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Česko-čínská vědecká 
a univerzitní diplomacie: Jak se 
můžou české školy lépe angažovat 
v zahraniční spolupráci s Čínou?
Diskuze

Čína se chce stát světovou velmocí ve vědě a výzkumu 21. století. Země 
představila řadu plánů, jak toho dosáhnout prostřednictvím masivní in-
vestice do vzdělání (př. Double World Class Universities, 2017) výzkumu  
a technologií (př. Made in China 2025, 2016). Investice se již vyplácejí –  
Čína vede ve fyzice, IT, superpočítačích; nový radioteleskop FAST (five- 
-hundred meter aperture sperial radio telescope) byl otevřen v roce 2017  
a spadá pod čínskou Akademii věd; na řadě jsou další megaprojekty 
podporované vládou.

Ve společenských a humanitních vědách Čína sice relativně zaostává,  
ale v některých technických oborech je již teď na světové špičce. Pro 
Čínu není problém finanční investice do vybavení – nové laboratoře, 
instituty či celé univerzitní kampusy rostou jako houby po dešti. Není 
divu, že se možností v Číně chytily i zahraniční vysoké školy a výzkumné  
ústavy. Místo je pro zahraniční spolupráci s českými vysokými školami, 
a to pro výměnu studentů a vědeckých pracovníků, rozvoj společných 
studijních programů či výzkumných projektů.

Češi jsou ale zatím pozadu. Německá společnost pro vědu Max Planck  
a francouzský Institut Pasteur mají v Šanghaji dlouholetou spolupráci  
již od 80. let. Britské univerzity, jako University of Nottingham a Univer-
sity of Liverpool, otevírají od počátku 21. století v Číně vlastní kampusy 
s cílem přilákat čínské studenty, kterých dnes mají tisíce. Studenti se  
v průběhu dvoujazyčného studia naučí jazyk a dostanou zároveň čínský  
i britský titul, čímž doufají ve zvýšení svého uplatnění na globálním 
trhu práce. 

Čínské univerzity obvykle preferují americké partnery, či spolupracov-
níky ze zemí západní Evropy (hlavně školy, jež stojí vysoko na žebříčku  
univerzit typu Times Higher Education či QS). Nyní se otevírají nové 
možnosti i pro země EU. Česka Republika je členský stát EU a Evropská 
Unie nabízí spoustu finančních možností pro spolupráci s Čínou i přes 
programy Erasmus+ či Marie Curie a Horizon 2020. Čína rovněž identi-
fikuje ČR jako jeden ze států volného složení 16+1, které by rovněž mělo 
skýtat i finanční podporu pro spolupráci. 

Čína dnes disponuje řadou vynikajících vysokých škol s globálním vli-
vem – můžeme zmínit pekingský „oxbridge“ Peking a Tsinghua, či šan-
ghajské trio Fudan, Tongji a Shanghai Jiao Tong. Školy aktivně rozvíjejí  
studijní programy v angličtině a lákají studenty ze všech koutů světa, 
především Asie a Afriky, ale i Evropy a Ameriky. Studenti již dávno ne-
studují jen čínštinu či sinologii, nýbrž business, design či architekturu.  
Čína si uvědomuje, že vzdělávání a výzkum slouží jako nástroj diplo-
macie a veřejné politiky, a studenti, kteří studovali na čínské univerzitě, 
budou zemi nadále sloužit jako ambasadoři.

České vysoké školy a jejich studenti by proto měli využít možností, které  
jim současná Čína nabízí.
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