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SHRNUTÍ 

Chtějí-li být členské státy EU nadále produktivní a konkurenceschopné, je více než kdykoli 
dříve důležité přizpůsobit se změnám. V souvislostech, kdy nejcennější výhodou EU jsou 
znalosti a inovace, zejména proto, že celosvětová konkurence se ve všech odvětvích 
zostřuje, musí být členské státy proaktivní a předvídavé, aby byly lépe připraveny na 
budoucí problémy. Hospodářský pokles tuto potřebu pružnosti a přizpůsobivosti ještě 
posiluje. Vzhledem k doplňujícím se úlohám univerzit a podniků a k jejich významu pro 
hospodářskou obnovu Evropy a s cílem zajistit účinný soulad mezi odborností lidí 
vstupujících na trh práce a potřebami zaměstnavatelů je nezbytné, aby tyto dva světy 
spolupracovaly.  

Dialog mezi univerzitami a podniky, k němuž dala podnět Evropská komise, poskytl 
účastníkům zapojeným do spolupráce mezi univerzitami a podniky v Evropě vítanou 
příležitost budovat sítě a sdílet osvědčené postupy. Různorodost vyšších vzdělávacích 
institucí, podniků a možných druhů spolupráce vyžaduje pružný a citlivý přístup tak, aby 
byly splněny potřeby, priority a požadavky evropských institucí. 

Význam spolupráce mezi univerzitami a podniky v Evropě byl výslovně podtržen ve sdělení 
Komise z roku 2006 nazvaném „Plnění programu modernizace pro univerzity: vzdělávání, 
výzkum a inovace“. Tento text byl odpovědí na požadavek Evropské rady z října 2005 na 
nalezení oblastí činnosti ve vyšším vzdělávání, které lze využít na aktivní podporu agendy 
růstu a zaměstnanosti. 

Sdělení přineslo aktuální informace o stavu modernizace evropských univerzit. Co se týče 
spolupráce mezi univerzitami a podniky, Komise slíbila vytvořit fórum pro spolupráci mezi 
univerzitami a podniky a v roce 2009 zveřejnila k tomuto tématu sdělení. 

V únoru 2008 zorganizovala Komise první fórum a o rok později druhé. Účastníci přivítali 
tyto příležitosti k vytváření sítí a ke sdílení nových případů osvědčených postupů. Závěry 
z druhého fóra zdůraznily význam zlepšování přístupu k osvědčeným postupům a 
k pochopení hlavních faktorů úspěchu. Někteří účastníci však zpochybňovali budoucnost 
fóra a jeho udržitelnost, pokud by i nadále bylo jen platformou pro vytváření sítí a sdílení 
osvědčených postupů.  

V dubnu 2009 bylo zveřejněno slíbené sdělení Komise. V něm bylo představeno 
konsenzuální stanovisko k výsledkům spolupráce mezi univerzitami a podniky a k dalším 
krokům směřujícím k účinnému dialogu na evropské úrovni. 

Přestože zpětná vazba od účastníků fór byla obecně kladná, dopad dialogu je omezen 
skutečností, že příklady zvolené k posuzování nereprezentovaly plně širokou škálu 
spolupráce mezi univerzitami a podniky, a tím, že ti, kdo se nezúčastnili fóra, mají omezený 
přístup k osvědčeným postupům. Kromě toho nejsou k dispozici žádné údaje o výsledcích 
dialogu, a to zejména na univerzitách a v podnicích, které se ještě do spolupráce mezi 
univerzitami a podniky nezapojily. 

Má-li tedy dialog mezi univerzitami a podniky dále rozvíjet stávající spolupráci, měl by se 
zaměřit na zajištění výběru a využívání reprezentativních příkladů osvědčených postupů 
tak, aby podpořily pomoc univerzitám a podnikům majícím zájem zahájit spolupráci. 

Aby byla zajištěna soudržnost a neopakování jednotlivých kroků a viditelnost programů ES 
na podporu spolupráce mezi univerzitami a podniky, měly by být činnosti Evropské komise 
související se spoluprací mezi univerzitami a podniky koordinovány pracovní skupinou 
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sdružující všechna zúčastněná generální ředitelství. Synergie by měly být rozvíjeny i mimo 
Evropu, zejména na základě zkušeností ES se zeměmi zapojenými do programu Tempus a 
v rámci spolupráce mezi EU a USA v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Pracovní 
skupina by zvýšila viditelnost dialogu mezi univerzitami a podniky na politické úrovni a 
přispěla by ke zdůraznění jeho přínosu k lisabonským cílům. 

Doporučuje se proto posílit komunikaci o spolupráci na evropské, vnitrostátní a místní 
úrovni, včetně organizování tematických akcí a využívání online platforem pro rozsáhlejší 
rozšiřování informací. Regionální dimenze dialogu zahrnuje příslušné regionální a místní 
orgány, ale i jiné zprostředkující subjekty, jako jsou obchodní a průmyslové komory a 
sociální partneři (včetně zástupců zaměstnanců, podniků a zastřešujících organizací malých 
a středních podniků) i odvětvové organizace. Zejména obchodní a průmyslové komory jsou 
v ideální pozici pro propojování mezi univerzitami a podniky, neboť jejich hlavní činností je 
podpora malých a středních podniků a propagace vzdělávání a odborné přípravy jako 
prostředku na rozvoj podnikání. Takové zprostředkující subjekty jsou potřebné, aby se 
spolupráce mezi univerzitami a podniky stala v dané oblasti skutečností.   
 
 


