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Megatrendy, vnější předpoklady ASRUR



Sociální

• Civilizační choroby

• Demokratizace

společnosti

• Globální stárnutí

• Rostoucí

individualismus a síla

jednotlivců

• Rostoucí mobilita

• Rostoucí nerovnosti

• Rostoucí objem migrace

• Rostoucí populace

• Snižování diskriminace

• Urbanizace

• Zdravý životní styl

Technologické

• Rostoucí přístup k 

informacím

• Virtualizace světa

• Zvyšující se dostupnost

technologií

• Zvyšující se rychlost

technologické změny

Ekonomické

• Globální ekonomický

růst

• Rostoucí zadluženost

• Růst střední třídy

• Zintenzivňující se 

globalizace

• Zvyšující se soutěž o 

zdroje

Environmentální

• Degradace ekosystémů

• Potravinová

bezpečnost

• Rostoucí spotřeba

zdrojů

• Rostoucí spotřeba

energie

• Změna klimatu a její

dopady

Politické

• Nárůst silové politiky

• Nárůst významu

nestátních aktérů

• Od unipolárního k 

multipolárnímu světu

• Rostoucí objem

regulací

Co jsou 

globální 

megatrendy ?



Jaká je systémová dynamika GMT?



Jiné GMT působící na „Rostoucí objem 
migrace“

Soutěž o zdroje

Rostoucí zadluženost

Rostoucí populace

Změna klimatu

Zintenzivňující se globalizace 

Nárůst silové politikyDegradace 
ekosystémů

Globální ekonomický růst

Zvyšující se dostupnost technologie

Potravinová bezpečnost

Rostoucí mobilita

Snižující se pozitivníSnižující se negativní

Zvyšující se negativní Zvyšující se pozitivní



Zvyšující se rychlost technologické 
změny

Dle Kurtzwell 2005, překresleno



Zvyšující se rychlost technologické 
změny



Potenciál změny vybraných 
technologických směrů 

BiotechnologieICT

• Změna obchodních modelů 
• Vznik nových trhů a nových forem 

konkurence
• Kybernetická kriminalita a válka
• Změna pracovních modalit 
• Robotizace a digitalizace
• Vylepšená realita

• Vývoj nových produktů na základě 
genetických a genomických informací

• Personalizovaná medicína
• Autodiagnostika
• Rozhraní mezi člověkem a strojem
• Nové potraviny

• Nové formy znečištění prostředí
• Změna kvalitativních a funkčních 

vlastností materiálů a produktů
• Nové formy medicíny
• Kvalitativní změna v celé škále 

lidských činností

• Nové způsoby získávání materiálů a 
energie z prostředí

• Změna dopadů životního stylu 
většinové populace a průmyslové 
výroby na životní prostředí

• Zvyšování dostupnosti přírodních 
zdrojů

Nanotechnologie Environmentální technologie



Známe megatrendy, známe 
budoucnost? Sledování horizontzu. 



Děkujeme za pozornost
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