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Stručná anotace předmětu  
Předmět „Teritoriální dopady znalostní ekonomiky“ se zaměřuje na problematiku inovací a znalostní ekonomiky, které 
jsou v současné době považovány jako hlavní faktor tvorby konkurenceschopné ekonomiky, regionálního rozvoje a 
ekonomického růstu. Specifická pozornost je věnována současným faktorům ovlivňujících prohlubování disparit mezi 
venkovskými a městskými oblastmi a mezi venkovskými oblastmi navzájem. Mezi tyto faktory patří zejména probíhající 
procesy technologických změn, globalizace a lokalizace. Technologické změny přitom představují nejvýznamnější faktor 
ovlivňující současné formování venkovského prostoru, protože pozitivně ovlivnily i míru mobility obyvatel, kteří se 
stávají mnohem více flexibilní ve svých možnostech zaměstnání a bydlení. Rozvoj informačních technologií ke konci 
20. století zapříčinil změnu prostorového vnímání vzdáleností mezi jednotlivými místy. 
Pozornost je dále věnována inovačnímu rozvoji, zaměstnanosti v souvislosti se znalostní ekonomikou v regionech a 
venkovských oblastech (ČR a vybrané země EU), inovační politice, podpoře inovačních podniků, strukturálním a 
regionálním problémům, výzkumu a vývoji. Všechny tyto aspekty budou sledovány zejména v kontextu různých typů 
venkovských regionů, které se vzájemně velmi liší v charakteru svých rozvojových limitů a možností využívání svého 
potenciálu.  
Část předmětu je zaměřena na regionální inovační strategie v ČR a jejich význam pro regionální a venkovský rozvoj. 
Získané poznatky jsou určeny pro pochopení role znalostní ekonomiky a inovací jako podmiňujícího faktoru 
regionálního rozvoje včetně specifické problematiky rozvoje venkova. Cílem je poskytnout studentům představu o 
významu inovací a znalostní ekonomice v současném světě, a to zejména v územní/regionální dimenzi.  
 
Předmět poskytuje následující obsahovou náplň: 
Vymezení problematiky znalostní ekonomiky v kontextu teoretických přístupů 
- Znalostní ekonomika jako novodobý fenomén konkurenceschopnosti států a regionů (městských i venkovských) 
- Znalostní ekonomika jako faktor ekonomického růstu v konceptech a teoriích regionálního rozvoje (např. „diamant 
konkurenceschopnosti“ M. Portera aj.) 
- Teoretické přístupy týkající se konkurenceschopnosti regionů s důrazem na aspekty venkovského rozvoje (např. Arrow, 
Lucas, Romer, Porter, Krugman, Johnson, Malecki) 
- Znalostní ekonomika ve světě, OECD, EU a v ČR. Základní pojmy. Teoretické koncepty a realita v kontextu 
regionálního a venkovského rozvoje. 
- Současné faktory ovlivňující prohlubování disparit mezi venkovskými a městskými oblastmi a mezi venkovskými 
oblastmi navzájem: technologické změny, globalizace, lokalizace 
- Role znalostní ekonomiky v rámci konkurenceschopnosti regionů a venkovských oblastí – příklady metodologie 
hodnocení (např. index konkurenceschopnosti dle Hugginse ) 
 
Zdroje znalostní ekonomiky a inovace v regionálním a venkovském rozvoji 
- Zdroje znalostní ekonomiky – znalostní kapitál, lidské zdroje, infrastrukturní zázemí znalostní ekonomiky, venkovské 
klastry 
- Význam inovací v současném světě. Základní pojmy. Politika inovací, výzkumu a vývoje. Role měst a venkova ve 
znalostní ekonomice. 
- Vývoj, role a cíle inovační politiky. Národní a regionální specifika a disparity. Vliv a dopady  inovační politiky pro 
rozvoj venkova. 
- Lisabonská strategie, věcné oblasti a cíle inovační politiky EU. Veřejné výdajové programy EU a Lisabonská strategie 
(nové výzvy pro strukturální politiku EU a probíhající reformy SZP EU s důrazem na územní dimenzi dopadů těchto 
politik) 
- Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti inovací – příklady tzv. „venkovských klastrů“ 
- Role inovací a výzkumu v regionálním rozvoji. Lokalizační podmínky a regionální faktory výzkumu a vývoje, tvorby 
inovací a znalostní ekonomiky. 



- Regionální diferenciace a potenciál výzkumu a vývoje, regionální inovační potenciál, role inovačních firem v 
regionálním a venkovském rozvoji. 
 
Současné přístupy, politiky  a nástroje podpory znalostní ekonomiky v ČR i EU 
- Nástroje podpory vzniku a využití inovací - v programové sféře, v institucionální sféře v ČR a EU 
- Vědeckotechnické parky v České republice. Lokalizace, vývoj, dopady na lokální, venkovský a regionální rozvoj   
- Financování inovací. Inovace a jejich podpora ze strukturálních fondů EU a SZP EU. Operační programy podporující 
rozvoj znalostní ekonomiky, výzkum a vývoj, transfer technologií, inovační podnikání. Inovace a nové technologie v 
oblasti politiky rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství. Další možnosti financování inovací. 
- Politika výzkumu a vývoje a politika inovací v ČR. Národní politika výzkumu a vývoje. Národní inovační politika. 
Dopady výzkumu a vývoje a inovační politiky na konkurenceschopnost české ekonomiky a českých regionů. 
- Přímé zahraniční investice v ČR a jejich vliv na inovační rozvoj v regionech. Lokalizace přímých zahraničních investic 
ve venkovských vs. městských regionech  
- Inovační infrastruktura. Centra transferu technologií. Význam a podpora klastrů, technologických a 
vědeckotechnických parků v regionálním rozvoji. Vytváření inovačních klastrů. 
 
Znalostní ekonomika v ČR – územní souvislosti 
- Konkurenceschopnost ČR v inovacích. Inovace a ochrana výsledků českého výzkumu a vývoje; inovační bariéry ČR a 
souvislosti s limity regionálního rozvoje 
- Předpoklady jednotlivých regionů ČR pro tvorbu inovací a podporu vědy a výzkumu. Regionální rozdíly v tvorbě 
inovací. Indikátory vědy a výzkumu. 
- Regionální inovační strategie v ČR. Jejich význam pro regionální a lokální rozvoj. Dopady RIS pro rozvoj venkova v 
ČR. 
- Význam venkova v zázemí urbánních oblastí pro rozvoj znalostní ekonomiky regionů 
- Lidské zdroje a inovace. Stávající limity využití lidských zdrojů v oblasti inovací a směry řešení. Vzdělanostní 
struktura a její regionální diferenciace v ČR 
- Možnosti a bariéry venkovských regionů pro podporu znalostní ekonomiky a tvorby inovací v ČR 
- Shrnutí poznatků a přístupů. Závěrečné zhodnocení významu znalostní ekonomiky a inovací pro územní rozvoj 
(regionální a venkovský rozvoj). 
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