Zpráva o činnosti Institutu evropské integrace
při NEWTON College, a. s.
v roce 2007
Hlavní výzkumná činnost Institutu evropské integrace se v roce 2007 podobně jako
v roce 2006 soustředila na řešení projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028
„Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní
zájmy v evropské a světové ekonomice“. Nositelem projektu je NEWTON College, a. s. a
v jeho rámci Institut evropské integrace jako vědeckopedagogické pracoviště, jehož posláním
je zkoumat problematiku integračních a globalizačních procesů v jejich vazbě na postavení
ČR v mezinárodních ekonomických vztazích.
Rok 2007 byl druhým rokem řešení projektu. Na schůzi řešitelského týmu v lednu 2007
proběhla diskuse k celoročnímu zaměření výzkumu, byly odsouhlaseny plánované aktivity a
předpokládané výsledky těchto aktivit. Protože se osvědčila praxe z roku 2006, kdy se
řešitelský tým scházel pravidelně jedenkrát měsíčně na kontrolních dnech za účelem zjištění
stavu prací na projektu a potenciálních rizik v plnění jednotlivých úkolů, byla tato praxe
převzata i pro rok 2007.
Pracovníci Institutu (řešitelský tým projektu NPV II č. 2D06028):
Ing. Ivana Dostálová
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. (vedoucí Institutu)
PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
Ing. Karel Mráček, CSc.
Radka Šloufová (sekretářka)
Mgr. David Vondrák
Mgr. Ing. Petr Wawrosz
Ing. Karel Zeman, CSc.
Řešitelský tým pokračoval v roce 2007 v naplňování dílčího cíle řešení stanoveného pro
období 1. 7. 2006-31. 12. 2007, a to „Zjistit, zda je Česká republika schopna rozpoznat
své krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé zájmy a identifikovat míru jejich souladu se
zájmy Evropské unie jako celku“.
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Naplňování dílčího cíle v roce 2007 probíhalo prostřednictvím celkem deseti aktivit:
Organizace konference „Evropské fórum podnikání“ (E. Klvačová, R. Šloufová, D.
Vondrák)
Analýza zkušeností kohezních zemí s politikou soudržnosti EU a implikace pro ČR (D.
Vondrák)
Srovnávací analýza pozice České republiky v EU z hlediska základního zájmu její
ekonomiky (K. Zeman)
Analýza národních zájmů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v kontextu tvorby a
formulace příslušných národních politik ČR (K. Mráček)
Rozbor norem EU a jejich vztah k českým národním zájmům (P. Wawrosz)
Energetická strategie EU (I. Dostálová)
Analýza potenciálních důsledků prohlubování evropské integrace z pohledu českého
národního zájmu (E. Klvačová)
Analýza důsledků zavedení eura (J. Malý)
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Organizace mezinárodního workshopu „Institutional conditions for the successful
integration of the national states into the contemporary globalized world economy“
Aktivní účast na konferenci „National Reforms For the Implementation of the Lisbon
Strategy: Their Monitoring, Assessment and Impacts“, Kranjska Gora, Slovinsko, 14.16. června 2007

Uvedené aktivity probíhaly souběžně vedle sebe, byly vyjádřením dělby práce mezi
jednotlivými členy řešitelského kolektivu. Dílčí výsledky výzkumu získané v rámci
prováděných aktivit byly průběžně publikovány. Na dosažené výsledky navazoval, navazuje a
bude navazovat další výzkum v rámci daného tématu.
Změny oproti původním předpokladům v tematickém rozdělení výzkumu mezi
jednotlivé členy řešitelského týmu byly pouze dílčího charakteru. Příkladem těchto změn je,
že tématu zavedení eura se v roce 2007 více věnovala a na dané téma publikovala E.
Klvačová, zatímco J. Malý se více zapojil do problematiky prohlubování evropské integrace.
Ani jeden z nich však příslušnou aktivitu neopustil, což se projeví v dalších publikacích. Další
drobnou změnou bylo doplnění činnosti řešitelského kolektivu o práci dvou doktorandů (P.
Cupáka a J. Dupala).
I pro rok 2007 byla zvolena strategie dosahování měřitelných a dokazatelných výsledků.
Důkazem použití této strategie a výsledkem činnosti řešitelského kolektivu je 13 článků
v odborném časopise Scientia et Societas (dvanáct článků publikovaných a jeden připravený
k publikaci), uspořádání odborné konference, organizace mezinárodního workshopu
„Institutional conditions for the successful integration of the national states into the
contemporary globalized world economy“ a aktivní účast některých členů řešitelského týmu
na tomto workshopu (E. Klvačová, K. Zeman).
Organizačně nejnáročnější aktivitou byla konference „Evropské fórum podnikání“
(www.efp.cz). Pokračovala v tradici konferencí pořádaných soukromou vysokou školou
NEWTON College, a. s., která je nositelem projektu. V roce 2007 byla věnována tématu
partnerství veřejného a soukromého sektoru a možnostem využití tohoto partnerství při
čerpání prostředků z evropských fondů. Konala se 19. září 2007 a vystoupili na ní
představitelé výzkumné sféry, státu, regionů i podnikatelů. Skutečnost, že konference se
konala v prostorách Poslanecké sněmovny ČR, podtrhuje její význam. Z pohledu řešitelů
měla volba tématu – partnerství veřejného a soukromého sektoru – smysl především ten, že
jim umožnila pokročit v ujasnění a definování faktorů ovlivňujících formování národních
ekonomických zájmů. Náklady na organizaci konference byly hrazeny z projektu stejně jako
publikování sborníku příspěvků z konference.
V rámci projektu byl zorganizován mezinárodní workshop „Institutional conditions
for the successful integration of the national states into the contemporary globalized
world economy“ (27. září 2007), který byl pořádán ve spolupráci s Humanitní fakultou Státní
polytechnické univerzity v Sankt-Petěrburgu, z níž se workshopu zúčastnili dva pracovníci.
Workshop byl financován z projektu NPV II a z příspěvků na něm byl publikován sborník.
V roce 2007 se uskutečnila služební cesta dvou pracovníků – E. Klvačové a. K. Zemana
– na mezinárodní konferenci k Národním programům reforem pro implementaci
Lisabonské strategie a na 38. konferenci CMTEA, konané dne 14.-16. června 2007 ve
Slovinsku (Kranjska Gora). K. Zeman vystoupil na konferenci s referátem na téma
„Monitoring and assessment system of the NRP in the Czech Republic“.
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Základní informace o Institutu evropské integrace, o projektu NPV II, jeho řešitelském
týmu a dosažených výsledcích jsou uváděny a průběžně aktualizovány na webových
stránkách http://www.inevi.eu.
Veškeré aktivity uskutečňované v rámci projektu a veškerá rozsáhlá publikační činnost
v rámci projektu usilovala o získání odpovědi na otázku obsaženou v názvu cíle projektu pro
dané období. Tedy zjistit v rámci vybrané oblasti, zda je Česká republika schopna rozpoznat
své krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé zájmy a identifikovat míru jejich souladu se zájmy
Evropské unie jako celku. Souhrnná odpověď zní, že v současné době zdaleka nikoli.
Základní překážkou možnosti rozpoznat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé národní
zájmy jsou zájmy parciální, vydávající se za zájmy celospolečenské, nejlépe pak národní.
Utváření národních ekonomických zájmů v procesu neustálých a nikdy neustávajících
konfliktů četných parciálních zájmů domácí i zahraniční provenience a neustálého a nikdy
neustávajícího vydávání zájmů parciálních za zájmy celospolečenské, potažmo národní
pomocí nejrůznějších ideologií není přirozeně problémem pouze České republiky. Určitým
specifikem je pouze existence prostředí, v němž se vydávání zájmů parciálních za zájmy
národní daří lépe než jinde. Společným jmenovatelem publikovaných článků je proto snaha
hledat nositele zájmů, jimž konvenují, resp. nekonvenují určité kroky evropské integrace, a
odpovědět na otázku, zda příslušné zájmy jsou i zájmy národními. Publikované články tedy
aspirují především na odhalování rozporu mezi národními zájmy a zájmy, které jsou v zájmu
svých nositelů za národní vydávány.
V roce 2007 proběhlo celkové hodnocení činnosti účelovou pracovní skupinou
Akreditační komise pro hodnocení akreditovaných činností na NEWTON College, a. s.
Vědeckovýzkumnou činnost zhodnotila účelová pracovní skupina takto: „Vedení NEWTON
College, a. s. správně chápe význam vědecko-výzkumné práce pro další zkvalitnění profilu
absolventů dosavadního bakalářského studia i přípravu budoucího návazného magisterského
stupně studia na NEWTON College, a. s. Postupně dochází k uplatňování výsledků výzkumu i
v pedagogickém procesu NEWTON College, a. s.
Hodnotící pracovní skupina kladně ocenila úsilí NEWTON College, a. s. o získání
grantů a považuje zvolenou strategii za perspektivní. Mimo několik účastí na grantech
získaných jinými spolupracujícími organizacemi (zejména VŠE Praha) je dnes NEWTON
College, a. s. nositelem významného grantu „Hodnocení postavení České republiky a její
schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“ z MŠMT
na léta 2006-2011 (řešitel doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.). Za dobrý příspěvek k rozvoji
vědecko-výzkumné práce hodnotící skupina považuje i vznik „Interní grantové agentury
NEWTON College, a. s.“ a vznik vlastního časopisu.“
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