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ustavují 

Asociaci výzkumných univerzit ČR 

napomáhající tomu, aby univerzitní sektor, pěstující špičkovou vědu a vzdělávání, důstojně 

konkuroval prestižním evropským, ale i světovým univerzitám a reprezentoval Českou 

republiku v jejich konkurenci. 

Během posledních více než 30 let od roku 1989 došlo k mimořádnému nárůstu počtu 

vysokoškolských studentů. Česká republika i Evropská unie investovaly miliardové prostředky 

do rozvoje infrastruktury veřejných vysokých škol, vznikla nová výzkumná centra a došlo 

k nespornému zvýšení kvality výzkumu i výuky. Přesto, jak vyplývá ze všech mezinárodních 

srovnání, se rozdíly v kvalitě mezi nejlepšími českými a nejlepšími evropskými a světovými 

univerzitami snižují jen velmi pomalu.  

Špičkové univerzity jsou přitom nezbytným předpokladem ekonomické prosperity a kulturního 

bohatství. Jsou součástí nejen národního, ale i evropského vysokoškolského a výzkumného 

prostoru. Z této pozice přispívají ke konkurenceschopnosti České republiky i celé Evropy. 

Svoji unikátní povahou a postavením jsou univerzity přirozeným místem setkávání všech 

zainteresovaných stran v oblastech vzdělávání, výzkumu a inovací. Přispívají také k jejich 

dlouhodobému rozvoji. Hrají rovněž významnou roli při odborné podpoře veřejných a státních 

institucí a ve spolupráci s průmyslem. Pomáhají tak k propojování mnoha sektorů a tvorbě 

strategického směřování celé společnosti. Představují klíčový prvek infastruktury státu, posilují 

připravenost a odolnost společnosti vůči budoucím výzvám vyžadujícím znalostní řešení. Z této 

povahy jsou klíčovým strůjcem naplňování cílů udržitelného rozvoje naší společnosti.  

Role univerzit pro tvorbu veřejných politik a strategií proto bude v budoucích letech narůstat. 

Je naprosto nezbytné rozvíjet takové platformy spolupráce, které umožní efektivní a současně 

flexibilní sdílení znalostí a prohlubování vědomostní základny. 

 

 



Považujeme za nezbytné, aby ty české vysoké školy, které mají tradici, personální  

a finanční kapacity, dostatečný výzkumný potenciál, a především ambici konkurovat těm 

nejlepším světovým univerzitám, koordinovaly své kroky k této své misi zejména skrze 

mezinárodní excelenci ve výzkumu a vzdělávání.  

Proto jsme se rozhodli založit Asociaci výzkumných univerzit ČR (dále jen „Asociace“) jako 

skupinu českých veřejných vysokých škol, které sdílejí společnou vizi neustálého zvyšování 

kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti ve výzkumné a vzdělávací činnosti a jsou 

připraveny na ni společně pracovat. Jsme přesvědčeni, že takový krok pomůže nejen našim 

členským univerzitám, ale i celému českému vysokému školství, a nepřímo i české národní 

vzdělanosti, ekonomickému rozvoji a národní kultuře. 

 

Členské univerzity jsou odhodlány: 

 

• prosazovat excelentní tvůrčí a vzdělávací činnost s bohatou mezinárodní spoluprací, 

• vytvářet nové a zkvalitňovat stávající mezinárodní výzkumné skupiny a dlouhodobě 

podporovat excelentní vědu na svých pracovištích, 

• zapojovat se do mezinárodních univerzitních konsorcií podporujících přenášení dobré praxe 

ve výuce a výzkumu, 

• důsledně vytvářet prostředí rovných příležitostí a prostředí nakloněné získávání a udržení 

zahraničních vědců, pedagogů a studentů a zvyšovat mezinárodní charakter svých fakult  

a součástí, 

• obsazovat místa akademických pracovníků otevřenými, zpravidla mezinárodními 

výběrovými řízeními, 

• vzájemně i se zahraničními partnery sdílet a rozvíjet výzkumné infrastruktury a špičkové 

přístrojové vybavení,  

• ještě výrazněji se zapojit do řešení prestižních mezinárodních vědeckých projektů jako 

například ERC grantů, 

• provádět pravidelné hodnocení své vědecké a tvůrčí činnosti ve spolupráci s mezinárodními 

hodnotiteli, 

• podporovat systémové změny směrem k mezinárodním standardům, jak uvnitř vysokých 

škol, tak i na národní úrovni v oblasti legislativní i rozpočtové, 

• zlepšovat systém posuzování etických problémů ve výzkumu a vývoji a pokračovat v boji 

s plagiarismem a predátorským publikováním, 

• podporovat kvalitu a mezinárodní rozměr doktorských studijních programů, 

• prosazovat systém financování veřejných vysokých škol na základě hodnocení kvality 

výzkumné a vzdělávací činnosti, které spočívá v jasném provázání finančních prostředků na 

mezinárodně uznávané indikátory, 

• podporovat přenos výsledků výzkumu do praxe a sdílet navzájem dobrou praxi v oblasti 

ochrany duševního vlastnictví a v aktivitách vedoucích ke vzniku start-up a spin-off 

společností, 

• podporovat zavádění inovací a implementaci nejnovějších vědeckých poznatků do 

vzdělávání širších skupin osob, zejména studentů a pedagogů a propojovat tak špičkovou 

vědu s přípravou budoucích talentů, učitelů a vědců. 



 

Cílem Asociace je být partnerem ústředním orgánům státní správy a dalším veřejným institucím 

při tvorbě a nastavování národních politik zejména v oblastech týkajících se vysokého školství 

a výzkumu, nebo v těch oblastech, kde vysoké školy hrají důležitou roli při řešení klíčových 

celospolečenských témat. 

Převážná většina všech společenských výzev bude zcela jistě vyžadovat propojování 

vzdělávání a výzkumu a také společné úsilí při směrování a implementaci odpovídajících 

veřejných politik. Asociace k tomuto chce využít svého rozsáhlého know-how, kritické masy 

svých pracovišť, zkušeností svých zástupců v řídicích, kontrolních a poradních orgánech  

a průběžné vzájemné kooperace a koordinace svých činností. 

Asociace soustřeďuje svoji činnost do tematických pracovních skupin v čele s určenými gestory 

z jednotlivých členských univerzit, které se zabývají vybranými oblastmi vysokoškolského 

a výzkumného prostředí, především: 

• hodnocením výzkumu a výzkumných infrastruktur,  

• problematikou rozvojových programů a transferu znalostí a technologií,  

• rozvojem a zkvalitňováním doktorského studia, 

• problematikou evropské, resp. mezinárodní spolupráce. 

Nejvyšší orgán určující směřování a rozhodování Asociace představuje řídicí výbor. Každá  

z členských univerzit je zastoupena v řídicím výboru Asociace svou rektorkou nebo rektorem. 

Asociaci navenek reprezentuje vždy předsedající rektorka nebo rektor. Určení předsedající 

rektorky nebo rektora je vždy výsledkem dohody členských univerzit Asociace. Organizační 

řízení včetně koordinace pracovních skupin zajišťuje výkonný výbor složený z pověřených 

prorektorek a prorektorů členských univerzit. V čele výkonného výboru Asociace v pozici 

kancléře Asociace vystupuje prorektor či prorektorka dle dohody členských univerzit. Počet 

pracovních skupin a rozsah jejich tematického zaměření určuje řídicí výbor. 

Další organizační fungování Asociace včetně možnosti přístupů nových vysokých škol do 

Asociace je určeno jejími interními dokumenty. Informace o činnosti Asociace jsou 

poskytovány veřejnosti vždy po dohodě členských univerzit. 

Společnou vůli vyjádřenou touto chartou a souhlas se zněním charty potvrzují členské 

univerzity podpisy svých rektorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V Praze dne 30. června 2022 
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        doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.                   prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 
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       ……………………………………...                ……………………………………….. 
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