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Typické aktivity • Analýza smyslu vzniku další univerzity (vysokoškolských pracovišť) v kraji z hlediska 

budoucí poptávky na regionálním, celostátním i evropském trhu a transformačních trendů 

ekonomiky 

• Zahájení odborné a veřejné strategické debaty o podobě vysokoškolského vzdělávání 

v regionu a na území města 

• Vypracování strategie a koncepce realizace terciárního vzdělávání na území regionu 

a města – jaký typ škol, s jakým zaměřením a obory, proč a pro koho; možné scénáře, 

vazba na celostátní kontext, vazba na evropský kontext, konkurenční výhoda; požadavky

na lidské a finanční zdroje a způsob zabezpečení jejich udržitelnosti rozvíjení; motivační 

pobídky pro pedagogy, požadavky na infrastrukturu, včetně zázemí pro kvalitní život 

studentů a pedagogů a další

• Využití existující a rozvíjené infrastruktury vědy, výzkumu a inovací na území regionu

• Postupné kroky k vytváření infrastruktury nebo podílení se na ní s dalšími aktéry (vědecko-

technický park, coworkingová centra, výzkumné ústavy)

• Akční plán pro naplňování strategie

 + univerzita jako nositel budoucího bohatství a prosperity

 + příliv sociálního kapitálu („příliv mozků“), znalostí a dovedností

 + diverzifikace odvětví a nové pracovní příležitosti

 + rozvoj souvisejících a podpůrných služeb

 + vliv na atmosféru a image města (zvýšení atraktivity města)

 + oživení a „omlazení“ města

 + vzájemné posilování a multiplikační efekt existující a rozvíjené infrastruktury vědy, 

výzkumu a inovací v přilehlých regionech ČR a SRN (veřejná i privátní sféra)

 – dosud téměř neexistující infrastruktura pro vědu, výzkum a inovace na území města 

a regionu

 – nedostatek lidských zdrojů, kompetencí a znalostí, velká část lidí přemýšlejících 

v intencích tradičních oborů průmyslu a lázeňství

 – nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí

 – omezené možnosti uplatnění vysokoškolsky vzdělaných lidí

 – dosud chybějící vize a podpora transformace města a kraje

 – nevyužití dostupných možností pro rozvoj této oblasti (finance, dotační programy, 

soukromé investice)

• Iniciativní, aktivní a vizionářský přístup města a kraje

• Nadregionální i nadnárodní (evropské) uvažování

• Analýza a následné strategické rozhodnutí, které bude mít zásadní a dlouhodobé důsledky

• Vytipování příležitostí a definování možných druhů a oblastí vzdělávání (pro celostátní/

celoevropský/globální dopad) – najít jedinečnost a konkurenční výhodu v rámci Evropy  

Očekávané přínosy
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Možné překážky

Nutné podmínky
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• Vyloučení duplicit a zbytečné oborové konkurence v nabídce českých vysokých škol

• Vybudování infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace a její intenzivní podpora; využití

existujících subjektů a možností finanční podpory z krajských, národních i evropských 

veřejných zdrojů; využití existujících a navrhování nových pobídek pro „příliv mozků“

• Efektivní a synergické propojení místních aktérů (Statutární město Karlovy Vary, 

Karlovarský kraj, KARP, KHKK KK a další), těsná a koordinovaná spolupráce s Karlovar-

ským krajem

• Využívání inovačních procesů a designového myšlení při navrhování služeb a strategie

• Motivace pedagogického sboru, vědeckých a odborných pracovníků – zajištění lidských 

zdrojů
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Nutné podmínky
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Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 – odbor kultury, školství a tělovýchovy

 – odbor rozvoje a investic

Karlovarský kraj

Kancelář architektury města, p. o. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbory Krajského 

úřadu Karlovarského kraje:

 – obor školství, mládeže a tělovýchovy

 – odbor regionálního rozvoje

Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání, p. o.

Hospodářská komora České republiky

Ministerstvo školství mládeže 

a tělovýchovy

Veřejné vysoké školy v ČR a Evropě

Neziskové organizace, spolky

Firmy

Privátní vysoké školy v ČR 

a Evropě
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Cílové skupiny

• Studenti SŠ/VOŠ

• Studenti VŠ

• Učitelé

• Ředitelé škol

• Rodiče

• Firmy 

• Podnikatelské subjekty působící na území 

města

C3.1.5 Univerzita



C  Člověk a společnost     C3 Vzdělávání a osvěta     C3.1   Škola a komunita

StrategieKV°2040       III   Návrhová část      s307

Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města 

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

A2.2 Lázeňství

A2.3 Nové výzvy

B1.1 Urbanismus a architektura

B1.2 Životní prostředí, příroda a krajina

B2.3 Dopravní vazby

C1.1 Umění a kultura

C1.2 Sport

C2.1 Sociální záchranná síť

C2.2 Sounáležitost

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje

Inovační strategie České republiky 2019–2030

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+

4/4

Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

C3.1.5 Univerzita

Naplnění hodnot


