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Abstrakt 

 

Evropské univerzitní aliance jsou poměrně nová iniciativa podpořená z evropských 

grantových schémat, která má prohloubit spolupráci vysokých škol ve všech 

oblastech jejich činností – vzdělávání, výzkumu, třetí roli i správě či managementu. 

Článek se zabývá vznikem iniciativy, jejím financováním a zejména pak přínosy 

a výzvami. Ve své hlavní části se článek zaměřuje na dopady meziuniverzitní 

spolupráce na výzkum zapojených vysokých škol na příkladu aliance 4EU+. 

Vzhledem k tomu, že financovány nemohou být výzkumné projekty samotné, 

soustředí se příspěvek na přínosy pro výzkumné prostředí. Od těch si zapojené 

instituce slibují kromě zlepšení institucionálního zázemí i snazší a intenzivnější 

výzkumnou spolupráci partnerských vysokých škol v budoucnu. 

 

Abstract 

The European University Alliance is a relatively new initiative supported by 

European grant schemes to deepen the cooperation of universities in all areas of 

their activities - education, research, third role and administration or management. 

The paper looks at the origins of the initiative, its funding and, in particular, its 

benefits and challenges. In its main part, the article focuses on the impact of inter-

university cooperation on the research of the participating universities, using the 

4EU+ alliance as an example. As the research projects themselves cannot be 

funded, the paper focuses on the benefits for the research environment. From 

these, the participating institutions expect both improved institutional facilities and 

easier and more intensive research cooperation between partner universities in the 

future. 
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ÚVOD 
 

Evropské univerzitní aliance jsou skupiny několika vysokých škol, které úzce 

spolupracují ve všech svých činnostech – vzdělávání, výzkumu, třetí roli 

i samotném řízení a správě univerzit. Tyto univerzity uspěly v rámci výzev 

Evropské komise a získaly financování pro společné projekty, které mají spolupráci 

podpořit. Cílem je vytvořit tzv. evropské univerzity, mezi kterými bude umožněna 

snadná mobilita studentů i zaměstnanců a myšlenky i inovace budou moci volně 

proudit po evropském kontinentu i za jeho hranicemi v partnerských zemích.1 Tato 

do jisté míry idealistická představa naráží samozřejmě na mnoho překážek, ať už 

se jedná o odlišné legislativní či kulturní podmínky, rozdílnou organizaci práce 

i studia nebo o nejisté zdroje financování. 

 

Tento článek si klade otázku, jak může koncept evropských univerzitních aliancí 

přispět ke změně výzkumného prostředí zapojených institucí, a to na příkladu 

aliance 4EU+. Nejprve se budu zabývat vznikem aliancí a grantovými výzvami 

vypsanými na jejich podporu, následně pak přínosy a výzvami pro budoucí 

fungování aliancí. Na závěr se zaměřím na oblast výzkumného prostředí, které 

chce pomocí spolupráce transformovat aliance 4EU+. 

 

VZNIK ALIANCÍ 
 

Když mluvil Emanuel Macron v září roku 2017 ve svém proslovu „Nová iniciativa 

pro Evropu“ o své vizi Evropské unie a zmínil „evropské univerzity“, nebyla to 

vlastně až tak revoluční myšlenka. O nadnárodní univerzitě přemýšleli již Alfred 

Müller Armack na konci 40. let minulého století a Walter Hallstein v 70. letech, 

Francie zase navrhovala evropskou univerzitu se zaměřením na jaderný výzkum. 

Na začátku tisíciletí navrhoval José Manuel Barosso založit European Institute of 

Technology, který však nikdy nevznikl. Navíc již od 70. let minulého století existoval 

postgraduální European University Institute ve Florencii (Gunn, 2020: 14–15). 

Nadnárodními univerzitami jsou v určitém slova smyslu také již existující College of 

Europe v Bruggách a Natolinu (Claeys-Kulik, 2019), Viadrina European University 

ve Frankfurtu nad Odrou (Hutgens a Conermann, 2018: 9-10), University of the 

Greater Region zahrnující sedm geograficky blízkých univerzit z Německa, 

Francie, Valonska a Lucemburska (Hutgens a Conermann, 2018: 11) a Central 

European University s kampusy v Budapešti a ve Vídni. 

                                                      
1 Factsheet Evropské komise s informacemi k hodnotícím kritériím i harmonogramem 

výzev je dostupný z: https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-

docs/european-universities-initiative-factsheet.pdf. 



Krátce po Macronově řeči přijala Evropská rada na svém summitu v Göteborgu 

v rámci svých závěrů tuto myšlenku za svou a uložila členským státům, Radě 

a Komisi „posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského 

vzdělávání po celé EU a vybízet k tomu, aby do roku 2024 existovalo zhruba dvacet 

evropských univerzit, neboli zdola nahoru vytvořených sítí univerzit napříč EU, jež 

studentům umožní získat titul kombinací studia v několika zemích EU a přispějí 

k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit“ a také zlepší výuku 

cizích jazyků, aby více lidí ovládalo dva cizí evropské jazyky, podpořit mobilitu 

pomocí evropské studentské karty a vzájemné uznávání předešlého 

středoškolského i vysokoškolského vzdělávání (Evropská rada, 2017). Rada jasně 

navázala na Macrona například v počtu evropských univerzit, ale i časovém 

horizontu. Příspěvek Evropské komise do debaty na tomto summitu Evropské rady 

„Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury“ zmiňuje jako 

důvody pro tuto iniciativu zejména konkurenceschopnost, lepší umístění 

evropských univerzit v mezinárodních žebříčcích a hladší přeshraniční spolupráci 

mezi vysokými školami po odstranění administrativních a byrokratických bariér 

(Evropská komise, 2017). 

 

Původní záměr nově vytvořených nadnárodních univerzit vydávajících evropské 

diplomy uznatelné po celé EU byl však nahrazen úzce spolupracujícími skupinami 

několika vysokých škol. Iniciativa staví místo nové školy se skutečným kampusem 

na úzkých vazbách mezi stávajícími institucemi napříč Evropou (Hutgens 

a Conermann, 2018: 6; Gunn, 2020: 27). Ani to však není revoluční: vysoké školy 

tvořily různé mezinárodní sítě a strategická partnerství již mnohem dříve. 

 

Mnoho aliancí začalo vznikat již předtím, než byla iniciativa Evropskou unií oficiálně 

vyhlášena, mnohé dokonce ještě před Macronovou řečí, která je často nepřesně 

vnímána jako „bod nula“. Například 4EU2, do které je zapojena i česká Univerzita 

Karlova, vznikla po dvouletých přípravách v březnu 2018. Ve stejném roce se 

spojilo i šest univerzit, které nyní tvoří základ aliance Una Europa, a sedm relativně 

nových vysokých škol jako Young Universities for the Future of Europe (YUFE). 

Aliance EUCOR (The European Campus) vznikla dokonce ještě o tři roky dříve. 

Jako pravděpodobně nejstarší je jmenováno spojení čtyř univerzit U4 založené již 

v roce 2008, tedy téměř o deset let dříve, než se Evropská rada na tomto záměru 

usnesla (Hutgens a Conermann, 2018: 12–14). Kromě U4 byla všechna tato 

uskupení následně úspěšná v první výzvě na financování evropských univerzitních 

aliancí: uspěla partnerství, která byla připravována ze strategických důvodů 

                                                      
2 Původně Sorbonne, Heidelberg, Varšava a Univerzita Karlova, nyní jako 4EU+ rozšířena 

o Kodaň a Milán. 



samotnými institucemi nezávisle na této konkrétní výzvě. Univerzity tak při 

vytváření společného projektu mohly stavět na existující spolupráci. 

 

Hlavním přínosem projektu podpory evropských univerzit má být zvyšování kvality 

a zejména propojení vzdělávání, výzkumu a inovací, tzv. znalostní trojúhelník. 

Vysoké školy jsou totiž jedinými institucemi, kde se všechny tyto tři oblasti protínají. 

Propojování vzdělávání a výzkumu a hledání synergií s inovacemi je cílem, 

o kterém se diskutuje v evropském prostoru dlouhodobě, ale Evropská univerzitní 

iniciativa přinesla do této debaty nový impuls, protože v sobě propojuje i různé 

zdroje financování, které se jinak nepotkávají, jako Erasmus+ a Horizont 2020 

(European University Association, 2020a; Evropská komise, 2018: 125).  

 

Vysoké školy se nacházejí jak v Evropském výzkumném prostoru (ERA), tak 

v Evropském vzdělávacím prostoru (EEA) a společně tvoří Evropský prostor 

vysokoškolského vzdělávání (EHEA). ERA a EEA mají propojovat výzkumné, 

respektive vzdělávací instituce, a zejména pak umožňovat co nejhladší volný 

pohyb vědců, studentů, akademiků a obrazně řečeno také znalostí. Za cíl si tedy 

klade odstraňování bariér, které zmiňuje Evropská komise ve svém sdělení 

v Göteborgu (Evropská komise, 2017). Evropské univerzitní aliance v tomto smyslu 

navazují například na iniciativy jako Boloňský proces3, mezinárodní výzkumná 

spolupráci v rámci Horizontu nebo Evropskou strategii lidských zdrojů pro 

výzkumníky (HRS4R). 

 

Dalším, neméně důležitým bodem však je i posilování „evropské integrace v oblasti 

výzkumu, kultury i společnosti“ (Hutgens a Conermann, 2018: 8). Na přínos 

evropských univerzit pro sociální a kulturní aspekt integrace poukazuje již zařazení 

této iniciativy do sdělení Komise s názvem „Posilování evropské identity 

prostřednictvím vzdělávání a kultury“, které si za cíl stanovuje jednotnější, silnější 

a demokratičtější budoucnost EU, klade důraz na společnou evropskou identitu, 

evropské hodnoty a zachování „jednoty v rozmanitosti“ (Evropská komise, 2017). 

Posilování společných evropských hodnot a posílení evropské identity výslovně 

uvádí jako cíl iniciativy průvodce Erasmem+, konkrétně zmiňuje „novou generaci 

Evropanů, kteří jsou schopni spolupracovat a pracovat v různých evropských 

i globálních kulturách, různých jazycích a napříč hranicemi, sektory 

a akademickými disciplínami“ (Evropská komise, 2018: 125). 

                                                      
3 Cílem Boloňského procesu je vytvořit Evropský prostor vysokého školství, propojovat 

národní systémy vzdělávání a umožnit jejich prostupnost prostřednictvím mobility 
a uznávání předchozího vzdělání a kvalifikace. Více informací např. Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy. Boloňský proces [online]. Praha: MŠMT. Dostupné z: 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/bolonsky-proces-2. 



PODPOŘENÉ PROJEKTY A JEJICH FINANCOVÁNÍ 

 

V první výzvě v rámci programu Erasmus+ bylo na jaře 2019 vybráno k financování 

z celkem 54 podaných projektů 17 aliancí zahrnujících 114 vysokoškolských 

institucí z 25 států. Každá aliance získala až pět milionů eur na následující tři roky 

(Evropská komise, 2019). Projekty byly zahájeny na podzim 2017, kdy byla zároveň 

vyhlášena i druhá výzva v rámci Erasmus+. V tomto druhém kole uspělo z 62 

žádostí 24 aliancí s celkem 165 zapojenými institucemi z 26 států. I tyto projekty 

mohly získat až pět milionů eur na tři roky. Celkem je tedy v současné době 

podpořeno 279 vysokých škol z 32 zemí spojených do 41 aliancí (Evropská komise, 

2020). 

 

V rámci Erasmus+ byla primárně podpořena spolupráce ve vzdělávací oblasti, 

přestože projekty kladly důraz i na research-based education a aliance měly 

propojovat vzdělávací a výzkumnou dimenzi, jak bylo zmíněno výše. V zájmu 

podpory výzkumného rozměru spolupráce, o který stály ve velké míře i samotné 

vysoké školy (European University Association, 2020b: 3), byla vyhlášena výzva 

v rámci programu Horizont 2020 Swafs (Science with and for Society). Z těchto 

prostředků není možné financovat výzkum samotný, ale pouze podpůrné činnosti 

pro jeho realizaci, tedy změny výzkumného prostředí. 

 

Specifické na této výzvě bylo, že se do ní mohlo zapojit pouze 17 aliancí úspěšných 

v prvním kole výzvy v rámci Erasmus+. Prostředky na spolupráci ve výzkumu 

mohla získat pouze ta uskupení, která již realizovala vzdělávací projekty. Vzhledem 

k tomu, že se do výzvy nemohly přihlásit žádné nově vznikající spojení, není 

v současné době žádná evropská univerzitní aliance, která by spolupracovala čistě 

a pouze ve výzkumu. 

 

Dalším aspektem, který svědčí o převaze vzdělávacích aktivit nad výzkumnými 

u těchto dvou výše zmíněných programů, je také výše finančních prostředků. 

Zatímco z Erasmus+ aliance mohly čerpat na tři roky až pět milionů eur, v rámci 

Horizontu 2020 pouze dva miliony eur. Částečně si však lze tento nepoměr vysvětlit 

tím, že jako první získaly aliance projekty vzdělávací, veškeré organizační struktury 

a platformy spolupráce tak musely být nastaveny v rámci nich a předpokládá se, 

že je budou dále využívat i při spolupráci v rámci výzkumu. 

 

Nicméně, vedle jasných benefitů podpory evropských univerzitních aliancí budí 

financování této spolupráce i několik kontroverzí. Jako problematický je vnímán 

zejména krátkodobý výhled financování aliancí – projekty jsou tříleté a postrádají 

tak dlouhodobou perspektivu. To bývá kritizováno (např. European University 



Association, 2020b: 4) zejména s ohledem na rozpor s proklamacemi 

o dlouhodobém strategickém významu evropské univerzitní iniciativy pro evropský 

vzdělávací a výzkumný prostor a EU jako takovou. Nastavení úzké spolupráce 

několika institucí, které jsou navzájem velmi odlišné, ať už co se týče legislativního 

rámce, systémů zajišťování kvality, národních pravidel, nebo vyloženě praktických 

aspektů, jako je harmonogram akademického roku a IT systémy, je během na 

dlouhou trať a své ovoce v podobě například společně podávaných projektů může 

přinést až za několik let od začátku spolupráce. Evropská komise nicméně již 

připravuje pokračující výzvy, do kterých by měly mít možnost se hlásit stávající 

aliance. 

 

Na druhou stranu však například Evropská univerzitní asociace (EUA) varuje před 

přílišným přerozdělováním evropských prostředků ve prospěch evropských aliancí 

a v neprospěch ostatních projektů a forem partnerství a spolupráce (Claeys-Kulik, 

2019; European University Association, 2020b: 2). I z těchto důvodů Evropská unie 

vyzvala členské státy, aby se do financování iniciativy zapojily. Tuto výzvu však 

vyslyšely jen některé z nich, jiné podpořily až finančně úspěšné projekty 

financované i z evropských zdrojů (Claeys-Kulik a Jorgensen, 2020). Vzniklá 

situace vytváří nerovnost jak mezi žadateli, protože některé země podpořily už 

samotnou přípravu projektu, tak mezi členy jednotlivých aliancí, protože v jedné 

alianci může jedna instituce být kofinancována národními zdroji a druhá nikoliv.  

 

Mezinárodní univerzitní spolupráce byla v posledním roce a půl silně zasažena 

pandemií koronaviru a jinak tomu nebylo ani v případě aliancí. Vzhledem 

k charakteru aliancí i tomu, že jedním z cílů bylo zvýšit smysluplnou mobilitu, byla 

velká část finančních prostředků vyčleněna právě na zahraniční cesty. To se týkalo 

jak studentské mobility a její podpory, tak akademiků, kteří připravovali společné 

mezinárodní projekty, ale i pracovníků z podpůrných pracovišť, kteří jsou 

zodpovědní za nastavování procesů v rámci fungování aliance. V letech 2020 

a první půlce roku 2021 však nebyly téměř žádné zahraniční cesty možné, mnoho 

univerzit zakázalo svým zaměstnancům jezdit na zahraniční služební cesty a velká 

většina výuky se přesunula do online formy, což umožnilo výrazný rozvoj virtuální 

mobility. Všechny tyto změny měly samozřejmě velký dopad i na rozpočet, 

potažmo samotné fungování aliancí a činnosti, na které se aliance soustředily. 

  



VÝZVY A PŘÍNOSY INICIATIVY EVROPSKÝCH UNIVERZITNÍCH ALIANCÍ 

 

Kromě dopadů situace způsobené koronavirem a nejasnému finančnímu výhledu 

čelí evropské aliance mnoha dalším výzvám, z nichž některé vychází přímo z jejich 

samotné podstaty a nastavení iniciativy. 

 

Jednou z výzev je například konflikt mezi inkluzí a excelencí (Gunn, 2020: 24). Na 

jedné straně mají evropské univerzitní sítě přispívat k soudružnosti Evropské unie 

a podporovat evropskou integraci na vzdělávací a výzkumné úrovni, odstraňovat 

bariéry a umožňovat hladší volný pohyb studentů, vědců, akademiků i dalších 

zaměstnanců. Dále jsou určeny minimální počty členů a počet zemí, ve kterých 

potenciální členové sídlí, aby se aliance mohla o financování vůbec ucházet 

a jedním z kritérií je geografická vyváženost uskupení. Z tohoto důvodu se některé 

aliance postupně rozrostly (jako například 4EU+) a možná ještě v budoucnu 

rozrůstat budou. Nicméně například aliance ECIU má již nyní 11 členů. Dalším 

příkladem snahy o inkluzivní iniciativu může být, že se mohou zapojit nejen vysoké 

školy sídlící v členských státech EU, ale ve všech zemích programu Erasmus+, 

celkem se jedná o více než 50 států. 

 

Na druhou stranu je to svobodná vůle univerzit, s kým se rozhodnou partnerství 

uzavřít a s kým podají žádost o financování. Z toho je jasné, že dobře etablované, 

excelentní univerzity si mohou své partnery vybírat a logicky budou dávat přednost 

opět těm kvalitním, se kterými chtějí spolupracovat a které do aliance také něco 

přinesou. A čím lepší univerzity, tím větší je šance na úspěch v soutěži o finanční 

podporu. 

 

Nicméně to také vede k tomu, že se některé vysoké školy spoléhají na to, že se 

tematicky nebo jinak odlišují od ostatních a na tomto základě tvoří svou alianci. 

Například The European University In Social Sciences (CIVICA) se soustředí na 

společenské vědy, Alliance for Common Fine Arts Curriculum (EU4ART) na 

umělecké obory, The European University od the Seas (SEA-EU) tvoří univerzity, 

které se i vzhledem ke své poloze na pobřeží zaměřují na moře, a Young 

Universities for the Future od Europe (YUFE) sdružuje mladé a dravé instituce, 

které se chtějí prosadit mezi těmi tradičními. 

 

Dalším potenciálním sporem je otázka, zda by měly aliance spolupracovat, nebo si 

vzájemně konkurovat. Univerzitní aliance podpořené v první výzvě tvoří tzv. Forum 

evropských univerzit (FOR EU), které se člení na tematicky zaměřené podskupiny. 

V rámci těchto skupin probíhají diskuze a výměna zkušeností, jednotlivé aliance 

prezentují své pokroky a dobrou praxi. Všechny aliance jako celek pak přispívají 



do diskuze s Evropskou komisí. Ta je považuje za významné konzultační místo, 

takže se na ně obrací, případně aliance samy produkují policy papery, kterými se 

snaží ovlivnit směřování evropských politik. Tento bod je také výslovně zmíněn ve 

výzvě Swafs v Horizontu 2020. Aliance mají přicházet se společnými, tedy 

vydiskutovanými, řešeními problémů a překážek, se kterými se všichni setkávají. 

A společné stanovisko mnohdy představuje skutečnou výzvu, protože každá 

aliance má jiné cíle, jiné priority a zaměřuje se na jiné oblasti spolupráce, a to jak 

typově, tak tematicky. 

 
Na druhou stranu si ale aliance vzájemně konkurují. Nejde samozřejmě jen 
o prestiž, ale aliance spolu soutěží jednak ve výzvách přímo pro evropské 
univerzitní aliance, ale současně soutěží o ty největší talenty z řad studentů, 
vyučujících, vědců i administrativních pracovníků. Jedním z cílů ERA a EEA je 
umožnit jejich volný pohyb napříč Evropou, což samozřejmě sekundárně 
znamená, že si instituce mnohem více konkurují. Zaujmout mohou právě 
například společnými studijními programy, ale i výzkumnými projekty a lepšími 
možnostmi financování. Jak již bylo zmíněno výše, projekty Swafs nejsou 
primárně zacíleny na podporu výzkumu jako takového, nicméně se samozřejmě 
počítá s tím, že partnerské instituce budou podávat v budoucnosti mnohem více 
projektů, například v rámci Horizontu Evropa, společně. Tzv. seed money pro 
podporu vzniku společných týmů musí ale investovat z vlastních zdrojů 
a průběžně s novými týmy pracovat na návrzích společných projektů, neboť 
v rámci vypsaných výzev evropských programů na financování výzkumu si 
aliance budou opět konkurovat, budou soutěžit o jednu sumu peněz. 

 

Mnoho z výše zmíněných výzev lze však brát jako příležitosti. Možnost společně 

lobbovat u Evropské komise a prezentovat jednotně stanoviska 17 aliancí, které 

představují 114 vysokoškolských institucí, znamená možnost skutečně ovlivnit 

evropskou politiku v oblasti vysokého školství, vzdělávání a výzkumu. 

 

Pomocí dlouhodobé intenzivní spolupráce dochází nejen k poznávání se 

navzájem, ale také k budování důvěry a kontaktů. Jedná se o kvalitativně zcela jiný 

typ spolupráce než například mezifakultní dohody o možnosti výměny studentů, 

protože spolupráce probíhá na všech úrovních od rektorů, přes administrativní 

týmy, projektové, grantové a transferové poradce až po jednotlivé výzkumné týmy 

a studenty. Partnerské instituce se tak poznávají jako celek a zaměstnanci vědí, 

kdo je jejich protějšek na ostatních vysokých školách. Také vědí, na koho se obrátit, 

když potřebují sehnat konkrétní kontakt, a ideálně vědí, koho požádat o propojení. 

V takovém případě je mnohem snazší navázat jakoukoliv spolupráci. 

 

  



Zároveň je možné si spolupráci mezi akademiky vyzkoušet v malém měřítku, 

například na společné letní škole nebo konferenci, budovat vzájemnou důvěru, a až 

následně navázat většími projekty, například v rámci nového programu Horizont 

Evropa. Na základě toho očekávají zapojené vysoké školy i více společných 

publikací se zahraničními partnery a větší úspěšnost v mezinárodních výzkumných 

výzvách, neboť už spolupráce bude nastavena. Dále díky vzájemným kontaktům 

a důvěře může mnohem lépe probíhat například vyslání na zahraniční stáže 

v rámci doktorského studia nebo postdoktorandských pobytů. Tímto způsobem se 

mohou výzkumné týmy vzájemně obohacovat, přenášet dobrou praxi a zvyšovat 

úroveň internacionalizace. V konečném důsledku si mohou instituce od spolupráce 

slibovat i více zahraničních zájemců ve svých výběrových řízeních na otevřené 

pozice. 

 

Evropské univerzitní aliance mají také velký transformační potenciál. Jedním 

z důvodů je sdílení zkušeností, přenos dobré praxe z partnerských univerzit 

a spolupráce s externími partnery, což je zjednodušeně řečeno i cílem výzvy 

SwafS v rámci Horizontu 2020 zaměřující se na procesy a politiky podporující 

výzkum. Tyto projekty nutí vysoké školy přemýšlet nad tématy, která by možná 

samy neotevřely, a umožňuje jim nahlédnout do praxe na jiných univerzitách, které 

se mohou příslušné oblasti věnovat již několik, někdy i desítek let, zatímco pro jiné 

partnery to bude oblast zcela nová. V tomto ohledu může být iniciativa evropských 

univerzit pro zapojené univerzity stejně transformační jako například implementace 

HRS4R na českých vysokých školách a ostatních výzkumných organizacích.  

 

Dalším důvodem je již zmíněná spolupráce na mnoha úrovních. Do takto úzkého 

partnerství se musí zapojit nejen akademici, výzkumníci a studenti, ale i vedení 

vysokých škol, manažeři a podpůrní pracovníci. Změna už může být jen v tom, že 

je najednou nutné vše komunikovat v cizím jazyce, mít připravené podklady 

o svých agendách a být připraven o nich mluvit v angličtině, a to v některých 

případech skutečně na každodenní bázi. 

VLIV NA VÝZKUMNÉ PROSTŘEDÍ ZAPOJENÝCH INSTITUCÍ 

 

Jak již bylo zmíněno výše, financování z Horizontu 2020 prostřednictvím výzvy 

SwafS není poskytováno přímo pro výzkumné projekty, ale soustředí se zejména 

na výzkumné prostředí zapojených institucí. Jako možná témata spolupráce byla 

v rámci výzvy SwafS Evropskou komisí identifikována: 

 

  



1. společná výzkumná a inovační agenda, 

2. posílení lidských zdrojů, volný pohyb výzkumníků a genderová 

vyrovnanost, 

3. sdílení výzkumných infrastruktur, 

4. spolupráce s neakademickým sektorem,  

5. Open Science, 

6. zapojení občanů, občanské společnosti, veřejných institucí, 

7. společné struktury evropských univerzit, společná řešení překážek. 

 

V této části příspěvku se budu konkrétně zabývat příkladem aliance 4EU+ 

a tříletým projektem „Transforming ReseArch & INnovation agendas and support 

in 4EU+“, ve zkratce TRAIN4EU+, který uspěl ve SwafS. Projekt si klade za cíl 

společnou dlouhodobou strategii a spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. 

 

Aliance 4EU+ zahrnuje šest velkých významných veřejných vysokých škol – 

Univerzita Karlova, Københavns Universitet, Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg, Sorbonne Université, Università degli Studi di Milano a Uniwersytet 

Warszawski. Celkem na těchto univerzitách studuje téměř 300 tisíc studentů 

a pracuje okolo 50 tisíc zaměstnanců. Ve svém základním strategickém dokumentu 

z února 2019 si vytyčily jako tři základní cíle posílení smysluplné mobility, inkluzivitu 

a rovnováhu na evropské úrovni a společný rámec pro vzdělávání orientovaný na 

výzvy.4 

 

TRAIN4EU+5 v rámci svých šesti obsahových pracovních balíčků6 pokrývá 

všechna výše uvedená témata, přičemž spolupráci s neakademickým sektorem (4) 

a zapojení občanů, občanské společnosti a veřejných institucí (6) spojil. Princip má 

být stejný pro všechny tematické okruhy – nejprve dojde k mapování situace 

a postupů na jednotlivých partnerských vysokých školách, následně budou vybrány 

příklady dobré praxe, které budou blíže analyzovány, a na závěr budou vybrány 

praktiky pro přenos na ostatní instituce, čímž dojde k jakémusi doporučení pro 

úpravu stávající praxe a zlepšení výzkumného prostředí. Díky vzájemnému učení 

a interakci nejen s partnerskými univerzitami, ale i s externími partnery mají vznikat 

transformativní aktivity i inovativní postupy. Některá z těchto opatření by měla být 

                                                      
4 Více v 4EU+ Mission Statement, dostupné z: https://4euplus.eu/4EU-10-version1-

4eu_mission_statement.pdf. 
5 Informace k projektu TRAIN4EU+ vycházejí z projektové žádosti a z odevzdaných výstupů 

projektu, zejména pak z protokolů jednotlivých pracovních balíčků. Tyto dokumenty nejsou 
(zatím) veřejně dostupné. Shrnutí je zveřejněno na webu 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-
31.html a https://4euplus.eu/4EU-226.html. 
6 Další dva balíčky se zabývají vedením projektu, komunikací a šířením výsledků projektu. 



implementována na partnerských univerzitách již v průběhu projektu, tedy do konce 

roku 2023. 

 

První oblast se věnuje společné výzkumné agendě – strategii a prioritám univerzit 

v oblasti vědy, podpoře multi- a interdisciplinárních projektů a podpoře výzkumu, 

zejména pak službám pro vědce ze stran administrativy jak před podáním žádosti, 

tak po přidělení finančních prostředků.  

 

Toto téma je úzce propojeno také se sdílením výzkumných infrastruktur a rozvojem 

zdrojů pro podporu výzkumu. Mezi infrastruktury počítá Aliance kromě 

standardních fyzických výzkumných zařízení také databáze, digitální knihovny 

a elektronické zdroje. V širokém slova smyslu však pod infrastrukturu spadá 

i administrativní a technický personál poskytující jak pomoc přímo s příslušnými 

zařízeními, tak odborné poradenství nebo administrativní pomoc. Cílem je všechny 

součásti této infrastruktury sepsat a následně sdílet ty, u kterých to povede k větší 

efektivitě využívání stávajících zdrojů. 

 

Třetí oblastí je propojení akademického světa s občany a aplikační sférou, 

respektive byznysem. Zaměřuje se tedy především na vztahy vysokých škol 

s okolními hráči, ať už se jedná o rozvoj podnikavosti mezi studenty a zaměstnanci, 

technologický a znalostní transfer, zapojení do podnikatelského prostředí, ale 

i vztahy s občany, veřejnými institucemi, regionálními partnery či občanskou 

společností. Tématem budou i start-upy, inkubátory, inovační centra a investiční 

fondy. Univerzity budou sdílet především metodiky hodnocení těchto procesů, své 

cíle, priority, indikátory a dopady těchto aktivit. 

 

Vzhledem k narůstajícím nárokům na otevřenost vědy je právě toto dalším 

tématem, na které se 4EU+ rozhodla zaměřit. Cílem je zhodnotit stav na 

jednotlivých univerzitách, identifikovat dobrou praxi a následně přijít 

s doporučeními, jak podpořit Open Science. Tématem bude nejen institucionální 

podpora (například centrální podpůrné týmy nebo decentralizované sítě 

ambasadorů), ale i případné obavy, překážky a náklady spojené s otevřenou 

vědou. 

 

Vysoké školy nemohou fungovat bez svých zaměstnanců. Pátou oblastí je tedy 

posílení personální politiky a rozvoj lidských zdrojů. Od náboru – získání uchazečů 

o zaměstnání a jejich výběru – přes jejich kariérní rozvoj, hodnocení a další 

vzdělávání až po rovné příležitosti, a to v souladu s HRS4R, Evropskou chartou 

pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

Jako důležitá skupina jsou vnímáni juniorní akademičtí a vědečtí pracovníci, 



zejména doktorandi a postdoci, jejich další rozvoj, vzdělávání, možnosti mobility, 

zahraničních stáží a podobně. Rovné příležitosti jsou zase významným tématem 

vzhledem k nové povinnosti institucí, které chtějí čerpat prostředky z Horizontu 

Evropa, mít plány genderové rovnosti (Evropská komise, 2021). 

 

Poslední šestou oblastí, kterou se projekt zabývá, jsou společná řešení. Zde nejde 

ani tak o transformaci výzkumného prostředí šesti zapojených univerzit, ale dialog 

a sdílení výstupů s ostatními aliancemi v rámci FOR EU a motivace a překážky ke 

spolupráci v oblasti výzkumu a inovací. Projekt počítá samozřejmě také s vlastními 

policy papery a komunikací s dalšími důležitými hráči, jako je Evropská komise 

(zejména pak generální ředitelství pro výzkum a pro vzdělávání, tedy DG RTD 

a DG EAC), českým a francouzským předsednictvím Rady EU, zákonodárci 

a exekutivou na národní úrovni a národními i mezinárodními univerzitními 

organizacemi. 

 

Dalšími plány, které chce aliance 4EU+ již nezávisle na projektu TRAIN4EU+ 

rozvíjet, jsou například virtual development office a bridge professors. Virtual 

development office mají dva úkoly: jednak podporovat vznik nových společných 

týmů (ať už výzkumných či vzdělávacích) a jednak pomáhat vyhledávat příležitosti 

pro stávající týmy, například hledat možnosti financování jejich projektů a následně 

jim nabídnout jak administrativní, tak odbornou pomoc se sepsáním návrhu 

projektů (opět výzkumných i vzdělávacích). Díky vzájemnému propojení 

a ustáleným vazbám mezi týmy projektové podpory bude toto mnohem jednoduší, 

protože nebude nutné například na základě vypsané výzvy oslovit 20 univerzit, aby 

akademik či vědec získal partnery. Několik institucí osloví přímo přes svou alianci 

– počítá se s tím, že alianční partneři budou mnohem častěji i partnery v rámci 

společných konsorcií. Na základě předchozích zkušeností bude snazší a také 

časově a finančně méně náročné společné projekty podávat. Tato usnadněná 

cesta může být i motivací pro excelentní univerzity a jejich vědecké týmy, aby se 

zapojily do projektů s méně úspěšnými univerzitami, se kterými by bez toho, aby 

byly aliančními partnery, spolupráci nenavázaly. Navíc je geografická vyváženost 

aliančních partnerů důležitým faktorem, stejně jako u zapojených institucí v rámci 

projektů Horizontu. 

 

Co se týče bridge professors, jedná se o seniorní výzkumníky, kteří mají své 

výzkumné týmy na více institucích zároveň. Jedná se tedy o nástroj, jak podpořit 

skutečnou „mobilitu mozků“ (brain circulation) a volný pohyb vědců a znalostí. 

Dalšími benefity může být navazující mobilita juniorních akademiků a vědců, kteří 

mohou navštívit, ať už krátkodobě či dlouhodobě, druhou mateřskou instituci 

vedoucího pracovníka, například v podobě postdoktorandské stáže. Pro výměnu 



postdoků mohou například využít prostředky v rámci evropského schématu 

stipendií Marie Sklodowska-Curie Actions, které podporují právě mobilitu 

a profesní růst výzkumných pracovníků v rámci Evropského výzkumného prostoru. 

Dobrou praxí může být i využívání výzkumné infrastruktury oběma týmy 

příslušného seniorního vědce, přestože jeden tým je z jiné vysoké školy.  

 

A právě společné využívání velkých výzkumných infrastruktur může být další 

výhodou i bez bridge professors. Aliance jsou postaveny na geografické 

vyváženosti, což znamená, že jsou hojně zastoupeny také vysoké školy z tzv. 

nových členských států. Ty mohou stále čerpat ve velké míře strukturální fondy EU, 

díky kterým v posledních letech vystavěly velké výzkumné infrastruktury, které jsou 

v některých případech modernější a lepší než infrastruktury v bohatších členských 

státech, které na ně strukturální fondy nečerpaly. Může tak docházet k situacím, 

kdy špičkový tým ze západní univerzity přijede využít nějaký stroj či zařízení na 

svou partnerskou instituci v nových členských státech, protože mají k dispozici 

volné kapacity a lepší vybavení. 

 
ZÁVĚRY A DISKUSE 
 

Iniciativa Evropských univerzitních aliancí je velmi ambiciózním projektem s velkým 

transformačním potenciálem. Přestože byl původní záměr nových evropských 

univerzit nahrazen úzkou spoluprací již existujících institucí, mohou mít tyto aktivity 

velký dopad na evropský vysokoškolský prostor a umožnit volnější pohyb 

myšlenek, inovací a znalostí. 

 

Mezi největší výzvy pro další období patří například otázka udržitelného 

financování, ale i možnosti rozšiřování stávajících aliancí a zakládání aliancí 

nových. Naopak co se týče přínosů, již nyní je vidět aktivní zapojení aliancí a jejich 

snaha podílet se na utváření evropských politik v oblasti vysokého školství 

a výzkumu i propojování studentů i zaměstnanců partnerských institucí na všech 

úrovních. 

 

Z dosavadních aktivit lze odvodit, že primární zaměření je na spolupráci v oblasti 

vzdělávání, zejména pak nabízení společných studijních kurzů, modulů a studijních 

programů a mobilita studentů. Na spolupráci v oblasti výzkumu byly vyčleněny 

mnohem nižší prostředky a také se do ní nemohlo zapojit tolik aliancí. Vzhledem 

k tomu, že financování není možné čerpat na výzkumné projekty jako takové, 

soustředí se aliance na proměnu výzkumného prostředí, zejména pak na podporu 

výzkumným týmům. 

 



Aliance 4EU+, která byla v tomto článku uvedena jako příklad, se zaměřuje na 

témata, která jsou obecně aktuální na evropské úrovni, jako jsou otevřená věda, 

spolupráce s občanským i soukromým sektorem nebo rovné příležitosti. Důležitým 

faktorem je také efektivní využívání zdrojů, a to jak finančních a lidských, tak sdílení 

výzkumných infrastruktur. Jedním z hlavních cílů je pak nastavit odborné 

a administrativní zázemí na všech partnerských institucích tak, aby bylo pro 

výzkumníky jednodušší skládat mezinárodní konsorcia a podávat společné 

projekty, kterých se budou účastnit alianční partneři. Kromě vyššího počtu 

mezinárodních grantů si od spolupráce aliance slibuje také více společných 

publikací a větší mobilitu zaměstnanců a mladých výzkumníků – ať už v podobě 

zahraničních stáží doktorandů, postdoktorandských pobytů nebo naopak sdílení 

excelentních seniorních výzkumníků napříč partnerskými institucemi. 

 

Potenciál pro změnu k lepšímu a pozitivní dopad na výzkumné prostředí každé 

zapojené instituce je velký. Důležité však bude, jak se nadále budou k iniciativě 

stavět jak zapojené instituce, tak evropské instituce. Jestli budou aliance prioritami 

pro partnerské vysoké školy, zda budou brány jako stěžejní strategický projekt 

a podle toho jim bude věnována i příslušná pozornost a zdroje. Na straně Evropské 

unie pak bude důležité, jak budou nastaveny následující možnosti financování, 

zejména pak jejich administrativní náročnost, a také zda bude tlak na rozšiřování 

či zakládání nových aliancí. 

 

Nicméně, skutečné přínosy univerzitních aliancí bude možné analyzovat až za 

několik let, kdy uvidíme na reálných číslech, zda opravdu počet společných 

projektů, publikací a mobilit mezi partnerskými institucemi narostl.  

 

  



POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE 

CLAEYS-KULIK, A. (2019). European Universities Initiative – Chances and 

challenges [online]. University World News. Dostupné z: 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20191106144804387. 

CLAEYS-KULIK, A. and JORGENSEN, T. (2020). Universities initiative can thrive 

with the right support [online]. Brusel: European University Association. Dostupné 

z: https://eua.eu/resources/expert-voices/170:universities-initiative-can-thrive-

with-the-right-support.html. 

European University Association (2020a). Building synergies between education, 

research and innovation by aligning the EU funding programmes [online]. Brusel: 

European University Association. Dostupné z: 

https://eua.eu/downloads/publications/policy%20input_synergies%20paper%20.p

df. 

European University Association (2020b). The future of the European Universities 

Initiative. The sector’s perspective [online]. Brusel: European University 

Association. Dostupné z: 

https://www.eua.eu/downloads/publications/eua%20council%20position%20on%2

0future%20of%20eui.pdf. 

Evropská komise (2017). SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, 

RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU 

A VÝBORU REGIONŮ Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání 

a kultury Příspěvek Evropské komise k setkání vrcholných představitelů 17. 

listopadu 2017 v Göteborgu [online]. Štrasburk: Evropská komise. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52017DC0673.  

Evropská komise (2018). Erasmus+: Programme Guide [online]. Brusel: Evropská 

komise. Dostupné z: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/default/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf. 

Evropská komise (2019). First 17 “European Universities” selected: a major step 

towards building a European Education Area [online]. Brusel: Evropská komise. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3389. 



Evropská komise (2020). 24 new European Universities reinforce the European 

Education Area [online]. Brusel: Evropská komise. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1264. 

Evropská komise (2021). Gender equality in research and innovation [online]. 

Brusel: Evropská komise. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-citizens-rights/gender-

equality-research-and-innovation_en. 

Evropská rada (2017). Závěry Evropské rady ze dne 14. prosince 2017 [online]. 

Brusel: Evropská rada. Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/media/32207/14-final-conclusions-rev1-cs.pdf. 

GUNN, A. (2020). The European Universities Initiative: A Study of Alliance 

Formation in Higher Education. In Curaj, A. et al. (Eds.): European Higher 

Education Area: Challenges for a New Decade. Cham: Springer, 13-29. 

HUTGENS, R. and CONERMANN, S. (2018). Macron’s Idea of European 

Universities: From Vision to Reality [online]. Bonn: Zentrum für Europäische 

Integrationsforchung. Dostupné z: https://www.zei.uni-

bonn.de/dateien/discussion-paper/DP_C249_Hutgens-Conermann.pdf. 


