dopadů produkce potravin na životní prostředí. Globální
potravinová bezpečnost bude ohrožena nepříznivými dopady
klimatické změny a pokračujícím tlakem na životní prostředí což
povede ke zvyšování cen potravin.

3.2.8 ROSTOUCÍ SPOTŘEBA ZDROJŮ
Spotřeba přírodních zdrojů neustále roste a do roku 2050 se očekává další až 100% nárůst (oproti
r. 2010) poptávky po všech klíčových zdrojích. Současný způsob využívání i spotřeby přírodních zdrojů
je dlouhodobě neudržitelný. Spotřeba je posilována konzumním způsobem života, který se často
vyznačuje demonstrativní spotřebou. V objemu světové spotřeby však existují významné regionální
disparity dané zejména přesunem výroby v rámci globálních produkčních řetězců, ekonomickou silou
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světových regionů a tlakem na dematerializaci a bezodpadovou ekonomiku. Globálně však roste odběr
vody, rozrůstá se globální plocha orné půdy, roste tempo a množství těžby přírodních zdrojů. Zvyšující
se poptávka stupňuje environmentální tlak zejména na využívání vody. Změny v demografii (zejména
globální růst střední třídy) i v hodnotách společnosti však generují i nové přístupy ke spotřebě, pro
které je specifický zájem o udržitelnost a rostoucí poptávka po personalizovaných produktech. Podíl
obnovitelných zdrojů v energetickém mixu roste.
Nejvýznamnější KHS
Surovinová závislost

Většina zdrojů využívaných v urbanizovaných oblastech pochází
z míst mimo zastavěná území. S intenzivnější urbanizací a jejich
zdrojovou závislostí je životní prostředí pod tlakem, který vede
k problémům s dostupností vody, půdní či vodní eutrofizací
a nemožnosti přirozené obnovy funkcí využívaných ekosystémů.
Rostoucí konkurence o dostupné zdroje a materiály je výzvou
v kontextu celé Evropy, která je regionem značně závislým na
importu přírodních surovin.

Růst spotřeby energie

Celosvětově se poptávka po elektrické energii zejména v reakci na
očekávaný silný ekonomický a populační růst v zemích mimo OECD
do roku 2050 zvýší více než o polovinu. Ačkoliv roste i tlak na zvýšení
podílu energie z obnovitelných zdrojů, produkce energie globálně
nadále závisí a bude záviset na fosilních palivech. Vysoké náklady
spojené s optimalizací infrastruktury na obnovitelné zdroje mohou
další rozvoj komplikovat.

Cirkulární ekonomika

Oběhové hospodářství je přístupem v udržitelném rozvoji, který si
klade za cíl co nejvíce zefektivnit produkci. Z materiálů by neměl
vznikat odpad, ale měly by se neustále znovu využívat a obíhat
v uzavřené smyčce. Princip cirkulární ekonomiky proto spočívá ve
dvou materiálových obězích: organickém, jehož produkty lze
snadno přirozenými procesy odbourat, a syntetickém, v jehož rámci
jsou výrobky neustále dokola využívány, lze je od organických složek
snadno extrahovat a není nutné je vyhazovat.

Změny spotřebitelského
chování*

S růstem střední třídy s vyššími příjmy dochází ke změnám jejich
spotřebitelského chování. Stále početnější populace má různorodé
potřeby zaměřené na výběr flexibilních či personalizovaných služeb
a řešení běžných aktivit. Roste i environmentální uvědomělost
jedinců a poptávka po zpřístupnění udržitelných voleb výběru.

* KHS hodnocena s vysokou významností, ale relativně nízkou předvídatelností.
Relevantní implikace
Rozvoj alternativních zdrojů
energie

V zemích závislých na fosilních palivech (či na jejich obchodování)
vyvolá jejich nedostupnost nestabilitu a konflikty. Přechod na
nízkouhlíkovou energetiku a ekonomiku může vytvářet nová rizika
a závislosti, změní trh práce a společenské a geopolitické vztahy.
Rozšíření technologií obnovitelné energie má potenciál ukončit
koncept energie jako vývozního artiklu a vyžaduje vybudování
nových typů infrastruktury. Regiony budou muset zohledňovat
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nejen výběr energetického mixu, ale také
spravedlnost,
kvalitu
ovzduší,
klimatickou
i ekonomickou konkurenceschopnost.

energetickou
zranitelnost

Rostoucí konkurence
o zdroje a suroviny

Konkurence o zdroje povede k růstu nerovností, geopolitickému
napětí a migraci. Přechod na nízkouhlíkovou energetiku
a ekonomiku může sám o sobě vytvořit závislost na surovinách pro
výrobu technologií obnovitelné energie a riziko kybernetické
bezpečnosti v důsledku zvyšující se digitalizace energetického
průmyslu.

Udržitelné nakládání
s odpady

Neustále rostoucí spotřeba zvyšuje hromadění odpadu
a představuje enormní zátěž pro životní prostředí a veřejné zdraví.
Reakcí bude snaha o minimalizaci produkci odpadů, udržitelnost
a zachování zdrojů zejména prostřednictvím opatření pro celý
životní cyklus produktů.

Snížení využívání primárních
přírodních zdrojů

Přesun k cirkulární ekonomice podpoří částečný odklon od využívání
primárních přírodních zdrojů a tzv. zelený růst

Důraz na udržitelnost
produkce

Udržitelnější produkce, na kterou vyvíjí tlak jak vlády jednotlivých
zemí, tak i společnost, bude vyžadovat zejména zkracování
výrobních řetězců, snahu o nalézání a využívání efektivních
zpracovatelských metod a funkčních materiálů, podporu výzkumu,
vývoje a nových technologií.

Úspora zdrojů

Na úrovni ČR je klíčová otázka dostupnosti primárních klíčových
zdrojů. Bude nutné intenzivně řešit neúsporný cyklus oběhu zdrojů
a materiálů, úspora energie a nalezení dalších alternativních zdrojů.

3.2.9 ZMĚNY SPOLEČENSKÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH HODNOT
Globálně jsou pozorovány změny společenských hodnot, a to zejména pokračující přesun od kolektivity
k individualismu, změny v rodinných strukturách, klesající důvěra společnosti v instituce a zvyšující se
tlak na řešení sílící environmentální krize. Změny ve společnosti jsou silně propojeny s měnícím se
rámcem vládnutí a globální politiky a ekonomiky. V globálním vývoji narůstá využívání silových
a nátlakových prostředků v mezinárodní i národní politice, což posiluje napětí ve společnosti.
Nejvýznamnější KHS
Globální dostupnost a šíření
informací

Dostupnost informací v globalizovaném světě je díky technologiím
téměř okamžitá a má zásadní vliv na tvorbu nálad ve společnosti.
Obsah, věrohodnost ani zdroj informací nehraje roli. Dosah
informací je často ovlivňován poskytovateli technologických služeb
a jejich algoritmy, které favorizují komercializaci informací.

Růst příjmových nerovností

Pandemie výrazně urychlila a prohloubila dlouhodobý trend
narůstání příjmových nerovností.
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Zvyšování povědomí
o otázkách životního
prostředí

Rozšířenější
zavádění
nástrojů,
projektů,
i institucionálních strategií k podpoře zvyšování
o životním prostředí s cílem šíření osvětových aktivit a
operací orientovaných na životní prostředí ve všech
podnikání a na všech hierarchických úrovních.

firemních
povědomí
podporou
oblastech

Další relevantní KHS
Změny spotřebitelského
chování*

Narůstá poptávka spotřebitelů po zážitcích a zkušenostech nad
získáváním materiálních statků. Spotřebitelé stále více věnují
pozornost etice výroby, její zdrojové náročnosti a environmentální
stopě. Zdravý životní styl se stane běžným způsobem života.

* KHS hodnocena s vysokou významností, ale relativně nízkou předvídatelností.
Relevantní implikace
Důraz na rozvoj digitální
gramotnosti a kompetencí

Role digitálních technologií bude ve vzdělávacím procesu nabývat
na důležitosti ke kritickému, bezpečnému a kreativnímu využívání
digitálních technologií při učení, práci i ve volném čase.

Zvýšené riziko nepokojů
a konfliktů ve společnosti

Oslabování sociální koheze, polarizace společnosti, nárůst
socioekonomických nerovností budou častěji spouštěčem
společenských konfliktů. Zvýší se tak poptávka po bezpečnostních
opatřeních různého typu a zároveň bude růst tlak na dostupnější
služby a infrastruktury pro deprivované či konflikty postižené
skupiny obyvatel.

Nutnost řešení
environmentální krize

Implementace opatření a rozvoj technologií a změny v ekonomické
produkci vedoucí k environmentální udržitelnosti budou stěžejním
faktorem v rozhodovacích procesech na každodenní úrovni pro stále
větší skupinu obyvatelstva.

Změny pojetí rodinných
struktur a komunity

Změny rodinných a společenských struktur – od tradičních k novým
strukturám odrážející dynamiku a složitost organizace společnosti
(rozvedené rodiny, rodiny bez uzavřeného sňatku, rodiny založené
na stejnopohlavních párech, volba bezdětnosti, komunitní život,
dynamika sousedství, převažující typ bydlení atd.) budou mít
dopady na pojetí rodiny, komunikaci a celou řadu aspektů
organizace společnosti.

3.2.10 NOVÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA
Stávající podoba institucionálního rámce liberální demokracie spolu s dosavadním způsobem
vládnutím není schopná pružně reagovat na problémy a řešit potřeby různých typů aktérů a při absenci
reforem může vyústit až v jejich rozpad. To může představovat jak hrozbu, tak i příležitost reformulovat
současný způsob veřejné správy, včetně procesů rozhodování. Očekává se vzestup antisystémových
stran, kooperace mezi soukromým a veřejným sektorem, vznik nových společenských skupin a tlak na
sociální kohezi. V kontextu technologického vývoje a regionálního řešení dopadů globálních trendů se
veřejná správa potýká s nesouladem mezi stále probíhajícími systémovými a společenskými výzvami
a vlastními možnostmi s těmito výzvami pracovat. Posilující potřeba koordinace zavádění nových
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služeb a opatření, rostoucí role občanské společnosti a individualismu a schopnost soukromého
sektoru nabízet alternativní řešení poskytovaným veřejným službám je hlavní hybnou silou trendu
změny správy věcí veřejných. Zřetelná je tak rostoucí diverzifikace přístupů řízení veřejné správy
a poskytovaných služeb. Tomuto vývoji však musí odpovídat i koordinace a efektivita řízení veřejné
správy a její transparentnost.
Nejvýznamnější KHS
Pokračující digitalizace
veřejné správy

Zrychlující se trend digitalizace veřejné správy je tlačen silnou
poptávkou po nových službách a potřebou rychleji reagovat na
dynamické změny. Veřejná správa posiluje digitalizaci ve třech
hlavních oblastech – v rozšiřování digitální infrastruktury,
získáváním technologicky zdatných a kvalifikovaných pracovníků
a investicemi do zvýšení konektivity mezi veřejnou správou
a občany.

Správa dat a nakládání s nimi

Veřejná správa spravuje velké množství veřejných dat a hledá nové
přístupy k maximalizaci zhodnocení spravovaných dat, a to včetně
vhodných forem cíleného sdílení. Rozvíjí se využívání a sdílení dat
mezi veřejnou správu, neziskovými organizacemi, akademickou
sférou i soukromým sektorem.

Nové formy veřejných služeb

Veřejná správa postupně reaguje na trend poskytování
personalizovaných a proaktivních služeb po vzoru soukromého
sektoru. K této transformaci je zapotřebí efektivní zacílení
potřebných služeb a vhodná technologická infrastruktury pro jejich
poskytování.

Další relevantní KHS
Veřejná správa jako aktivní
účastník společných projektů

Posilují partnerství veřejného a soukromého sektoru a vznikají
projekty, které spojují sociální, ekonomické a environmentální cíle.
Veřejná správa se posunuje se od čistého poskytovatele a správce
výsledných služeb k roli, která umožňuje spoluvytvářet kontext, ve
kterém se daný projekt uskutečňuje.

Změna způsobu vlastnictví
a spotřeby

Stále se vyvíjí nové modely využívání produktů a služeb. Trendem je
vyšší spotřeba více integrovaných produktů s širokou škálou
možností využití. Příkladem může být nákup mobility (sdílené využití
automobilů) či zvýšený zájem o leasing.

Etický management

Management firem i řízení veřejné správy reagující na požadavky
jednotlivých zákazníků i společenských skupin na zařazení etických
přístupů do řízení. Otázka etiky se bude stále více zapojovat do
různých ekonomických a společenských oblastí (výroba,
zdravotnictví, životní prostředí, hodnotové řetězce, městské
ekosystémy).

Noví poskytovatelé
veřejných služeb

Veřejná správa není jediným poskytovatelem veřejných služeb.
Posiluje model, ve kterém je veřejná správa pouze jedním
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z poskytovatelů. Vedle ní pak stojí subjekty z neziskového sektoru,
soukromých společností i různých sociálních podniků.

Relevantní implikace
Online platformy jako
standardní nástroj veřejné
konzultace

Participaci občanů na veřejném rozhodování podpoří široce
využívané online platformy, které umožní kontinuální konzultaci
občanů ohledně jejich potřeb, případně k přímé participaci na
tvorbě veřejných politik, včetně rozpočtu. Efektivitu platforem
podpoří napojení na další digitální služby veřejného sektoru
a samospráv.

Využívání dat pro identifikaci
možných rizik

Využívání dat a posilování datové analýzy pro identifikaci možných
rizik.

Široké využití digitální
identity

Jedinečné digitální identifikátory umožní využívat integrovaná data
a tím výrazně zvýšit kvalitu a flexibilitu služeb a zvýšení jejich
efektivity.

Růst významu distribuované
veřejné správy

Zapojení veřejnosti jako koncových spotřebitelů do vývoje
a zavádění nových produktů a zejména služeb a obchodních
modelů, aby vyhovovaly potřebám zákazníků. Tyto techniky jsou
využívány zejména v sociálních inovacích a k vytváření prototypů
služeb a jejich testování.

4

Příležitosti a rizika vyplývající z působení klíčových GMT a jejich hybných sil

Tato část se podrobně věnuje příležitostem a rizikům (výzvám) v kontextu působení prioritních GMT
a zejména jejich klíčových hybných sil na Plzeňský kraj, a to s důrazem na kapacity kraje (zejména
prostřednictvím RIS3) na identifikované výzvy a příležitosti reagovat. Potenciální příležitosti a rizika
byly dále diskutovány na setkání s regionálními experty a klíčovými aktéry prostřednictvím diskusí
u kulatých stolů (podrobněji kapitola 4.2). Výstupy těchto diskusí identifikované oblasti příležitostí
a rizik dále doplňují.

4.1 Potenciální příležitosti a rizika vyplývající z působení GMT a jejich KHS
Identifikace hlavních okruhů příležitostí a rizik vyplývajících z působení GMT pro rozvoj funkčnosti
a efektivity krajského inovačního systému se zaměřuje zejména na významně hodnocené KHS
diskutovaných GMT (dle jejich prioritizace) při zohlednění klíčových aspektů kapacit inovačního
systému kraje10.

4.1.1 Příležitosti a rizika působení GMT Technologická změna a hyperkonektivita
GMT Technologická změna a hyperkonektivita

Investice do výzkumu a vývoje
Klíčové hybné síly

Automatizace výroby a inteligentní výrobní systémy
GMT pro Plzeňský kraj

Kybernetická bezpečnost
10

Stručný přehled příležitostí a rizik je také součástí příloh. Tento přehled byl využit jako jeden z podkladových materiálů při
diskusi u kulatých stolů.
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Zásadní implikace
GMT (úzce spjaty
s působením dalších
GMT)














Relevantní aspekty
kapacit inovačního
systému Plzeňského
kraje

11

Pokročilá výroba
Umělá inteligence a strojové učení
Pokročilé zdravotnické technologie
Konkurenceschopnost založená na znalostní ekonomice a nových
průmyslových odvětvích
Úspěch regionů schopných (vlastního rozvoje) a zavádění technologií
Sílící automatizace výrobních procesů
Nárůst využití AI (napříč obory)
Rostoucí význam kybernetické bezpečnosti
Rozšíření nových typů produkčních a spotřebních modelů
Konkurence o strategické suroviny a materiály a nakládání s odpady
Potřeba kvalitní technologické infrastruktury (pro efektivní aplikaci
klíčových technologií)
Technologie jako reakce na vliv GMT (adaptační mechanismus na
dopady celé řady GMT)
Dopady nových technologií na pracovní trh (změny požadovaných
kompetenčních modelů)
Dopad technologií na organizaci práce (Změny v organizaci práce)
Dopad technologií na formy mobility (Změny ve formách a organizaci
mobility)



VaV kapacity kraje vykazují dobré výsledky VaV (patenty, užitné
a průmyslové vzory, prototypy a funkční vzorky, software, publikace)
ve vědních oborech schopných zachytit nastupující klíčové trendy
daného GMT. Jedná se o vědní obory: Mechanické inženýrství
a Materiálové inženýrství, Ostatní lékařské vědy (případně Obecné
lékařství) a Elektrotechnické inženýrství, elektronické inženýrství,
informační inženýrství (kód Frascati FORD 203, 205, 305, 202).11



V kraji fungují vysoce relevantní technicky zaměřené VO v oblasti
materiálového výzkumu, inteligentních průmyslových systémů,
moderního strojírenství (včetně konstrukce vozidel) a biomedicíny.
Jedná se o výzkumná pracoviště zabývající se tématy:
-

Pokročilé výroby – zejména aditivními technologiemi (např.
RTI ZČU, COMTES FHT, VZÚ), pokročilými materiály pro různé
aplikace (např. RICE FEL ZČU, NTC ZČU, COMTES FHT, VZÚ,
CVŘ), pokročilou analytikou spojenou s trendy v digitalizaci,
robotice a vývojem software (např. NTIS FAV ZČU, COMTES
FHT), moderní konstrukce strojů a strojírenské výrobní
technologie (RTI ZČU)

-

Dále výzkumná pracoviště zabývající se Pokročilými
zdravotnickými
technologiemi,
zejména
v oblasti
diagnostiky,
podpory
klinického
rozhodování,
personalizované medicíny (např. FAV ZČU, Biomedicínské
centrum LF UK, FZS ZČU) apod.

-

Kraj disponuje pracovišti zabývajícími se výzkumnými tématy
v oblastech aplikací a využití AI, strojového učení
a kybernetikou (např. Katedra informatiky a výpočetní

RRA PK (2022): Výsledky projektů výzkumu, vývoje a inovací za období 2015-2021. Analytické podklady RIS.
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techniky a Katedra kybernetiky FAV ZČU, Katedra elektroniky
a informačních technologií FEL ZČU).


V kraji působí aktivní firmy v úzce souvisejících relevantních hightech
odvětvích
zpracovatelského
průmyslu,
zejména
v elektrotechnickém průmyslu (Výroba počítačů, elektrických
a optických přístrojů a zařízení), které představují více než 5 % podíl na
počtu podobně zaměřených firem v ČR a vykazují solidní podíly na
výkonech a počtech zaměstnanců.12 V high-tech službách pak
dominuje v PLK odvětví CZ-NACE Výzkum a vývoj. V tomto odvětví CZNACE (jako hlavní činnosti) jsou podniky, které realizují významné
výzkumné a vývojové činnosti v oblastech materiálů, strojírenství,
biotechnologií a zdravotnických technologií.13



V kraji celkově dominuje zaměstnanost ve VaV (stejně jako počty
pracovišť VaV) v podnikatelském sektoru a naprostá většina
zaměstnanců VaV (včetně výzkumných pracovníků) působí
v technických vědách.14



Tradiční průmyslová a pro kraj dlouhodobě významná odvětví (jak
z hlediska počtu zaměstnanců, tak z hlediska výkonů) z oblastí
medium high-tech zpracovatelského průmyslu (Strojírenský průmysl,
Výroba železničních, kolejových a ostatních dopravních prostředků
nebo také Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb)
představují klíčové kapacity (zejména) pro uplatnění (ale i testování,
či v některých případech i rozvoj) trendů vyplývajících z významně
hodnocených KHS Pokročilá výroba, Automatizace a inteligentní
výrobní systémy, Kybernetická bezpečnost a Pokročilé zdravotnické
technologie.



Zaměření a zejména relevanci výzkumných a inovačních kapacit kraje
doplňují aktivity v technologické oblasti ICT, která je pro využívání
příležitostí, které technologická změna a hyperkonektivita přináší,
zásadní. Plzeňský kraj byl po Hl. m. Praze a Jihomoravském kraji, třetím
krajem s nejvyššími výdaji na VaV v podnicích v technologické
oblasti ICT za období 2016-2020 (stejně jako v období 2011-2015).
Výzkum a vývoj v oblasti ICT (dle definice ČSÚ) zahrnuje jak VaV ICT
součástek, zařízení a vybavení (hardware), tak i výzkum a vývoj nových
počítačových programů a ICT aplikací (software).15



V kraji působí univerzita s několika technicky zaměřenými fakultami.
Studenti a absolventi technických oborů na vysokých školách (s
trvalým bydlištěm v PK reprezentovali v letech 2018-2020 zhruba 17%
podíl na absolventech VŠ v kraji) představují relativně dobře
dostupnou (vazba na region) potenciální pracovní sílu s vysokou
kvalifikací a kapacitou pro rozvoj trendů v technických oborech.16



Přítomnost jedné z lékařských fakult UK (s akreditovaným doktorským
studiem) pak společně s Fakultou zdravotnických studií ZČU

12

RRA PK (2022): Podíl Plzeňského kraje v high-tech odvětvích. Analytické podklady RIS.
Bisnode (výběr firem k 10.1. 2022)
14 ČSÚ (2022): Údaje o pracovnících ve VaV. Údaje o výzkumu a vývoji v krajích České republiky 2005-2020.
15 ČSÚ (2022): Výdaje na výzkum a vývoj v podnicích ve vybraných technologických oblastech. Roční výkaz o výzkumu a vývoji.
16 ČSÚ (2022): Studenti a absolventi technických oborů na vysokých školách v Plzeňském kraj 2018 - 2020i. Databáze Lidské
zdroje ve vědě a technologiích na základě datových zdrojů MŠMT, systém SIMS.
13
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představuje neopomenutelný zdroj odborníků pro rozvoj VaV aktivit
v lékařských vědách, vč. biomedicíny.

Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje

Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje



Podpůrná inovační infrastruktura v kraji se postupně rozvíjí. Hlavní
aktéři, kteří podporují adaptabilitu na implikace GMT Technologická
změna a hyperkonektivita jsou zaměřeni na služby podpory zakládání
a rozvoje inovačních firem v regionu a spolupráci mezi výzkumnou
a aplikační sférou (BIC Plzeň, regionální kancelář CzechInvest),
podporu technologických inovací a start-upů (Správa informačních
technologií města Plzně), podporu VaV poskytnutím moderního
zázemí a technologických služeb např. prostřednictvím infrastruktur
VTP (VTP Plzeň a rozvíjející se Tech Tower pro vysoce inovativní firmy,
VTP Comtes FHT). V kraji působí i technologické platformy pro
spolupráci ve VaV (klastry Mechatronika, Chytrý Plzeňský kraj, TIP)
a subjekt na podporu strategického rozhodování veřejného sektoru
nejen v oblasti inovační politiky (RRA).



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 a změny
v produkčních řetězcích



Rozvoj a široké uplatnění využití tzv. inteligentních technologií
(zejména umělé inteligence) v celé škále oborů, včetně radikálního
urychlení VaV (např. díky možnosti zpracovávat a analyzovat množství
dat v krátkém čase, modelovat scénáře apod.)



Akcelerace technologické změny a rostoucí (veřejné) investice do
VaV v oblastech energetiky, dopravy, zelených technologií a zdraví



Rozvoj kvalitních sítí, vysokého výpočetního výkonu a širokého
využití technologií zajišťující různé formy konektivity



Vysoké náklady na zavádění nových technologií a chytrých řešení,
včetně potřebné infrastruktury, energie a materiálů



Nefunkční propojení mezi jednotlivými aktéry
ekosystému a fragmentace inovačního systému.



Zvyšování rizika a potenciálních dopadů kybernetických hrozeb.

inovačního

4.1.2 Příležitosti a rizika působení GMT Změny v globální ekonomice
Změny v globální ekonomice
Klíčové hybné síly
GMT pro Plzeňský kraj





Zásadní implikace
GMT (často úzce
spjaty s působením
dalších GMT)






Zpomalení tempa růstu ekonomik a rostoucí význam technického
pokroku
Transformace průmyslových hodnotových řetězců
Transformace práce
Změna pozice evropských firem v produkčních řetězcích (transformace
dodavatelských řetězců)
Změna logistických řetězců
Podpora pracovního trhu a získávání talentů
Rozvoj lidských zdrojů
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Relevantní aspekty
kapacit inovačního
systému Plzeňského
kraje







Zvyšování atraktivity regionu
Dopady automatizace (a autonomní mobility) na trh práce
Logistika poslední míle a rozvoj nových dopravních prostředků
Rozvoj digitálních služeb
Většina aktivních firem kraje působících v high-tech zpracovatelském
průmyslu jsou podniky pod zahraniční kontrolou.17 Dle Ročního výkazu
ČSÚ o výzkumu a vývoji, byl v r. 2020 podíl podniků pod zahraniční
kontrolou na všech podnicích provádějících VaV v kraji téměř 32 %
(jedná se o hodnotu nad republikovým průměrem a 2. nejvyšší podíl
v mezikrajském srovnání, v letech 2017–2019 byl tento podíl mezi kraji
nejvyšší). Podnikové strategie a reakce na změny v globální ekonomice
těchto podniků jsou do značné míry utvářeny mateřskými firmami
v zahraničí.
Stále automatizovanější, nové nebo změněné výrobní postupy
vyžadují (podle zvolené strategie podniku) jinak kvalifikovanou
pracovní sílu a investice do rozvoje technologií. Počty výzkumných
a technických pracovníků (HC) v podnicích v kraji zaznamenaly
meziroční pokles o téměř 6 % mezi roky 2019 a 2020, nicméně i přesto
je průměrná meziroční změna mezi roky 2015 a 2020 stále v kladných
hodnotách.18
Výdaje na VaV v podnicích z oblasti profesních a VaT činností (CZ-NACE
M) jsou v meziročních změnách také kladné, a to i mezi roky 2019
a 2020.19 Podobný trend zaznamenala i průměrná meziroční změna
celkových výdajů na VaV v podnicích (BERD) mezi roky 2015 a 2020,
která je také v kladných hodnotách (necelých 5 %), i když meziroční
změna mezi roky 2019 a 2020 je v záporných jednotkách procent.20



Podniky, které v kraji provádějí VaV, se zabývají především výrobou
elektrických zařízení, výrobou strojů a zařízení, výrobou dopravních
prostředků a ICT. V rámci celostátního krajského srovnání má PLK
významné výdaje na VaV v podnicích zejména v aplikačních odvětvích
NRIS Strojírenství a mechatronika, Elektronika a elektrotechnika,
Železniční a kolejová vozidla21 a kraj tak spoluutváří klíčovou kapacitu
těchto aplikačních odvětví NRIS. Všechna tato odvětví (společně
s naprostou většinou zpracovatelského průmyslu, jež se na tvorbě HPH
regionu podílí více než 30 %) jsou zasažena změnami a postupnou
transformací dodavatelských a logistických řetězců v důsledků
výpadků v dodávkách surovin, klíčových komponentů, vysokých cen
energií apod. Jen v roce 2020 byl propad přepravovaného objemu věcí
v ČR téměř desetiprocentní.



VŠ v kraji se soustředí na propojení studia i výzkumu s tématy
aplikační sféry a na mezinárodní soutěž o talenty se snaží nabízet
programy studia v angličtině (nejen magisterské, např. FEL doktorský
program). Podíl zahraničních studentů nadále roste (i
v meziregionálním srovnání). Vzdělávací specializace kraje je v rámci

17

Bisnode (výběr firem k 10.1. 2022)
ČSÚ (2022): Výzkumní a techničtí pracovníci (HC) v podnicích. Roční výkazy o výzkumu a vývoji.
19 ČSÚ (2022): Výdaje na Výzkum a vývoj v podnicích z oblasti profesních a VaT činností. Roční výkaz o výzkumu a vývoji.
20 ČSÚ (2022): Celkové výdaje na výzkum a vývoj v podnicích (BERD). Roční výkazy o výzkumu a vývoji.
21 TC AV ČR (2020): Analýza propojení KETs s aplikačními odvětvími Národní RIS3
strategie 2021+. Odvětvová analýza VaV v ČR se zaměřením na vertikální domény specializace.
18
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ČR výraznější zejména v technických (aplikovaných) oborech v rámci
elektrotechniky, automatizace, vývoje software a aplikací, dále
v humánní medicíně a stomatologii.
Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje

Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje









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 (včetně nových vzdělávacích
programů) a získávání a udržení talentů.
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 organizace výroby,
které vytvářejí tlak na pracovní trh, vzdělávací systém
a infrastrukturu.

4.1.3 Příležitosti a rizika působení GMT Nové pracovní a obchodní modely
Nové pracovní a obchodní modely

Průmysl 5.0
Klíčové hybné síly

Změna potřeb a zájmů pracovníků mladších generací
GMT pro Plzeňský kraj

Nesoulad mezi stávajícími pracovními dovednostmi a požadovanými
schopnostmi

Změna forem pracovních vztahů
Zásadní implikace

Změny ve vzdělávání
GMT (často úzce

Úpadek/změna celých segmentů pracovního trhu a vznik nových
spjaty s působením

Problematické aplikace inovací vzhledem k nevyhovujícím
dalších GMT)
kompetenčním profilům pracovníků

Poptávka po digitálních službách (včetně veřejných)

Celorepublikově (zejména v souvislosti se změnami v globální
Relevantní aspekty
ekonomice katalyzované technologickou změnou a dopady dalších
kapacit inovačního
GMT) sílí zájem o další digitalizaci a rozvoj Průmyslu 5.0. Nejvyšší
systému Plzeňského
zájem je aktuálně o využití analytických systémů velkých dat, nasazení
kraje
cobotů, 3D tisku, využívání VR (např. pro digitální podnik) a digitálních
technologií pro optimalizaci výroby (např. digital twins), snížení
spotřeby energie a nakládání s prostory, ale i využívání nových modelů
práce.22 Výzkumné a vývojové kapacity kraje svým zaměřením těmto
tématům velmi dobře odpovídají (viz GMT Technologická změna
a hyperkonektivita).

Rozvoj kompetenčních modelů absolventů podporuje propojení
výzkumných center se vzdělávací činností (aktuálně např. NTIS na
Fakultě aplikovaných věd ZČU, NTC na ZČU včetně profesního
vzdělávání a školení odborných pracovníků, RICE ZČU), neformální
vzdělávání podporující vztah k vědě a technice mladších generací
v kraji realizuje např. popularizační subjekt Techmania Science Center,
Centrum robotiky, Dětská univerzita Fakulty strojní a Letní školy ZČU.

22

Národní centrum Průmyslu 4.0, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (2022): Analýza českého průmyslu
2/2022.
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Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje






Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje






Plzeňský kraj má 5. nejnižší podíl podnikatelské sféry na zaměstnaných
celkem a zároveň sedmý nejvyšší podíl zaměstnanců na zaměstnaných
osobách celkem. Z dlouhodobého hlediska roste nejvýrazněji počet
pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Roste ale i počet
specialistů, technických a odborných pracovníků.23 Změnami na
regionálním trhu práce se v kraji zabývají mimo jiné RRA, která
poskytuje analytické podklady a podporu pro potřeby veřejného
sektoru a otevřená platforma Pakt zaměstnanosti.
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
služeb (včetně veřejných)
Uplatňování nových modelů práce
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

4.1.4 Příležitosti a rizika působení GMT Stárnutí populace a demografické změny
Stárnutí populace a demografické změny

Rozvoj zdravotních technologií a biomedicíny
Klíčové hybné síly

Zvyšující se význam ekonomické a nucené migrace24
GMT pro Plzeňský kraj
Zásadní implikace
GMT (často úzce
spjaty s působením
dalších GMT)







Relevantní aspekty
kapacit inovačního
systému Plzeňského
kraje

Podpora zdraví a kvality života seniorů
Poptávka po specializovaných službách (navázaných na technologická
řešení)
Posilování autonomie a nezávislosti seniorů
Nové ekonomické příležitosti (spojené s novými specifickými formami
spotřebitelského chování)
Zvyšující se nároky na systémy zajišťující zdravotnické a sociální služby



Pro působení tohoto GMT a jeho prioritních KHS jsou nejrelevantnější
v kraji realizované vědní obory Ostatní lékařské vědy, Vědy o zdraví,
Obecné lékařství a Klinické lékařství (kód Frascati FORD 305, 303, 301
a 302) 25, které mají významné výsledky ve formě patentů a užitých
a průmyslových vzorů, resp. odborných knih a článků. V těchto
vědních oborech, kromě Věd o zdraví, má Plzeňský kraj vyšší podíl na
ČR z pohledu oborové publikační výkonnosti.



Zaměstnanci VaV v lékařských vědách tvoří 8% podíl ze všech
výzkumných kapacit kraje, tedy třetí nejvyšší po technických (75 %)
a přírodních (9 %) vědách26. V kraji působí Lékařská fakulta v Plzni

23

ČSÚ (2021): Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje.
Kurzívou jsou uvedeny hybné síly, které byly v šetření hodnoceny jako spíše nepředvídatelné
25 RRA PK (2022): Výsledky projektů výzkumu, vývoje a inovací za období 2015-2021. Analytické podklady RIS.
26 ČSÚ (2022): Údaje o pracovnících ve VaV. Údaje o výzkumu a vývoji v krajích České republiky 2005-2020
24
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Univerzity Karlovy, která nabízí magisterské a doktorské studium
lékařství (všeobecné a zubní), přičemž ročně zde studuje přibližně
2 000 studentů27. Společně s Fakultou zdravotnických studií ZČU se tak
Lékařská fakulta v Plzni podílí na výchově budoucích výzkumníků
v oblasti medicíny. Studentů zdravotní a sociální péče, kteří mají
v kraji trvalé bydliště, bylo 12,8 % v roce 202028, přičemž tato hodnota
vykazuje v posledních cca 10 letech mírný vzestupný trend.

Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje



Hlavními VO, které dané kapacity zaměstnávají, jsou Lékařská fakulta
v Plzni Univerzity Karlovy a její Biomedicínské centrum, dále Fakulta
zdravotnických studií ZČU a Fakultní nemocnice v Plzni. Biomedicínské
centrum se věnuje výzkumu v tématech podpory, regenerace a
náhrady životně důležitých orgánů, problematiky infekčních
onemocnění, onkologické problematiky společně s experimentální
chirurgií, biokompabilitě, problematice kmenových buněk,
neurofyziologii či reprodukční medicíně. V kraji fungují rovněž
pracoviště rozvíjející např. pokročilé zdravotnické technologie, hlavně
v oblasti diagnostiky a podpory klinického rozhodování či tvorby
asistivních technologií (FAV ZČU), počítačovým modelováním lidského
těla (NTC ZČU), či protetikou (FZS ZČU, Comtes FHT).



Na lékařské vědy bylo v roce 2020, podobně jako na přírodní vědy,
věnováno 7 % výdajů na VaV v Plzeňském kraji, přičemž
celorepublikový podíl byl mírně nižší, a to 6,2 %. Největší podíl výdajů
na VaV směřoval v kraji do technických věd (83 %)29.



V kraji funguje spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni
a Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy, stejně jako spolupráce
mezi Lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí v Plzni, což je silnou
stránkou kraje a s ohledem na působící GMT nabízí dobrou příležitost
pro její další rozvoj.



V kraji se od r. 2010 zvyšuje celkový přírůstek obyvatel zejména díky
migračním tokům ze zahraničí.



Základní demografické údaje mají podobné charakteristiky jako
v ostatních krajích ČR (resp. zemích EU) – roste naděje dožití, stagnuje
úhrnná plodnost, roste ekonomické zatížení (tedy poměr seniorů
a dětské populace k ekonomicky aktivní části populace) i index stáří
(poměr seniorů na 100 osob populace 0-14 let). V Plzeňském kraji
index stáří přesahuje republikový průměr.30 V kraji existuje kapacita,
která se na rozvoj trendů v péči o seniorní populaci zaměřuje (na FZS
ZČU zaměření na zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace
a hendikepovaných osob pomocí nových specifických technologií).



Využívání velkých dat a inteligentní technologií pro diagnostiku,
základní lékařský výzkum i nové nastavení domácí péče, včetně
rozvoje asistivních technologií a nositelných zařízení pro sledování
zdraví

27

Databáze Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol (datové zdroje MŠMT, systém SIMS)
ČSÚ (2021): Studenti a absolventi vysokých škol v České republice (2001-2020), Lidé a společnost; Č. j.: CSU-005004/202163, 18 s.
29 ČSÚ (2022): Výdaje na VaV podle vědních oblastí podle krajů v roce 2020
30 ČSÚ (2021): Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje.
28
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Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje




Mezinárodní migrační toky s vysokým podílem kulturně vzdáleného
a nekvalifikovaného obyvatelstva
Stárnutí pracovní síly

4.1.5 Příležitosti a rizika působení GMT Urbanizace a chytrá města
Urbanizace a chytrá města
Klíčové hybné síly
GMT pro Plzeňský kraj






Zásadní implikace
GMT (často úzce
spjaty s působením
dalších GMT)












Relevantní aspekty
kapacit inovačního
systému Plzeňského
kraje







Inteligentní energetika
Lokální výroba a hospodaření s energiemi
Kybernetická bezpečnost
Růst městské populace a vzrůstající význam menších měst
Důraz na udržitelnou energetiku
Energetická soběstačnost
Rozvoj systémů pro skladování energie
Vysoké nároky na rozvoj digitální infrastruktury
Tlaky na infrastrukturu a využívání limitovaného prostoru
Města jako centra pro podporu technologických i sociálních inovací
Důraz na chytrou městskou mobilitu
Rozvoj nízkoemisní mobility
Nové nároky pro zajištění elektromobility
Nedostupnost bydlení
Kapacity a témata VaV, které souvisí s lokálními dopady tohoto GMT
(66 % městského obyvatelstva kraje, celkový přírůstek obyvatel od r.
2010 obstarávají migrační toky ze zahraničí, rostoucí podíl ekonomicky
aktivních nad 60 let) jsou úzce propojena i s klíčovými aspekty a
synergiemi relevantními pro Technologickou změnu a
hyperkonektivitu, Rostoucí spotřebou zdrojů (zejména některá
energetická témata) a Nové pracovní a obchodní modely (mění
vzorce chování obyvatelstva a realizaci potřeb v prostoru). Vzhledem
k tradičně silným a ve VaV aktivním odvětvím regionu
(reprezentovaných i podniky s významným VaV jako je např. Doosan
Škoda Power) jsou pak klíčové zejména kapacity související s tématy
mobility se zaměřením na veřejnou dopravu, optimalizaci dopravy a
chytré město. Zásadní jsou pak i trendy ve výrobě dopravních
prostředků.
Na rozvoj chytrého města pomocí technologických inovací podniků
se zaměřuje Správa informačních technologií Plzeň) a důležitým
aktérem je i Dopravní podnik města Plzně (se strategií Ekologická,
chytrá a atraktivní MHD v Plzni). Dalším možným hráčem v oblasti
podpory chytré mobility může být do budoucna i Mobility Innovation
Hub.
Vysoce relevantní realizované výzkumné a aplikační směry v regionu
jsou:
- Využití otevřených dat, Metody sběru geodat, distribuce
a využití geografických dat, Kybernetické systémy řízení,
aplikace AI, pokročilá digitalizace, dopravní modely (např.
NTIS FAV ZČU, FAV ZČU, firma EDIP)
- Zaměření na technologie „smart city“, Inteligentní dopravní
prostředky a systémy, Elektromobilitu včetně napájecí
infrastruktury a nových koncepcí pohonů pro čistou mobilitu
(RICE ZČU)
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-





Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje

Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje






Distribuované zdroje energie, energetické mikrosítě (FEL
ZČU)
- Autonomní řízení, elektromobilita (Škoda Transportation
a Škoda Electric)
Klíčovým hráčem pro rozvoj příležitostí nebo eliminaci rizik, které
tento GMT přináší, je veřejný sektor (obecně jsou to zejména
samosprávy velkých měst). V kraji existují tematické strategie, které
některé vize představují (Smart City Plzeň, SITMP)
Smart city řešení v kraji realizuje i soukromý subjekt (Omexom) pod
záštitou klastru Chytrý Plzeňský kraj v projektu Smart city polygon.
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
Vysoké nároky na restrukturalizaci, zkapacitnění, rozvoj
a provozování různých typů inovativních infrastruktur, které umožní
adaptaci na nové trendy zejména v energetice, mobilitě a digitalizaci

4.1.6 Příležitosti a rizika působení GMT Geopolitické napětí a změny vládnutí
Geopolitické napětí a změny vládnutí

Informační a hybridní války
Klíčové hybné síly

Vojenské velmoci
GMT pro Plzeňský kraj
Zásadní implikace
GMT (často úzce
spjaty s působením
dalších GMT)
Relevantní aspekty
kapacit inovačního
systému Plzeňského
kraje

Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje
Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje





Rostoucí bezpečnostní hrozby
Rozvoj technologických řešení bezpečnosti a jejich širší aplikace
Nové rozhodovací mechanismy



V kraji existují kapacity, které mohou přispět k snižování rizik
spojených s kyberútoky a informačními válkami a dalšími hrozbami
(jako jsou přírodní katastrofy), jedná se rozvoj témat:
- Rozvoj řečových a obrazových technologií a zpracování
přirozeného jazyka, Kybernetické systémy (řízení,
rozhodování, komunikace), využití geografických informací
v rámci NTIS FAV ZČU či dalších pracovišť FAV ZČU
- Rozvoj IoT, bezpečnost, spolehlivost a testování
elektronických systémů apod. v rámci pracovišť FEL ZČU
- Rozvoj inteligentních systémů výroby a logistiky FST ZČU



Rostoucí poptávka a rozvoj technologií určených pro zajištění
bezpečnosti.



Růst intenzity a počtu útoků v kyberprostoru a dalších
bezpečnostních hrozeb, které přináší nestabilitu.
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4.1.7 Příležitosti a rizika působení GMT Degradace životního prostředí a klimatická změna
Degradace životního prostředí a klimatická změna

Zhoršení kvality a dostupnosti vody
Klíčové hybné síly

Tlak na udržitelné hospodaření s půdou
GMT pro Plzeňský kraj
Zásadní implikace
GMT (často úzce
spjaty s působením
dalších GMT)
Relevantní aspekty
kapacit inovačního
systému Plzeňského
kraje















Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje
Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje






Oslabení ekosystémů vůči hrozbám
Nedostatek vody
Zaměření na mitigační a adaptační schopnosti regionů a měst
Akcelerace technologické inovace pro přechod k udržitelnému rozvoji
Kraj má ve srovnání s ostatními relativně vysoký podíl ekologicky
obhospodařované půdy (9,2 % v r. 2020). Spotřeba vody na obyvatele
se v kraji pohybuje kolem republikového průměru (resp. aktuálně
mírně pod průměrem).31
Výzkumné kapacity v kraji se věnují tématům precizního zemědělství
a vývoji senzorů teploty, vlhkosti a průsaků a senzorů pro IoT a Smart
City aplikace (př. smart farming; RICE a FEL ZČU), sběru a využití
geodat při predikci globálních změn klimatu a detekci přírodních
zdrojů (FAV ZČU). Podíl Plzeňského kraje na výzkumných výsledcích
(hlavně software) v související oblasti Environmentálního inženýrství
dosahoval v mezikrajském srovnání nadprůměrných hodnot 17,9 %.
Pro oblast monitoringu (látek a záření) v prostředí jsou potenciálně
relevantní i tradičně silné kapacity VaV v oblasti materiálového
výzkumu, zejména senzorových systémů a inteligentních senzorů
(RICE ZČU).
Na ZČU neexistuje Přírodovědecká fakulta, výuce environmentální
problematiky se věnuje Centrum biologie, geověd a envigogiky na
Fakultě pedagogické.
Subjekty z PLK mají zkušenosti s účastí ve VaVaI projektech v oblastech
týkajících se zpracování a čištění vody.
Rozvoj řešení ke zvýšení odolnosti systémů zemědělské výroby
Zaměření na rozvoj adaptačních schopností osídlených oblastí (smart
city/region řešení)
Oslabení ekosystémů vůči hrozbám a jejich omezená schopnost
poskytovat potřebné ekosystémové služby (koloběh vody, přirozené
zpracování atmosférického uhlíku atp.)

4.1.8 Příležitosti a rizika působení GMT Rostoucí spotřeba zdrojů
Rostoucí spotřeba zdrojů
Klíčové hybné síly
GMT pro Plzeňský kraj
Zásadní implikace
GMT (často úzce








Surovinová závislost
Růst spotřeby energie
Cirkulární ekonomika
Rozvoj alternativních zdrojů energie
Rostoucí konkurence o zdroje a suroviny
Udržitelnější nakládání s odpady

31

ČSÚ (2021): Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje – 2020. Regionální
statistiky, Č. j.: CSU-009770/2021-7401. Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni, 106 s.
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spjaty s působením
dalších GMT)
Relevantní aspekty
kapacit inovačního
systému Plzeňského
kraje

Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje
Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje









Snížení využívání primárních přírodních zdrojů
Důraz na udržitelnost produkce
Ve VaV kapacitách kraje rezonuje vzhledem k dopadům GMT
a odvětvové skladbě regionu snaha o úsporu energií a rozvoj jejich
alternativních zdrojů a inovativních řešení v oblasti materiálů.
Klíčová jsou témata:
- Nové technologie a zařízení pro energetické infrastruktury a
optimalizaci výroby elektrické energie, Energetický výzkum v
oblasti jaderné energetiky a energetického strojírenství (RICE
ZČU, UJV)
- Technologie pro obnovitelné zdroje energie, nové materiály
pro energetiku (NTC ZČU, RICE ZČU)
- Řešení pro rozvoj cirkulární ekonomiky v pokročilé výrobě (RTI
ZČU)
- Nové materiály pro ekologickou výrobu, skladování a využití
energie (NTC ZČU)
- Moderní distribuční sítě energie (RICE ZČU)
Trend minimalizace odpadu a rozvoj opatření pro udržitelnější
životní cyklus produktů – rozvoj cirkulární ekonomiky
Rozvoj nových řešení pro výrobu, úsporu, uchování a distribuci
energií.
Rostoucí konkurence o zdroje a suroviny (surovinová závislost,
nedostupnost klíčových zdrojů a surovin)

4.1.9 Příležitosti a rizika působení GMT Změny společenských a individuálních hodnot
Změny společenských a individuálních hodnot

Globální dostupnost a šíření informací
Klíčové hybné síly
GMT pro Plzeňský kraj
Zásadní implikace
GMT (často úzce
spjaty s působením
dalších GMT)
Relevantní aspekty
kapacit inovačního
systému Plzeňského
kraje
Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje
Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje






Důraz na rozvoj digitální gramotnosti a kompetencí
Nutnost řešení environmentální krize
Zvýšené riziko nepokojů a konfliktů ve společnosti
Změny pojetí rodinných struktur a komunity



Zapojení do rozvoje digitální gramotnosti a kompetencí přispívají
neformální vzdělávací subjekty (Techmania, Centrum robotiky) i ZČU
prostřednictvím programů dalšího vzdělávání



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
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4.1.10 Příležitosti a rizika působení GMT Nová veřejná správa
Nová veřejná správa
Klíčové hybné síly
GMT pro Plzeňský kraj
Zásadní implikace
GMT (často úzce
spjaty s působením
dalších GMT)
Relevantní aspekty
kapacit inovačního
systému Plzeňského
kraje

Možné příležitosti pro
rozvoj inovačního
systému kraje
Možná rizika pro
rozvoj inovačního
systému kraje















Pokračující digitalizace veřejné správy
Správa dat a nakládání s nimi
Online platformy jako standardní nástroj veřejné konzultace
Využívání dat pro identifikaci možných rizik
Široké využívání digitální identity
Růst významu distribuované veřejné správy
Klíčové kapacity pro inovační aktivity představuje rozvoj dostupnosti
dat a služeb v rámci témat chytrého města (např. datové portály,
komunikační síť IoT, digitální mapy)
Klíčovými hráči jsou subjekty veřejné správy, které mohou vytvářet
poptávku po inovativních řešení a zapojovat se do jejich pilotáže,
v kraji zejména KÚ Plzeňského kraje a Statutární město Plzeň.
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.

4.2 Diskuse příležitostí a rizik u kulatých stolů
Diskuse u kulatého stolu dává možnost společně s regionálními experty prozkoumat a diskutovat
názorové a expertní pohledy na téma příležitostí pro VaVaI vyplývajících z GMT s cílem zmapovat danou
problematiku v širším kontextu tematické oblasti. Prostřednictvím kulatých stolů proto byly
diskutovány nejrelevantnější příležitosti a výzvy, které vyplývají pro Plzeňský kraj v návaznosti na vývoj
a regionální působení prioritních globálních megatrendů a jejich klíčových aspektů (hybných sil).
Smyslem diskuse u kulatých bylo nejen ověřit, které z příležitostí má krajská znalostní základna
a inovační systém skutečný potenciál využít, ale i na které výzvy se bude muset bezpodmínečně
připravit (případně jak). Dílčím cílem proto bylo příležitosti pro rozvoj výzkumných a inovačních aktivit
v návaznosti na působení GMT doplnit o nové poznatky a souvislosti, zejména ve vztahu k připravenosti
kapacit kraje na diskutované výzvy reagovat, identifikovat další potenciálně klíčová témata a potřeby
a diskutovat prioritní rozvojové směry v dané oblasti.
Kulaté stoly byly prostorem pro diskusi a sdílení zkušeností aktérů působících ve výzkumu, vývoji
a inovacích v regionu s adaptací na očekávané dopady nebo s využíváním příležitostí, které globální
megatrendy přináší. Diskuse probíhala paralelně v rámci čtyř kulatých stolů, jejichž tematické rozdělení
volně kopírovalo dosavadní domény specializace RIS Plzeňského kraje s tematickými přesahy, které
respektovaly komplexní charakter (provázanost) a dosah působení globálních megatrendů tak, aby
potenciálně relevantní příležitosti spojené s kapacitami regionálního inovačního systému měly
v diskusi své místo. Diskuse u kulatých stolů byla součástí Konference Inteligentní specializace 2022
Plzeňského kraje, která byla věnována tématům dopadů a vývoje GMT z různých úhlů pohledu (včetně
představení východisek práce na analýze GMT pro potřeby aktualizace RIS Plzeňského kraje)
a připravila tak účastníky na cílenou diskusi. V rámci samotných kulatých stolů pak facilitátoři (zástupci
Technologického centra AV ČR a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje) zrekapitulovali jak
cíle realizované zakázky, tak cíl samotné diskuse u kulatého stolu a debatu následně moderovali. Každý
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z účastníků měl připraveny materiály obsahující výsledky prioritizace a hodnocení významu GMT
a jejich KHS na Plzeňský kraj, přehled souvisejících potenciálně relevantních příležitostí a rizik pro
rozvoj inovačního systému kraje a další materiály související s RIS. Účastníci měli možnost diskusi
otevřít vlastním příspěvkem na téma zkušeností s využíváním příležitostí vyplývajících z působení
(jakéhokoliv) GMT při realizaci výzkumných, vývojových či inovačních aktivit. První účastnický příspěvek
k otevření diskuse u kulatého stolu byl předem vytipován a dohodnut se zájemci o zahájení diskuse.
Klíčová otázka, která účastníky v diskusi provázela v návaznosti na dosavadní výsledky práce s GMT
a s ohledem na jejich vlastní expertní regionálně specifické znalosti inovačního systému zněla:


Budete schopni pomocí VaVaI rozvíjet příležitosti vyplývající z GMT nebo na ně reagovat? Za
jakých podmínek? Co k tomu potřebujete?

Shrnutí diskusí v rámci kulatých stolů je představeno v následujících podkapitolách.

4.2.1 Kulatý stůl pro oblast materiálů a jejich využití, nakládání s energiemi
Tématem kulatého stolu byla oblast nových materiálů, která představuje v kraji tradičně silné
konkurenceschopné odvětví. Špičkový výzkum a technologické kapacity v oblasti materiálů existují
v regionu na výzkumných organizacích a privátních výzkumných organizacích. Široký aplikační
potenciál pro nové materiály je i v průmyslových podnicích Plzeňského kraje. Diskuse byla věnována
možnostem regionálního VaVaI reagovat na výzvy a příležitosti spojené s dopady globálních
megatrendů, resp. z nich profitovat a využívat je pro rozvoj regionálního inovačního systému.
Jako klíčové GMT, které budou mít vliv na oblast materiálů a jejich využití, byly účastníky kulatého stolu
zmiňovány zejména Technologická změna a hyperkonektivita, Urbanizace a chytrá města a Rostoucí
spotřeba zdrojů, nicméně bylo zřejmé, že oblast nových materiálů má široké aplikační uplatnění
a částečně může reagovat na dopady většího množství uvažovaných GMT. Klíčová mise v oblasti
nových materiálů je zejména snižování materiálové náročnosti a snižování energetické náročnosti
výroby. V tomto smyslu byla v rámci diskuse prioritizována hybná síla investic do VaV, která zároveň
představuje podmínku pro kvalitativní vývoj nových materiálů. Na VaV nových materiálů budou mít
vliv také infrastrukturní podmínky (5G sítě a konektivita) a systémové podmínky budoucí produkce
výrobků a služeb – automatizace výroby, robotizace výrobních procesů, využívání dat pro zlepšování
kvality výrobků a řízení výroby.
Kromě výzkumu a vývoje zcela nových materiálů budou hrát důležitou roli také nové metody
zpracování materiálů, které mohou ovlivnit užitné vlastnosti současných materiálů. V laboratorních
podmínkách jsou úspěšně produkovány pomocí aditivní výroby (3D tisku) velmi lehké a velmi pevné
kompozitní materiály, které je nutné přenést do běžné výroby a do konkrétních produktů. Cílené
využívání nových materiálů bude posilovat trend customizace výroby, reprodukce nových materiálů
podle zákaznické specifikace a požadavky na lepší užitné vlastnosti materiálů.
Nové materiály budou také reagovat na dopady GMT Degradace životního prostředí a klimatické
změny. Očekává se vývoj materiálů, které budou přispívat ke snižování emisí CO2 – sofistikované chytré
materiály, nanomateriály, materiály umožňující snižování hmotnosti konečného produktu při
zachování či zlepšování jeho konečných fyzikálních a chemických vlastností. Zároveň tyto materiály
budou moci být recyklovatelné, čímž podporují trend zavádění cirkulární ekonomiky (hybná síla GMT
Rostoucí spotřeba zdrojů). Vzhledem k tomuto trendu bude nutné vyvíjet metodiky, postupy
certifikace a normotvornou činnost související se zaváděním nových materiálů.
Současné dopady GMT Demografické změny, stárnutí populace a Urbanizace byly diskutovány
jako možné příležitosti Plzeňského kraje při využití dopadů migrace a příchodu cizinců, s prioritním
zaměřením na vytvoření podmínek zakořenění vzdělané a kreativní pracovní síly. Současný trend
přítomnosti migrantů z Ukrajiny v kraji byl v rámci diskuse vnímán jako příležitost, jehož potenciál bude
moci kraj využít v delším časovém horizontu. Nutné bude vytvářet pro migranty takové podmínky
(pracovní i životní), aby byli dostatečně motivovaní se v kraji usadit.
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Zvyšování znalostního kapitálu může pomoci posílení kompetencí a služeb typu Welcome Centrum
Západočeské univerzity pro lákání zahraničních odborníků nejen na projektové výzkumné stáže
a pobyty, ale přilákat výzkumníky i s rodinami k usídlení natrvalo. Vhodné by bylo propojit aktivity
tohoto centra s aktivitami LF UK v Plzni a také s požadavky inovačních firem v kraji. Tato spolupráce by
mohla vést k tvorbě profilu požadovaného odborníka a mohla by přispět k posílení mezisektorových
VaV aktivit. Tyto aktivity byly diskutovány se zohledněním hybných sil GMT Nové pracovní a obchodní
modely (Změna potřeb a zájmů pracovníků mladších generací, Stárnutí pracovní síly).
Posilování spolupráce středního a základního školství s regionálními (inovačními) firmami
a prohlubování vazeb výukových osnov na jejich praktické uplatnění ve firmách, posilování praxe
povede k zmírňovaní dopadu současného nesouladu mezi stávajícími pracovními dovednostmi
absolventů a schopnostmi, které u nových zaměstnanců vyžadují zaměstnavatelé (GMT Nové pracovní
a obchodní modely). Pro eliminaci tohoto nedostatku lze využít poměrně jednoduchých řešení, např.
exkurzí do firem a VO, včetně exkurzí např. pro výchovné poradce. Vhodné bude také identifikovat
podobná podpůrná schémata a aktivity v ČR nebo v zahraničí a transformovat je na potřeby subjektů
v Plzeňském kraji.
Tab. 3: Kulatý stůl pro oblast materiálů a jejich využití, nakládání s energiemi
Diskutované
primární GMT

Technologická změna a hyperkonektivita, Urbanizace a chytrá města, Stárnutí populace
a demografické změny, Rostoucí spotřeba zdrojů, Nové pracovní a obchodní modely,
Degradace životního prostředí a klimatická změna

Diskutované klíčové
hybné síly

Investice do VaV, Automatizace výroby a inteligentní výrobní systémy, Pokročilá
výroba, Nesoulad mezi stávajícími pracovními dovednostmi a požadovanými
schopnostmi, Stárnutí pracovní síly, Mezinárodní i vnitřní migrace, Projevy změny
klimatu, Růst (světové) spotřeby energie (tlak na úsporu), Cirkulární ekonomika

Diskutované
příležitosti



Využití automatizace a robotizace výroby a využití snímání a analýzy dat pro větší
efektivitu a snižování materiálové náročnosti výroby



Využívání technologie aditivní výroby a přípravy materiálů vhodných pro použití při
3D tisku



Zvyšování flexibility pro customizaci výroby, reprodukci nových materiálů podle
zákaznické specifikace a požadavků na lepší užitné vlastnosti materiálů



Příležitostí je posílit kompetence a služby typu Welcome Centrum Západočeské
univerzity pro lákání zahraničních odborníků nejen na projektové výzkumné stáže
a pobyty, ale přilákat výzkumníky i s rodinami k usídlení natrvalo



Propagace silných VaVaI oborů v Plzeňském kraji by měla být navázána na
definované oborové domény specializace, včetně materiálového výzkumu



Posilování vazby na příhraniční region Horní Falc, možnost využití společného
přeshraničního prostoru jako místa VaVaI.



Regulační nebo legislativní omezení vývoje a výroby některých materiálů
v návaznosti na nastupující nadnárodní politiky (Green Deal for EU)



Zvyšování nesouladu potřeb zaměstnavatelů a zájmů pracovníků mladší generace
o techniku, výzkum a vývoj



Nedostatečná absorpční kapacita regionální ekonomiky pro aplikaci výstupů
materiálového VaV



Zvyšující se riziko kybernetických útoků na digitální infrastrukturu a výrobní
systémy

Diskutovaná rizika

52

Analýza globálních megatrendů a společenských výzev – příležitosti a rizika pro Plzeňský kraj

Diskutované
perspektivní směry
rozvoje v oblasti

Diskutované
potřeby pro rozvoj
perspektivních
směrů rozvoje v
oblasti



Vývoj materiálů pro snižování materiálové náročnosti a snižování energetické
náročnosti výroby průřezově všemi obory



Nové způsoby a metody zpracování materiálů s unikátními fyzikálními
a chemickými vlastnostmi využitelné v celé řadě aplikací



Vývoj materiálů přispívajících ke snižování emisí CO2 – sofistikované chytré
materiály, nanomateriály, materiály umožňující snižování hmotnosti konečného
produktu



Propojování VaV regionálních kapacit (veřejných i soukromých) a aplikačních
odvětví pro zvyšování konkurenceschopnosti materiálového výzkumu v kraji



Vývoj metodik, postupů certifikace a normotvorby v souvislosti s vývojem a aplikací
nových materiálů, včetně rozvoj metod a postupů fyzikálních a numerických
simulací



Získávání a udržení talentů a kvalifikovaných odborníků

4.2.2 Kulatý stůl pro oblast inteligentních výrobních systémů a umělé inteligence
V úvodní části diskuse u kulatého stolu k inteligentním výrobním systémům (IVS) byly odsouhlaseny
hlavní trendy, které mohou oblast IVS v budoucnu významně ovlivňovat. Konkrétně se jednalo o trend
posilování důrazu na energetickou a materiálovou efektivitu výrobních procesů a s tím souvisejícím
zaváděním oběhového hospodářství, trend customizace výroby, trend zavádění aplikací umělé
inteligence v různých oblastech ekonomiky a dále rostoucí potřeba posilování kybernetické
bezpečnosti. Tyto trendy (hybné síly) dominantně posilují působení megatrendů v oblasti
technologické změny a hyperkonektivity, urbanizace a chytrých měst, změn v globální ekonomice,
rostoucí spotřebě zdrojů a nových pracovních a obchodních modelech.
Návazně byly diskutovány příležitosti a potenciální rizika pro rozvoj plzeňského regionu vyplývající
z působení těchto trendů. Mezi hlavní diskutované příležitosti patří uplatnění umělé inteligence
v různých oblastech od inteligentních výrobních systémů, přes inteligentní řízení energetiky až po
systémy využívající AI pro posílení kyberbezpečnosti. AI je důležitým technologickým nástrojem, který
může pomoci zefektivnit výrobní procesy, zvýšit materiálovou a energetickou efektivitu výrobních
procesů a posílit zabezpečení různých systémů řízení výroby a dalších firemních procesů proti stále
rafinovanějším kybernetickým útokům. Rozvoj AI představuje nové příležitosti pro start-upy a mladé
inovativní firmy, které mohou do budoucna hrát vedle tradičních „podniků plzeňského typu“ důležitou
roli v inovačním systému Plzeňského kraje. Mezi další diskutované příležitosti pro zavádění IVS patří
důraz na rozvoj cirkulární ekonomiky a na zvyšování energetické a materiálové efektivity výrobních
procesů. IVS mohou v této souvislosti významně přispět k efektivnímu řízení výrobních procesů
a k zavádění systémů preventivní a prediktivní údržby, jež minimalizují zpoždění výroby, zabraňují
chybám a zkracují dobu zařízení mimo provoz. To vše umožní dosahovat energetických a materiálových
úspor. Příležitostí pro uplatnění modulárních inteligentních výrobních systémů je rovněž trend
zvyšující se poptávky po adaptabilních řešeních (customizaci) služeb i výrobků, kde IVS umožňují
nastavit a řídit výrobní procesy tak, aby byly schopny flexibilně reagovat na požadavky zákazníků
a přizpůsobit produkty jejich potřebám. Diskutovány byly rovněž nové požadavky na kvalifikaci a rozvoj
pracovní síly, kde bude do budoucna hrát důležitou roli specializace kvalifikovaných pracovníků
a zároveň jejich flexibilita a schopnost rychle se přizpůsobit novým kvalifikačním požadavkům na trhu
práce. Tomu odpovídá i příležitost pro zavádění specializovaných a zároveň modulárních studijních
programů.
Potenciální rizika vyplývající z působení diskutovaných trendů souvisí na jedné straně s nedostatečnou
schopností regionální ekonomiky absorbovat znalosti a specializované kvalifikované pracovníky, což
může do budoucna prohlubovat dichotomii mezi výzkumným/vzdělávacím systémem a podnikovým
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sektorem. S tím souvisí také riziko udržení kvalifikované pracovní síly v regionu. Zavádění IVS zvyšuje
pochopitelně riziko kybernetických útoků, což klade větší nároky na digitální gramotnost
a obezřetnost pracovníků na všech úrovních výrobních procesů.
V průběhu kulatého stolu a zejména pak v jeho závěru byla diskutována některá opatření (potřeby),
která mohou napomoci efektivnímu rozvoji v oblasti IVS v rámci inovačního systému Plzeňského kraje.
Účastníci se shodli, že důležitým předpokladem je stanovení jasné vize inovačního rozvoje regionu,
kterou mohou ostatní aktéři inovačního systému následovat (jako příklad byla zmíněna vize firmy VW
v oblasti elektromobility). Důležitou oblastí je podle účastníků kulatého stolu dále systematický přístup
k posilování vazeb mezi výzkumnými organizacemi a podniky v regionu a vytvoření prostoru pro
vzájemnou výměnu zkušeností. Zdůrazněna byla rovněž potřeba zvýšit efektivitu malých a středních
podniků v regionů a posílit zavádění IVS v těchto podnicích. K tomu by mohly účinně sloužit aktivity
platforem pro digitalizaci, kyberbezpečnost a využívání AI v malých a středních podnicích, jako jsou
například digitální inovační huby (DIHs). V neposlední řadě je potřebné, aby aktivity RIS3 našly cestu
k malým a středním podnikům v regionu a byly schopny tyto podniky více integrovat do regionálního
inovačního systému. K tomu je účelné posílit marketing RIS3 směrem k tomuto segmentu.
Tab. 4: Kulatý stůl pro oblast inteligentní výrobní systémy
Diskutované
primární GMT

Technologická změna a hyperkonektivita, Urbanizace a chytrá města, Změny
v globální ekonomice, Rostoucí spotřeba zdrojů, Nové pracovní a obchodní
modely

Diskutované
klíčové hybné síly

Tlak na úspory ve spotřebě energií, Surovinová závislost, Cirkularita
(Kreislaufwirtschaft), Automatizace výroby a inteligentní výrobní systémy,
Kybernetická bezpečnost, Umělá inteligence a strojové učení, Inteligentní
energetika, Customizace

Diskutované
příležitosti



Rozvoj nových efektivnějších (ekonomičtějších, ekologičtějších) výrobních
procesů a nových modelů výroby vytváří potenciál pro uplatnění
inteligentních výrobních systémů, které díky efektivnímu řízení výroby
umožní dosahovat energetických a materiálových úspor.



Tato příležitost je posilována také důrazem na rozvoj cirkulární ekonomiky
a snahou o minimalizaci odpadů v průběhu výrobního cyklu.



Významnou příležitostí je rozvoj a široké využití umělé inteligence
v různých oblastech od inteligentních výrobních systémů, přes inteligentní
řízení energetiky až po systémy využívající AI pro posílení
kyberbezpečnosti.



Dynamický rozvoj AI a oblastí jejího uplatnění vytváří nové příležitosti pro
start-upy a mladé inovativní firmy. Důležité bude proto vytvořit v regionu
podmínky pro rozvoj a udržení takových firem, např. poskytováním
specializovaných služeb a integraci do inovačního systému.



Snaha o rozvoj udržitelné a lokální (soběstačné) energetiky včetně rozvoje
systémů a technologií pro skladování a chytrou distribuci energií vytváří
prostor pro uplatnění řídicích systémů s využitím AI.



Příležitostí pro uplatnění modulárních inteligentních výrobních systémů je
trend zvyšující se poptávky po adaptabilních řešeních (customizaci) služeb
i výrobků. IVS umožní nastavit a řídit výrobní procesy tak, aby byly schopny
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flexibilně reagovat na požadavky zákazníků a přizpůsobit produkty jejich
potřebám.

Diskutovaná rizika

Diskutované
perspektivní
směry rozvoje v
oblasti

Diskutované
potřeby pro
rozvoj
perspektivních
směrů rozvoje v
oblasti



Příležitostí pro rozvoj vzdělávacího systému v Plzeňském kraji je rostoucí
poptávka po kvalifikované pracovní síle. Důležitým faktorem pro uplatnění
bude jednak vysoká míra specializace kvalifikovaných pracovníků a zároveň
jejich flexibilita a schopnost rychle se přizpůsobit novým kvalifikačním
požadavkům na trhu práce.



Prohlubování dichotomie regionálního inovačního systému – oddělení
znalostních kapacit regionu od výrobních kapacit, zejm. v případě MSP.



Absence regionální ekonomiky schopné absorbovat výstupy VaV (souvisí
s výše uvedenou dichotomií).



Zvyšující se kybernetická rizika a s nimi rostoucí nároky na zajištění
bezpečnosti digitální infrastruktury a výrobních systémů.



Připravenost manažerů a pracovníků MSP na technologickou změnu
spojenou s digitalizací a automatizací výroby + související gramotnosti
v oblasti kybernetické bezpečnosti.



Rostoucí specializace kvalifikovaných pracovních pozic klade zvýšené
nároky na flexibilitu studijních a dalších vzdělávacích programů – nově je
třeba klást důraz na modularitu studijních programů.



Dynamické změny organizace výroby vytvářejí tlak na pracovní trh
a vzdělávací systém (viz požadavek na modularitu vzdělávání výše). To
zvyšuje riziko udržení kvalifikované pracovní síly v regionu.



Inteligentní výrobní systémy s využitím strojového učení



Systémy pro kybernetickou bezpečnost IVS



Modulární sw platformy pro zavádění IVS v malých a středních podnicích



Systémy pro inteligentní řízení výroby a spotřeby energií



Stanovení jasné ambiciózní dlouhodobé vize rozvoje plzeňského regionu



Vytvoření platformy pro digitalizaci, kyberbezpečnost a využití AI v malých
a středních podnicích (využití Digital Innovatin Hubs)



Systematický přístup k posilování vazeb mezi výzkumnými organizacemi
a podniky v regionu – prostor pro výměnu zkušeností (Testbeds,
demonstrátory)



Kvalitní marketing potenciálu zavádění IVS v MSP (najít cestu k MSP
v regionu)

4.2.3 Kulatý stůl pro oblast chytré mobility
U kulatého stolu, který byl zaměřen na oblast chytré mobility se diskutovala zejména témata, která
přináší působení megatrendu Urbanizace a chytrá města, jehož zásadními hybnými silami jsou právě
trendy v chytré mobilitě. Chytrá mobilita je jedním z klíčových témat pro rozvoj prosperujících regionů.
Oblast mobility v nejširším slova smyslu v Plzeňském kraji navíc navazuje na tradiční průmyslové
a elektrotechnické obory a odvětví, které v regionu působí a prosperují dlouhodobě. Chytrá mobilita
je tedy v kombinaci s trendy spojenými se smart city a možnostmi, které přináší megatrend
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Technologická změna a hyperkonektivita považována za oblast, která má skutečný potenciál dosahovat
špičkových výsledků. Je zaměřena jednak na využití potenciálu (nejen průmyslové) tradice regionu a na
rozvoj nejnovějších technologických trendů v oblasti, jednak na zlepšování života obyvatel regionu
v každodenní realitě (veřejná i individuální doprava, vzorce dopravy ve městě, bezpečnost dopravy,
personalizované služby obchodu, digitální platformy atd.).
Debatu v rámci kulatého stolu do značné míry určovaly právě trendy v mobilitě související
s Demografickými změnami a urbanizací, které zásadně proměňují vzorce individuální i veřejné
dopravy a poptávky, a to zejména v důrazu na efektivitu, lokálnost a úspory (zdrojů různého druhu).
Související megatrendy Změny v globální ekonomice a Nové pracovní a obchodní modely pak v diskusi
rezonovaly zejména v podobě stále naléhavější potřeby řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly
pro rozvoj výzkumných a inovačních aktivit v této oblasti. Účastníci a účastnice debaty diskutovali
jednotlivé směry a příležitosti, které v rámci oblasti považují v regionu za potenciálně perspektivní,
případně s jejich rozvojem v různém stádiu (výzkum, pilotáž, aplikace) mají zkušenosti. Zazněly příklady
příležitostí i jejich aplikací v podobě modelování a vizualizace dopravy, forecastingu dopravy, rozvoje
systémů včasného varování za využití na vysoké konektivitě založených sítí a dostupnosti relevantních
a aktuálních (velkých) dat, dále příklady možností pro rozvoj infrastruktury a systémů (včetně senzorů,
alternativních pohonů) potřebných pro autonomní a e-mobilitu. Další směry chytré mobility, které
mají v regionu dle diskutujících potenciál k rozvoji jsou navázány na růst významu mikromobility,
modulární mobility a mobility poslední míle. Debatovány byly i překážky (potenciální i aktuální)
rozvoje, tedy určité klíčové potřeby pro rozvoj oblasti. Jednoznačně klíčovou potřebou jsou
kvalifikovaní odborníci, kteří jsou schopni trendy v oblasti dále rozvíjet. Nedostatek talentovaných
a kvalifikovaných pracovníků, které by byl region schopen dlouhodobě udržet je problémem pro další
rozvoj celé řady (zejména technických) oborů. Spolupráce se vzdělávacími institucemi
a popularizujícími organizacemi, za využití vhodných marketingových nástrojů na podporu zachycení
talentů je jeden z nástrojů, který by měl být zaměřen na rozvoj kapacit regionu. Další potřeby, které
byly zdůrazňovány souvisejí s tím, že témata spojená s mobilitou a její organizací v území do značné
míry závisí i na angažovanosti a schopnostech veřejného sektoru. Ten může zásadním způsobem
utvářet poptávku po určitých (ideálně inovativních) řešeních a trendy v mobilitě potenciálně posouvat
dál, ať už podporou a pilotáží nových řešení, budováním potřebných infrastruktur, cílenou podporou
inovační spolupráce a projektů, tak i sběrem a sdílením kvalitních dat, nebo podporou predikování
a vytváření možných scénářů vývoje, které dále posílí schopnosti inovačního systému řešit nové výzvy,
které vývoj trendů v mobilitě přináší. V rámci klíčových potřeb, jejichž řešení do značné míry není
v možnostech regionu samotného, je vyjasnění regulačních a legislativních rámců zejména pro
autonomní a další alternativní mobilitu.
Tab. 5: Kulatý stůl pro oblast chytré mobility
Diskutované
primární GMT

Urbanizace a chytrá města, Změny v globální ekonomice, Stárnutí populace
a demografické změny, Nové pracovní a obchodní modely, Technologická
změna a hyperkonektivita, Nová veřejná správa

Diskutované
klíčové hybné síly

Pokles porodnosti a růst střední délky života, Globální soutěž o talenty,
Elektromobilita a jiné alternativní pohony, Rostoucí podíl generace Y, Z, A
(Změna potřeb a zájmů pracovníků mladších generací)

Diskutované
příležitosti



Veřejný sektor jako tvůrce poptávky po řešeních spojených s chytrou
mobilitou (zejména při řešení optimalizace veřejné dopravy) a rozvoj
konceptu smart city. Veřejný sektor tak představuje potenciálního
realizátora či podporovatele pilotáží inovativních řešení pro chytrou
mobilitu a smart city.
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Diskutovaná rizika



Rozvoj podpůrných programů (finančních i nefinančních) na podporu
inovativních podniků jako jsou komunikační platformy nebo iniciativy typu
Mobility Innovation Hub, testovací polygony a koridory atp., které jsou
schopny dále podporovat rozvoj městských systémů, kompetenčních
center a pilotních projektů.



Rozvoj nízkoemisní mobility s důrazem na alternativní pohony a redefinici
vzorců dopravy ke snížení zatížení silniční sítě či přizpůsobení se měnícím
se preferencím obyvatel (personalizace řešení) a novým obchodním
modelům v podobě rozvoje mikromobility, mobility poslední míle
a modulární mobility.



Akcelerace technologické změny a rostoucí (veřejné) investice do VaV
v oblastech energetiky, dopravy a zelených technologií urychlují aplikaci
technologií do praxe a jejich rozšíření.



Rozvoj kvalitních sítí, vysokého výpočetního výkonu a širokého využití
technologií zajišťující různé formy konektivity, které podpoří efektivní
testování a aplikací řešení v chytré mobilitě.



Nové ekonomické a inovační příležitosti díky vzniku a rozšíření nových
specifických forem spotřebitelského chování a potřeb, které vyžadují jiné
formy mobility zaměřené zejména na poptávku lokálního řešení různých
potřeb, mikromobilitu a omezení časté mobility na velké vzdálenosti.



Sběr, využívání a ukládání dat pro efektivní řízení rozvoje regionu,
pokračující digitalizace veřejné správy, včetně její otevřenosti vůči aktérům
inovačního systému představuje příležitost pro rozvoj a pilotáž řešení pro
rozvoj efektivní chytré mobility a efektivnější forecasting k modelování
dopravy a dopravnímu plánování, nebo např. k zajištění bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích.



Rozvoj vysoce inovativních malých firem (start-upů) jako flexibilních
subjektů, schopných rychle řešit a reagovat na potřeby, které trendy
v mobilitě přinášejí, a na které tradiční firmy v oboru nejsou zaměřeny a do
kterých následně tradiční velké firmy dále investují (jejich řešení poptávají.
kupují a implementují).



Rozvoj, testování a uplatnění alternativních forem mobility jako odpovědi
na technologické trendy a trendy v chytré mobilitě, např. širší využití dronů.



Globalizovaná soutěž o talenty a odborníky, která znesnadňuje nejen
nalákání, ale zejména udržení adekvátně kvalifikované pracovní síly, která
je schopná inovativní řešení rozvíjet a aplikovat. Nedostatek adekvátně
kvalifikované pracovní síly je klíčovým rizikem v oblasti mobility.



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



Nejednotná úprava smart mobility, nejasné a nedořešené regulační
a legislativní rámce a nedostatečná systémová podpora jejího zavádění,
která ohrožuje rozvoj chytré mobility v Česku.
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Diskutované
perspektivní
směry rozvoje v
oblasti

Diskutované
potřeby pro
rozvoj
perspektivních
směrů rozvoje v
oblasti



Vysoké nároky (zejména z hlediska veřejných rozpočtů) na restrukturalizaci,
zkapacitnění, rozvoj a provozování různých typů inovativních infrastruktur,
které umožní adaptaci na nové trendy a potřeby v oblasti chytré mobility.



Nefunkční propojení mezi jednotlivými aktéry inovačního systému
a fragmentace inovačního systému (zejména narůstání nesouladu mezi
zaměřením výzkumné a aplikační sféry), který nebude schopen efektivně
komunikovat a rozvíjet inovativní řešení.



Autonomní mobilita a elektromobilita (a infrastruktura pro její rozvoj)



Mikromobilita, multimodální mobilita a mobilita poslední míle



Senzorika (digitální komunikace a další softwarová řešení pro rozvoj
bezpečné elektromobility a autonomní mobility)



Rozvoj dopravního plánování (modelování dopravy) a forecastingu
za využití velkých dat a AI a spolupráce veřejného, akademického
a soukromého sektoru



Vyjasnění legislativních a regulačních rámců spojených zejména
s rozšiřováním autonomní a e-mobility



Cílená podpora získávání a udržení talentů a kvalifikovaných odborníků
zejména ve strategických oblastech navázaných na rozvoj inovačního
potenciálu regionu



Intenzivnější propojení aktivit a potřeb veřejného sektoru v oblastech
spojených s mobilitou se strategickým rozvojem oblasti chytré mobility,
včetně koordinované podpory inovativních start-upů, inkubačních
programů, platforem pro pilotáže a testování apod.

4.2.4 Kulatý stůl pro oblast zdraví a životního prostředí
U kulatého stolu, který byl zaměřen na oblast zdraví a životního prostředí se diskutovala zejména
témata, která přináší působení megatrendu Stárnutí populace a demografické změny, jehož klíčovými
hybnými silami jsou rozvoj zdravotních technologií a biomedicíny a pokles porodnosti a růst střední
délky života. Druhý relevantní megatrend Degradace životního prostředí a klimatická změna nebyl
vzhledem k omezenému času debaty u kulatého stolu diskutován.
Růst střední délky života a stárnutí populace byla nejvíce diskutovaná témata kulatého stolu. Tato
témata jsou důležitá v kontextu rozvoje regionů s dopadem jak do struktury pracovní síly, tak do
fungování regionu a jeho sociální problematiky. V Plzeňském kraji je realizován výzkum v oblasti
lékařství a biotechnologií, rovněž je zde velmi silná tradice průmyslových a elektrotechnických oborů
a odvětví. V kraji funguje propojení a spolupráce mezi místními technickými fakultami a lékařskou
fakultou a jejími součástmi. Diskuse se tak věnovala možnostem rozvoje asistivních technologií (nejen
nositelných zařízení, ale i inovativních zařízení fungujících v domácnosti, např. prostěradla se senzory
na vláknech látky), což souvisí s vlivem megatrendu Technologická změna a hyperkonektivita, kde
jednou z významných hybných sil jsou Pokročilé zdravotnické technologie. S rozvojem asistivních
technologií souvisí rovněž regulatorní a legislativní požadavky na schválení a aplikaci takových
technologií do praxe. Tyto se liší s ohledem na budoucí využití technologií ve zdravotnictví,
k diagnostice, preventivní/následné péči či sociální péči. Dlouhá doba uvedení do praxe tak může
představovat riziko uplatnění daných technologií. Diskutovaný trend má rovněž podstatný sociální
rozměr, který bude umožňovat prodloužení samostatnosti a soběstačnosti starších osob, setrvání
v jejich domovech a obcích, čímž povede k rozvoji nových forem veřejných sociálních služeb. Dá se tak
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očekávat zvýšení poptávky po mobilních či distančních sociálních službách. Zkvalitnění a usnadnění
péče v pobytových službách je další příležitostí, která souvisí s diskutovanými směry rozvoje.
Širší využití asistivních technologií nicméně přinese zvýšení nároků na technickou zdatnost občanů,
lékařů i poskytovatelů budoucích sociálních služeb a na konektivitu všech zapojených aktérů. Otevírá
se tak příležitost jak pro uživatelsky velmi přívětivé aplikace, tak pro zvyšování kompetencí všech
aktérů.
Velmi důležité bude rozšíření znalostí, vyvinutých postupů a informací a dat z centrálních zařízení
do celé sítě tak, aby z inovativních postupů a systémů profitovali všichni. Účastníci identifikovali přenos
informací (př. výsledky analýz, skenů) mezi jednotlivými aktéry zdravotnického systému jako výzvu, jíž
bude nutné čelit.
Jako poslední bylo v závěru diskuse vzneseno téma využití počítačových simulací a modelování
systémů. Toto se dá využít například pro simulaci klinických postupů (modelování, testování,
verifikaci), což je využitelné např. při predikování průběhu adaptace na provedené léčebné zásahy
a operace. Zde je možnost využití i metod 3D tisku. Nicméně i v těchto případech je výzvou délka
schvalovacích procesů, aby bylo možné tyto metody využít v lékařské praxi.
Tab. 6: Kulatý stůl pro oblast zdraví a životního prostředí
Diskutované
primární GMT

Stárnutí populace a demografické
a hyperkonektivita, Nová veřejná správa

Diskutované
klíčové hybné síly

Rozvoj zdravotních technologií a biomedicíny, Pokles porodnosti a růst střední
délky života, Zvyšující se dostupnost a kvalita zdravotní péče, Rozvoj asistivních
technologií, Pokročilé zdravotnické technologie, Nové formy veřejných služeb,
Noví poskytovatelé veřejných služeb, částečně Umělá inteligence a strojové
učení a Pokročilá výroba

Diskutované
příležitosti



Fungující spolupráce místních technických fakult s lékařskou fakultou
a jejími součástmi, která se promítá do společných výzkumných projektů
a výsledků.



Rozvoj asistivních technologií umožňujících déle trvající samostatnost
a soběstačnost stárnoucí populace, případně usnadňujících již
poskytovanou péči.



Sběr, sdílení, využívání a ukládání dat a informací pro efektivní poskytování
veřejných zdravotnických a sociálních služeb je příležitostí pro zvýšení
efektivity zdravotnického systému a jeho případného propojování se
sociálními službami, zvláště pro zachování samostatnosti a soběstačnosti
stárnoucí populace.



Rozvoj a testování nových forem sociálních služeb umožňujících zachování
samostatnosti a soběstačnosti stárnoucí populace, neboť dojde ke zvýšení
poptávky po sociálních službách (např. pobytových) vzhledem
k demografické struktuře obyvatelstva kraje.



Akcelerace geografického přenosu a využívání nových znalostí, postupů
a informací a dat z centra do běžného používání na různých úrovních.



Rozvoj využití simulací na počítači a modelování systémů, což umožňuje
upřesňovat léčebné zásahy, lépe predikovat adaptaci na ně a více zpřesnit
a personalizovat postupy.



Možnost využití metod 3D tisku pro modelování systémů ve zdravotnictví.
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Diskutovaná rizika

Diskutované
perspektivní
směry
rozvoje
v oblasti

Diskutované
potřeby pro
rozvoj
perspektivních
směrů rozvoje
v oblasti

5



Rozvoj kvalitních sítí, vysokého výpočetního výkonu a širokého využití
technologií zajišťující různé formy konektivity.



Přísné regulatorní a legislativní nastavení v oblasti zdravotnictví
a související dlouhá doba pro uvedení novinek do praxe.



Využívání nových asistivních technologií bude vyžadovat vyšší technickou
a technologickou zdatnost občanů, lékařů a poskytovatelů budoucích
sociálních služeb, tak aby s novými asistivními technologiemi uměli
pracovat a využívat informace a data jimi zaznamenaná.



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



Asistivní technologie



Nové formy veřejných sociálních a zdravotnických služeb, včetně mobilních
a distančních



Využívání počítačových simulací a počítačového modelování systémů pro
např. simulaci klinických postupů



Analýza a strukturovaný rozbor stávajících forem poskytované sociální péče
se zaměřením na využívané asistivní technologie a možnost jejich dalšího
rozvoje/rozšíření, včetně jejich geografického rozšíření v kraji.



Podpora zlepšení propojení monitorovacích funkcí systému s efektivní
následnou aktivitou (řešení/zásah/pomoc).



Podpora procesů řízení poskytování zdravotní péče (např. propojení
registrů a sdílení informací o poskytnuté péči)



Podpora projektů předaplikačního výzkumu



Vůle aktérů zapojit se do sdílení a využívání sdílených dat a informací pro
efektivní poskytování veřejných zdravotnických služeb

Shrnutí klíčových poznatků a závěr

Závěrečná kapitola je věnována shrnutí nejperspektivnějších směrů výzkumu, vývoje a inovací pro
Plzeňský kraj vyplývajících z klíčových příležitostí, které působení globálních megatrendů a jejich
nejvýznamnějších hybných sil přinášejí. Zdrojem informací pro tuto část jsou výsledky obou
realizovaných etap analýzy a poznatky z projednání dílčích výsledků v rámci širších expertních skupin
regionálních aktérů (prostřednictvím online dotazníkového šetření a workshopu v první etapě
a tematických kulatých stolů v etapě druhé). Identifikované perspektivní směry výzkumu, vývoje
a inovací mohou být jedním ze vstupů do aktualizace inteligentní specializace (tzv. domén) regionální
inovační strategie a jsou shrnuty v první části této kapitoly.
V rámci analýzy byla identifikována i další témata, která jsou pro efektivní uchopení příležitostí
vyplývajících z GMT a eliminaci případných rizik, podstatná. Adresování těchto do značné míry
průřezových (tzv. horizontálních) témat zásadně přispěje k možnostem regionu využít identifikované
příležitosti a rozvíjet perspektivní směry výzkumu, vývoje a inovací. Tato průřezová témata a obecná
doporučení k jejich adresování, jež vykrystalizovala v průběhu analýzy GMT a zejména v rámci diskusí
s regionálními aktéry, jsou uvedena v závěrečné části kapitoly.
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5.1 Perspektivní směry výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji
Klíčové příležitosti, které přímo souvisejí s implikacemi nejvýznamnějších hybných sil GMT, jsou
vzájemně propojeny a jejich význam je spoluutvářen a posilován působením několika GMT zároveň.
Tyto příležitosti navazují na kapacity inovačního systému regionu a na jejich potenciální schopnosti na
tyto výzvy reagovat. V oblastech, ve kterých má kraj největší předpoklady se prosadit, a ve kterých má
potenciál reagovat na výzvy spojené s vlivem klíčových megatrendů a případně některé z příležitostí
dále rozvíjet, lze identifikovat perspektivní směry výzkumu, vývoje a inovací.
V této kapitole uvedené klíčové příležitosti se v řadě aspektů prolínají a vzájemně ovlivňují a jejich
rámování do několika oblastí slouží zejména pro zajištění strukturovaného přístupu ke zohlednění
potenciálních vlivů GMT na kraj a jeho inovační systém (pro účely aktualizace RIS). Oblasti příležitostí
odráží jak výsledky (mezi aktéry inovačního systému realizované) prioritiziace GMT a hodnocení
významnosti jejich hybných sil, tak analýzu kapacit inovačního systému kraje, i podněty z diskusí u
kulatých stolů, které svým tematickým vymezením navazovaly na dosavadní domény specializace RIS.
Oblasti klíčových příležitostí a související identifikované perspektivní směry výzkumu, vývoje a inovací
tak představují syntézu poznatků získaných v průběhu obou etap analýzy. Je na ně nazíráno zejména
perspektivou vývoje, potenciálních dopadů a vzájemných souvislostí nejvýznamněji hodnocených GMT
a jejich hybných sil, přičemž jsou zohledněny znalostní a kompetenční souvislosti v rámci VaVaI kapacit
kraje tak, aby oblasti tvořily logické celky.
Jednou z oblastí klíčových příležitostí nejen vzhledem k VaV, ale i k výrobním kapacitám kraje je rozvoj
ekonomičtějších, ekologičtějších, energeticky úspornějších výrobních procesů a nových modelů
výroby. Tato oblast příležitostí má v kraji potenciál pro uplatnění zejména prostřednictvím rozvoje
inteligentních výrobních systémů, které umožní dosahovat významných energetických a
materiálových úspor, jež jsou pro konkurenceschopnost klíčových odvětví regionu zásadní. Zároveň
jejich rozvoj a aplikace umožňuje reagovat na trendy v digitalizaci procesů např. směrem ke
kolaborativním formám výroby (tzv. cobots) a obecněji k dosažení principů Průmyslu 5.0. Právě rozvoj
inteligentních výrobních systémů a pokročilá výroba jsou jedněmi z nejvýznamnějších hybných sil,
které mají přímou vazbu jak na aktivity VaV kapacit kraje, tak na významnou část jeho ekonomické
základny. Současně je tato oblast příležitostí úzce propojena s působením dalších významných
klíčových hybných sil, a to zejména s rozvojem cirkulární ekonomiky a snahou o minimalizaci odpadů
v průběhu výrobního cyklu směřující nejen k větší ekonomické efektivitě, ale i k omezování spotřeby
primárních zdrojů a ke snižování energetické a materiálové závislosti (nejen) regionální ekonomiky.
Rozvoj modulárních inteligentních výrobních systémů může navíc reagovat na příležitosti plynoucí
z trendu rostoucí poptávky po adaptabilních řešeních a flexibilnější customizaci služeb i výrobků.
Nové možnosti a zásadní příležitosti pak dále rozšiřuje trend širokého využití a rozvoje umělé
inteligence (napříč obory a sektory), která bude nepochybně využívána jak pro rozvoj samotných
inteligentních výrobních systémů, tak pro řízení energetiky a systémů posilujících kyberbezpečnost
(nejen ve výrobě). Celospolečenská poptávka po a podpora rozvoje udržitelné a lokální (tzn.
soběstačnější) energetiky tuto klíčovou oblast příležitostí doplňuje zejména v podobě zaměření na
vývoj systémů a technologií pro skladování a chytrou distribuci energií. Podstatným aspektem, který
je nutné při využívání příležitostí spojených s rozvojem a aplikací nových řešení ve výrobních procesech
zohlednit, je i zaměření na snižování rizik spojených s kybernetickou bezpečností.
Znalostní základna (včetně oborové orientace vysokého školství a výzkumných organizací) a zaměření
(inovačních) podnikatelských aktivit v regionu zejména na oblasti pokročilé výroby, moderního
strojírenství, mechaniky, mechatroniky a elektrotechniky (které navíc podstatně přispívají k jedné
z domén specializace významné na národní úrovni), otevírá možnosti pro rozvoj aktivit potenciálně
nadregionálně významných perspektivních směrů výzkumu, vývoje a inovací v této oblasti příležitostí
vyplývajících z GMT:

61

Analýza globálních megatrendů a společenských výzev – příležitosti a rizika pro Plzeňský kraj



Inteligentní výrobní systémy (IVS) s využitím AI a strojového učení (včetně rozvoje
kolaborativních modelů s uplatněním cobotů, pokročilých diagnostických a prediktivních
systémů, digitálních technologií pro optimalizaci výroby např. digital twins atd.)



Modulární softwarové platformy pro zavádění IVS v MSP



Systémy pro kybernetickou bezpečnost IVS



Systémy pro inteligentní řízení výroby a spotřeby energií (včetně její distribuce)

Další pro region klíčová oblast příležitostí přímo navazuje a je velmi úzce propojena s oblastí první,
avšak její jádro netvoří výrobní procesy jako takové, nýbrž spočívá v kombinaci působení několika
klíčových hybných sil, které synergicky formují trendy ve vývoji nových materiálů a jejich možností
využití. Zásadními faktory rámujícími tuto oblast příležitostí je adaptace na lokální dopady globální
konkurence o suroviny a další primární zdroje prostřednictvím trendu akcelerovaného rozvoje
technologií. Dále jsou pro charakter potenciálních příležitostí neméně důležité (již probíhající) změny
v produkčních a subdodavatelských řetězcích, doprovázených zvyšováním nároků na flexibilitu a
důrazem na customizaci. Se stále více rezonujícím akcentem na udržitelnější technologie (a tedy
udržitelnější produkci) a úspory energií a dalších primárních zdrojů roste poptávka po inovativních
alternativních řešeních pro cirkulární ekonomiku, pro kterou je materiálový a energetický oběh
rozhodující. Snižování materiálové náročnosti výroby a rozvoj jejich vlastností úzce souvisí i
s příležitostmi a směry v první oblasti příležitostí, kdy klíčovou roli představuje využití automatizace a
robotizace výroby, snímání a analýzy dat pro větší efektivitu procesů a rozvoj aditivní výroby.
Regionální inovační systém má vzhledem k přítomným výzkumným organizacím a (potenciální)
aplikační sféře zejména v odvětvích (tradičně materiálově i energeticky náročného) zpracovatelského
průmyslu předpoklady pro uchopení těchto příležitostí zejména v následujících perspektivních
směrech:


Vývoj materiálů pro snižování materiálové a energetické náročnosti výroby



Nové konstrukce a technologie pro energetickou infrastrukturu a distribuční energetické sítě



Materiály pro ekologickou výrobu, skladování a využívání energie



Nové způsoby a metody pro tvorbu a zpracování materiálů s unikátními fyzikálními
a chemickými vlastnostmi využitelné v celé řadě aplikací



Vývoj materiálů přispívajících ke snižování emisí CO2 (chytré materiály, nanomateriály,
materiály umožňující snižování hmotnosti konečného produktu apod.)



Materiály a technologie pro aditivní výrobu

Další z vysoce relevantních hybných sil souvisejících jednak s technologickou změnou, jednak
s důsledky, jež přináší stárnutí populace a demografické změny, je rozvoj pokročilých zdravotnických
technologií. Klíčová oblast příležitostí se vzhledem k fungující spolupráci technických i lékařských
oborů ve výzkumných, vývojových a inovačních kapacitách kraje týká především rozvoje asistivních
technologií a pokročilých zdravotnických technologií. S ohledem na omezenou aplikační sféru
v podobě podnikatelského sektoru jsou kapacity kraje zaměřeny zejména na zkvalitňování zdravotní
péče a podporu zdraví a kvality života. V souvislosti s touto oblastí příležitostí jsou pro další rozvoj
výzkumu, vývoje a inovací v kraji spolu s potenciálem přímého dopadu na kvalitu života jeho obyvatel
perspektivní zejména následující směry:


Asistivní technologie (včetně telemedicíny, dohledových systémů a aplikačních SW)



Nové formy veřejných sociálních a zdravotnických služeb (včetně mobilních a distančních) za
využití digitalizace a IoT
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Využívání počítačových simulací (včetně zapojení AI) a počítačového modelování systémů
(i zapojení VR) pro simulaci klinických postupů



Pokročilé zdravotnické technologie (zejm. v oblasti diagnostiky a podpory klinického
rozhodování a rozvoje personalizované medicíny)



Materiály ve zdravotnictví (zejm. protetika)



Reprodukční medicína

Čtvrtou oblast klíčových příležitostí rámuje působení megatrendu urbanizace a trendy chytrého
města. Neodmyslitelně proto tyto příležitosti opět formuje i technologická změna a možnosti, které
přináší hyperkonektivita. Rozvoj kvalitních sítí s vysokým výpočetním výkonem (rozšíření 5G sítí
s výhledem na budoucí možnosti 6G sítí) a technologií podporujících konektivitu otevírají příležitosti
k rozvoji, testování a rozšiřování řešení pro chytrá města. Dalšími trendy, které tuto oblast příležitostí
do značné míry ovlivňují jsou energetická témata v souvislosti se snižováním energetické a
surovinové spotřeby a závislosti na primárních zdrojích a v neposlední řadě i změny ve společnosti
(jak demografické, tak hodnotové). V této oblasti příležitostí může region pracovat s relativně
vhodnou kapacitou inovačního systému zvláště v podobě kombinace progresívních ICT VaV aktivit a
částečnou návazností na tradiční obory z odvětví mobility a elektrotechniky, doplněného o vhodný
aplikační prostor v podobě dostatečně velkého krajského města. To disponuje rozvinutým dopravním
systémem, skladbou obyvatelstva s různými potřebami a vzorci chování a veřejným sektorem, který je
schopen poptávku po řešeních pro tzv. chytré město vytvářet, pilotovat a dále rozvíjet. Kombinace
těchto faktorů představuje příležitosti zejména v podobě rozvoje nízkoemisní mobility s důrazem na
alternativní pohony a redefinice vzorců v dopravě, dalšího rozvoje kvalitních sítí s vysokým výpočetním
výkonem pro široké využití, zejména pro nová řešení v chytré mobilitě. V této oblasti příležitostí může
kraj budovat zajímavé směry konkurenční výhody (i v rámci celostátního srovnání) a formy spolupráce
na mezinárodní úrovni. Relevantní směry výzkumu, vývoje a inovací jsou především:


Autonomní mobilita a elektromobilita (a infrastruktura pro její rozvoj a možné rozšíření)



Mikromobilita, multimodální mobilita a mobilita poslední míle



Senzorika (digitální komunikace a další softwarová řešení pro rozvoj bezpečné elektromobility
a autonomní mobility)



Nové koncepce pohonů dopravních prostředků pro čistou mobilitu



Rozvoj dopravního plánování (modelování dopravy) a forecastingu za využití velkých dat a AI



Distribuované zdroje energie a energetické mikrosítě

Vliv působení GMT může za určitých okolností a zejména za předpokladu nových, intenzivnějších
mezioborových a mezisektorových forem spolupráce regionálních kapacit VaVaI otevřít další inovační
příležitosti. Určitou roli v rozvoji těchto příležitostí může sehrát i poptávka veřejného sektoru.
Příkladem příležitosti, která se může postupně stát v kraji vysoce relevantní úzce souvisí s implikacemi
demografické změny (nárůst seniorní populace), urbanizace a s nárůstem nových specifických forem
spotřebitelského chování. Jedná se o rozvoj tzv. silver economy. Ta zahrnuje nejen řešení potřeb
a poptávky seniorní populace z hlediska zdraví, ale i např. obchodu, mobility a celého spektra služeb,
které budou stát na aplikaci inteligentních technologií.
Podobně interdisciplinární soubor příležitostí představuje oblast, která kombinuje rostoucí poptávku
po řešeních zajišťujících bezpečnost s trendy chytrého města a s rostoucí potřebou zvyšovat
adaptabilitu osídlených oblastí (zejména vzhledem k projevům klimatické změny). V této oblasti může
být relevantní potenciál v podobě kapacit kraje v oblasti VaV technologií inteligentních senzorů a
zaměření na další smart city aplikace. Rozšiřování aplikací smart city řešení je příkladem průřezové
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příležitosti, která může být relevantní napříč celou řadou oborů, a která je již nyní v kraji rozvíjena
(zejména v oblasti mobility a částečně energetiky). Potenciál této příležitosti, který jsou krajské
kapacity schopné vzhledem ke svým kompetencím uchopit a reagovat tak i na další potenciální trendy
vyplývající z GMT, je za předpokladu intenzivní mezioborové spolupráce a spolupráce s veřejným
sektorem, velmi významný.
Uvedené perspektivní směry výzkumu, vývoje a inovací, které jsou pro kapacity inovačního systému
Plzeňského kraje relevantní (podrobně k příležitostem vzhledem ke kapacitám inovačního systému
kraje v kapitolách 4.1 a 4.2) a vyplývají z potenciálních dopadů prioritních globálních megatrendů
(kapitola 3), lze s jistou mírou zjednodušení propojit i s dosavadními doménami chytré (inteligentní)
specializace RIS. Jejich seznam je spolu s indikací možné souvislosti s dosavadními doménami uveden
v následujícím přehledu.

Možné souvislosti
s dosavadními
doménami chytré
specializace RIS

Přehled perspektivních směrů výzkumu, vývoje a inovací v rámci kapacit
inovačního systému Plzeňského kraje v návaznosti na působení nejvýznamněji
hodnocených hybných sil prioritních globálních megatrendů

IVS

NM

Inteligentní výrobní systémy (IVS) s využitím AI a strojového učení (včetně
rozvoje kolaborativních modelů s uplatněním cobotů a pokročilých
diagnostických a prediktivních systémů)

x

x

Modulární softwarové platformy pro zavádění IVS v MSP

x

Systémy pro kybernetickou bezpečnost IVS

x

Systémy pro inteligentní řízení výroby a spotřeby energií (včetně její
distribuce)

x

B

x

Vývoj materiálů pro snižování materiálové a energetické náročnosti
výroby
Nové konstrukce a technologie pro energetickou infrastrukturu a
distribuční energetické sítě

x

x

Materiály pro ekologickou výrobu, skladování a využívání energie

x

x

Nové způsoby a metody zpracování a aplikace materiálů s unikátními
fyzikálními a chemickými vlastnostmi

x

x

x

x

x

x

Vývoj materiálů přispívajících ke snižování emisí CO2 (chytré materiály,
nanomateriály, materiály umožňující snižování hmotnosti konečného
produktu apod.)
x

Materiály a technologie pro aditivní výrobu

CHM

x
x

Asistivní technologie
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Nové formy veřejných sociálních a zdravotnických služeb, včetně mobilních
a distančních za využití digitalizace a IoT

x

Využívání počítačových simulací (včetně zapojení AI) a počítačového
modelování systémů (včetně VR) pro simulaci klinických postupů

x

Pokročilé zdravotnické technologie (zejm. v oblasti diagnostiky a podpory
klinického rozhodování a rozvoje personalizované medicíny)

x

x

Materiály ve zdravotnictví (zejm. protetika)

x
x

Reprodukční medicína
Autonomní mobilita a elektromobilita (a infrastruktura pro její rozvoj
a možné rozšíření)

x

Mikromobilita, multimodální mobilita a mobilita poslední míle

x

Senzorika (digitální komunikace a další softwarová řešení pro rozvoj
bezpečné elektromobility a autonomní mobility)

x

Rozvoj dopravního plánování (modelování dopravy) a forecastingu
za využití velkých dat a AI

x

Distribuované zdroje energie a energetické mikrosítě

x

x

x

Nové koncepce pohonů dopravních prostředků pro čistou mobilitu

x

x

x
(x)

Silver economy
Inteligentní senzorické systémy pro zvýšenou adaptabilitu osídlených
oblastí
(x)

Technologie a řešení „smart city“ aplikace

(x)

(x)

(x)

x

(x)

(x)

5.2 Doporučení pro další posílení inovačního systému Plzeňského kraje
Základním pilířem podpory rozvoje inovačního systému kraje, který bude schopen rozvíjet na inovacích
založenou konkurenceschopnost, musí být i nadále společné nalézání, prioritizace a realizace cílů,
posilování principů inteligentní specializace (zejména tzv. EDP procesu) a jednoznačný leadership
celého procesu, včetně jejich prosazování prostřednictvím implementace RIS (a zajištění celého
strategického cyklu). Uvedená doporučení reagují na očekávané změny, které budou kontinuálně
posilovány působením GMT na Plzeňský kraj a zejména jeho inovační systém, a na které bude nezbytné
se (mimo jiné) zaměřit tak, aby bylo možné efektivně využít příležitosti, které působení GMT (resp. pro
region nejvýznamnějších KHS) přinášejí. Dopady GMT na budoucí vývoj inovačního systému kraje by
měla navržená doporučení spolu s dalšími strategickými opatřeními realizovanými v rámci RIS3 řešit co
nejkomplexněji a měly by působit synergicky.
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Identifikovaná průřezová doporučení pro rozvoj inovačního systému Plzeňského kraje, jež bude
schopen systematicky podporovat využívání příležitostí navázaných na působení prioritních GMT
a z nich vyplývajících perspektivních směrů VaVaI, stejně jako eliminovat rizika s nimi spojená, je
možné rozdělit do tří okruhů, které jsou vzájemně úzce propojeny:
1. Rozvoj systému získávání a udržení talentů a odborníků
Dopady pro Plzeňský kraj prioritních GMT, zejména technologické změny, akcelerující transformace
v globální ekonomice spolu s úzce související proměnou pracovních a obchodních modelů napříč
odvětvími a s demografickými změnami, které nevyhnutelně proměňují charakteristiky populace
regionu, budou vyžadovat intenzivní a cílený rozvoj kvalifikovaných odborníků pro výzkum, vývoj
a inovace napříč klíčovými obory. Systém práce s talenty a lidskými zdroji vyžaduje provázanost
podporovaných aktivit a nástrojů. Pro přilákání a dlouhodobé udržení talentovaných (domácích
i zahraničních) studentů a kvalifikovaných pracovníků v kraji je nezbytné systematicky rozvíjet „talent
attraction management“. To zahrnuje nezbytné kroky od mezinárodního marketingu regionu a jeho
inovačního potenciálu po zajišťování služeb pro příchozí zahraniční kvalifikované pracovníky.
Systematický přístup vyžaduje nastavení řídicích struktur na úrovni regionu, které budou koordinovat
jednotlivé kroky v souladu s potřebami inovační ekonomiky kraje (resp. jejími prioritními odvětvími)
a v součinnosti se zaměstnavateli v klíčových odvětvích.32
V této souvislosti bylo identifikováno několik doporučení:


Iniciovat a podpořit spolupráci škol, firem a výzkumných organizací na vytváření (a kontinuální
evoluci) kompetenčních modelů absolventů pro klíčové oblasti.



Iniciovat a podpořit spolupráci škol, firem a výzkumných organizací na vytváření specializovaných
modulových vzdělávacích programů, které pomohou pracovníkům přizpůsobit se měnícím se
kvalifikačním požadavkům trhu práce (např. v souvislosti s digitalizací a automatizací).



Podpořit získávání kvalifikovaných odborníků ze zahraničí zejména v oborech s nedostačující
domácí (regionální) nabídkou.



Systematicky propagovat výsledky a úspěchy VaVaI aktivit v regionu v rámci podpory vzdělávání
a umožnit neformální diskuse studentů a veřejnosti s vědci, výzkumníky a inovátory – např. formou
podpory aktivit typu Science Café.



Posilovat kompetence a služby (např. typu Welcome Centra Západočeské univerzity) pro lákání
zahraničních odborníků nejen na projektové výzkumné stáže a pobyty, ale i na přilákání
výzkumníků s rodinami k usídlení natrvalo.

2. Rozvoj prostředí pro inovační podnikání
Globální megatrendy a společenské výzvy z oblasti globálních ekonomických, společenských
i technologických změn významně ovlivňují podnikatelské prostředí, které reaguje poměrně organicky
a odráží implikace GMT v podobě nových modelů podnikání a práce i nasazováním a využívání nových
technologií inovativním způsobem. Smart infrastruktura, hyperkonektivita a obecně ICT jsou v rozvoji
inovačního podnikání klíčové a do značné míry ovlivňují nejen marketing a obchodování, ale i výrobní
procesy a celé strategie firem. Řada z identifikovaných příležitostí pro rozvoj VaVaI v souvislosti
s dopady GMT může být efektivně vyvíjena pouze za předpokladu, že budou vznikat nové inovativní,
vysoce flexibilní firmy s netradičními modely spolupráce a interakce v inovačním systému napříč
sektory i odvětvími.
V této souvislosti proto bylo identifikováno několik doporučení:

32

Inspirací pro podporu příchodu zahraničních odborníků může být iniciativa Brainport Talent Centre, zaměřená na získávání
domácích a zahraničních talentů do firem v regionu Eindhoven.
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Stanovení jasné ambiciózní vize rozvoje Plzeňského kraje v RIS a propagace silných VaVaI oborů
v Plzeňském kraji navázaných na oborové domény specializace RIS.



Rozvoj dalších nástrojů pro podporu inovačního podnikání nastupujících generací, např. soutěží ve
vývoji inovativních produktů, případně studentských soutěží zaměřených na návrh a vývoj
inovativních produktů a řešení pro technologicky orientované firmy z regionu nebo firmy působící
v prioritních odvětvích (včetně velkých firem).



Podpora vzniku a rychlejšího růstu start-upů lepším propojením s potenciálními investory a dalšími
relevantními aktéry inovačního systému (konzultanty, bankami apod.) a to včetně posílení vazeb
s investory z dalších regionů (např. Praha, Bavorsko).



Důraz na rozvoj a udržení vznikajících inovativních start-upů (zejména v oblasti uplatnění AI)
poskytováním specializovaných služeb se zaměřením na integraci do inovačního systému regionu.



Rozvoj digitalizace veřejné správy a zejména digitalizace služeb (včetně poskytování otevřených
dat) a dále rozvoj digitální infrastruktury, zejména chytrých sítí, případně zapojení do aktivit Digital
Innovation Hubs.



Podpora řešení legislativních a regulačních norem a procesů, které mají přímý dopad na vývoj
a aplikaci inovativních řešení a v důsledku zásadním způsobem ovlivňují rozvoj domén specializace
kraje (např. regulační rámce spojené s autonomní mobilitou, normotvorba v oblasti aplikací
nových materiálů ve zdravotnictví apod.).

3. Rozvoj sítí spolupráce v regionálním inovačním systému (zejména v rámci oborů s vysokým
inovačním potenciálem)
Podpora kolaborativních sítí spolupráce (mezi akademickým, podnikatelským a veřejným sektorem)
v rámci inovačních systémů je tradičním klíčovým tématem inovační politiky a strategií. V souvislosti
s působením GMT však rozvoj spolupráce musí přesahovat tradiční přístupy a reagovat na nové
obchodní a podnikatelské modely a využívání nových technologií. Ty přinášejí nové možnosti a formy
intenzívnějšího síťování napříč všemi fázemi výzkumných, vývojových a inovačních procesů a umožňují
intenzivnější a zrychlenou genezi, testování i potenciální aplikaci inovativních řešení. Cílem podpory
sítí spolupráce by mělo být funkční a cílené propojování mezi jednotlivými aktéry inovačního systému
(včetně podpory smysluplné a na perspektivní aktivity zaměřené meziregionální a mezinárodní
spolupráce) a zamezení fragmentace aktivit, kapacit a zdrojů.
V této souvislosti bylo identifikováno několik doporučení:


Systematický přístup k posilování vazeb mezi výzkumnými organizacemi a podniky v regionu
a realizace aktivit pro výměnu zkušeností (např. Testbeds, demonstrátory).



Další rozvoj spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou např. formou podpory technologických
skautů a mentoringu (zejména ve VO) pro začínající a inovační firmy.



Posilovat aktivity zaměřené na budování inovačních komunit – zejména propojování podniků
navzájem (formami networkingu a facilitace).



Průběžné mapování klíčových odvětví, monitorování trhu technologií, pracovního trhu, sledování
programů podpory VaV a vývojových trendů v horizontálních tématech pro udržování relevance
a efektivity aktivit na podporu rozvoje inovačního systému kraje.



Posilování vazeb v oblasti VaV na příhraniční region Horní Falc.
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Seznam zkratek
AI

Artificial Inteligence (umělá inteligence)

BERD

Výdaje na výzkum a vývoj uskutečněné (užité) v podnikatelském sektoru

BIC Plzeň

Business Innovation Centre Plzeň

CVŘ

Centrum výzkumu Řež

CZ-NACE

Národní verze standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie

ČSÚ

Český statistický úřad

FAV ZČU

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

FST ZČU

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni

FZS ZČU

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

G20

Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors

GMT

Globální megatrendy (a společenské výzvy)

HC

Head Count (ve smyslu fyzické osoby)

HQ

Headquarter (ve smyslu ústředí společnosti)

ICT

Informační a komunikační technologie

IVS

Inteligentní výrobní systémy

KHS

Klíčové hybné síly (globálních megatrendů)

KIP

Krajské inovační platformy

KRI

Krajská rada pro inovace

LF UK

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

MSP

Malé a střední podniky

NTC ZČU

Západočeské univerzity v Plzni

NTIS FAV ZČU

Nové technologie pro informační společnost Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni

PLM

Product Life Management

RICE FEL ZČU

Research and Innovation Centre for Electrical Engeneering (Fakulty
elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni)
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RIS (RIS3)

Regionální inovační strategie (pro inteligentní specializaci)

RTI ZČU

Regionální technologický institut Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni

SITMP

Správa informačních technologií města Plzně

TIP

Technological Initiative Pilsen

UJV (VZÚ Plzeň)

Splečnost ÚJV Řež, a. s. jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí je
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

VaV(aI)

Výzkum a vývoj (a inovace)

VO

Výzkumná organizace

VTP

Vědeckotechnický park
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Přílohová část
Vybrané přehledy výsledků on-line hodnocení GMT a jejich KHS
1. Všechny hodnocené KHS a GMT v řazení podle prioritizace GMT a významnosti KHS v rámci daného
GMT
(Pozn. Šedě vyznačené KHS byly respondenty hodnoceny jako (spíše) nevýznamné a jsou ze strukturovaného
popisu vyřazeny. Některé se však objevily v diskusi s aktéry zejména jako související faktory implikací jednotlivých
GMT).

GMT
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A
HYPERKONEKTIVITA

ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE

NOVÉ PRACOVNÍ A OBCHODNÍ MODELY

KHS
Investice do výzkumu a vývoje
Automatizace výroby a inteligentní výrobní systémy
Kybernetická bezpečnost
Pokročilá výroba
Umělá inteligence a strojové učení
Pokročilé zdravotnické technologie
Internet věcí v každodenním životě
Globální technologická soutěž
Rozšířená a virtuální realita
Biotechnologie
Nové technologie PLM
Inteligentní asistenti
Edge Computing
Pokročilá biometrie
Zpomalení tempa růstu ekonomik a rostoucí význam
technického pokroku
Transformace průmyslových hodnotových řetězců
Transformace práce
Aktivity vedoucí k diverzifikaci ekonomických rizik
Globální soutěž o talenty
Přesun ekonomického gravitačního centra
Fragmentace mezinárodního obchodu a antiglobalizační
tendence
Rozvoj digitálních tržních platforem
Globální zadlužení
Průmysl 5.0
Změna potřeb a zájmů pracovníků mladších generací
Nesoulad mezi stávajícími pracovními dovednostmi
a požadovanými schopnostmi
Stárnutí pracovní síly
Nárůst flexibility pracovních pozic
Digitální platformy pro outsourcing
ICT jako služba
Sdílená ekonomika
Customizace
Gig-ekonomika
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STÁRNOUCÍ POPULACE A
DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY

URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA

GEOPOLITICKÉ NAPĚTÍ A VLÁDNUTÍ

DEGRADACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
KLIMATICKÁ ZMĚNA

ROSTOUCÍ SPOTŘEBA ZDROJŮ

ZMĚNY SPOLEČENSKÝCH A
INDIVIDUÁLNÍCH HODNOT

Crowdsourcing a Crowdfunding
Rozvoj zdravotních technologií a biomedicíny
Zvyšující se význam ekonomické a nucené migrace
Pokles porodnosti a růst střední délky života
Zvyšující se dostupnost a kvalita zdravotní péče
Pokles tempa populačního růstu
Rozvoj asistivních technologií
Inteligentní energetika
Lokální výroba a hospodaření s energiemi
Kybernetická bezpečnost
Růst městské populace a vzrůstající význam menších
měst
Internet věcí
Rostoucí význam velkých metropolitních oblastí
Rostoucí podíl generace Y, Z, A
Elektromobilita a jiné alternativní pohony
Mezinárodní i vnitřní migrace
Individuální sdílená doprava
Informační a hybridní války
Vojenské velmoci
Rostoucí role měst
Globalizace
Růst multipolarity světa
Environmentální konflikty
Zapojení většího počtu aktérů do procesu vládnutí
Zhoršení kvality a dostupnosti vody
Tlak na udržitelné hospodaření s půdou
Projevy změny klimatu
Zastavování půdy
Intenzívní zemědělství
Oteplování klimatu
Rostoucí emise skleníkových plynů
Pokles biologické rozmanitosti
Růst globální populace
Plýtvání potravinami
Surovinová závislost
Růst spotřeby energie
Cirkulární ekonomika
Změny spotřebitelského chování
Rychlejší obrat produktů a služeb
Růst světové populace
Změny způsobu vlastnictví a spotřeby
Globální dostupnost a šíření informací
Růst příjmových nerovností
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NOVÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí
Změny spotřebitelského chování
Růst spotřebního způsobu života
Klesající důvěra společnosti v instituce
Vzestup individualismu
Změny ve strukturách rodin
Genderová rovnost
Pokračující digitalizace veřejné správy
Správa dat a nakládání s nimi
Nové formy veřejných služeb
Veřejná správa jako aktivní účastník veřejných projektů
Změna způsobu vlastnictví a spotřeby
Etický management
Noví poskytovatelé veřejných služeb
Diverzifikace přístupů k vládnutí
Participativní modely vládnutí
Zapojení většího počtu aktérů do procesu vládnutí

2. Top 20 nejvýznamnějších KHS (bez ohledu na prioritizaci GMT)
KHS
Investice do výzkumu a vývoje
Pokračující digitalizace veřejné správy
Správa dat a nakládání s nimi
Automatizace výroby a inteligentní
výrobní systémy
Surovinová závislost
Zhoršení kvality a dostupnosti vody
Zpomalení tempa růstu ekonomik a
rostoucí význam technického pokroku
Inteligentní energetika
Kybernetická bezpečnost
Pokročilá výroba
Růst spotřeby energie
Umělá inteligence a strojové učení
Lokální výroba a hospodaření s
energiemi
Transformace průmyslových
hodnotových řetězců
Kybernetická bezpečnost
Globální dostupnost a šíření informací
Průmysl 5.0
Transformace práce
Tlak na udržitelné hospodaření s půdou
Cirkulární ekonomika

GMT
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
NOVÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA
NOVÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
ROSTOUCÍ SPOTŘEBA ZDROJŮ
DEGRADACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATICKÁ
ZMĚNA
ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
ROSTOUCÍ SPOTŘEBA ZDROJŮ
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
ZMĚNY SPOLEČENSKÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH HODNOT
NOVÉ PRACOVNÍ A OBCHODNÍ MODELY
ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
DEGRADACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATICKÁ
ZMĚNA
ROSTOUCÍ SPOTŘEBA ZDROJŮ
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3. Top 30 nejvýznamnějších KHS v rámci 6 prioritních GMT
KHS
Investice do výzkumu a vývoje
Automatizace výroby a inteligentní
výrobní systémy
Zpomalení tempa růstu ekonomik a
rostoucí význam technického pokroku
Inteligentní energetika
Kybernetická bezpečnost
Pokročilá výroba
Umělá inteligence a strojové učení
Lokální výroba a hospodaření s
energiemi
Transformace průmyslových
hodnotových řetězců
Kybernetická bezpečnost
Průmysl 5.0
Transformace práce
Informační a hybridní války
Změna potřeb a zájmů pracovníků
mladších generací
Růst městské populace a vzrůstající
význam menších měst
Internet věcí
Rostoucí význam velkých metropolitních
oblastí
Rozvoj zdravotních technologií a
biomedicíny
Pokročilé zdravotnické technologie
Rostoucí podíl generace Y, Z, A
Nesoulad mezi stávajícími pracovními
dovednostmi a požadovanými
schopnostmi
Aktivity vedoucí k diverzifikaci
ekonomických rizik
Stárnutí pracovní síly
Zvyšující se význam ekonomické a
nucené migrace
Elektromobilita a jiné alternativní
pohony
Mezinárodní i vnitřní migrace
Globální soutěž o talenty
Vojenské velmoci
Pokles porodnosti a růst střední délky
života
Internet věcí v každodenním životě

GMT
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
NOVÉ PRACOVNÍ A OBCHODNÍ MODELY
ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
GEOPOLITICKÉ NAPĚTÍ A VLÁDNUTÍ
NOVÉ PRACOVNÍ A OBCHODNÍ MODELY
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
STÁRNOUCÍ POPULACE A DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
NOVÉ PRACOVNÍ A OBCHODNÍ MODELY

ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
NOVÉ PRACOVNÍ A OBCHODNÍ MODELY
STÁRNOUCÍ POPULACE A DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
URBANIZACE A CHYTRÁ MĚSTA
ZMĚNY V GLOBÁLNÍ EKONOMICE
GEOPOLITICKÉ NAPĚTÍ A VLÁDNUTÍ
STÁRNOUCÍ POPULACE A DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY
TECHNOLOGICKÁ ZMĚNA A HYPERKONEKTIVITA
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Pracovní výstup diskuse významnosti GMT na rozvoj Plzeňského kraje
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Přehledová matice významně hodnocených KHS v rámci prioritizace GMT a hodnocení
významnosti KHS (*HS, které byly hodnoceny jako spíše nepředvídatelné, **Přehled obsahuje KHS s hodnocením> 3,5)

1
Technologická změna
a hyperkonektivita

Investice do výzkumu a
vývoje

Internet věcí
v každodenním životě

Pokročilé zdravotnické
technologie

Umělá inteligence a
strojové učení

Kybernetická
bezpečnost

Pokročilá výroba

4 Automatizace výroby a
inteligentní výrobní
,
systémy
3

4

3
,
7

3
,
5

2
Změny v globální
ekonomice

Zpomalení tempa
růstu ekonomik a
rostoucí význam
technol. pokroku

Transformace
prům. hodnotových
řetězců

Transformace
práce

Aktivity vedoucí k
diverzifikaci
ekonomických rizik
Globální soutěž o
talenty

3
Nové pracovní a
obchodní modely

Průmysl 5.0

Změna potřeb a zájmů
pracovníků mladších
generací

Nesoulad mezi
stávajícími pracovními
dovednostmi a
požadovanými
schopnostmi
Stárnutí pracovní síly

4
Stárnutí populace
a demografické
změny

Rozvoj zdravotních
technologií a
biomedicíny

Zvyšující se význam
ekonomické a
nucené migrace*
Pokles porodnosti
a růst střední délky
života

5
Urbanizace a chytrá
města

Inteligentní energetika
Lokální výroba a
hospodaření s
energiemi
Kybernetická
bezpečnost

Růst městské populace
a vzrůstající význam
menších měst
Rostoucí význam
velkých metropolitních
oblastí
Internet věcí
Rostoucí podíl
generace Y, Z, A

Elektromobilita a jiné
alternativní pohony

Mezinárodní i vnitřní
migrace*

5
Geopolitické
napětí a
změny
vládnutí

Informační a
hybridní války*

Vojenské
velmoci*

6
Degradace
životního prostředí
a klimatická změna

Zhoršení kvality a
dostupnosti vody

Tlak na udržitelné
hospodaření s
půdou
Projevy změny
klimatu

Zastavování půdy
Intenzívní
zemědělství

7
Rostoucí spotřeba
zdrojů

Surovinová
závislost

Růst (světové)
spotřeby energie
(tlak na úsporu)

Cirkulární
ekonomika

Změny
spotřebitelského
chování

8
Změny
společenských a
individuálních
hodnot

Globální
dostupnost a šíření
informací

Růst příjmových
nerovností

Zvyšování
povědomí o
otázkách ŽP

9

Nová
veřejná
správa

Pokračující
digitalizace
veř. správy
Správa dat a
nakládání s
nimi

Nové formy
veř. služeb
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GMT
dle
priori
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Přehled příležitostí a rizik vyplývajících z relevantních GMT a nejvýznamnějších KHS pro inovační
systém Plzeňského kraje
GMT

TECHN
OLOG.
ZMĚNA
A
HYPERK
ONEKTI
VITA

ZMĚNY
V
GLOBÁL
NÍ
EKONO
MICE

NOVÉ
PRACO
VNÍ A
OBCHO
DNÍ
MODEL
Y

STÁRN
UTÍ
POPUL
ACE A
DEMO
GRAFIC
KÉ
ZMĚNY

URBANI
ZACE A
CHYTRÁ
MĚSTA

TOP KLÍČOVÉ
HYBNÉ SÍLY

MOŽNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ INOVAČNÍHO
SYSTÉMU PLK

MOŽNÁ RIZIKA PRO ROZVOJ INOVAČNÍHO
SYSTÉMU PLK

- 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
- Kybernetická
bezpečnost

- 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 (včetně nových vzdělávacích
programů) a 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 systému
a fragmentace inovačního systému
- 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

- 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

- 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

- 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
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- 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 organizace
výroby, které vytvářejí tlak na
pracovní trh, vzdělávací systém
a infrastrukturu

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

Analýza globálních megatrendů a společenských výzev – příležitosti a rizika pro Plzeňský kraj

GEOPO
L.
NAPĚTÍ
DEGRA
DACE
ŽIV. PR
OSTŘED
ÍA
KLIMAT
ICKÁ
ZMĚNA
ROSTO
UCÍ
SPOTŘE
BA
ZDROJŮ
ZMĚNY
SPOL. A
INDIVID
UÁLNÍC
H
HODNO
T

NOVÁ
VEŘ.
SPRÁVA

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

- Rostoucí poptávka a rozvoj technologií
určených pro zajištění bezpečnosti

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

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

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

- 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
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