
Regionalizace inovační politiky 

Anotace: Přirozeným vývojem inovační politiky je její postupný přechod z centralizovaného řízení na 
řízení víceúrovňové zahrnující v sobě zejména realizaci inovační politiky na národní a na regionální 
úrovni. K regionalizaci inovační politiky vedly především dva důvody. Prvním z nich je chápání inovací 
jako teritoriálně daného jevu, který je výsledkem regionálních specifických podmínek. Druhým je 
heterogenita regionů a z ní plynoucí požadavek na přizpůsobení inovační politiky podmínkám 
konkrétního regionu. V rámci regionalizace je nutné vymezit, jaké prvky politiky jsou přeneseny na 
regionální úroveň a jaké zůstávají na národní úrovni či jsou děleny mezi obě úrovně. To se týká 
například stanovení cílů, způsobu provádění, nástrojů, institucionálního zabezpečení a rozhodovacích 
pravomocí a financování. Disertační práce se bude zaměřovat na regionalizaci inovační politiky v 
různých zemích EU. 
Cíl: Cílem práce je provést syntézu teoretických přístupů k regionalizaci inovační politiky a porovnat 
přístupy k regionalizaci napříč různými státy EU. Součástí práce budou příklady implementace inovační 
politiky v konkrétních regionech a definice doporučení pro regionalizaci politiky. 

 
Hodnocení nástrojů inovační politiky a možnosti jejich implementace v regionech 

Anotace: Implementace regionální inovační politiky je v současné době výrazně ovlivněna myšlenkami 
představitelů institucionálních teorií regionálních rozvoje. Ti kladou pozornost zejména na znalosti, 
spolupráci, networking nebo inovační infrastrukturu. V posledních letech se na inovační politiku na 
regionální úrovni zvyšuje důraz. Je to dáno i tím, že regiony mohou mít jedinečnou konkurenční 
výhodu, mohou využívat prostorové blízkosti a vzájemné znalosti aktérů a zejména má každý region 
své specifické rysy, a tak není možné využívat koncept one-size-fits-all. Regiony směřování své politiky 
a využívané nástroje prezentují v regionálních inovačních strategiích, avšak mnohdy se jedná spíše jen 
o formální dokument. Ve světě je využívána široká škála různých nástrojů na povzbuzení tvorby a difúze 
inovací a některé průkopnické regiony již inspiraci ze zahraničí využívají. Disertační práce bude 
zaměřena na rozpracování nástrojů pro tvorbu a difúzi inovací v regionech po teoretické stránce a na 
hodnocení vybraných nástrojů. Práce bude věnovat pozornost zejména nástrojům úspěšně využívaným 
v zahraničí.  
Cíl: Cílem práce je identifikovat a klasifikovat nástroje využívané pro rozvoj inovací ve světě, zhodnotit 
je z hlediska možné implementace v podmínkách ČR a navrhnout systém nástrojů, který by bylo 
vhodné aplikovat v českých regionech. 
 

 


