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Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21.
století ve venkovských oblastech
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Hlavním cílem příspěvku je představit projekt Venkov 3.0. V projektu vycházíme ze sledování
hybných sil (driverů), které byly identifikovány na konferenci OECD v roce 2018 jako důležité
faktory, které významným způsobem ovlivní podobu venkova v 21. století. Přitom si klademe
otázku, jak tyto technologie použít – s ohledem na specifika venkovského prostředí – tak, aby se
staly skutečnými hybnými silami, které podpoří udržitelný rozvoj a budou přispívat k vyšší kvalitě
života obyvatel venkova. Účelem projektu je prozkoumat a zhodnotit podmínky pro uplatnění
očekávaných sociotechnických změn a na základě toho vytvořit metodická vodítka pro použití
konceptu Venkov 3.0 v rozvojových strategiích pro venkovské lokality se zvláštním důrazem na
poslání místních akčních skupin (MAS). V příspěvku hodnotíme následující hybné síly:
decentralizované energetické systémy, drony, cloudové technologie a internet věcí, rozptýlená
výroba, autonomní vozidla, připojení k internetu na venkově, budoucnost venkovského
vzdělávání, budoucnost produkce potravin a budoucnost péče o zdraví. Dále jsme se zabývali
otázkou, jak klíčoví aktéři rozvoje venkova nahlížejí na tyto hybné síly a jak hodnotí jejich
potenciál pro řešení aktuálních problémů venkovských lokalit. Odpovědi na tuto otázku jsme
hledali prostřednictvím q-metodologie. Výsledky studie potvrzují názorovou pestrost klíčových
aktérů na venkově. Žádná ze sledovaných technologií nebyla hodnocena jednoznačně
negativně. Spíše kladně jsou přijímány moderní technologie, které přinášejí hmatatelné výsledky
jako např. nové formy vzdělávání, telemedicína a digitalizace. Relativně negativní pohled patří
technologiím, jež míří do příliš vzdálené budoucnosti, o jejichž dopadech zatím jen spekulujeme
a které mohou radikálně měnit organizaci života lidí na venkově. Typickým příkladem je doprava
pomocí autonomních vozidel anebo nové formy produkce potravin bez přímé vazby na
zemědělství.
Výzkum byl podpořen Technologickou agenturou ČR projekt č. TL02000501.
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