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A brief look at the activity of Czech public and state universities and their faculties in 
Horizon 2020 Framework Programme during the years 2014-2018
Abstract: The aim of this study is to map out the interests of the Czech higher education sector to 
participate in the current Horizon 2020 Framework Programme, which, like the previous FPs, opens 
up the possibility for Czech universities to cooperate with the most important European institu-
tions and participate in solving scientific problems that exceed their research potential. The study 
makes available in a simple and descriptive way unpublished facts about the extent and efforts of 
Czech universities and their faculties to enter an extremely inspiring, creative, excellent, challen-
ging international research environment of Horizon 2020 Framework Programme.

Úvod

Není sporu o tom, že vysoké školy (VŠ) patří mezi základní stavební kameny výzkumného pro-
storu každého civilizovaného státu. Jsou zdrojem duchovních elit a poskytují nejvyšší stupeň 
vzdělání. Dalším smyslem existence většiny z nich je vědecko-výzkumná činnost, jejímž cílem je 
objevovat, interpretovat nebo zpřesňovat fakta a nové poznatky, které mohou být posléze uplat-
nitelné v praxi. VŠ slouží společnosti, jsou její součástí a jsou z jejích zdrojů zpravidla podpo-
rovány, proto je obvyklé, že je jejich kvalita, výkonnost a činnost předmětem řady studií, odbor-
ných i laických diskuzí a mnoha komentářů. Pro hodnocení VŠ a jejich součástí existuje mnoho 
metod a indikátorů. Téměř vždy jde o záležitost velmi nesnadnou a komplikovanou. Zřejmě 
hlavním důvodem obtížnosti všech komparací vysokoškolských institucí je jejich značná různo-
rodost a vzájemná odlišnost. Velmi často jsou součástí komplexního posouzení VŠ ukazatele 
charakterizující jejich vědecko-výzkumnou činnost a orientaci. Od nich se pak odvíjí celkové 
hodnocení dané vysokoškolské instituce. Je nepochybné, že účast a aktivita českých VŠ a jejich 
součástí v rámcových programech pro vědu, výzkum a inovace (RP), které mají mezinárodní cha-
rakter a jsou zaměřeny na špičkový výzkum a technologie, je jedním z významných ukazatelů 
jejich prestiže a kvality na národní i nadnárodní úrovni. Mezinárodní rozměr výzkumu, veliká 
šíře výzkumných cílů a možnost spolupracovat s nejlepšími evropskými institucemi a širokým 
spektrem účastníků v prostředí RP vede nepochybně ke zvyšování jejich vědecké excelence, zís-
kávání nových zkušeností a znalostí.
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RP se již mnoho let řadí mezi celosvětově největší programy mezinárodní spolupráce ve výzku-
mu. Jsou pokládány za velmi důležité nástroje pro budování Evropského výzkumného prosto-
ru a zajištění konkurenceschopnosti Evropy. Aktuálně probíhající RP Evropské unie (EU) pro 
výzkum a inovace Horizont 2020 (dále jen „program Horizont 2020“), který EU zahájila v roce 
2014, je již čtvrtým RP, kterého se mohou české instituce a jejich výzkumné týmy účastnit v celé 
šíři témat a typů projektů (Frank, 2018). Program Horizont 2020 s rozpočtem 77 miliard €, který 
je v současnosti největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, 
výzkum a inovace, má přispět k rychlému a efektivnímu řešení problémů současnosti a k zabezpe-
čení dlouhodobě udržitelného růstu a prosperity v Evropě (Horizont 2020 – stručně o progra-
mu, 2014). Zaměření jednotlivých výzev programu Horizont 2020 podporuje základní i apliko-
vaný výzkum včetně inovací a nových technologií. Jednou z hlavních cílových skupin programu 
Horizont 2020 jsou kromě výzkumných ústavů a průmyslových firem také VŠ, pro něž je tento 
program jedinečnou příležitostí prosadit své nápady v prestižním prostředí evropského výzku-
mu nesvázaného hranicemi jednotlivých oborů. Spolupráce s významnými hráči evropského 
výzkumu se promítá i do kvality výsledků výzkumu. Dle jedné z analýz Technologického cent-
ra AV ČR (Vaněček, Pecha, Albrecht, 2017) vede mezinárodní výzkum v rámci projektů RP k vyš-
ší citovanosti publikací, než je citovanost publikačních výstupů vzniklých mimo něj. Program 
Horizont 2020, podobně jako předchozí RP, navíc umožňuje tolik žádané propojení VŠ s prů-
myslem a aplikační sférou a právě spolupráce českých VŠ se soukromým sektorem je v porovnání 
s evropským průměrem považována za značně nerozvinutou (Davey et al., 2018).

Struktura programu Horizont 2020 je velmi rozsáhlá a zahrnuje široké spektrum výzkumných 
oblastí a oborů. Výzkumníci z VŠ se mohou zapojit do projektů, které mají ambice překročit 
meze současného poznání (granty Evropské rady pro výzkum, ERC), spolupracovat na vývoji 
nových a průlomových technologií (informační a komunikační technologie, pokročilé výrob-
ní systémy a zdokonalené materiály, biotechnologie a nanotechnologie), spoluvytvářet výzkum-
né infastruktury a prohlubovat své odborné dovednosti prostřednictvím výzkumné mobility. 
Nosnou částí programu Horizont 2020 jsou tzv. společenské výzvy (SC – Societal Challenges) 
pokrývající sedm klíčových oblastí:

 SC1-HEALTH: zdraví, demografické změny a životní pohoda;
 SC2-FOOD: potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesní hospodářství,
 mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství;
 SC3-ENERGY: zajištěná, čistá a účinná energie;
 SC4-TPT: inteligentní, ekologická a integrovaná doprava;
 SC5-ENV: ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny;
 SC6-SOCIETY: společenskovědní témata a výzkum aktuálních problémů evropské
 společnosti;
 SC7–SECURITY: ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů.
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Součástí programu Horizont 2020 je též program EURATOM, jehož cílem je výzkum zaměře-
ný na zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany. Podrobněji 
o struktuře programu např.: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections.

V probíhajícím RP hrají VŠ významnou roli. Z vysokoškolského sektoru pochází téměř 1/3 všech 
řešitelů financovaných projektů. Na úrovni ČR je tento podíl téměř shodný. (eCORDA 02/2019, 
vlastní výpočty). Přístup a aktivita českých VŠ a jejich hlavních organizačních složek – fakult – 
v programu Horizont 2020 bezesporu souvisí s jejich různým zaměřením a posláním. Některé VŠ 
mají předpoklady stát se mezinárodně uznávanými výzkumnými univerzitami v širokém spekt-
ru oborů, jiné se zaměřují pouze na vybrané oblasti výzkumu a vývoje či vytvářejí podmínky pro 
potřebnou specializaci; některé VŠ své uplatnění spatřují zejména ve výuce, jiné zaměřují hlav-
ní úsilí do služeb regionálního rozvoje, který zahrnuje různé vzdělávací služby pro zaměstnance 
místních firem nebo další dospělé, přenos znalostí a výsledků aplikovaného výzkumu mezi malé 
a střední podniky v regionu, kde působí, apod. (Koucký, Bartušek, 2012).

Zdroje dat a metodika jejich zpracování, vymezení a rozsah analýzy

Ve většině publikací a dokumentů, které se věnují monitorování a analýze účasti českých sub-
jektů v RP, se v případech, kdy se hovoří o VŠ, vyskytují přehledy nebo porovnání pouze na úrov-
ni celých VŠ (např. Frank, Albrecht 2014). VŠ jsou však v ČR zpravidla vnitřně velmi různorodé 
instituce složené často z fakult a ostatních pracovišť, které se vzájemně liší oborovou strukturou 
a zaměřením studia, velikostí, poskytovanou formou vysokoškolského vzdělání, dobou fungová-
ní, tradicí a v neposlední řadě kvalitou výzkumné činnosti. Tyto odlišnosti jednotlivých součás-
tí VŠ jsou jednou z příčin jejich rozdílného přístupu k vyhlašovaným výzvám RP a tedy i různé 
míry jejich zájmu vstupovat do náročného mezinárodního výzkumného prostředí jako partneři 
řešitelských konsorcií a podílet se na přípravě projektových návrhů. Z tohoto důvodu v této ana-
lýze, kromě posouzení celkové aktivity VŠ v RP, uvádíme také hodnocení aktivity na úrovni hlav-
ních organizačních součástí VŠ, kterými jsou jednotlivé fakulty. Fakulty tvoří základní organizač-
ní kostru každé univerzitní VŠ. Jejich činnost je jasně definována právními normami. S fakultami 
je spojena většina aktivit a činností souvisejících s přípravou projektových návrhů do RP.

Tato analýza (studie) nehodnotí dosažené výsledky českých VŠ a nemá ambice odhalovat příči-
ny zjištěného stavu účasti výzkumných týmů VŠ a fakult v projektových návrzích probíhajícího 
RP. Je zřejmé, že aktivita a výsledný obraz konkrétní VŠ nebo fakulty v mezinárodním výzkum-
ném prostředí RP je výsledkem mnoha vlivů, pro jejichž komplexní vyhodnocení chybí dostup-
ná a dostatečně přesná „tvrdá data“, zejména o lokálních podmínkách na příslušných VŠ nebo 
fakultách, a jejich zpracování a následná interpretace by přesahovaly možnosti tohoto textu. 
Záměrem této práce je deskriptivním a jednoduchým způsobem zpřístupnit dosud nikde nepub-
likovaná fakta o míře a úsilí českých VŠ a jejich součástí vstupovat do mimořádně inspirativního, 
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kreativního, excelentního, ale zároveň náročného prostředí mezinárodního výzkumu přesahují-
cího hranice evropského prostoru.

Hlavním zdrojem dat, o který se opírá tato studie, je neveřejná databáze eCORDA (External – 
COmmon Research DAta Warehouse), kterou spravuje Generální ředitelství pro výzkum a inovace 
Evropské ko, ise (European Commission Directorate-General for Research and Innovation – DG RTD). 
Tato databáze poskytovaná vybraným expertům z členských států EU a dalších zemí asociova-
ných k RP eviduje kromě informací o grantových dohodách a účastnících financovaných projek-
tů také data o návrzích projektů a žadatelích. Žadatelem (uchazečem) se ve smyslu tohoto tex-
tu rozumí VŠ, jejichž součásti (fakulty a další pracoviště) se prostřednictvím výzkumných týmů 
podílejí samostatně nebo s dalšími členy výzkumného konsorcia (většina případů) na přípravě 
projektových návrhů, které jsou dle pravidel programu Horizont 2020 (spolu)předkládány do 
výzev k předkládání návrhů projektů. Verze databáze projektových návrhů a žadatelů, která byla 
podkladem pro kvantitativní hodnocení aktivity VŠ a fakult v programu Horizont 2020, byla zve-
řejněna koncem února 2019 a informace v ní uvedené pokrývaly prvních pět let fungování probí-
hajícího RP. Přestože použitá verze databáze eCORDA obsahovala poměrně spolehlivé a unifi-
kované informace o projektových návrzích a žadatelích z jednotlivých VŠ, detailnější informace 
na úrovni součástí VŠ, tj. fakult, vysokoškolských ústavů a dalších pracovišť nebyly pro další zpra-
cování vždy zcela úplné a konzistentní. Ve většině případů byly údaje umožňující přiřazení kon-
krétního návrhu projektu příslušné fakultě či jinému pracovišti VŠ obsažené v databázi jazykově 
nejednotné – čeština vs. angličtina. Ve většině případů se lišila i forma zápisu konkrétních úda-
jů. Tam, kde uvedená data zcela chyběla (cca 5 % případů), bylo možné k doplnění a identifikaci 
vysokoškolského pracoviště využít dalších údajů z databáze, zejména jmen žadatelů či kontakt-
ních osob a jejich e-mailů. Po úpravě a doplnění dat týkajících se jednotlivých součástí VŠ vznikla 
unikátní databáze obsahující více než 2 700 záznamů o žadatelích z českých VŠ a jejich součástí, 
kteří se pokoušeli v rámci mezinárodních výzkumných konsorcií uplatnit své výzkumné aktivity 
v programu Horizont 2020.

Vzhledem k tomu, že data, která se týkají návrhů projektů, nelze dle platných pravidel důvěr-
nosti publikovat a zveřejňovat přímo ve spojení s konkrétními institucemi, jsou použitá data 
prezentována buď v souhrnné podobě dle zvolené agregace, např. dle typu VŠ či skupiny fakult, 
nebo v případě posuzování aktivity konkrétních VŠ a fakult jako dále zpracovaný přepočet abso-
lutních hodnot jejich účastí v návrzích projektů. Účast je definována jako přítomnost výzkum-
níka nebo výzkumného týmu dané VŠ nebo její součásti v návrhu projektu. Jako ukazatel aktivi-
ty VŠ a fakult v programu Horizont 2020, který eliminuje efekt jejich velikosti, byl zvolen počet 
účastí jednotlivých VŠ nebo fakult, jejichž výzkumníci se podíleli na přípravě projektových návr-
hů, vztažený k počtu akademických a vědeckých pracovníků těchto VŠ nebo fakult. Referenčním 
rokem pro počty akademických a vědeckých pracovníků byl pro jednoduchost a dostupnost dat 
zvolen rok 2017. Údaje o počtech akademických a vědeckých pracovníků přepočtených na jeden 
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pracovní úvazek, tj. o počtech FTE (Full Time Equivalent) akademických a výzkumných pracovní-
ků k roku 2017, byly získány z výročních zpráv o činnosti jednotlivých VŠ. Výpočet aktivity celých 
VŠ byl proveden dvojím způsobem. V prvém případě byly do celkového počtu účastí dané VŠ 
v návrzích projektů a FTE počtu akademických a vědeckých pracovníků zahrnuty údaje za všech-
ny součásti dané VŠ, tj. za fakulty i mimofakultní pracoviště (Tabulka 1, sloupec 5), ve druhém 
případě se data vztahující se k účasti a FTE počtu akademických a vědeckých pracovníků týkala 
pouze fakult bez zahrnutí ostatních součástí dané univerzity (Tabulka 1, sloupec 6). Důvodem 
pro tyto odlišné pohledy byla možnost posouzení vlivu mimofakultních pracovišť na celkovou 
odezvu VŠ vkročit na pole mezinárodního výzkumu v RP. Aktivita fakult v programu Horizont 
2020 byla posouzena rovněž dvěma způsoby. Primárně jako celková aktivita fakulty v programu 
Horizont 2020, tj. do vzájemného porovnání aktivity jednotlivých fakult byly zahrnuty všech-
ny fakulty porovnávaných veřejných vysokých škol (VVŠ) a státních vysokých škol (STVŠ) bez 
rozdílu jejich zaměření, a doplňkově jako aktivita konkrétní fakulty v dané skupině fakult dle 
jejich odborného profilu, aby bylo možné podrobněji porovnat přístup dané fakulty s fakulta-
mi obdobného charakteru. Rozdělení fakult do skupin bylo převzato z existujícího adresáře VŠ 
vytvořeného MŠMT a ÚIV (MŠMT ČR, ÚIV, http://stistko.uiv.cz/proavs/provsass.asp). Pro snazší 
interpretaci z důvodu nepřeceňování některých nepatrných rozdílů, nebo naopak velkých skoků 
mezi VŠ/fakultami, a pro dodržení pravidel důvěrnosti byly získané hodnoty přepočtené účas-
ti v návrzích projektů jednotlivých VŠ a fakult převedeny do pěti skupin označených jednou až 
pěti hvězdičkami. Vyšší počet hvězdiček znamená vyšší úroveň aktivity VŠ nebo fakulty v progra-
mu Horizont 2020 – tj. vyšší hodnotu počtu účastí v návrzích projektů vztažených k počtu akade-
mických a vědeckých pracovníků. Pro určení hranic mezi skupinami VŠ nebo fakult byla zvolena 
metoda využívající průměru a směrodatné odchylky. Hranice mezi skupinami označenými pří-
slušným počtem hvězdiček tvoří hodnoty kladných a záporných odchylek ve výši 1 směrodatné 
odchylky a 1/3 směrodatné odchylky od průměru vypočítané aktivity na úrovni všech posuzova-
ných VŠ a jejich fakult celkově nebo v dané skupině fakult. Pět hvězdiček tedy získala VŠ/fakulta 
s kladnou odchylkou od průměru vyšší, než činila hodnota 1 směrodatné odchylky, čtyři získa-
la VŠ/fakulta s kladnou odchylkou od průměru v rozmezí 1/3 směrodatné odchylky až 1 směro-
datná odchylka, tři získala VŠ/fakulta s odchylkou od průměru v rozmezí mínus 1/3 směrodatné 
odchylky až plus 1/3 směrodatné odchylky, dvě získala VŠ/fakulta s odchylkou od průměru v roz-
mezí mínus 1 směrodatná odchylka až mínus 1/3 směrodatné odchylky a jednu hvězdičku získa-
la VŠ/fakulta s odchylkou od průměru vyšší, než činila hodnota mínus 1 směrodatné odchylky 
(Koucký, Bartušek 2012 a 2016). Je nutné dodat, že aktivita a přístup dané VŠ nebo fakulty účast-
nit se výzev programu Horizont 2020 je v této stručné základní analýze posuzována a hodnoce-
na pouze na národní úrovni prostřednictvím komparace s účastí a aktivitou ostatních VŠ a fakult. 
Hovoříme-li o dané VŠ nebo fakultě jako o „aktivní“ v přístupu k výzvám pro předkládání návr-
hů projektů, máme na mysli pouze její porovnání s ostatními VŠ a fakultami v ČR, nikoliv obec-
ně s ostatními subjekty v programu Horizont 2020.
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Dle dostupných dat (eCORDA 02/2019) se téměř veškeré úsilí podílet se na evropském výzku-
mu a spolupracovat se špičkovými evropskými i mimoevropskými výzkumnými týmy a instituce-
mi v RP v českém vysokoškolském prostředí odehrává na VVŠ a jejich oborově vymezených čás-
tech – fakultách (podrobněji uvedeno dále v textu). Z tohoto důvodu se předkládaná analýza 
věnuje v převážné většině univerzitním VVŠ. Pro doplnění celkového pohledu na aktivitu fakult 
v programu Horizont 2020 jsou do celkové analýzy zahrnuty také dvě české STVŠ a jejich fakul-
ty. Přístup soukromých vysokých škol (SVŠ) k současnému RP lze označit jako zcela marginál-
ní a proto jsou informace spojené s jejich účastí zmíněny v textu pouze souhrnnou formou pro 
doplnění informací ostatních.

Reakce českých VŠ na výzvy programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018

V ČR působí v současnosti celkem 26 VVŠ (z toho 24 univerzitních, členících se na fakulty, dvě 
univerzitní VVŠ, které se nečlení na fakulty a dvě neuniverzitní VVŠ), 2 STVŠ (obě univerzitní) 
a 36 SVŠ (které jsou většinou neuniverzitní) (MŠMT ČR: https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/). 
O účast v dosavadním průběhu programu Horizont 2020 usilovalo 25 VVŠ (tj. všechny kromě AVU 
v Praze), 9 SVŠ a 1 STVŠ. Tyto VŠ poskytly zázemí pro více než 2 700 (přesně 2 734) řešitelských 
týmů složených z výzkumných a akademických pracovníků, kteří se společně se svými zahraniční-
mi partnery v uplynulém období programu Horizont 2020 podíleli na přípravě 2 575 návrhů pro-
jektů, což představuje cca 37 % celkové české účasti v návrzích projektů za uplynulé pětileté trvání 
programu Horizont 2020 (eCORDA 02/2019, vlastní výpočet). Zbylý podíl české účasti v přípravné 
fázi projektů programu Horizont 2020 tvoří veřejné a soukromé výzkumné instituce (ústavy), sou-
kromá a veřejná sféra. Snaha účastnit se mezinárodního výzkumu v probíhajícím RP uvnitř vysoko-
školského sektoru se koncentrovala z 99,4 % na VVŠ (eCORDA 02/2019, vlastní zpracování). Z toho 
jednoznačně vyplývá, že přítomnost zástupců státních a zejména SVŠ v návrzích projektů progra-
mu Horizont 2020 byla zcela minimální. Během prvních pěti let trvání programu Horizont 2020 se 
podařilo českým VŠ a jejich partnerům v řešitelských konsorciích realizovat 287 projektů (eCOR-
DA 02/2019). To znamená, že úspěšnost projektových návrhů, které předkládají zástupci českých 
VŠ a fakult ve spolupráci s ostatními partnery řešitelských konsorcií do výzev programu Horizont 
2020, se pohybuje v rozmezí 11 až 12 % (eCORDA 02/2019, vlastní výpočty) a konečná realizace 
výzkumného záměru se týká jen velmi malého počtu předložených projektových návrhů. Je však 
třeba si uvědomit, že značná část vysoce kvalitních projektových návrhů (tzv. high-quality propo-
sals) není realizována z důvodu omezeného rozpočtu RP. Za vysoce kvalitní projektové návrhy jsou 
dle výsledků odborného hodnocení považovány ty, jejichž bodové hodnocení překračuje praho-
vou hranici v dané výzvě (tzv. threshold). S ohledem na to, že vysokého „nadprahového“ bodového 
ohodnocení dosahuje cca 60 % projektových návrhů s účastí českých VŠ a fakult (eCORDA 02/2019, 
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vlastní výpočty), lze míru snahy, tj. aktivitu VŠ a jejich součástí účastnit se mezinárodního výzkumu 
v RP, považovat za jeden z velmi důležitých faktorů a ukazatelů jejich výzkumné činnosti.

Největší reakci na výzvy k předkládání projektových návrhů (pět hvězdiček) mají dvě největ-
ší technické univerzity v ČR – ČVUT v Praze a VUT v Brně a dále velká a oborově různorodá 
Masarykova univerzita (MU) a relativně malá specializovaná a oborově homogenní VŠCHT 
v Praze.1 Další skupinu VŠ, jejichž aktivitu v programu Horizont 2020 lze označit za nadprůměr-
nou (čtyři hvězdičky), tvoří Univerzita Karlova (UK) jako největší a oborově nejpestřejší univer-
zita v ČR, dvě české zemědělské univerzity, ČZU v Praze a MENDELU v Brně, technická VŠB–
TUO v Ostravě, UP v Olomouci a ZČU v Plzni. Středně aktivní (tři hvězdičky) jsou výzkumníci 
z UPa, UTB ve Zlíně, JČU v Českých Budějovicích a TUL v Liberci. Relativně nižší zájem o mezi-
národní výzkum v rámci programu Horizont 2020 (dvě hvězdičky) projevují specializované vyso-
ké školy – VFU Brno, VŠE v Praze a státní vysoká škola UO v Brně. V této skupině rovněž figu-
rují oborově různorodé regionální VŠ vzniklé po roce 1989 – OU v Ostravě, UHK, UJEP v Ústí 
nad Labem a malá filozoficko-přírodovědně zaměřená SU v Opavě. Tuto velkou skupinu VŠ ještě 
doplňují VŠUP v Praze a dvě neuniverzitní technické VŠ – VŠPJ a VŠTE v Českých Budějovicích. 
Nejméně aktivní (jedna hvězdička) jsou v dosavadním průběhu programu Horizont 2020 umě-
lecké VŠ (AMU v Praze, JAMU v Brně). AVU v Praze a rezortní Policejní akademie ČR v Praze se 
do programu Horizont 2020 ještě nezapojily. Při celkovém pohledu je možné třetinu z 28 posu-
zovaných VŠ považovat v přístupu k právě probíhajícímu RP jako relativně aktivní (čtyři a pět 
hvězdiček). Jedná se většinou o velké univerzitní VŠ, jejichž potenciální výzkumná kapacita pře-
kračuje hodnotu 1 500 FTE akademických a vědeckých pracovníků. Naopak polovina porovnáva-
ných VŠ (jedna a dvě hvězdičky) přistupuje k výzvám právě probíhajícího RP s poměrně nízkou 
intenzitou. Jde však vesměs o menší VŠ, jejichž FTE podíl akademických a vědeckých pracovní-
ků nepřesahuje 1/5 celkového počtu FTE výzkumníků všech posuzovaných VŠ. Mezi těmito VŠ 
je řada umělecky orientovaných VŠ. Tyto výsledky indikují relativně silný vztah mezi personál-
ní kapacitou a s tím spojeným výzkumným a organizačním potenciálem VŠ a  jejich působením 
v náročných podmínkách mezinárodního výzkumu RP. 

Při porovnání zájmu o účast v programu Horizont 2020 na úrovni konkrétních VŠ je zřejmé, 
že u některých VŠ se v programu Horizont 2020 na výsledné aktivitě (ať už vysoké nebo nízké) 
podílejí všechny zúčastněné fakulty víceméně rovnoměrně, a naopak u jiných se projevuje roz-
dílný přístup fakult vstupovat do výzev k předkládání návrhů projektů. Příkladem homogeni-
ty v reakci jednotlivých fakult na výzvy programu Horizont 2020 jsou VŠCHT a ČVUT v Praze, 
jejichž fakulty se účastní přípravy projektových návrhů v podobné míře. V případě VŠCHT, která 
je všeobecně považována za výzkumnou VŠ, byly všechny její fakulty při posuzování snahy uplat-
nit se v projektech programu Horizont 2020 shledány jako velmi aktivní. Všechny fakulty VŠCHT 

1 Užíváme zkratky názvů VŠ uvedené v Tabulce 1.
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byly ohodnoceny pěti hvězdičkami. Značný zájem o účast v programu Horizont 2020 projevi-
la také většina fakult ČVUT, které je odbornou i laickou veřejností rovněž vnímáno jako kvalitní 
výzkumně zaměřená univerzita. Velmi konsolidované a vyrovnané je úsilí zapojit se do meziná-
rodního výzkumu v programu Horizont 2020 na fakultách VŠB-TUO a obou zemědělských uni-
verzit – ČZU v Praze a MENDELU v Brně. Naopak na dvou velkých brněnských univerzitách, 
tedy MU a zejména VUT, se projevují rozdílné ambice a předpoklady jednotlivých fakult dané 
jejich oborovou specializací. Přirozeně nižší míru zapojení do činností souvisejících s meziná-
rodním výzkumem nacházíme v případě MU na pracovištích pedagogicky a právně zaměřených 
oborů, v případě VUT jde o ekonomické a umělecké obory. Dalšími příklady z pohledu aktivity 
fakult vnitřně značně nesourodých VŠ jsou UK, ZČU v Plzni, JČU v Českých Budějovicích, TUL 
v Liberci, UHK a UJEP v Ústí nad Labem. Na všech těchto VŠ nacházíme na jedné straně fakulty, 
jejichž katedry a ústavy mají potenciál pro mezinárodní výzkum a spolupráci, nebo existuje sna-
ha je vytvořit, ale rovněž fakulty, jejichž pracoviště k takovému přístupu zatím nedospěla nebo 
mají specifický charakter výzkumu a činnosti, který jim nedovoluje do RP výrazněji proniknout. 
Z opačného pohledu jsou v dosavadním průběhu programu Horizont 2020 velmi málo aktivní 
téměř všechny fakulty VFU v Brně a VŠE v Praze. Míra heterogenity nebo homogenity fakult jed-
notlivých VŠ v aktivitě v programu Horizont 2020 je uvedena v Tabulce 1, sloupec 14. 

Kromě fakult se přípravou projektových návrhů na VŠ zabývají také ostatní součásti VŠ, zejmé-
na výzkumná a vědecká centra a instituty, vysokoškolské ústavy a další organizační a projektová 
pracoviště. Podíl mimofakultních pracovišť jednotlivých VŠ na přípravě projektových návrhů se 
značně liší a je uveden v Tabulce 1 ve sloupci 7.  Velmi výrazně do celkové aktivity VŠ v progra-
mu Horizont 2020 promlouvají mimofakultní pracoviště MU, kde celkový „výkon“ této univer-
zity v RP pozitivním způsobem nepochybně ovlivňují výsledky a činnost evropského výzkum-
ného vědeckého centra CEITEC, jehož motivující, dynamické a mezinárodní vědecké prostředí 
přímo vybízí k získávání kompetitivních mezinárodních projektů. Obdobně velký pozitivní 
vliv na pozici své mateřské VŠ v přístupu k RP mají zcela jistě mimofakultní centra výzkumu na 
VŠB–TUO (např. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations a další pracoviště) a  UTB 
ve Zlíně (např. Univerzitní institut). Dodejme, že podíl vědeckých týmů z mimofakultních pra-
covišť představuje v případě UTB téměř 2/3 výzkumné kapacity celé univerzity věnované přípra-
vě návrhů projektů a na VŠB–TUO se v činnostech souvisejících s RP angažuje 55 % výzkumných 
týmů, které do dosavadního průběhu RP zasáhly (eCORDA 02/2019, vlastní výpočty). Výrazná 
koncentrace mezinárodních výzkumných aktivit, které mají vztah k programu Horizont 2020 
vně fakult, je mimo již zmíněné MU také na VUT v Brně (CEITEC – Středoevropský technolo-
gický institut na VUT) a TUL v Liberci (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a ino-
vace). Na těchto VŠ je podíl výzkumníků, kteří připravují návrhy projektů na mimofakultních 
pracovištích, více než třetinový. Na ČVUT v Praze se na přípravě projektových návrhů výrazně 
podílejí Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Univerzitní centrum energeticky 



ZPRÁVY Z VÝZKUMU

aula 1-2 / 2019 / XXVII 51

efektivních budov. Na ZČU v Plzni je značná část výzkumné kapacity, která se orientuje na pro-
gram Horizont 2020, soustředěna v centru Nové technologie – výzkumné centrum ZČU v Plzni. 
Na UK jsou výraznými nefakultními pracovišti Centrum pro otázky životního prostředí UK  
a Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE – EI). 

Tabulka 1: Aktivita veřejných a státních VŠ v programu H2020 v letech 2014 až 2018

Zdroj dat: EK – eCORDA 02/2019, vlastní zpracování, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017. 

Pozn.: VŠ označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě návr-
hů projektů předkládaných do tohoto RP. Sloupec 5: výpočet celkové aktivity dané VŠ je založen na údajích vztahujících se ke všem 
pracovištím dané VŠ – tj. k fakultám i mimofakultním pracovištím. Sloupec 6: výpočet celkové aktivity dané VŠ je založen na 
údajích vztahujících se pouze k fakultám dané VŠ.  VŠ  jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult  
a následně abecedně dle názvu VŠ. Rozptyl aktivity fakult v programu Horizont 2020 (sloupec 14) je definován jako rozptyl hod-
not celkové aktivity jednotlivých fakult dané VŠ.

Komparace aktivity fakult  VVŠ a STVŠ v programu Horizont 2020 v letech 2014 
až 2018

Jakkoli je činnost mimofakultních pracovišť ve výzvách RP pro celkový obraz účasti dané VŠ 
důležitá, příprava projektových návrhů a vědecko-výzkumná činnost spojená s RP se uskutečňu-
je z celkového pohledu na VVŠ a STVŠ ze 79 % na fakultách (eCORDA 02/2019, vlastní výpočty). 
Podrobněji o tom vypovídá Tabulka 2.  
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Tabulka 2: Celková účast VŠ a fakult v návrzích projektů programu Horizont 2020 v letech 2014 
až 2018 dle typu VŠ 

Zdroj dat: EK – eCORDA 02/2019, vlastní zpracování.

Pozn.: * údaj není součtem údajů ve sloupci.  VVŠ – veřejné vysoké školy, SVŠ – soukromé vysoké školy, STVŠ – státní vysoké školy

Velikost, struktura a především oborové zaměření jednotlivých fakult VVŠ a STVŠ přirozeně 
ovlivňuje jejich možnosti účastnit se mezinárodního výzkumu v programu Horizont 2020. Vyšší 
míru odhodlání a snahy začlenit se do mezinárodních výzkumných konsorcií v kontextu struktu-
ry a obsahu výzev programu Horizont 2020 mají bezpochyby VŠ s převahou technických, příro-
dovědných, chemických a lékařských oborů s kvalitním zázemím pro výzkum a mezinárodní spo-
lupráci ve vědecko-výzkumné činnosti. Je tedy zcela zřejmé, že jádro účasti a aktivity v programu 
Horizont 2020 tvoří VŠ s převahou fakult technických, přírodovědných, chemicko-technologic-
kých a lékařských. Počet účastí vědeckých týmů v návrzích projektů z těchto typů fakult předsta-
vuje 75 % celkového počtu účastí všech fakultních týmů VVŠ a STVŠ v dosud předložených návr-
zích projektů – blíže Tabulka 3. Program Horizont 2020 se samozřejmě neomezuje pouze na 
exaktní přírodovědné a technické disciplíny. Naopak pro projekty RP je typické, že podporují 
multioborový přístup k výzkumu, a proto se v něm mohou uplatnit a uplatňují rovněž odborní-
ci orientovaní na společenskovědní témata. Mimoto, témata řady výzev programu Horizont 2020 
spojená se společenskovědními obory jsou nezřídka zaměřena na aktuální a naléhavé problémy. 
Výsledkem je více než 11 % účast výzkumných týmů z filozofických a společenskovědně zaměře-
ných fakult (Tabulka 3). S určitým odstupem za nimi zůstávají řešitelské týmy z ekonomických, 
zemědělských, veterinárních, pedagogických, tělovýchovných a právnických fakult.  Přítomnost 
výzkumníků a pracovišť z uměleckých fakult je v návrzích projektů dle očekávání zcela margi-
nální. Reakce akademických a vědeckých pracovníků na výzvy k podání návrhů vyjádřená jako 
poměr návrhů projektů, na kterých se podílela fakultní pracoviště dané skupiny fakult, k sou-
hrnnému FTE počtu akademických a vědeckých pracovníků v dané skupině fakult kolísá mezi 
jednotlivými skupinami fakult v rozmezí 0,1 až 2 připravované projektové návrhy na 10 FTE aka-
demických a vědeckých pracovníků. Největší odezvu na výzvy programu Horizont 2020 zazna-
menáváme u chemicko-technologických fakult – příprava dvou projektových návrhů na 10 FTE 
vědeckých a akademických pracovníků; naopak nejmenší zájem o účast v programu Horizont 
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2020 je patrný u uměleckých a pedagogických fakult. Celková aktivita všech posuzovaných fakult 
se pohybuje okolo hodnoty jednoho připravovaného projektového návrhu na 10 FTE akademic-
kých a vědeckých pracovníků (Tabulka 3). Započítáme-li účast ostatních pracovišť VVŠ a STVŠ, 
dostaneme hodnotu 1,2 projektového návrhu na 10 FTE vědeckých a akademických pracovní-
ků (eCORDA 02/2019,výroční zprávy VŠ, vlastní výpočet). Pro porovnání uveďme, že reakce 
na výzvy programu Horizont 2020 patnácti nejúspěšnějších zahraničních univerzit (dle počtu 
dosud získaných grantů v programu Horizont 2020) je násobně (4x až 8x) vyšší než u českých VŠ 
(eCORDA 02/2019, databáze ETER, vlastní výpočty). Žadatelé z chemicko-technologických, pří-
rodovědeckých, zemědělských, technických a lékařských fakult mají zpravidla společně se svý-
mi partnery z výzkumných konsorcií větší šanci uspět se svým projektovým návrhem než jejich 
kolegové z humanitně a ekonomicky zaměřených fakult – viz Graf 1. Nižší úspěšnost odborníků 
z ekonomických a filozoficko-společenskovědních oblastí výzkumu v programu Horizont 2020 
je ovlivněna kromě jiného obecně nižším rozpočtem těch částí RP, v nichž se mohou výzkum-
níci těchto typů fakult prosadit, a zároveň vysokou konkurencí a značným zájmem humanitně 
zaměřené výzkumné sféry o tento typ výzkumu.

Tabulka 3: Reakce akademických a vědeckých pracovníků na výzvy k předkládání návrhů 
projektů do programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018 v jednotlivých skupinách fakult

Zdroj dat: EK – eCORDA 02/2019, výroční zprávy VŠ z roku 2017, vlastní zpracování.

Pozn.:  Řazení v tabulce je provedeno dle počtu účastí v návrzích projektů programu Horizont 2020. Do přepočtu účasti jednot-
livých skupin fakult na počet FTE akademických a vědeckých pracovníků byli vzati v úvahu i akademičtí a vědečtí pracovníci 
z fakult, které do dosavadního průběhu programu Horizont 2020 nezasáhly, ale jejichž počty byly zahrnuty do celkového srovnání. 

Údaj označený * není součtem údajů ve sloupci.
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Graf 1: Vztah mezi účastnickou úspěšností a reakcí akademických a vědeckých pracovníků na 
výzvy k předkládání návrhů projektů do programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018 v jednot-
livých skupinách fakult

Zdroj dat: EK – eCORDA 02/2019, výroční zprávy VŠ z roku 2017, vlastní zpracování. 

Pozn.: Účastnická úspěšnost dané skupiny fakult je definována jako poměr počtu účastí výzkumných týmů v návrzích projektů 
vybraných k financování z rozpočtu programu Horizont 2020 k celkovému počtu účastí ve všech předložených návrzích projektů. 
Velikost bubliny dané skupiny fakult symbolizuje počet FTE vědeckých a akademických pracovníků. * hodnota účastnické úspěš-
nosti je ovlivněna nízkým počtem účastí v návrzích projektů

V uplynulém pětiletém období programu Horizont 2020 se do procesu přípravy projektových 
návrhů zapojili akademičtí a výzkumní pracovníci ze 124 fakult VVŠ a 3 fakult STVŠ. Zbylých 
22 fakult z těchto typů VŠ se dosud vyhlášených výzev programu Horizont 2020 neúčastnilo.  
V následujícím textu uvádíme porovnání všech 149 fakult z 26 VŠ (24 VVŠ a dvou STVŠ) dle jejich 
dosavadní aktivity v programu Horizont 2020. Fakulty byly rozděleny dle adresáře VŠ vytvořené-
ho MŠMT a ÚIV (http://stistko.uiv.cz/proavs/provsass.asp) do  deseti skupin dle jejich zaměření na 
fakulty: 1. filozofické, společenskovědní a teologické, 2. právnické, 3. ekonomické, 4. pedagogic-
ké a tělovýchovné, 5. umělecké, 6. lékařské, 7. přírodovědecké, 8. chemicko-technologické a dal-
ší příbuzné, 9. technické, 10. zemědělské a veterinární. Míra aktivity jednotlivých fakult byla sta-
novena na základě metodiky uvedené v úvodu tohoto textu ve dvou rovinách – a) aktivita dané 
fakulty byla posouzena v kontextu všech porovnávaných fakult a b) aktivita dané fakulty byla 
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porovnávána v rámci příslušné skupiny fakult, do níž daná fakulta náleží. Nejaktivnější fakulty 
byly označeny pěti hvězdičkami, nejméně aktivní jednou hvězdičkou. 

Filozofické, společenskovědní a teologické fakulty

Tuto skupinu fakult tvoří celkem 22 fakult z 11 VVŠ. Celková aktivita těchto fakult byla v dosa-
vadním průběhu programu Horizont 2020 v porovnání s ostatními skupinami fakult spíše prů-
měrná – 0,9 návrhu projektu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků (viz Tabulka 3). 
Vědečtí pracovníci a další odborníci působící na těchto fakultách usilovali o spolupráci se zahra-
ničními partnery v mezinárodních projektech v oblastech evropského dědictví, identity, historie, 
kultury a evropské úlohy ve světě. Tato témata, která jsou obsahem šesté Společenské výzvy pro-
gramu Horizont 2020 „Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnos-
ti“ (SC6-SOCIETY), pokrývala 44 % projektových návrhů s účastí filozofických a společenskověd-
ně zaměřených fakult a jejich zahraničních partnerů. Téměř 25 % projektových návrhů mělo za 
cíl podpořit další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném 
prostoru prostřednictvím akcí MSCA (akce Marie Sklodowska–Curie). Dalších 9 % projektových 
návrhů bylo podáno individuálními uchazeči o grant ERC (grant Evropské rady pro výzkum), 
kteří jako potenciální hostitelskou instituci pro jeho řešení zvolili některou z fakult této skupiny. 
Zbylých 22 % návrhů projektů směřovalo do dalších částí programu Horizont 2020, zejména do 
výzkumu v oblasti zdraví (SC1–HEALTH): 4 % návrhů projektů, a do bezpečnostního výzkumu 
(SC7–SECURITY): 3 % projektových návrhů (podrobněji Tabulka 14). Jako aktivní se ze skupiny 
filozoficky a společenskovědně zaměřených fakult jak z celkového pohledu, tak v rámci skupiny 
fakult projevují akademičtí a výzkumní pracovníci FSS MU a FSV UK. Snaha o účast v projektech 
programu Horizont 2020 je zřetelná rovněž u pracovišť FHS UK a FF UK. S nižší reakcí výzkum-
ných týmů na výzvy RP se setkáváme u menších fakult z regionálních univerzit. Teologické fakulty 
se programu Horizont 2020 dosud účastní minimálně, většina z nich se probíhajícího RP dosud 
neúčastnila (Tabulka 4). 
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Tabulka 4: Aktivita filozofických, společenskovědních a teologických fakult v programu Horizont 
2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.  

Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě 
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP.  Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult  
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Právnické fakulty

Ucelené právnické vzdělání poskytují v ČR čtyři fakulty ze čtyř VVŠ. Aktivita těchto fakult je 
v programu Horizont 2020 velmi nízká  – 0,3 návrhu projektu na 10 FTE akademických a vědec-
kých pracovníků. Celkový podíl právnických fakult na dosud předložených projektových návr-
zích fakult českých VŠ je zcela minimální a pohybuje se kolem 0,5 % (Tabulka 3). Důvodem může 
být specifický systémem právnického výzkumu a vzdělávání a menší počet témat vhodných pro 
výzkum v oblasti práva. V programu Horizont 2020 se týmy z právnických fakult v uplynulém 
období snažily uplatnit především v problematice bezpečnostního výzkumu a výzkumu z oblas-
ti sociálních věd. Podrobněji tabulka 14. 
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Tabulka 5: Aktivita právnických fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování. 

Pozn.: Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult a následně abecedně dle názvu fakulty.

Ekonomické fakulty

Do skupiny ekonomických fakult bylo zařazeno 23 fakult z VVŠ a 2 fakulty ze STVŠ. Celková 
aktivita ekonomických fakult v programu Horizont 2020 je poměrně nízká – 0,6 návrhu projek-
tu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků (Tabulka 3). Výzkumná komunita z ekono-
mických fakult však využila poměrně širokého spektra oblastí nabízených programem Horizont 
2020. Výzkumníci z ekonomických fakult se zajímali zejména o témata zabývající se bioekono-
mikou a udržitelným zemědělstvím, která v programu Horizont 2020 spadají primárně pod spo-
lečenskou výzvu SC2-FOOD. Tato témata se objevila v 1/5 projektových návrhů podaných eko-
nomickými fakultami a jejich partnery. Zvláštní místo mezi projektovými návrhy ekonomických 
fakult mají ty, které se věnují společenskovědním tématům zveřejněným v pracovních progra-
mech v SC6-SOCIETY (17 % předložených návrhů projektů) a v prioritě MSCA umožňující reali-
zaci stáží spojených s mezinárodní mobilitou a mezinárodních školicích sítí (13 % předložených 
návrhů projektů). Další možnosti pro účast ekonomických fakult poskytla témata spojená s eko-
nomickou problematikou ve společenské výzvě SC3-ENERGY, SC5-ENV (zejména v oblasti cir-
kulární ekonomiky).  Těchto dvou priorit se týkalo dohromady 14 % připravených návrhů pro-
jektů (blíže Tabulka 14). V této početné skupině fakult existuje v přístupu k výzvám programu 
Horizont 2020 velká diferenciace. V popředí zájmu o účast v programu Horizont 2020 stojí men-
ší fakulty z univerzit založených po roce 1989 – FSE UJEP, EF JU a FAME UTB. Naopak relativně 
velké fakulty největší ekonomické univerzity v ČR VŠE v Praze přistupují k účasti v mezinárod-
ních projektech v programu Horizont 2020 v mnohem nižší intenzitě, než by bylo možné očeká-
vat (Tab. 6). 
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Tabulka 6: Aktivita ekonomických fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování. 

Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě 
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP.  Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult  
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Pedagogické a tělovýchovné fakulty

Na pedagogických fakultách probíhá zpravidla vědecká práce v menším rozsahu než na fakul-
tách odborných. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací činnost a kvalitní přípravu budoucích peda-
gogů, nikoliv na výzkum. Z těchto důvodů je přirozené, že aktivita pedagogických fakult a inten-
zita jejich zapojení do náročných projektů mezinárodního výzkumu je v porovnání s ostatními 
typy fakult velmi nízká – 0,2 návrhu projektu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků. 
Tomu odpovídá i celkově nízký počet a podíl předložených návrhů projektů, který nedosáhl ani 
2 %. (viz Tabulka 3) celkového počtu návrhů projektů předložených všemi srovnávanými fakulta-
mi.  Pracovníci těchto fakult projevili zájem o společenskovědní témata Společenské výzvy SC6-
SOCIETY, která jsou spjata s výchovou a vzděláváním, zejména ve vztahu k trhu práce a nerovné-
mu přístupu ke vzdělání. Některé návrhy projektů se snažily využít možností výměny pracovníků 
v oblasti výzkumu a inovací v prioritě MSCA. Tělovýchovné fakulty se v programu Horizont 2020 
soustředily především na některá témata Společenské výzvy SC1–HEALTH, např. na témata, která 
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se věnují výzkumu fyzické aktivity mládeže a vlivu fyzických aktivit na duševní zdraví populace 
apod.  Do vyhlášených výzev zmíněných částí programu Horizont 2020 bylo připraveno celkem 
53 % návrhů projektů s účastí některé z fakult této skupiny. Necelá pětina návrhů projektů peda-
gogických a tělovýchovných fakult se orientovala na problematiku  zatraktivnění vědecké a tech-
nologické kariéry mladým lidem (CAREER) a podpoře zapojení občanů do vědy (SCIENCE)  – 
podrobněji Tabulka 14.  Z celkového pohledu všech posuzovaných fakult z ČR je v dosavadním 
průběhu programu Horizont 2020 nejaktivnější FTK UP. Ve skupině pedagogických a tělový-
chovných fakult jsou v procesu přípravy projektových návrhů nejaktivnější již zmíněné FKT UP  
a FSPS MU (Tabulka 7). 

Tabulka 7:  Aktivita pedagogických a tělovýchovných fakult v programu Horizont 2020 v obdo-
bí 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování. 

Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě 
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP.  Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult  
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Umělecké fakulty

Umělecké vysoké školy jsou z pohledu výzkumu zcela specifické. Výzkum na uměleckých VŠ 
má zpravidla charakter umělecké tvorby a její konkrétní realizace. Jeho cílem a výstupem je krea-
tivní umělecký čin a nové poznatky se dosahují uměleckou tvorbou.  S RP a nynějším programem 
H2020 je spíše svázán jiný typ výzkumu na uměleckých VŠ, který se opírá o vyvíjení a využívání 
nových technologií pro realizaci vlastní umělecké tvorby nebo pro uchování a péči již vytvořených 
uměleckých děl a hodnot. Celková aktivita uměleckých fakult v programu Horizont 2020 je velmi 
nízká – 0,1 projektového návrhu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků (Tabulka 3). 
Přesto i v této skupině fakult je možno najít pracoviště, která se na přípravě projektových návrhů 
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podílejí poměrně intenzivně. Příkladem umělecké fakulty, která se dlouhodobě prosazuje v RP, 
je FR UPa zabývající se vzděláváním v oblasti restaurování a konzervace památek. Prostředky pro 
výzkumnou činnost hledala tato fakulta v programu Horizont 2020 v oblastech, které se věnu-
jí pokročilým technikám ochrany památek a kulturního dědictví, materiálům pro restaurování a 
ochranu budov apod. Ostatní umělecké fakulty se snažily uplatnit v projektových návrzích spo-
jených s vývojem nových technologií používaných v umění a společenských vědách (nové tech-
nologie zobrazování, zvukové technologie, technologie na ochranu hlasu apod.).

Tabulka 8:  Aktivita uměleckých fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování. 

Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě 
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP.  Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult  
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Lékařské fakulty

Lékařské fakulty a jejich pracoviště pronikají do evropského výzkumu v programu Horizont 
2020 přirozeně především prostřednictvím Společenské výzvy SC1-HEALTH, která je finanč-
ně nejvýše podpořenou společenskou výzvou programu. Do této společenské výzvy směřovaly 
2/3 projektových návrhů lékařských fakult. Výzkumní pracovníci z lékařských fakult usilovali ve 
značné míře o využití podpory, která je v programu Horizont 2020 nabízena mladým i zkušeným 
výzkumníkům pro zlepšení jejich odborné přípravy a kariérního rozvoje získáním zkušenos-
tí v zahraničí. Priorita MSCA soustředila v dosavadním průběhu programu Horizont 2020 13 % 
projektových návrhů lékařských fakult. Další projektové návrhy byly předloženy do výzev pro 
individuální granty ERC (cca 4 %) a více než 4 % výzkumných týmů lékařských fakult reagovalo na 
výzvy určené k podpoře nových technologií a materiálů (LEIT) –  podrobněji Tabulka 14. S rela-
tivně velkou intenzitou spolupráce s excelentními výzkumnými týmy v zahraničí v porovnání 
s ostatními fakultami napříč všemi skupinami se setkáváme u 1. a 2. LF UK, ale také u nedávno 
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vzniklé LF OU v Ostravě. Ze zdravotnických fakult, které se zabývají obory nelékařského charak-
teru, se výrazněji projevila pouze FZV UP v Olomouci. Ostatní zdravotnické fakulty se programu 
Horizont 2020 dosud nezúčastnily. Pro doplnění dodejme, že neúčast velmi malých zdravotnic-
kých fakult výrazně neovlivnila celkovou aktivitu této skupiny, která setrvává na úrovni 0,8 návr-
hu projektu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků (Tabulka 3). 

Tabulka 9:  Aktivita lékařských fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování. 

Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě 
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP.  Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult  
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Přírodovědecké fakulty

Přírodovědecké fakulty mají v souvislosti se svým zaměřením velmi dobré předpoklady ucházet 
se o finanční prostředky z rozpočtu programu Horizont 2020 a hrát výraznější roli v podmínkách  
konkurenčního prostředí mezinárodního výzkumu v RP. U většiny z deseti porovnávaných fakult 
této skupiny se toto tvrzení na národní úrovni potvrdilo a polovina z nich se v dosavadním průbě-
hu RP prezentuje v komparaci se všemi posuzovanými fakultami jako výrazně aktivní (pět hvězdi-
ček) a další tři jako velmi aktivní (čtyři hvězdičky). S tím koreluje i relativně vysoký počet návrhů 
projektů vztažený k personální výzkumné kapacitě těchto fakult (1,7 návrhu projektu na 10 FTE 
akademických a vědeckých pracovníků – Tabulka 3). Téměř 38 % návrhů projektů přírodovědec-
kých fakult se váže k vědecké mobilitě (MSCA) a pouze necelých 18 % návrhů projektů zahrnuje 
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témata sedmi společenských výzev (z toho: 5 % SC2-FOOD, 3 % SC1-HEALTH, 3 % SC5-ENV,  
3 % SC7-SOCIETY, 2 % SC3-ENERGY, 1 % SC4-TPT a 1 % SC7-SECURITY), které tvoří kostru pro-
gramu Horizont 2020 a alokují největší objem finančních prostředků. Jistým vysvětlením toho-
to stavu je fakt, že část přípravy projektových návrhů reagujících na výzvy Společenských výzev 
(zejména SC1-HEALTH) přejímají ostatní univerzitní pracoviště na velkých univerzitách (např. 
CEITEC MU).  I tak je podíl projektových návrhů předložených přírodovědeckými fakultami do 
této části programu H2020, kde je podporován kolaborativní výzkum směřující k řešení zásad-
ních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost, nižší, než by bylo možné před-
pokládat. Necelých 10 % projektových návrhů mělo přispět k novému poznání v oblasti budou-
cích a vznikajících technologií (FET), 10 % návrhů projektů bylo podáno ve formě individuálních 
grantů ERC a 7 % projektových návrhů zahrnovalo problematiku ICT. Detailnější pohled na pro-
jektové návrhy s účastí výzkumných týmů přírodovědeckých fakult z hlediska struktury progra-
mu Horizont 2020 přináší Tabulka 14. 

Tabulka 10:  Aktivita přírodovědeckých fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování. 

Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě 
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP.  Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult  

a následně abecedně dle názvu fakulty.

Chemicko-technologické a další příbuzné fakulty

Do této skupiny 9 fakult z 6 VVŠ náleží dle existujícího adresáře VŠ šest chemicko-technologic-
kých fakult (5 z VŠCHT) a 3 další fakulty – FI MU, MFF UK a FJFI ČVUT. Fakulty této skupiny 
jsou mimořádně aktivní v přístupu k výzvám programu Horizont 2020 a tomu odpovídá i celko-
vá aktivita fakult této skupiny, která se pohybuje v analyzovaném období na hranici dvou pro-
jektových návrhů na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků – Tabulka 3. Výzkumné týmy  
a pracoviště z chemicko-technologických fakult se podílejí na přípravě 17 % projektových návrhů 
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z celkového počtu projektových návrhů s účastí všech posuzovaných fakult. Podobně jako v pří-
padě přírodovědeckých fakult je  snaha výzkumníků zapojit se do programu Horizont 2020 zamě-
řena na oblast rozvoje lidských zdrojů, což umožňují nástroje implementované v prioritě MSCA. 
Do této části programu Horizont 2020 směřovalo 33 % návrhů projektů této skupiny fakult. Více 
než 18 % návrhů projektů se věnovalo problematice ICT a téměř 10 % bylo tvořeno granty ERC  
a 9 % obsahovalo nekonvenční a vizionářské nápady směřující k budoucím a nově vznikajícím 
technologiím (FET). Téměř 5 % projektových návrhů bylo podáno do SC2-FOOD, která se zabý-
vá potravinovou bezpečností a udržitelným využití biologických zdrojů. Na pokročilé materiály  
a jejich výrobu a zpracování byla zacílena cca 4 % projektových návrhů. Zejména díky FJFI ČVUT 
se ve 3 % návrhů projektů objevila také témata spojená s jadernou energetikou a bezpečnos-
tí jaderných reaktorů. O něco méně se návrhy projektů věnovaly nejaderné energetice (SC3–
ENERGY) – 2 % předložených návrhů projektů. Hranici 2 % předložených projektových návr-
hů ještě atakovaly SC1-HEALTH, SC5-ENV a kosmický výzkum (SPACE) – detailněji Tabulka 14.

Tabulka 11:  Aktivita chemicko-technologických a dalších příbuzných fakult v programu 
Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování. 

Pozn.: Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult a následně abecedně dle názvu fakulty.

Technické fakulty

Skupina technických fakult je největší posuzovanou skupinou, do které je zařazeno celkem 
31 fakult z 9 českých VVŠ a 1 STVŠ.  Největší zastoupení má v této skupině fakult pražské ČVUT 
– 7 fakult, následují VŠB-TUO v Ostravě – 6 fakult, VUT v Brně – 5 fakult a TUL v Liberci – 
4 fakulty. Technické fakulty mají vzhledem ke svému odbornému zaměření nejlepší předpoklady 
účastnit se mezinárodního výzkumu na úrovni RP.  Není tedy náhodou, že téměř 30 % výzkum-
ných týmů a návrhů projektů, na kterých se podílejí české fakulty, pochází z technických fakult 
(Tabulka 3). Téměř polovina technických fakult (14) vykázala v celkovém porovnání s ostatními 
fakultami nadprůměrnou snahu zapojit se do programu Horizont 2020 (čtyři nebo pět hvězdi-
ček) – Tabulka 12.  Zástupci technických fakult spolupracovali na přípravě projektových návrhů 
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ve skutečně širokém spektru oblastí. Jejich pozornost se soustředila zejména na informační  
a komunikační technologie (ICT), kterým se věnovalo 21 % návrhů projektů technických fakult.  
Více než 1/5 návrhů projektů směřovala k rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím priority MSCA. 
Dalších 11 % projektových návrhů bylo orientováno na dopravní výzkum (SC4-TPT) a 6 % pro-
jektových návrhů na nejaderný energetický výzkum (SC3-ENERGY). Značnému zájmu uplatnit 
své vědecké nápady v oblasti ICT odpovídá i postavení fakult z hlediska přístupu k výzvám pro-
gramu Horizont 2020. Fakulty, na nichž se nacházejí pracoviště, která se věnují počítačům, počí-
tačovým systémům, počítačové grafice, softwarovému inženýrství, kybernetice, elektrotechnice 
a elektronice se nacházejí na FEL ČVUT, FIT ČVUT, FEKT VUT, FIT VUT a to jsou fakulty, které 
projevují největší aktivitu. Pět hvězdiček získaly ještě FD ČVUT a FSI VUT.  Necelých 5 % projek-
tových návrhů, na jejichž přípravě se podílela pracoviště technických fakult, řešilo bezpečnost-
ní výzkum (SC6- SECURITY) a 4 % předložených projektových návrhů zamířilo do společenské 
výzvy SC5-ENV, která se soustřeďuje na ochranu klimatu, životní prostředí a účinné využívání 
zdrojů a surovin. Viz Tabulka 14.

Tabulka 12:  Aktivita technických fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.  

Pozn.: Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult a následně abecedně dle názvu fakulty.
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Zemědělské a veterinární fakulty

V této skupině je zařazeno 10 fakult ze čtyř VVŠ.  Celková aktivita pracovišť z této skupiny 
fakult je průměrná – jeden projektový návrh na 10 FTE akademických a výzkumných pracovníků 
– Tabulka 3. Výzkumné týmy ze zemědělských a veterinárních fakult se snaží společně se svými 
partnery z výzkumných konsorcií uplatnit projektové návrhy především ve  SC2-FOOD a SC5-
ENV (dohromady více než 53 % předložených návrhů projektů). Výraznější počet projektových 
návrhů byl předložen do MSCA (10 % předložených návrhů projektů) a ERC (9 % předložených 
návrhů projektů). ICT se věnovalo 9 % projektových návrhů – podrobněji Tabulka 14.  Z celko-
vého pohledu projevuje největší aktivitu v programu Horizont 2020 velmi malá FTZ ČZU, kte-
rá získala pět hvězdiček, následují FLD ČZU, FLD MENDELU, FAPPZ ČZU, FŽP ČZU se čtyř-
mi hvězdičkami (Tabulka 13). 

Tabulka 13:  Aktivita zemědělských fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování. 

Pozn.: Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult a následně abecedně dle názvu fakulty.
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Tabulka 14: Počet návrhů projektů v prioritách a společenských výzvách programu Horizont 
2020 v období 2014 až 2018 ve skupinách fakult veřejných a státních VŠ

Zdroj: databáze EK – eCORDA 02/2019, vlastní zpracování a doplnění dat, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV 

Pozn.: * počty návrhů projektů vztažené k prioritám a společenským výzvám programu Horizont 2020 v tomto sloup-
ci nejsou součtem počtu návrhů projektů v jednotlivých skupinách fakult, protože jednoho návrhu projektu se může 
zúčastnit více fakult. 

Vysvětlivky ke struktuře programu Horizont 2020: CROSST: průřezová témata; ERC: Evropská výzkumná rada; FET: Budoucí 
a vznikající technologie; MSCA: Akce Marie Sklodowska-Curie; INFRA: Výzkumné infrastruktury; LEIT: Vedoucí postavení 
v průlomových a průmyslových technologiích; ICT: Informační a komunikační technologie; NMP: Nanotechnologie;  ADVMAT: 
Pokročilé materiály; BIOTECH: Biotechnologie; ADVMANU:  Pokročilá výroba a zpracování; SPACE: Vesmírné aplikace; 
INNOSUPSME: Inovace v malých a středních podnicích;  SC1–HEALTH: Zdraví, demografické změny a životní pohoda; SC2–
FOOD: Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika; SC3–ENERGY: Zajištěná, čistá  
a účinná energie; SC4–TPT: Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava; SC5–ENV: Ochrana klimatu, životní prostředí, 
účinné využívání zdrojů a surovin; SC6–SOCIETY: Evropa v měnícím se světě – inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti; 
SC7–SECURITY: Bezpečná společnost: ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejich občanů; WIDESPREAD: Vytváření evrop-
ských center excelence; TWINNING: Partnerství výzkumných institucí; ERA (Chairs): Podpora excelentního výzkumu v insti-
tucích; CAREER: Zatraktivnění vědecké a technologické kariéry mladým lidem; GENDEREQ: Ppodpora rovnosti žen a mužů 
v oblasti výzkumu a inovací; INEGSOC:Integrace společnosti v oblasti vědy a inovací; SCIENCE: Podpora zapojení občanů do 
vědy; GOV: Odpovědný výzkum a inovace; EURATOM: Program Evropského společenství pro atomovou energii, pro výzkum  
a odbornou přípravu. Blíže např. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections nebo FRANK, D. (2018).
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Závěr

Záměrem této studie bylo zmapování zájmu vysokoškolského sektoru účastnit se probíhající-
ho RP Horizont 2020, který stejně jako předchozí RP otevírá českým VŠ možnost spolupracovat 
snejvýznamnějšími evropskými institucemi a podílet se na řešení problémů, které svou náročnos-
tí přesahují jejich výzkumný potenciál. Kvantitativní analýza aktivity VŠ a jejich hlavních organi-
začních součástí (fakult) v dosavadním průběhu RP Horizont 2020 prokázala, že se většina čin-
ností spojených s přípravou projektových návrhů odehrává na VVŠ.  Výzkumné týmy a pracoviště 
z ostatních typů VŠ se jako partneři při přípravě projektů v RP objevují pouze výjimečně. Více 
než dvě třetiny projektových návrhů, kterých se účastní fakulty veřejných a státních VŠ, jsou před-
kládány prostřednictvím sedmi společenských výzev programu Horizont 2020 nebo jako indi-
viduální granty MSCA a ERC.  Ukazuje se, že velké „kamenné univerzity“ (ČVUT, MU, VUT), 
o kterých se často hovoří jako o výzkumných univerzitách, a další VŠ s dostatečným výzkumným, 
organizačním a technickým zázemím pronikají do náročného prostředí RP snáze, než menší VŠ 
regionálního charakteru.  Řada VŠ, které jsou v RP aktivnější (ČVUT, VUT, VŠB–TUO, ČZU, UP, 
ZČU), čerpá finanční podporu poskytovanou z národních zdrojů (program INTER-INFORM), 
která podporuje budování a udržitelnost informačních sítí ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýše-
ní účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje. Většina 
regionálních VŠ se účastní náročné soutěže na poli mezinárodního výzkumu v RP s nižší inten-
zitou. Faktory, které mají zcela nepochybně velký vliv na možnosti a předpoklady jednotlivých 
VŠ a zejména jejich fakult účastnit se programu Horizont 2020, jsou celková struktura progra-
mu a odborné zaměření výzev k předkládání návrhů projektů. Mezi fakultami existují z těch-
to důvodů značné rozdíly v úsilí zapojit se do mezinárodních výzkumných konsorcií a přípra-
vy projektových návrhů. Potenciál chemicko-technologických, přírodovědeckých a technických 
fakult proniknout do RP a uplatnit v něm své vědecké nápady je výrazně větší než u odlišně zamě-
řených fakult. Výzkumníci a pracoviště z těchto fakult spolupracují na přípravě téměř dvou třetin 
projektových návrhů, na nichž se podílejí fakulty z českých VŠ. Rozdíly v aktivitě související s pří-
pravou projektových návrhů v programu Horizont 2020 nacházíme také v jednotlivých skupi-
nách fakult. V každé skupině oborově podobných fakult existují fakulty, které se ucházejí o mož-
nost spolupracovat se zahraničními partnery v projektech probíhajícího RP mnohem častěji, než 
fakulty ostatní. Je velmi pravděpodobné, že velikost reakce výzkumníků na výzvy RP jistým způ-
sobem naznačuje charakter a do určité míry i kvalitu výzkumného prostředí, ve kterém působí. 
Různá míra aktivity českých VŠ a jejich součástí (fakult) podílet se na výzkumu vysoké úrovně, 
jaký poskytují RP, a spolupracovat ve výzkumu s těmi nejlepšími, tj. „být při tom“, může přispět 
do všeobecné diskuze k otázkám kategorizace a klasifikace českých VŠ (fakult). 
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