Spolupráce na inovačních aktivitách v regionech ČR
Anotace: Inovační aktivita není v regionech rozložena rovnoměrně a regiony se liší i intenzitou
vzájemné spolupráce inovačních aktérů. Rozvinutá spolupráce mezi aktéry je v současných
regionálních teoriích považována za klíčový předpoklad pro vznik inovací. Spolupráce je vnímána jako
důležitá forma vzájemného učení a šíření tacitních znalostí a jako jedinečná konkurenční výhoda
regionu. Základním předpokladem pro rozvoj spolupráce je dostatečně rozvinutý poptávkový (zejm.
podniky) a nabídkový (zejm. výzkumné organizace) subsystém regionálního inovačního systému. Pokud
některá složka není dostatečně zastoupena, lze to řešit i spoluprací se subjekty mimo region.
Spolupráce probíhá jak mezi samotnými podniky, tak mezi podniky a výzkumnými organizacemi.
Způsob spolupráce se liší také napříč odvětvími, přičemž v některých odvětvích hraje důležitou roli
prostorová blízkost. Disertační práce má pomoci řešit nedostatek informací o intenzitě a formách
spolupráce mezi inovačními aktéry v regionech.
Cíl: Cílem disertační práce bude analyzovat intenzitu, význam, způsob financování (soukromé vs.
veřejné zdroje) a formy spolupráce na inovačních aktivitách ve vybraném regionu (vybraných
regionech) České republiky. Student si v průběhu jejího zpracování sám vymezí geografickou oblast,
formy spolupráce či ekonomická odvětví, kterými se bude ve svém výzkumu zabývat.

Kohezní politika a podpora rozvoje inovací v regionech
Anotace: Jedním z opatření kohezní politiky EU ke snížení regionálních disparit je podpora rozvoje
inovací. V programovacím období 2014-2020 byla tato myšlenka navíc posílena aplikací přístupu
strategie inteligentní specializace RIS3 (national and regional innovation strategies for smart
specialisation). Disertační práce bude hledat odpověď na otázku, jakým způsobem regiony EU využívají
nástroje kohezní politiky k podpoře rozvoje inovací na svém území a jak se tyto nástroje
osvědčují v praxi. Součástí práce mohou být i případové studie z evropských regionů, jejichž zkušenosti
mohou být inspirativní pro české regiony. Součástí práce budou syntéza a zobecnění získaných
poznatků, které mohou přispět k návrhu opatření pro účinnější realizaci kohezní politiky.
Cíl: Cílem disertační práce je zhodnotit realizaci kohezní politiky zaměřené na rozvoj inovací ve
vybraných evropských regionech. Na základě toho budou vytvořena doporučení pro implementaci
kohezní politiky.

Význam podnikatelské báze pro inovační výkonnost regionu
Anotace: Podniky hrají zásadní roli v inovačním systému každého regionu, neboť jsou to obvykle ony,
kdo uvádí inovace na trh a do praxe. Na inovační výkonnost tak má vliv například odvětvová, velikostní
nebo vlastnická struktura podniků. Příklady mnoha úspěšných regionů ukazují, že jejich ekonomika se
specializuje na určitá odvětví (např. automotive či ICT) a že je pro ně typická určitá velikostní struktura
podniků (např. klíčová role několika velkých firem či pospolitost menších podniků). Významné podniky
často bývají i lídry v oblasti investic do výzkumu a vývoje. Struktura podniků může v čase procházet
změnou, což demonstruje i to, jak je region schopný adaptovat se na změny okolního prostředí.
Důležitou roli hraje rovněž to, jak jsou podniky v regionu zakořeněny a jak jsou provázány s dalšími
místními aktéry a to jak dalšími podniky, tak například s výzkumnými a vzdělávacími institucemi. Této
problematiky se v teoretické rovině dotýká řada přístupů, z nichž lze jmenovat například koncept
inteligentní specializace, local buzz–global pipelines, globální produkční sítě, triple helix, prostorová a
jiná blízkost (proximita), příbuzná a nepříbuzná rozmanitost odvětví v regionu či šíření znalostí
v prostoru (knowledge spillover). Kromě uvedených přístupů se práce může zabývat také úlohou
nadnárodních společností či významem přímých zahraničních investic.
Cíl: Cílem práce bude zhodnotit vliv podnikatelské základny na inovačních výkonnost vybraných
regionů. Pozornost může být zaměřena na české i zahraniční regiony. Dílčím cílem je diskutovat faktory,
které mají vliv na přítomnost inovačních podniků v regionu.

