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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá tématem norské politiky spolupráce v oblasti
vzdělávání a výzkumu jako nástroje měkké moci norské zahraniční politiky. V oblasti
evropského regionu analyzuje tři úrovně, skrze které se Norsko angažuje v programech
vzdělávání a výzkumu. První úrovní je politika spolupráce Norska z pozice podřadného
aktéra, kterou Norsko zaujímá vůči Evropské unii, druhou je politika spolupráce z pozice
rovnocenného aktéra, která je typická pro norskou spolupráci v severském regionu, a
poslední je norská kooperace skrze Fondy EHP a Norské fondy, kde Norsko zastává pozici
nadřazeného aktéra. Práce vychází z teorie mezinárodní spolupráce a teorie Roberta
Keohana a Josepha Nye o měkké moci, komplexní interdependenci a asymetrii vztahů mezi
zúčastněnými. Při zkoumání se využívá kombinace kvantitativních a kvalitativních metod.
Práce dochází k závěru, že Norsko snižuje finanční výdaje do oblasti, kde má větší vliv a
může tak více užít svou měkkou moc, a naopak investuje do oblasti, kde zastává roli
podřadného aktéra. Vysvětlení je nalezeno v teorii mezinárodní spolupráci a hře na kuře,
kdy pro úspěšnou spolupráci v dlouhodobém horizontu není cílem vyhrát, ale dosáhnout
kompromisu, tj. neustále mírnit jakékoliv výkyvy v mocenské rovině a směřovat
k rovnovážnému stavu.

Abstract
This diploma thesis examines the Norwegian policy of cooperation in Education and
Research as a soft-power tool for Norway‘s foreign policy. Within a European context, three
levels of Norway’s participation in Education and Research programmes will be analyzed.
The first level is Norway’s cooperation policy toward the EU, though as a weaker actor. The
second is Norway‘s value of cooperation as an equal partner, which is typical in the Nordic
region. And the third is cooperation via EEA Grants and Norway Grants, in which Norway
is a dominant player. This thesis combines a theory of international cooperation and Robert
Keohane and Joseph Nye’s theory of soft-power, complex interdependence and asymmetry
of relations between the participants. In the research, a combination of quantitative and
qualitative methods are used. This thesis reveals that Norway decreases the financial
spending to the areas where it has more influence and can utilize more of its soft power,

while it also invests into areas where it plays the role of substandard actor. An explanation
is found in the theory of international cooperation and the game of Chicken, where the
longstanding and successful corporation strives to achieve a compromise rather than a win,
i.e. to moderate any power fluctuation and strive for an equilibrium state.
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Úvod
Norsko hrálo v kontextu Skandinávie vždy zajímavou roli. Nejprve bylo součástí
Dánské říše a stalo se prvkem novověké dánské identity, poté bylo součástí švédsko-norské
unie a kompenzovalo švédské identitě bolestivou ztrátu Finska. Zatímco pro obě dvě říše
bylo Norsko nepostradatelnou součástí při jejich sebeidentifikaci, Norsko chtělo
samostatnost. Tu získalo v roce 1905 a od té doby se jeho zahraniční politika orientuje
výhradně na jeho jak ekonomickou, tak společenskou soběstačnost.
Norská zahraniční politika lze interpretovat jako tzv. „třetí cesta“, nikoliv však ve
smyslu socialistické „třetí cesty“ typické pro Švédsko, nýbrž ve smyslu norské zahraniční
politiky, která chce být stranou oficiálních spoluprací a integrací, přitom se ale chce daných
struktur účastnit. Nicméně k tomu volí od druhé světové války svou vlastní „norskou“ cestu,
kdy si namísto přímé participace volí individuální vztah na bilaterální úrovni.
Jedním z těchto projevů norské zahraniční politiky je například trojí žádost o vstup
do evropských integračních struktur. První přihláška byla zamítnuta vetem prezidenta de
Gaulla, nicméně druhá a třetí byla stažená norským Stortingem v reakci na výsledky
norských referend, ve kterých norská společnost (nehledě na začlenění okolních
skandinávských států do Evropské unie) rozhodla o plné norské samostatnosti. Norské
nečlenství v integračních strukturách je silným prvkem norské národní identity, stavějící na
její výlučnosti a patriotismu. Ve skutečnosti je tento postoj možný díky norskému bohatství
z ropy. Avšak finance nejsou jedinou hodnotou, která určuje zahraniční politiku, a proto
Norsko aplikuje svou politiku spolupráce do tří základních oblastí evropské společnosti: do
severského regionu, se kterým jej pojí dlouhá provázaná minulosti a společná kultura; do
evropského regionu Evropské unie, kterou sice odmítlo, ale z praktických hledisek je nuceno
s ní spolupracovat; a do přijímajících států Fondů EHP a Norských fondů.
Tato diplomová práce se orientuje na dané tři oblasti, kam směřuje norská
spolupráce, a definuje, jaké postavení v daných spolupracích Norsko zaujímá. Ve spolupráci
s Evropskou unií zastává Norsko roli podřadného aktéra, kdy mu (většinou) není umožněno
zasahovat do vyjednávání a účastnit se procesu rozhodování. Rovnocenné postavení Norsko
zastává v rámci severské spolupráce, kdy se spolu s dalšími čtyřmi severskými zeměmi
podílí na formování a prohlubování severského regionalismu. Třetí spolupráce je typická
norským, zcela dominantním postavením, které zaujímá vůči přijímajícím státům Fondů
Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů. Nejzajímavější ovšem není
sledovat, jaké postavení Norsko v těchto třech spolupracích zastává, nýbrž analyzovat, jak
1

se jeho postavení v dané spolupráci odráží na aplikování měkké moci jeho zahraniční
politiky.
Norská specifická politika spolupráce je v této práci hodnocena užitím
liberalistického pohledu, v rámci něhož je na problematiku užita teorie mezinárodní
spolupráce a hra na kuře či alegorie Rousseauva honu na jelena. Výzkum svými závěry
potvrdil zajímavé zjištění, že Norsko snižuje financování do oblasti, v níž jeho měkká moc
dominuje, a naopak posiluje financování spolupráce s Evropskou unií, kde nemá ani tolik
pravomocí, ani možností užít svou měkkou moc.
Jelikož oblast norské spolupráce zasahuje mnoho oblastí a není v možnostech této
diplomové práce objasnit všechny, byla vybrána oblast vzdělávání a výzkumu jako filtr pro
upřesnění tématu. Důvodů, proč byla zvolena právě tato oblast, je několik. Nejdůležitější je
role, jakou hraje problematika vzdělávání a výzkumu pro norskou společnost. Vzdělávání a
výzkum je jedním z prvků, vytvářející identitu norské politiky, neboť Norsko se již řadu let
řadí mezi tři země světa s největšími investicemi do tohoto sektoru.1 Navíc je problematika
vzdělávání a výzkumu dobrým příkladem, jak pozorovat měkkou moc v praxi. Neboť jak
tvrdí Fareed Zakaria v konceptu ohrožení demokracie a svobody – vždy záleží na kultuře.2
Skrze vzdělávání a výzkum tak lze velmi dobře vypozorovat, jakým způsobem hodlá měkká
moc vychovávat cílové skupiny občanů k hodnotám jako je svoboda, demokracie či
občanská společnost (příp. jiným cílům ve prospěch Norska).
Koncept měkké moci a analýza norského postavení v jednotlivých spolupracích
vychází z učení Roberta Keohana a Josepha Nye a zkoumá nejen samotné projevy měkké
moci, ale i asymetrii či komplexní interdependenci mezi zúčastněnými.
Struktura práce
V úvodu této diplomové práce je představena problematika norské politiky
spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu, a trojí postavení, jaké Norsko zaujímá ve
zkoumaných kooperačních institucích. Zároveň je vysvětlena zvláštnost tématu („norská
třetí cesta“), která vedla autorku této práce k orientaci právě na toto téma. Poslední částí

1

Norway is the Third Most Spending Country in Education [online]. The Nordic Page: ©2011 [cit.

31. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.tnp.no/norway/panorama/5151-norway-is-the-third-most-spendingcountry-in-education-oecd.
2

ZAKARIA, Fareed, Budoucnost svobody. Neliberální demokracie v USA i ve světě. Praha:

Academia, 2012, 52.
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úvodní kapitoly je debata nad přehledem literatury, která se danému tématu norské politiky
spolupráce věnuje.
Následující výzkumný rámec definuje teoretickou rovinu zakotvení prováděného
výzkumu

a

vysvětluje

upřednostnění

liberalismu,

konkrétně

neoliberálního

institucionalismu, před (neo)realismem. Následuje podkapitola věnovaná výhradně teorii
mezinárodní spolupráce, která objasňuje základní poznatky o teorii mezinárodní spolupráce
včetně vysvětlení alegorie honu na jelena a hry na kuře jako základních nástrojů, které jsou
užity pro pochopení norského chování.
Procesu kompromisu je v teoretickém rámci věnována zvláštní pozornost, neboť jej
teorie mezinárodní spolupráce považuje za ideální stav všech mezinárodních spoluprací.
Následné teoretické části se věnují učení Roberta Keohana, Josepha Nye a Stanleyho
Hoffmana, kteří definovali základní poznatky jak o politice spolupráce, tak i aplikování
měkké moci na cílové skupiny. Mezi jejich učení se řadí i následné zkoumané jevy
(asymetrie, komplexní interdependence, zranitelnost/citlivost atd).
Než se přesune výčet struktury práce z teoretické úrovně do analytické části této
diplomové práce, je třeba vysvětlit norskou politiku spolupráce a zasadit jí do mírného, byť
nutného historického kontextu. Podkapitola o vývoji norské politiky spolupráce je tak
zařazena na samý počátek výzkumného rámce, neboť bez částečného zasvěcení do tématu
by následné kapitoly i teoretické části působily nejasně.
Analytická část práce je členěna na tři hlavní analyticko-deskriptivní kapitoly dle
norského

postavení,

jaké

v instituci

spolupráce

zastává

(z

pozice

podřadného/rovnocenného/nadřazeného aktéra), a jednu kapitolu komparativně analyzující
závěry o jednotlivých dílčích výzkumech a celkové norské politice spolupráce v oblasti
vzdělávání a výzkumu.

Přehled literatury
Současná akademická debata by se dala jednoduše rozdělit na dvě názorové skupiny.
První z nich přistupuje k tématu čistě historicky a zaměřuje se na staletí trvající spolupráce
ať již v podobě personálních unií3 či mezistátních politických spoluprací.4 Tento přístup tak
3

Např. Kalmarská unie, Dánsko-norská říše, Švédsko-finská říše, Švédsko-norská unie.

4

Např. ozbrojená neutralita za napoleonských válek, jednotná politika neutrality za obou světových

válek, Severská rada, aj.
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může být zjednodušen na přístupy o tezi, že skandinávské státy spolupracovaly v minulosti,
tudíž spolupracují i nadále, a tato kooperace, která v minulosti byla založená na politické
úrovni, dnes prostupuje do širších sfér společnosti jako je kulturní, akademická, sociální, aj.
Druhý přístup dějiny regionu tolik nevyužívá (i když je neopomíjí) a zaměřuje se na
projevy severské spolupráce v jednotlivých oblastech od druhé světové války do
současnosti. Tyto výzkumy se zabývají oblastmi od psychologie a lingvistiky, přes jurisdikci
a advokacii až po bezpečností politiku či humanitární aktivity, přesto se však autoři vyhýbají
čistě norskému pohledu a debata probíhá spíše na severské úrovni.
Velký zájem je v akademickém prostředí věnován politickému seskupení v regionu:
přítomnost Severské rady, založené v roce 1952, a Severské rady ministrů, založené v roce
1971, které organizují většinu činností mezi státy, a které silně ovlivňují dění v severských
zemích, včetně Norska. Tyto dvě politické uskupení, které jsou analyzovány řadou
akademiků, např. Frantz Wendt, David Arter nebo Hillar Barnes, jsou často interpretovány
jako hlavní aktéři severské spolupráce.
Frantz Wendt a jeho dílo The Nordic Council and Co-operation in Scandinavia5
z roku 1959 je chápáno jako základní dílo tématu, které by se dalo zařadit jako historickopolitologické. Autor pracuje s tématem spolupráce na Severu skutečně od začátku a velmi
historicky. Analyzuje politické dějiny regionu od počátku našeho letopočtu po konec
50. let 20. století. Posléze se však věnuje struktuře Severské rady a způsobům, jak se na její
půdě utváří jednotná politika a jaké priority státy mají a jaké prostředky k dosažení svých
cílů na nadnárodní úrovni užívají.
David Arter se ve svém díle The Nordic Parliaments. A Comparative Analysis6
zaměřuje na obrácený přístup, tj. svůj výzkum staví primárně na komparativní analýze
severských parlamentů a teprve po souhrnu jejich vyjednávacích technik a priorit se dostává
k samotné severské spolupráci na půdě Severské rady či Severské rady ministrů.
Hillar Barnes svým článkem „Nordic togetherness: Let us count the ways“7 z roku
1998, publikovaným v periodiku Scandinavian Review, reaguje již ne na rané fáze moderní
politické severské spolupráce, nýbrž na skutečná vyjednávání na případu konkrétních
problémů, např. fiskální politiky. Avšak stejně jako Christopher Browning ve svém článku
5

WENDT, Frantz, The Nordic Council and Co-Operation in Scandinavia, Copenhagen: Munskgaard,

6

ARTER, David, The Nordic Parliamnets. A Comparative Analysis. London: Hurst, 1984.

1959.
7
BARNES, Hillar. Nordic Togetherness: Let Us Count the Ways. Scandinavian Review [online].
1998, 86 (podzim), [cit. 16.5.2018]. Dostupné z: ebscohost.com.
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„Branding Nordicity: Models, Identity and the Decline of Exceptionalism“8, zaměřené na
budování jednotné severské identity, ani Hillar Barnes neopouští nadnárodní pojetí severské
spolupráce řízené vládami severských zemí na státní úrovni a nevěnuje se čistě norskému
pohledu na problematiku.
Norsko není ani zdaleka jediným státem, který na způsobu aplikování měkké moci
skrze vzdělávání a výzkum staví svou zahraniční politiku. Velice dobrým příkladem je i
Austrálie, která rovněž jako Norsko využívá mezinárodní programy vzdělávání k působení
a ovlivňování. Dle autorky je jasné, že jak politici, tak úředníci se snažili vytvořit politiku
mezinárodního vzdělávání, která by mohla sloužit diplomatickým účelům Austrálie.9 Je
proto nepravděpodobné, že by Norsko nevyužívalo stejného mechanismu a možnosti
upevňovat své mezinárodní postavení v Evropě skrze jednotlivé programy. Navíc norská
oficiální rétorika tento záměr i otevřeně přiznává. Případ Austrálie tak lze využít jako
základní konstrukci, jak s tématem měkké moci ve vzdělávání a výzkumu pracovat.
K tomu je cenné i dílo Pierra-Bruna Ruffiniho Věda a diplomacie,10 které se věnuje
problematice propojení vědy na diplomacii a diplomacii na vědu a dochází k jednoznačnému
názoru, že v moderní době je tento druh zahraniční politiky zcela běžný, jak stát může
dosahovat svých záměrů a navyšovat svou konkurenceschopnost v současném,
globalizovaném světě. Jak shrnuje – věda v diplomacii může sloužit k prosazování vlivu,
pomoci při normalizaci diplomatických vztahů, pomoci při přípravě multilaterálních
rozhodnutí a posílení vlivu státu na kontrolu v mezinárodním území.11

8
BROWNING, Christopher, Branding Nordicity: Models, Identity and the Decline of Exceptionalism.
Cooperation and Conflict [online]. 2007, 42 (1), [cit. 16.5.2018]. Dostupné z: ebscohost.com.
9
LAIFER, Natalie, KITCHEN, Nicholas, Making Soft Power Work: Theory and Practice of

Australia’s International Education Policy. Politics and Policy [online]: 2017, 45 (5),[cit. 7.4. 2019]. Dostupné
v: ebscohost.com, 832.
10

RUFFINI, Pierre-Bruno, Věda a diplomacie. Nový rozměr mezinárodních vztahů. Praha: Academia,

11

Ibid. 191.

2018.
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1
1.1

Výzkumný rámec
Vývoj norské politiky spolupráce

1.1.1 Vývoj norské politiky spolupráce v severském regionu
Norské postavení v mezinárodních vztazích v evropské oblasti je v současnosti
velice specifické, což je dáno jak vývojem norské politiky, tak i mnohými rysy norské,
i severské identity. Sever Evropy patří dnes k nejpropojenějším regionům na světě
a spolupráce států zde dosahuje ojedinělé úrovně.12 Přesto se severským státům daří
si v rámci konceptu severskosti13 udržet i své národní identické rysy, které jsou tolik typické
jejich zahraničním politikám.
Tradiční rys norské zahraniční politiky, který lze vypozorovat napříč norskými
dějinami, je založen na komplikovanosti vztahu mezi zapojením se do integračních struktur,
nebo si udržení svého nezávislého postavení. Zcela zásadní pro pochopení norské spolupráce
na severu Evropy je severský historický vývoj a provázanost již od středověku. Od roku
1397 v oblasti existovala Kalmarská unie, která personálními uniemi sdružovala Dánsko,
Norsko a Švédsko (kterému v té době pařilo již i Finsko).14 Roku 1523 došlo k odtržení
Švédské říše od Dánské říše a v následujících staletích tak proti sobě stály dva bloky:
Dánsko-Norsko a Švédsko(-Finsko).15
Během „dlouhého“ 19. století se vztahy mezi zeměmi proměnily, neboť roku 1809
Švédsko mírem ve Frederikshamnu přišlo o území celého Finska na úkor Ruska; a Dánsko
roku 1814 po své porážce po boku Napoleona přišlo Kielskou smlouvou o celé Norsko na
12

STRANG, Johan, Nordic Political and Economic Cooperation: Context, History and Outlook.

Energy Security and Connectivity: The Nordic and European Union Approaches: konference ASEAN-AEMI,
Singapur 24.-26. září 2015: příspěvek konference [online]. [cit. 10. 6. 2018]. Dostupný z WWW:
http://www.asean-aemi.org/wp-content/uploads/2015/11/AEMI-Connectivity-Singapore_JohanStrang.pdf.
13

Ve skandinávských mutacích se užívá termín „nordisk“, v angličtině termín „the Nordic“.

14

ALBRECTSEN, Esben. Kalmarunionen. In: SVANTESON, Bo (Ed.), Ur Nordens Historia, 1397–

1997. Köpenhamn: DR Multimedie, 1997, 14–17.
15

Odlišnost v přepisné formě názvů soustátí je dána skutečností, že dánská říše byla oficiálně

v personální unii a byla aplikovaná politika tzv. tvillingrikene, tj. dvojkrálovství, kdy bylo Norsko oficiálně
(nikoliv však v praxi) rovnocenné Dánsku, proto je zde užit přepis Dánsko-Norsko (v dánštině a norštině je
užíván termín „Danmark-Norge“). Oproti tomu se Švédská říše sice rozpínala až na území Finska, nicméně
Finsko bylo chápáno jako plně integrální část Švédské říše, jako jakákoliv jiná švédská oblast, a Finsko tak
nemělo speciální postavení, a ani nebylo přidruženo personální unií. Proto by byl přepis Švédsko-Finsko
neadekvátní historické objektivitě a z toho důvodu jsou zde užity přepisy Dánsko-Norsko a Švédsko(-Finsko)
pro vyjádření neshodného postavení ve vztahu centra a periferie těchto dvou soustátí.
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úkor Švédska. V 19. století tak zde máme Dánskou říši a Švédsko-norskou unii, trvající až
do roku 1905, kdy se unie mírově rozpadla.16
Právě v době 19. století můžeme v regionu vypozorovat zrod moderních národních
rysů jak v norské kultuře a politice, tak i severské spolupráci. V polovině 19. století se již
naplno hovoří o tzv. skandinavismu, což je hnutí odkazující na podobnost skandinávských
států a tíhnoucí ke spolupráci zemí na kulturní, politické i ekonomické úrovni, případně
ústící k vytvoření jednoho skandinávského státu po vzoru středověké Kalmarské unie.17
Kulturní a jazyková provázanost však státy sbližovala a od roku 1905 v regionu
existovaly tři nezávislá království, která spolu blíže spolupracovala a společně se navzájem
podporovala a utužovala svá postavení, např. shodně vyhlásila neutralitu za I. světové války,
obdobně zaváděla volební právo pro ženy, sociální politiku apod. „Vedle jazyka je pojí
předkřesťanská mytologie, vikingská historie, evangelicko-luteránské náboženství, podobný
právní a správní systém, hospodářská provázanost, podobné politické instituce a severské
integrační seskupení – Severská rada (založena 1952) a Severská rada ministrů (Nordiska
ministerrådet) (založena 1971).“18
V kontextu severu bylo Norsko příčinou prohlubování severské spolupráce, neboť
jak již bylo zmíněno, do roku 1814 bylo Norsko součástí Dánska, poté součástí švédskonorské unie. Právě tato geografická změna skandinávských hranic učinila z Norska příčinu
nové dánské a švédské sebeidentifikace a zároveň dala Norsku základ pro vznik i jeho
moderní identity, která byla založená jak na touze se osamostatnit, i snaze být součástí
severského celku.19
16

Srov. BAZIN, Christian. Bernadotte. Un cadet de Gascogne sur le trône de Suéde. Paris: France-

Empire, 2000, 192; DEJMEK, Jindřich. Norsko. Praha: Libri, 2015, 49; KAN, Aleksandr Sergejevič. Dějiny
skandinávských zemí. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1983, 147.
17

Pod vlivem skandinavismu země skutečně začaly spolupracovat a utužovat své vztahy.

Skandinavismus však zkrachoval z hlediska vojenské spolupráce, když Dánsko bylo roku 1864 napadeno
Rakouskem a Pruskem a Švédsko-norská unie odmítla dánskému králi Kristiánu IX. přijít na pomoc.
(CZARNY, Ryszard M. A Modern Nordic Saga: Politics, Economy and Society [online]. Springer, 2007 [cit.
13. 1. 2019]. Dostupné z: ebsohost.com, 9).
18

BRUNCLÍK, Miloš, HAVLÍK, Vlastimil, PINKOVÁ, Aneta, Skandinávie. Proměny politiky

v severských zemí. Praha: Wolters Kluwer Česká republika/CEVRO Institut, 2011, 8.
19

Příkladem kolize těchto dvou tendencí norské politiky je norská snaha o samostatnost v roce 1814,

kdy proti sobě stála skupina norských představitelů hájící norskou samostatnost a touhu po svobodě (př. vznik
Eidsvollské ústavy, volba norského krále) a skupina toužící připojit Norsko ke Švédsku (případně vytvořit
moderní obdobu Kalmarské unie a spojit opět tři království do personální unie).
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1.1.2 Vývoj norské politiky spolupráce v evropském regionu
Tento rys norské zahraniční politiky je patrný i na norském vztahu k Evropské unii.
V poválečné době stálo Norsko stranou a ve snaze orientace samo na sebe nejevilo větší
známky zájmu k připojení se do hospodářské evropské integrace, která se na konci 50. let
v Evropě začala již naplno a nenávratně přesouvat z mezivládní na nadnárodní úroveň.20
První změna v norském postoji a úvahy o připojení přichází na počátku 60. let, kdy s Velkou
Británií, Dánskem a Irskem podalo Norsko žádost na připojení do Evropského
hospodářského společenství.21
Otázkou tak zůstává, co bylo oním podstatným důvodem, proč se Norsko rozhodlo
přihlášku do Evropského hospodářského společenství podat. S největší pravděpodobností
změna nastala se změnou postoje Velké Británie, která v roce 1961 přihlášku ke členství
v EHS zaslala. Velká Británie do podání své přihlášky tvořila páteř Evropského sdružení
volného obchodu (ESVO, EFTA), která byla protiváhou k EHS tvořenou vedle Velké
Británie a Norska ještě Švédskem, Dánskem, Rakouskem, Švýcarskem a Portugalskem.22
Pokud by se však Velká Británie stala členem EHS, význam ESVO by upadl. Toho si byly
vědomy i ostatní severské země jako například Dánsko, které hned po podání britské
přihlášky přispěchalo se svým vlastním požadavkem na připojení k EHS. Norsko se tak
ocitlo na prahu diskuze, zda se připojit či nikoliv. Diskuze v norské společnosti byla
skutečně komplikovaná, nakonec o přistoupení ale nerozhodli Norové, ale francouzský
prezident de Gaulle svým vetem, když přístup všech států zablokoval. 23
Druhá norská přihláška opět následovala tu britskou a v roce 1973 Norsko opět spolu
s Velkou Británií podalo přihlášku k zapojení se do evropské integrace, která byla již od
Slučovací smlouvy z roku 1965 (v platnosti od 1967) Evropským společenstvím. Avšak i
v tomto druhém případě se v Norsku vytvořila téměř totožná diskuze, která ovládla norský
Storting i norskou společnost již na počátku 60. let.24
Na rozdíl od první žádosti v roce 1963 byl druhý požadavek Velké Británie na
přistoupení do evropských integračních struktur již vyslyšen, Norsko však nepřistoupilo,
20

HORČIČKA, Václav, KOVÁŘ, Martin. Dějiny evropské integrace. Praha: Triton, 2005, 129.

21

Velká Británie se přihlásila spolu s Dánskem v roce 1961, Norsko o rok později.
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Oficiální webové stránky ESVO, http://www.efta.int/about-efta/history (cit. 20. ledna 2015).

23

HROCH, Miroslav, KADEČKOVÁ, Helena. Dějiny Norska. Praha, Nakladatelství Lidové noviny,

2005, 264-5.
24

HENRIKSON, Alf. En Skandinavisk historia. Norge och Sverige under 1000 år. Trondhjem:
MånPocket, 1994, 173.
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neboť referendum z roku 1972 přineslo výsledek o nezájmu norské společnosti připojit se
do Evropského společenství. Norská vláda svou žádost tak musela v respektu k výsledku
referenda stáhnout. V prvním rozšíření se tak v roce 1973 Evropské společenství rozšířilo
pouze o Velkou Británii, Dánsko a Irsko, nikoliv však o Norsko, které namísto toho uzavřelo
s ES obchodní dohodu.25
Norská role ve snaze se angažovat v evropské integrační politice ovšem neskončila,
a proto na počátku 90. let opět podalo žádost o začlenění se do integračních struktur Evropy.
Mezi

dalšími

státy

podávající

žádost

v 90.

letech

patřily

kromě

Rakouska

i zbývající, doposud nezačleněné skandinávské státy. Přestože se vstupem Švédska a Finska
by se Norsko ocitlo v izolaci (spolu se Švýcarskem by bylo Norsko již jediným západním
státem, který by nebyl zapojen do evropské integrace, nehledě na to, že Skandinávské státy
a jejich vzájemná spolupráce nejen v hospodářských rovinách má neopomenutelnou tradici),
norská společnost svůj názor oproti referendu ze 70. let nezměnila a opět v referendu 1994
přistoupení k integraci odmítla.26

Právě v tomto počínání lze vidět charakteristiku norského zahraniční politiky, kdy se
Norsko chce zapojit do větší spolupráce, ale přitom nechce. Již zmíněný příklad druhého
referenda o přistoupení Norska do EU z roku 1994 ukázkově demonstruje danou politiku
v praxi. Jakmile norská společnost odmítla v referendu přistoupit k Evropské unii, začala
norská vláda premiéra Gro Harlema Brundtlanda vyjednávat o smlouvě s EU, která by
nahradila smlouvu ESVO s ES z roku 1973.27
Evropská hospodářská spolupráce byla ujednána a smlouva o přístupu Norska,
Islandu a Lichtenštejnska k Evropskému hospodářskému prostoru (EHP, EEA Agreement)
byla schválena v roce 1992. Norsku se tak podařilo prohloubit spolupráci s Evropskou unií,
participovat v jejich programech, zajistit si přístup na evropský trh, ale zároveň si zachovalo
i svou nezávislost, např. pravomoc upřednostňovat svůj trh a chránit své vlastní firmy.28 Dále
25

HROCH. „Dějiny Norska“, 265.

26

Folkeavstemningen 1994 om norsk medlemskap i EU. Oficiální analýza výsledků referenda 1994

zpracovaná Norským statistickým úřadem. [online]. Oslo: Kongsvinger, 1995 [cit. 10: 2: 2019] . Dostupný na:
https://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_c235.pdf, 12.
27

HROCH. „Dějiny Norska“, 265.

28

MALINOWSKI, Christopher. Can Game Theory be Used to Evaluate Norway’s Relationship with

the EU? Norwich Economic Papers [online]. Dizertační práce. University of East Anglia. [cit. 10.2.2019].
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nezahrnuje společnou zemědělskou a rybářskou politiku,29 celní unii, společnou obchodní
politiku, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a ekonomickou a monetární unii.30
Norsku se tak v rámci mezinárodní (evropské) spolupráce podařilo vytvořit velice specifický
vztah jak k participaci v mezinárodních institucích, tak zejména v mezinárodní spolupráci.
V norské zahraniční politice spolupráce můžeme v praxi vypozorovat jeden zásadní
paradox. Přestože hrozba ztráty suverenity a podstoupení některých pravomocí evropským
orgánům byla v norské společnosti jedním z hlavních argumentů, proč v referendech zvítězil
názor se nepřipojit, norská vláda se dnes řadí mezi státy nejrychleji adaptující novou
evropskou legislativu.31 Tento vztah, kdy stát přijímá politiku jiného subjektu, aniž by měl
možnost do procesu utváření přijímané legislativy zasahovat, bývá politology označován
jako faxující demokracie a Norsko je nejlepším světovým příkladem.32
Je tak nutné se ptát, zda se Norsku podařilo zachovat si svou suverenitu. Odpovědí
je, že ano, neboť jak je touto diplomovou prací dokázáno, Norsko disponuje jedinečnou
zahraniční politikou spolupráce, jež dosahuje několika úrovní a odráží jak historický vývoj
Norska, tak naplňuje i jeho současné potřeby.

Dostupné na: na https://www.uea.ac.uk/documents/953219/967353/Malinowski_C+Norway.pdf/ef96a23fd792-4c85-beb7-3f1cfbbb4372, 9;
29

Právě oblast zemědělství a rybářství byla hlavními argumenty, proč se Norsko nechtělo připojit

k Evropské unii.
30

Srov. The EEA Agreement [online]. Norské ministerstvo zahraničí, sekce Norway and the EU.

Mission of Norway to the EU [cit. 13.1.2019]. Dostupné na: https://www.norway.no/en/missions/eu/areas-ofcooperation/the-eea-agreement/; The EEA Agreement [online]. Oficiální dokument [cit. 13.1.2019]. Dostupné
na: https://www.efta.int/Legal-Text/EEA-Agreement-1327.
31
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[online].

2012.

[cit.

15.1.2019].

Dostupné

na:

https://www.cer.eu/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2012/buchan_swiss_norway_11oct126427.pdf, 3; Outside and Inside. Norway's agreements with the European Union [online] Official Norwegian
Reports NOU 2012: 2 Chapter 1, Report by the EEA Review Committee, appointed on 7 January 2010.
Submitted to the Ministry of Foreign Affairs on 17 January 2012. [cit. 9.1.2019]. Dostupné na:
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1.2

Teoretický rámec
Mezinárodní spolupráce se dá zkoumat různou optikou, a proto je nezbytné nejprve

definovat základní teoretický přístup, ze kterého konkrétní teorie mezinárodní spolupráce,
aplikovaná v této diplomové práci, bude vycházet. V první řadě musí být zodpovězeno, jak
bude v diplomové práci na Norsko nahlíženo. Tím se rámcově definuje i následný teoretický
rámec, ze které bude následná teorie vycházet.
Studium mezinárodních vztahů nabízí mnoho možností, jak analyzovat danou
problematiku. Jako jeden z logických předpokladů se jeví užití realistického pohledu, jež je
založen na ústřední roli státu.33 Navíc příklad spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu by
mohl být chápán jako typický, ne-li rovnou nejtypičtější projev tzv. měkké moci dle
deskripce Josepha Nye.34
V případě realistického pohledu se tak nabízí základní teorie Kennetha Waltze
vycházející právě z výše uvedeného postoje ke státu jako zásadnímu aktéru mezinárodních
vztahů.35 Jelikož však v dnešní době již stát není jediným aktérem zahraničních vztahů, je
termín realismus mnohými autory považován za překonaný a nutně předefinovaný koncem
studené války.36 Sám Kenneth Waltze používá nyní konkrétněji termín neorealismus. Avšak
jeho bližší obsahové prozkoumání dokazuje, že realismus, ani jeho novodobá, reflektovaná
neorealistická obdoba, dostatečně nevystihuje komplikovanost problematiky zahraniční
spolupráce.
Základní rozdíl mezi liberalismem a realismem je možné chápat právě dle způsobu
nahlížení na aktéry. Zatímco realisté za hlavního aktéra spatřují stát, liberalisté mají za
základního aktéra jednotlivce.37 Je tak účelné se ptát, kdo v případě analýzy norské politiky
spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu je hlavní aktér. Nabízí se odpověď, že stát.
Nicméně dle liberalismu definovaného Robertem Keohanem stát nemusí být plně chápán

33

VIOTTI, Paul R., KAUPPI, Mark V. International Relations Theory. Realism, Pluralism,

Globalism. New York: Macmillan/ Toronto: Maxwell Macmillan Canada, 1993, 5.
34

Srov. NYE, Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs,

2004; EICHLER, Jan. Tvrdá síla, měkká moc… a pohled profesora Nye, Ústav mezinárodních vztahů Praha
[online]. [cit. 17. 10. 2018]. Dostupný: https://www.iir.cz/article/tvrda-sila-mekka-sila-a-pohled-profesoranye.
35

WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. New York: Addison-Wesley, 1979.

36

NEY, Joseph S. Jr. The Future of Power. New York: PublicAffairs, 2011, 19.

37

KARLAS, Jan. Liberalismus a velké teorie mezinárodních vztahů, Mezinárodní vztahy [online], 2

(2004), [cit. 15. 10. 2018]. Dostupné z: https://mv.iir.cz/article/view/112/122, 7.
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jako stát.38 Zde je nejjednodušší užití konkrétního vysvětlení: „Liberální pojetí základního
aktéra mezinárodního vztahů neznamená, že liberalismus nepovažuje stát za hlavního aktéra
mezinárodní politiky. Ke státu jako takovému však přistupuje odlišným způsobem než
realismus. V prvé řadě liberalismus nepovažuje stát za autonomního aktéra, neboť
zahraničněpolitické jednání státu v jeho pojetí není autonomní na společnosti, ale odvíjí se
od jejich požadavků.“39
Další specifikum, které dokazuje větší vhodnost užití liberalistického pojetí než
realismu, vychází ze skutečnosti, že pro realisty jsou mezinárodní vztahy pevně zakotvené a
těžko se měnící. Kdežto liberalisté vidí v mezinárodních vztazích transformaci a stále větší
spolupráci států. Tomu také odpovídá faktický charakter četnosti uzavřených smluv a
angažmá norské strany v mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektech.40
Jelikož teorie mezinárodních vztahů jsou těžko definovatelné jedním či dvěma
specifiky a často též záleží na pohledu jednotlivých autorů, jak velký vliv jednotlivým
kritériím přisuzují, i samotné pojetí liberalismu zřejmě není dostačujícím teoretickým
vymezením při zkoumání jednotlivých výzkumných kritérií. Je nutné si tak uvědomit, že
v návaznosti na toto zjištění se nabízí hned několik teoretických upřesnění, kterým bude nyní
věnována potřebná pozornost.
Zároveň bude vysvětleno, zda jsou vhodným teoretickým rámcem pro analýzu
norské politiky spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu či nikoliv. Obecně se
liberalismus muže dělit na několik podskupin dle svého zaměření, které však všechny souvisí
s politikou spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu.
Prvním z nich je ekonomický liberalismus, který staví na tezi, že rostoucí spolupráce
mezi státy způsobuje větší provázanost a závislost, čímž úměrně klesá riziko vzájemného
konfliktu.41 Toto pojetí se zdá být logické a příhodné pro dané téma mezinárodní spolupráce.
Pokud je kooperace mezi aktéry výhodná, bude to motivovat aktéry spolupráci prohlubovat,
než v této oblasti vytvářet podněty svárů a konfliktů.
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Dalším typem liberalismu může být chápán demokratický liberalismus, který si klade
za cíl šíření míru a demokracie. Toto zaměření vychází z učení Immanuela Kanta, který
zjednodušeně vysvětluje upřednostňování míru namísto války u demokraticky smýšlejícího
jedince. Navíc podle této myšlenky spolupráce demokratických jedinců podporuje a utužuje
demokracii v jednotlivých státech.42 I toto zaměření se zdá praktické a vhodné pro zkoumání,
neboť vysvětluje odhodlání Norska investovat nemalé prostředky a podněcovat vznik
nových kooperačních smluv i se státy, kde by mohla být demokracie ohrožena (například
členské státy Evropské unie bývalého východního bloku, zejména Maďarsko, Polsko nebo
Rumunsko).
Další možností, jak liberalismus využít, je neoliberální internacionalismus či
neoliberální institucionalismus, kde se propojuje teoretické učení Roberta Keohana a
Josepha Nye. Zde se poprvé vyskytuje termín interdependence, neboli vzájemná závislost.
Tento pojem, který byl definován Robertem Keohanem (v jeho díle After Hegenomy z roku
1984)43 a propracován spolu s Josephem Nyem (ve společném díle Power and
Interdependence z roku 1989)44 vychází ze dvou předpokladů: první se orientuje na změnu
povahy zájmů státu, druhý se zabývá změnou povahy mezinárodního dění, přičemž dané
změny v poměrech mezinárodních vztahů jsou determinovány dvěma možnostmi –
racionalitou nebo egoismem.45 Interdependence „na rozdíl od předpokladu o základním
aktérovi neoliberálního institucionalismu obsahuje liberální myšlenku týkající se vývoje
mezinárodních vztahů, neboť předpokládá, že v mezinárodních vztazích může v dlouhodobé
perspektivě převažovat spolupráce“.46
S výše uvedenou liberální teorií mezinárodních vztahů počítá též Andrew Moravcsik,
který však vidí vyšší riziko vzniku konfliktu mezi aktéry než Keohane. Nicméně i on vychází
ve své teorii (která je oproti teoriím výše uvedeným více ekonomická) z historické změny a
jednoznačného vývoje aktérů. Byť více pracuje s možností konfliktu, vychází rovněž
z historické

proměny,

která

je

dána

národním

sebeurčením

a

sociálním

občanstvím, narůstající komplexností ekonomické integrace a liberální demokratickou
42
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správou. Jako zdroj klíčové změny zájmů (a následnou shodnost zájmů mezi aktéry) spatřuje
sociální identity, povahu domácích institucí a stejně jako Nye či Keohane rovněž
interdependenci.47 Z výše uvedených důvodů a teoretické shody mezi autory se tak jeví
liberalistická teorie jako nejvhodnější teoretického přístupu pro aplikování na dané téma
diplomové práce.

1.2.1 Teorie mezinárodní spolupráce
Teorie mezinárodní spolupráce je teorií, které se v posledních dekádách věnuje stále
větší pozornost, neboť jak píše William Zartman a Saadia Touval v díle International
Cooperation. The Extents and Limits of Multilateralism „spolupráce mezi státy je mnohem
běžnější než válka.“48 Zejména v poválečné době se v Evropě politické dějiny celkově
zaměřují na spolupráci a kooperaci, což přímo ovlivňuje i norské postavení v mezinárodním
prostředí.
Debaty nad teorií mezinárodní spolupráce jsou zde prokazatelně již po staletí,
například již v 16. století se učení Huga Grotia snažilo vytvořit teorii mezinárodní spolupráce
na křesťanských hodnotách.49 Následován byl dalšími významnými evropskými filosofy,
například Thomasem Hobbsem, Johnem Lockem, Jeanem Jacquesem Rousseauem,
Adamem Smithem atd.“50
Upustí-li se nyní od historické rekapitulace všech prací, které na téma teorie
mezinárodní spolupráce vznikly (což by vystačilo na samostatnou publikaci), je podstatnější
se zaměřit na obsahovou část dané teorie. Bude-li se vycházet ze zásad zmíněného
liberalismu, případně konkrétněji neoliberálního institucionalismu, současný svět je přímo
založen na spolupráci, byť různých rozsahů. Dnešní doba je typická mezinárodním
propojením a multilateralismem na různých úrovních. Je to dáno tokem peněz, zboží,
obyvatel a zpráv, které překračují mezinárodní hranice.51 Stavějící na této tezi lze nalézt
47
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mnoho teorií vycházejících z teoretického přístupu tzv. globalismu, nicméně ty se od teorie
mezinárodní spolupráce liší zejména v odlišných prioritách. Zatímco globalismus je založen
na ekonomických faktorech, které považuje za nejdůležitější,52 v případě teorie mezinárodní
spolupráce figurují ještě další podstatné faktory než jen ty ekonomické.
Jedním z těchto základních liberalistických faktorů jsou například normy a hodnoty,
obecně shrnuty do požadavků společnosti, které motivují prohlubování spolupráce. Zároveň
zde hraje zcela zásadní roli i koncept moci a posilování vlivu. Bude-li se hodnotit teorie
mezinárodní spolupráce, je nutné nejprve zodpovědět proč (a jestli vůbec) státy spolupracují
a v rámci jakého časového horizontu. Zde teorie mezinárodní spolupráce vychází z Jeana
Jacquesa Rousseaua a jeho alegorie honu na jelena.
Tabulka 1: Alegorie honu na jelena a dilema racionálního výběru dle Jeana Jacquese Rousseaua
z jeho spisu O původu nerovnosti mezi lidmi.

Individuální zájmy:

Skupinové/kolektivní
zájmy:

Pronásledování zajíce
Krátkodobě

Slouží okamžitě
Zájem o sebe

Pronásledování jelena
Může poskytnout základ
možné budoucí spolupráce

Dlouhodobé

Žádný zjevný základ pro
spolupracující chování

Slouží dlouhodobým
společným zájmům

Zdroj: VIOTTI, Paul R, KAUPPI, Mark V., International Relations Theory. Realism, Pluralism,
Globalism. New York: Macmillan/ Toronto: Maxwell Macmillan Canada, 1993, 49, překlad autorkou.

Jean Jacques Rousseau ve svém díle O původu nerovnosti mezi lidmi představil
koncept o racionalitě jednání v rámci spolupráce, který je dodnes platný. Rousseau
konkrétně pracuje se skupinou mužů, kteří hladoví. Jeden jelen, kterého by společně ulovili,
by je zasytil všechny. Avšak pokud by se objevil před jedním z mužů zajíc, začal by jej lovit
bez ohledu na hladovějící druhy, jen aby zahnal hlad svůj.53
Teorie mezinárodní spolupráce často využívá spolupráci jako soběstačný koncept,
ale Charles Doran na toto chybné vnímání poukazuje a teorii mezinárodní spolupráce staví
do

propojeného

vztahu

spolupráce–soutěž

(cooperation–competition).

52
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s argumentem, že „čistá“ spolupráce neexistuje s odkazem na lidské chování, čímž de facto
pracuje přímo s interpretací Jeana Jacquese Rousseaua.54
Soutěž, jak je vnímána v kontextu Doranovy studie, může evokovat propojení na
zisk, tj. chytit Rousseauva zajíce, nicméně soutěž v kontextu mezinárodní spolupráce může
souviset mimo jiné i se ziskem jiných, než materiálních (ekonomických) hodnot. Zde je
právě patrný rozdíl od globalismu. Konkrétně se může jednat o zisk moci jako nástroje na
utužení svých zájmů a získání prostředků pro své účely, případně zájmů a účelů celé skupiny.
Vrátí-li se nyní diskuze ke konceptu moci Josepha Nye a Roberta Keohana, za
vznikem mezinárodní spolupráce tak nemusí být čistě motivace společného dosáhnutí
společných zájmů. V praxi tak nemusí spolupráce vznikat kvůli honu na jelena, nýbrž může
vzniknout i spolupráce na základě společné výpomoci pro krizové situace či v době potřeby,
tj. dělby zajíce v krizové situaci, aby skupina přežila jako celek (tím se dá vysvětlit například
bezpečnostní spolupráce). S tímto konceptem pracuje evoluční pohled na teorii mezinárodní
spolupráce, která zkoumá dopad kooperace na přežití skupiny.55
Teoretické pojetí teorie mezinárodní spolupráce V. C. Wynn-Edwardse pracuje
s konceptem skupinové selekce, která stojí proti sobeckému, individuálnímu chování,
a zajišťuje skupinové přežití.56 Proti tomu stojí kritika George Williamse z roku 1966, která
tvrdí, že v evoluční teorii je přirozený výběr fungující na populaci pomalejší než přirozený
výběr fungující na jednotlivcích.57
Vysvětleno na příkladu honu na jelena: Wynn-Edwardse tvrdí, že skupina se radši
rozhodne pro hon jelena, který zasytí všechny, byť za cenu, že potrava nebude každý den.
Williams proti tomu ale staví na evoluční teorii přirozeného výběru, že pokud se skupina
rozhodne pro tuto taktiku (hon na jelena), bude skupina mnohem pomaleji růst a bude slabší,
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než když bude přežití skupiny založené na individuálním obstarání si potravy, tj. uživí se jen
schopní lovci (viz darwinismus).58 V kontextu teorie mezinárodní spolupráce to tak může
znamenat, že v zisku materiálních hodnot (potravy), je spolupráce skupiny oproti
individuálnímu chování pomalejší v krátkodobé perspektivě, ale z dlouhodobého hlediska
nabízí vyšší šanci přežití pro všechny účastníky, včetně slabších, kteří by si nedokázali ulovit
„ani zajíce“ sami.
Podstata teorie mezinárodní spolupráce tak není založená jen na materiálních
hodnotách a profitu. Navíc teorie mezinárodní spolupráce může dosáhnout ještě jednoho,
zcela odlišného aspektu, který opět souvisí se soutěží v mocenském pojetí. V souvislosti
s teorií mezinárodní spolupráce se často hovoří o „hře na kuře“. Ta je obdobná známé
strategické hře o vězeňském dilematu. Nicméně oproti němu se hra na kuře ve výsledcích
liší, jak bude následně vysvětleno.
Metafora byla původně založená na situaci, kdy dva pubertální chlapci řídí auta a řítí
se proti sobě. Neuhnou-li (jeden nebo oba), dojde ke kolizi. Pokud oba změní směr a vyhnou
se střetu, dojde ke kompromisu, kdy se vyhnou kolizi, zatímco si oba dva zachovali
postavení a tvář. Následuje však ještě jedna situace, kdy změní směr jenom jeden z chlapců.
Tím sice nedojde ke kolizi, ale chlapec, který nezměnil směr, teoreticky vyhrál, neboť
vytrval ve svém jednání, zatímco chlapec, jenž strhl volant, ztratil tvář.59 Znázornění
možností chování dvou aktérů je znázorněno na tabulce 2.
Tabulka 2: Hra na kuře – variace možností.

Strhne volant

Neuhne

Strhne volant

Kompromis

Prohra/výhra

Neuhne

Výhra/prohra

Kolize

Zdroj: GOLDSTEIN, Joshua S., „Chicken dilemmas: crossing the road to cooperation“, In:
ZARTMAN, William, TOUVAL, Saadia, International Cooperation. The Extents and Limits of
Multilateralism. Cambridge: Cambridge University Press, 137, přeloženo autorkou.
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V kontextu teorie mezinárodní spolupráce to znamená následující vysvětlení: pokud
se dva aktéři dohodnou na spolupráci, znamená to vytvoření kompromisu za účelem
společného zisku (přežití, profitu aj.); pokud se nedohodnou, dojde ke kolizi a škodám;
pokud však jednání probíhají nesymetricky a jeden z aktérů během vyjednávání „uhne“,
zatímco druhý vytrvá, spolupráce se neuskuteční (případně je výhercem vnucená
poraženému) a je zde vítěz a poražený.60 Oproti strategické hře ve vězeňském dilematu se
hra na kuře liší v hodnotách jednotlivých možných výsledků, jak je patrné na grafu 1. Ve hře
na kuře totiž není kolize tím nejhorším, co se může stát. Jako největší neúspěch je hodnocena
ztráta tváře, byť racionálně smrt není lepší než ztráta postavení.61
Graf 1: Rozdílné řazení hodnot ve vězňově dilematu a hře na kuře.

Vězňovo
dilema

výhra

kompromis

prohra

katastrofa

Hra na
kuře

výhra

kompromis

katastrofa

prohra

Zdroj: vytvořeno autorkou.

Goldstein tvrdí, že hra na kuře nejde užívat v mezinárodních vztazích obecně jako
v případě vězňova dilematu. Jedná se zhruba o tři případy z 61, které porovnával, nicméně
právě teorie mezinárodní spolupráce je tou výjimečnou oblastí, kde se hra na kuře na
demonstraci mocenského zákulisí a jednání aktérů hodí nejlépe.62
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Při projednávání spolupráce se v teorii mezinárodní spolupráce pracuje s konceptem,
že ani katastrofa/kolize není tak špatná, jako ztráta tváře při ústupku, pokud druhý aktér
„neuhnul.“ Na druhou stranu není ani žádoucí vyhrát, neboť to odporuje tendencím
spolupracovat, jak bylo vysvětleno na případu Rousseauova honu na jelena. Ideálním stavem
je v teorii mezinárodní spolupráce tudíž kompromis.
Graf 2: Znázornění procesu vyjednávání kompromisu ve hře na kuře

Zdroj: GOLDSTEIN, Joshua S., „Chicken dilemmas: crossing the road to cooperation“, In:
ZARTMAN, William, TOUVAL, Saadia, International Cooperation. The Extents and Limits of
Multilateralism. Cambridge: Cambridge University Press, 142, přeloženo autorkou.

Základní tezí, na které je teorie mezinárodní spolupráce vystavěna a která je hrou na
kuře vysvětlena, je názor aktéra, že jakákoliv dohoda je lepší než žádná, neboť „katastrofou“
není kolize, nýbrž prohra související se ztrátou postavení či tváře. 63 Proces vyjednávání
kompromisu je v teorii mezinárodní spolupráce jeden z hlavních aspektů jednotlivých
analýz, neboť nám vysvětluje jednotlivé vztahy mezi hráči a jejich sílu, případně asymetrii
ve vztahu v konkrétní spolupráci.
Liberalismus, resp. neoliberální institucionalismus, může doplňovat teorii
mezinárodní spolupráce ještě o teorii mezinárodních režimů nebo teorii mezinárodních
organizací, neboť jak bylo zmíněno výše, aktéry mezinárodní spolupráce nejsou státy,
63
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respektive státy jsou pouze nepřímými aktéry. Mezinárodní spolupráce vznikají na základě
snahy o dosažení požadavků, které státy mají a které chtějí skrze mezinárodní spolupráci
naplnit. V teorii mezinárodní spolupráce tak nejsou předmětem zkoumání přímo státy, ale
jednotlivé spolupráce, programy, projekty atd. Ty jsou poté v chápání Nyeho a Keohana
danými institucemi, kde dochází ke střetu aktérů za cílem naplnit své požadavky skrze
koncept moci.
Tím se teoretické vymezení opět vrací ke konceptu pojetí moci a učení Roberta
Keohana, který poukazuje na skutečnost, že instituce může být chápana v několika ohledech
a její charakter je již sám o sobě hlavním identifikátorem. Robert Keohane proto spolu se
Stanley Hoffmanem v díle After the Cold War z roku 1993 sestavil skupinu šesti kritérií,
které instituce může splňovat.64
Tabulka 3: Identifikační prvky možných vlivů institucí dle Keohana a Hoffmana

Identifikační prvky, které může instituce splňovat
1

instituce slouží státu jako nástroj k vykonávání vlivu

2

instituce ovlivňuje povahu vyjednavačských strategií

3

instituce mohou sloužit jako nástroj k vyvažování vlivu jiných institucí nebo ke snaze
je nahradit

4

instituce mohou signalizovat záměry vlád

5

instituce definují závazky, které se státy snaží ve své politice naplňovat

6

mezinárodní instituce mohou také ovlivňovat zájmy států
Zdroj: KEOHANE, Robert, HOFFMAN, Stanley, After the Cold War: International Institutions and
State Strategies in Europe. Cambridge: Harvard University Press, 1989-1993, 395–402.

Jelikož jejich studie je založena na tezi, že „[v]yjednávání v mezinárodních
institucích odráží snahu státu uplatnit vliv, ale také ovlivnění institučním omezením: má tedy
realistický aspekt, pokud podporuje zájmy států, a instituční aspekt, pokud poskytuje
kooperační řešení, neodrážející pouze odlišnosti v moci nebo vyjednávání výhod
konkrétních států, ale také nárůst autority mezinárodní instituce.“65 Sama mezinárodní
64

KEOHANE, Robert, HOFFMAN, Stanley, After the Cold War: International Institutions and State
Strategies in Europe. Cambridge: Harvard University Press, 1989-1993.

65

KEOHANE, Robert, HOFFMAN, Stanley, After the Cold War: International Institutions and State

Strategies in Europe. Cambridge: Harvard University Press, 1989-1993, 397, přeloženo autorkou.
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instituce se stává nástrojem měkké moci jak dané instituce, tak i jednotlivých států, které
skrze ní prosazují své zájmy a hodnoty.
Tím se projev měkké moci stává adekvátním meritem v mezinárodních spoluprací,
neboť přímo i nepřímo ovlivňuje charakter mezinárodních institucí, vyjednávání a oblasti,
kterým se mezinárodní spolupráce zabývá. Projevy přímé a nepřímé jsou vysvětlené
Josephem Nyem ml. v jeho díle The Future of Power, kde vysvětluje, jak měkká moc funguje
v praxi.

Graf 3: Přímé a nepřímé účinky měkké moci

Přímé účinky

Nepřímé účinky

Zdroje

Zdroje

Vládní elity

Veřejnost

Přitažlivost

Přitažlivost

Rozhodnutí elity a výstupy

/odtaživost

Prostředí povolí/zakáže

Rozhodnutí elity

Zdroj: NYE, Joseph S., Jr., The Future of Power. New York: PublicAffairs, 2011, 95.

Může se zdát, že propojení teorie mezinárodní spolupráce a měkké moci spolu až
tolik nesouvisí, ale opak je pravdou. Teorie mezinárodní spolupráce tak, jak byla vysvětlena
výše, je založena na kompromisu mezi aktéry, což v praxi znamená ústupky z jedné či druhé
strany. Zároveň bylo Goldsteinem vyvráceno, že by existovala „čistá“ spolupráce, tudíž
aktéři spolupracují kvůli naplnění svých záměrů. A jelikož postavení aktérů v jednotlivých
institucí je málokdy rovnocenné, jsou mezinárodní spolupráce založené na asymetrickém
vztahu mezi zúčastněnými. Aktér, který má silnější postavení, může vytvářet větší či menší
tlak skrze instituci a aplikovat tak měkkou moc v praxi.
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Tento proces bývá někdy zahrnut do teorie mezinárodní změny režimu, kterou však
můžeme analyzovat v kontextu teorie mezinárodní spolupráce.66 Tento vztah výstižně
zachycuje následující graf Roberta Keohana a Josepha Nye z knihy Power and
Interdependence.
Graf 4: Model mezinárodní organizace v režimu změny

Zdroj: KEOHANE, Robert O., NYE, Joseph S., Power and Interdependence. New York: Harper
Collins, 1989, 57, předklad autorkou.

Právě vyjádřený „dopad na režim“ v grafu 4 lze interpretovat jako vliv měkké moci,
která je skrze mezinárodní spolupráci aplikována na stát. Teorie mezinárodní spolupráce tak
pracuje nepřímo s konceptem měkké moci. Aspektem, kterým se mezinárodní spolupráce
v liberalistickém pojetí od sebe odlišují, je složitost definování konkrétního cíle (oproti
realismu to není jen vojenská bezpečnost)67 a skutečnost, že cíle hráčů se v rámci jedné
spolupráce

66

mohou

lišit.68

Zároveň

se jednotlivé kooperace od

sebe odlišují

Srov. KEOHANE, NYE. “Power and Interdependence“, 38–60 (viz celá kapitola Explaining

International Regime Change“; DORAN. a, „International Cooperation. The Extents and Limits of
Multilateralism“, 49–50.
67

V otázce hlavních cílů spolupráce realismus jednoznačně odlišuje „vysokou politiku“ (velké

strategie, aliance, národní a mezinárodní bezpečnost) a „nízkou politiku“ (obchod, finance, měnová
výměna, právo v oblasti rybářství, aj.). (VIOTTI. „International Relations Theory. Realism, Pluralism,
Globalism“, 56–57.
68

KEOHANE, NYE. „Power and Interdependence“, 37.
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i rozdílnou oblastí spolupráce (portfolio), ale i odlišným postavením, jaké v nich členové
zaujímají.
V tomto případě tak můžeme hovořit o asymetrickém nebo symetrickém vztahu mezi
aktéry. Interdependence totiž neznamená rovnost, ale postoj mezi aktéry, založený na jejich
zranitelnosti (vulnerability) a citlivosti (sensibility), který vytváří komplikovaný vztah o
vzájemné závislosti.69 Bude-li se vycházet z Roberta Keohana a Josepha Nye, konkrétně
jejich stati, kde porovnávají bilaterální vztahy na dimenzi komplexní interdependence a
asymetrie, teorie mezinárodní spolupráce tak vychází z teze, že narůstající asymetrie ještě
neznamená nárůst interdependence.70 To ovšem neplatí pro nárůst moci, tj. nárůstu šance na
aplikování měkké moci skrze spolupráci, která s nárůstem asymetrie ve prospěch daného
aktéra, roste.
S výše uvedenou liberální teorií mezinárodních vztahů počítá též Andrew Moravcsik,
který však vidí vyšší riziko vzniku konfliktu mezi aktéry než Keohane. Nicméně i on vychází
ve své teorii (která je oproti výše uvedené teorii více ekonomická) z historické změny a
jednoznačného vývoje aktérů. Byť více pracuje s možností konfliktu, vychází rovněž
z historické

proměny,

která

je

dána

národním

sebeurčením

a

sociálním

občanstvím, narůstající komplexností ekonomické integrace a liberální demokratickou
správou. Jako zdroj klíčové změny zájmů (a následnou shodnost zájmů mezi aktéry) spatřuje
sociální identity, povahu domácích institucí a stejně jako Nye či Keohane rovněž
interdependenci.71

1.2.2 Aplikace teorie na norskou politiku spolupráce
Výše uvedený teoretický rámec vychází z obecné roviny teorie a nyní je zapotřebí
objasnit jeho aplikaci na téma norské politiky spolupráce. Ta zastává v kontextu evropské
mezinárodní spolupráce velice specifické postavení, díky svému tradičnímu postoji vůči
mezinárodním spolupracím. Z již zmíněného historického vývoje je zřejmé, že nelze
jednoznačně říci, zda Norsko chce spolupracovat či nikoliv. Jednoznačně však lze

69

Srov. VIOTTI, Paul R., „Interantional Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism“, 55–57;

KEOHANE, NYE, „Power and Interdependence“, 8; NYE, „The Future of Power“, 54–62.
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KARLAS. „Liberalismus a velké teorie mezinárodních vztahů“, 15.
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konstatovat, že právě toto kontinuální norské chování přinejmenším od druhé světové války
je charakteristickým rysem norské zahraniční politiky v oblasti spolupráce.
Norská zahraniční politika se vyznačuje prvky obou tendencí, tj. spolupracovat
i nespolupracovat. V rámci zachování paralely teoretického vymezení lze říci, že Norsko
našlo třetí cestu v případu Rousseauova honu na jelena či zajíce, neboť se mu podařilo najít
si způsob, jakým spolupracovat, ale přitom si zachovat individuální rozhodování. Zároveň
se této severské zemi podařilo si z politiky spolupráce vytvořit velice efektivní nástroj měkké
moci, jak je touto diplomovou prací ukázáno.
Aplikace teorie mezinárodní spolupráce na příklad norské politiky spolupráce
(v oblasti vzdělávání a výzkumu) je vysvětlena dle následného schématu, které přímo
vychází z výše představeného teoretického rámce a konkrétní teorie mezinárodní
spolupráce, počínaje aplikováním honu na jelena dle požadavků norské společnosti. A to
z důvodu, že liberalismus, respektive neoliberalistický institucionalismus, byl již obhájen na
obecně teoretické rovině (stejně jako důvody jeho upřednostnění před realismem či jinými
teoretickými přístupy).
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Graf 5: Schéma aplikace teoretického rámce na problematiku norské spolupráce

Zdroj: autorka práce.

Začne-li se u požadavků společnosti, zda se chce začlenit do spolupráce či nikoliv,
jsou zde dvě roviny. První z nich vychází z referend o norském přístupu do struktur evropské
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integrace,72 druhé z přístupu norské veřejnosti ke spolupráci jako takové. První rovina je
založená na přímé norské participaci v evropských strukturách, avšak Norsko o členství
v Evropské unii neprojevilo zájem a rozhodlo se stát stranou. To ovšem neznamená, že s
Evropskou unií nespolupracuje. Norské členství v NATO (Norsko bylo jedním ze
zakládajících členů), členství v Evropském sdružení volného obchodu, poté smlouva EHP
z roku 1992 o přístupu Norska do Evropského hospodářského prostoru, norské zapojení se
do severských struktur (Severská rada, Severská rada ministrů) naplňuje zmíněný tradiční
rys norské zahraniční politiky se zapojit, ale po svém.73 Polemizovat tak o norských
požadavcích na zapojení se do spolupráce tak není třeba více analyzovat na této obecné
úrovni, neboť norská moderní, globalizovaná společnost si rozhodně nepřeje být izolovaná
jak v severském, evropském ani globálním kontextu. Naopak.
Přejde-li se ve schématu k teorii honu na jelena nebo zajíce Jeana Jacquese
Rousseaua, stojí proti sobě obdobné tvrzení – norská spolupráce versus nespolupráce.
Norsko je sice aktérem, který volí na první pohled individuální cestu, avšak tvrdit, že se
„honí za zajícem“ je poněkud nepatřičné. Příčina norského suverénního postoje vychází
z norského bohatství, které země produkuje převážně z ropy.74 Nicméně v teoretickém rámci
bylo vysvětleno, že ekonomické hledisko není jediným aspektem neoliberálního
institucionalismu (na rozdíl například od globalismu). Norsko (resp. norská společnost) má
jiné požadavky, které skrze politiku spolupráce řeší. Zcela zásadním je například bezpečnost,
která dokazuje, že pokud se jedná o norský zájem (požadavek), Norsko je schopné se
okamžitě plně zapojit do mezinárodní spolupráce, například NATO.75
Další oblast, která je Norským požadavkům velice blízká a motivuje norskou
společnost „spolupracovat při honu na jelena“ je právě oblast vzdělávání a výzkumu. Pro
Norsko, respektive jeho několik posledních vlád, je totiž vzdělávání a výzkum zcela prioritní
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sektor. O tom svědčí i skutečnost, že Norsko se stalo třetím státem světa nejvíce utrácejícím
za oblast vzdělávání a výzkumu.76
Obecně je oblast vzdělávání, zvláště pak výzkumu, přímo determinována
k mezinárodní spolupráci. „Věda a technologie – a obecněji vědomosti jako takové – jsou
dnes jednomyslně považovány za významný zdroj hospodářského a společenského rozvoje.
Potvrzují to i historická fakta: na kvalitě vzdělávání a investicích do výzkumu a vývoje
dlouhodobě závisí pokrok a hmotný blahobyt národů.“77 Spojitost mezi užitím měkké moci
skrze spolupráci ve vzdělávání a výzkumu a norské vstřícnosti vůči financování sektoru
vzdělávání a výzkumu nemůže zůstat odděleně. Mathilde Chatin a Guilio M. Gallarotti
v kapitole „The BRICS and soft power“ na případu seskupení států BRICS analyzují různé
sektory, skrze které může být měkká moc uplatněna, a definují dva rámce: mezinárodní
zdroje (zahraniční politika a akce) a domácí zdroje (domácí politika a akce), přičemž oba
dva rámce se navzájem propojují a ovlivňují.78 Stejných vlastností dosahuje i norský případ,
a proto oddělit striktně norskou zahraniční a domácí politiku nelze.
Je nemyslitelné, že by Norsko bylo jedním ze tří států světa, který investuje nejvíce
peněz do oblasti vzdělávání a výzkumu, a zároveň by daný sektor nevyužívala k vědecké
diplomacii, jejíž význam v současnosti neustále roste. Pierre-Bruno Ruffini se ve své práci
Věda a diplomacie zabývá motivací států v posledních letech navyšovat prostředky na rozvoj
vědecké diplomacie. „Mezinárodní vliv země, který můžeme definovat jako její schopnost
usměrňovat rozhodovací procesy a působit na běh událostí, úzce souvisí s atraktivitou
národního výzkumného systému a otevřeností vůči spolupráci. Nejde však jen o pozitivní
působení navenek, jeho přirozeným zdrojem je domácí vědecká obec, pokud dosahuje
vysokých vědeckých výkonů a je mezinárodně uznávána.“79
Stejnou motivaci lze nalézt i v případě Norska – aby norská společnost dokázala držet
krok s vývojem ve světovém kontextu, je nutné v současném, globalizovaném světě její
76
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spolupráce a provázanost, nikoliv izolace. Jako dobré tvrzení podporující tuto tezi slouží i
skutečnost, že v současném světě se z tohoto důvodu otevírají i společnosti, které jsou jinak
silně izolované či explicitní (např. Čína, Severní Korea).80
Motivace Norska spolupracovat (nejen v oblasti vzdělávání a výzkumu) ovšem
nesouvisí pouze se snahou zabránit izolaci norské společnosti. Teorie mezinárodní
spolupráce vychází z předpokladu, že aktéři spolupracují, aby skrze instituci mohly naplnit
své požadavky a posilovat své postavení, mimo jiné skrze prosazování svých norem a
hodnot. To v případě Norska (i Evropy) je zejména svoboda a demokracie. Fareed Zakaria
ve svém světoznámém díle Budoucnost svobody pracuje s konceptem rozšiřování a budování
svobody, přičemž příčinu nedemokratických režimů vidí primárně v kultuře.81 Proto je
jedním z primárních cílů měkké moci právě kultura.82 A nejjednodušší způsob, jak přenášet
kulturní (potažmo morální a demokratické) hodnoty do společnosti, je skrze vzdělávání.
Odtud také pramení motivace Norska spolupracovat v oblasti vzdělávání a výzkumu, tj.
kvůli bezpečnosti, rozvoji a utužování demokracie (jak v domácím prostředí, tak ve světě).
Samozřejmě v neposlední řadě i kvůli norské konkurenceschopnosti.
Užije-li se nyní hra na kuře, Norsko si je velmi dobře vědomo, že kvůli svému
nezapojení se do evropských integračních struktur, je vždy lehce na hraně izolace. Z tohoto
důvodu v případě hry na kuře nemá zájem vyhrát. Výhrou by sice získalo prestiž, ale pouze
v krátkodobém horizontu. Navíc by to mohlo paradoxně oslabit jeho postavení, pokud by se
jeho výhra stala překážkou k opětovnému jednání s poraženou stranou. Kolize ani prohra
samozřejmě nepřipadají v úvahu. Proto je politika spolupráce Norska vlastně jediná možná
cesta, jak prosazovat své zájmy a cíle v dlouhodobém horizontu.
Norsko participuje v několika institucích, které jsou orientovány na oblast vzdělávání
a výzkumu, které se od sebe liší postavením, jaké v nich Norsko zastává. Obecně můžeme
říci, že aktér zapojený do mezinárodní spolupráce může zastávat tři pozice: podřadnou,
rovnocennou a nadřazenou ostatním účastníkům spolupráce. Toto členění vychází
z asymetrického mocenského vztahu, pokud je přijata teze, že neexistuje „čistá“ spolupráce
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(viz Charles Doran)83 a zároveň argument, že interdependence není rovnocenná (viz Paul
R. Viotti).84
1.3

Cíl, výzkumná kritéria a výzkumné otázky
Při uplatnění teorie mezinárodní spolupráce v praxi, je zde kritérium, skrze které

můžeme problematiku analyzovat – hloubka spolupráce, kterou se rozumí víceúrovňové
propojení aktérů napříč mezinárodní institucí (zde myšlena konkrétní spolupráce).85 Analýza
hloubky spolupráce říká, jak je daná instituce propojená, jaké je postavení jejích členů,
v jakém jsou mezi sebou vztahu, jak funguje a jakým způsobem dochází ke kompromisu při
jednání, kdo jí řídí, případně kdo má největší podíl na moci, jakým způsobem je financována
a jak jsou (nejen finanční) prostředky rozdělovány atd.
Norská politika spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu je velice komplikovaná
oblast, která se liší v několika ohledech. Z tohoto důvodu musí být stanovena výzkumná
kritéria, skrze něž se výzkum norské spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu naplní.
Schéma teoretického rámce, tak jak byl představen v Grafu, dokládá tři výzkumná kritéria,
skrze která je nutné instituce analyzovat – proces vyjednávání, charakter instituce a efekt na
režim.
Prvním z nich je proces vyjednávání, který zodpoví otázky, jak a proč spolupráce
vznikla, na jakých základech byla založena, s jakými cíli, s jakým časovým horizontem
(krátkodobá/dlouhodobá) apod. Toto první kritérium vychází z Rousseauva honu na jelena,
neboť se zabývá okamžikem procesu vyjednávání, tj. momentem, kde se aktéři rozhodnou,
jestli a proč budou spolupracovat. V kontextu výzkumu této diplomové práce je smyslem
prvního výzkumného kritéria zodpovědět, proč se Norsko účastní této spolupráce a jakým
způsobem se do ní zapojilo. K tomu je užita syntéza historického vývoje dané spolupráce
z pohledu norské perspektivy, kdy sumarizace historických poznatků zodpoví otázky o
norské účasti v instituci a příčinách, proč se Norsko do ní zapojilo.
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Druhým výzkumným kritériem je charakter instituce, jehož smyslem je zodpovědět,
jaké je postavení Norska a ostatních aktérů v dané instituci. Z toho vyplývá i zodpovězení,
jaké mají aktéři pravomoci a povinnosti, co danou spoluprací získávají a naopak ztrácejí,
jaké je financování instituce, kým je řízena a kdo se podílí na rozhodovacích procesech apod.
Veškeré tyto odpovědi lze získat kombinací indukce, tj. vyvozováním závěrů na základě
poznatků o jednotlivostech, a abdukce, tj. odvození na základě vnějšího vysvětlení.
Druhé výzkumné kritérium zároveň hodnotí vztahy mezi aktéry a posuzuje jejich
asymetrii a rovnováhu. V případě posuzování vztahů mezi Norskem a ostatními aktéry je
nutné detekovat úroveň interdependence. Zde se výzkum drží oficiální interpretace Roberta
Keohana a Josepha Nye, kteří ve své práci Power and Interdependence definovali tři
základní rysy pro rozpoznání interdependence: společnosti uvnitř států jsou propojeny
četnými sítěmi (1), chybí zde hierarchie mezi problémy, tj. vojenská bezpečnost neustále
nedominuje zahraniční politice (2) a ozbrojené síly nejsou hlavním způsobem řešení
konfliktů (3).86
Posledním výzkumným kritériem je efekt na režim, kterým se zodpoví, jestli a jak se
užívá měkká moc, a to jak mezi aktéry v rámci instituce, tak při uplatňování vlivu Norska
vůči jiným společnostem. Koncept měkké moci, kterou instituce může disponovat, pracuje
dle Roberta Keohana a Stanleyho Hoffmana se šesti identifikačními prvky, které byly
představeny v Tabulce 3 v teoretickém vymezení tématu.87 Třetí výzkumné kritérium tak
bude naplněno analýzou, kolik z těchto šesti identifikačních prvků Norsko svou účastí v dané
spolupráci splňuje.
Přestože existují názory, že výzkumná kritéria by ve výzkumu měla odpovídat dílčím
kapitolám této práce, z důvodu rozsáhlosti problematiky byla zvolena jiná kompozice.
Kapitoly této diplomové práce jsou rozdělené na tři části podle postavení, jakého Norsko
v dané instituci zastává. Jedná se tak o členění na kapitoly o spolupráci Norska z pohledu
podřadného partnera, ve kterém je Norsko ve spolupráci s Evropskou unií, o spolupráci
Norska z pohledu rovnocenného aktéra, tj. spolupráce severského regionalismu, a o
spolupráci Norska z pozice nadřazeného aktéra, jenž odpovídá norskému postavení v rámci
Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů. Tyto tři spolupráce jsou
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podrobené výzkumným kritériím samostatně, aby byla zachována přehlednost. Závěry
dílčích analýz jednotlivých spoluprací jsou následně komparovány v samostatné kapitole
věnované norské politice spolupráce, kde jsou zasazeny do vzájemného kontextu.
Výzkumná otázka této diplomové práce je zodpovědět, jak se liší postavení Norska
v mezinárodní spolupráci v pozici podřadného, rovnocenného a nadřazeného aktéra a jakým
způsobem se liší v těchto třech pozicích možnost Norska aplikovat skrze danou instituci svou
měkkou moc. Cílem této diplomové práce tak není analyzovat celkovou norskou politiku
vzdělávání a výzkumu, neboť k tomu by byla potřebná rozsáhlá analýza norských
vnitrostranických jednání a vzájemných vztahů uvnitř norské společnosti.88
1.4

Metoda práce a vymezení tématu
Jelikož Norsko neparticipuje v lineární evropské spolupráci (tj. chronologicky se

vyvíjejících evropských integračních strukturách), je zapojeno do mnohých bilaterálních i
multilaterálních spoluprací a programů. Dále je vázáno mnohými nadnárodními smlouvami
a celkově jeho „vlastní integrační struktura“ napříč prostupuje různé oblasti a disciplíny.
Z tohoto důvodu bylo třeba pro diplomovou práci stanovit výseč jedné konkrétní oblasti,
která by byla tematickým rozsahem adekvátní diplomovému výzkumu a zároveň
vyjadřovala norské hodnoty, splňovala kritéria měkké moci a odrážela kontinuitu norské
zahraniční politiky.
Význam vzdělávání a výzkumu v kontextu diplomacie či demokratizačního nástroje
byl již vysvětlen. Stejně tak i význam vzdělávání a výzkumu pro samotnou norskou
společnost, odrážející se v nadprůměrném financováním daného sektoru jak pro vzdělávání
a výzkum v domácím prostředí, tak i pro zahraniční. Spolupráce v oblasti vzdělávání a
výzkumu je tak užita pouze jako specifikační jednotka, jako případ, na kterém je možné
norskou politiku spolupráce jako nástroje měkké moci norské zahraniční politiky
vypozorovat a analyzovat v kontextu odlišného norského postavení v rámci odlišných
institucí spolupráce.
V kapitole 1.3 byla stanovena výzkumná kritéria, výzkumné otázky a cíle, čímž bylo
vysvětleno, co se bude v této diplomové práci zkoumat. V této kapitole věnované metodě je
tak zapotřebí objasnit, jakým způsobem se data zpracovávají. Pro následný výzkum je
zvolena kombinace jak kvantitativních, tak i kvalitativních metod, neboť k rozsahu a
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odlišnosti dat je zapotřebí využít různé metody dle individuální vhodnosti. Nyní bude toto
tvrzení více upřesněno.
Při naplnění prvního kritéria – procesu vyjednávání – se zkoumá, proč se Norsko do
spolupráce zapojilo, s jakým cílem, zda se jednalo o plánovanou dlouhodobou spolupráci či
nikoliv apod. Toto kritérium je nejvhodnější zkoumat syntézou historického vývoje norské
politiky, neboť základními daty pro toto kritérium jsou informace o historickém vývoji.
Zkoumána jsou tak převážně data věnovaná evropské integraci a jejímu vývoji, nicméně
velká část dat pochází z pramenů, např. zakládací listiny spolupráce, bilaterální smlouvy,
výroční zprávy, výsledky referend apod. Tyto zdroje jsou podrobeny důkladné obsahové
analýze za účelem rekonstruovat vztahy, jaké panovaly mezi aktéry na pozadí vzniku dané
spolupráce, a jaké vztahy mezi aktéry panují dodnes. Přístup, který je užit při analýze těchto
dat, je kvalitativní výzkum a následná indukce.
Samostatnou skupinou dat jsou data potřebná pro naplnění druhého výzkumného
kritéria – charakteru instituce. V případě Fondů EHP a Norských fondů se jedná o jednotlivá
memoranda o porozumění (memorandum of understanding) – bilaterální smlouvy mezi
Norskem (potažmo Islandem a Lichtenštejskem) a přijímajícím státem. V případě norské
spolupráce v severském regionu se zkoumají rozpočty z jednotlivých let Severské rady
ministrů. Data o finančních poměrech mezi aktéry jsou nejprve tabelována. Chybějící data,
např. závěrečná neúčast Maďarska v programu EHP, jsou kódována na nulové hodnoty, a
jelikož tím zbývají pouze čistě měřitelné proměnné, následuje jejich strukturované
pozorování a poměřování. Největší problém je výpočet proměnných norských podílů a
investic do programů, neboť data norského financování nejsou nikde souhrnně uveřejněna.89
Proto jsou v některých případech, jako je třeba financování norské investice do
evropských programů, data nutné nejprve lokalizovat. K tomu slouží obsahová analýza výše
uvedených materiálů. Stejně se přistupuje i k rozpočtům Severské rady ministrů, kde je nutné
norský podíl nejprve dopočítat kvantitativními metodami, neboť zdroje uvádí pouze celkové
rozpočty a procentuální zastoupení států na něm. Tento druhý typ dat je naopak již
89
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s přibližnými očekávanými výstupy měření, tj. z dat prvního kritéria jsou již zřejmé
pravděpodobné hodnoty, které jsou následným měřením získány. Druhá skupina dat tak je
zpracována kvantitativními výpočty a dedukcí.
Třetí typ dat, je ukázkovým sloučeným dvou, výše popsaných metod. Data třetího
výzkumného kritéria – efektu na režim – jsou zpracována smíšeným typem výzkumu, kdy
jsou již získaná data z prvních dvou kritérií doplněna o výsledky obsahových analýz
relevantních materiálů. Mezi ty řadíme například různé (i starší) oficiální materiály
(prezentace, brožury, evaluace). Zásadním pramenem také jsou oficiální databáze. Při
zkoumání třetího kritéria jsou také opětovně využita memoranda o porozumění Fondů EHP
a Norska, která jsou však v tomto případě podrobena rozsáhlé obsahové analýze pro zjištění,
jaké sektory a programy byly v programu dotovány a kolik z nich (a jaké finanční podpory)
jsou programy vzdělávání a výzkumu.
Norská strana může v oblasti vzdělávání a výzkumu spolupracovat na několika
úrovních, které definují jednotlivé kapitoly diplomové práce. První z nich je spolupráce, kde
Norsko figuruje v postavení podřadného aktéra, tj. jeho vliv na ovlivňování rozhodování a
možnosti aplikování měkké moci skrze instituci je nejmenší. Takový vztah má Norsko
s Evropskou unií, kde je přímé norské zapojení do programů Evropské unie, přestože není
jejím členem. Právě tento příklad bude sloužit v první kapitole analytické části jako příklad,
na kterém bude norská politika vytváření zahraniční politiky skrze soft-power z pozice
podřadného aktéra konkrétněji analyzována.
Druhá pozice, jaké může Norsko v politice spolupráce zastávat, je postavení
rovnocenné vůči ostatním aktérům dané spolupráce skrze instituci. Tento postoj Norsko
zastává v kontextu severské spolupráce, kde všechny členské státy zastávání v principiálním
nastavení vztahů rovnocenné postavení, tj. všechny státy jsou si při vyjednávání rovny, byť
asymetrie ve vztazích je samozřejmá například rozdílným financováním. Nicméně ve
spolupráci založené na severském regionalismu jsou spolupráce založené na rovnosti aktérů.
Této druhé úrovni, kdy Norsko ve spolupráci participuje z pozice rovnocenného aktéra, bude
věnována pozornost v druhé kapitole analytické části
Poslední úrovní, jaké stát může v mezinárodní spolupráci zastat, je nadřazený postoj
vůči ostatním aktérů participující v instituci. Tato úroveň je velmi dobře zastoupena
v případu norské participace ve Fondech Evropského hospodářského prostoru a Norských
fondech, které formou grantů organizují vzdělávací a výzkumné programy ve státech střední,
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jižní a východní Evropy. Jak je ve třetí kapitole analytické části podloženo, Norsko v této
koordinační instituci zastává pozici zcela nadřazeného aktéra, mající zcela unikátní
postavení pro aplikování své měkké moci. V této úrovni také asymetrie vztahů dosahuje
největších rozdílů ve prospěch Norska, což je přímo úměrné i nárůstu jeho vlivu skrze danou
instituci.
Poslední metodologické vymezení tématu se týká časového úseku, který je vybrán
pro analýzu norské politiky spolupráce. Při definování časového rámce je třeba nejprve
analyzovat základní mezníky, které s norskou politikou spolupráce souvisí. Mezi kritéria
časového vymezení se řadí časové vymezení jednotlivých programů, přistoupení nebo
odstoupení dalších členů do nebo ze spolupráce, změna podmínek ve spolupráci, nová
politika definována např. změnou národní vlády, aj. Po rešerši těchto vlivů bylo stanovené
časové období na rozmezí let 2008 až 2018 z následujících důvodů.
V roce 2008 totiž v severské spolupráci došlo k radikální změně programů – do
programů Nordplus a NordForsk byly přizvány i pobaltské státy Estonsko, Lotyšsko a Litva,
které v programech hrají významnou roli (zejména jako příjemce) dodnes. Proto stanovené
časového období dříve, tj. na období čistě severské spolupráce, by bylo neporovnatelné se
současným stavem.
Z pohledu spolupráce, kde Norsko zastává nadřazené postavení, tj. Fondy EHP a
Norské fondy, v roce 2008 vrcholily přípravy na nové finanční období, které bylo spuštěno
v lednu 2009. Výše uvedené časové vymezení tak rovněž reflektovalo současný stav a
nehrozilo zkreslení komparací neporovnatelného, kterým by bylo započtení předchozího
finančního období 2004–2009.
V kontextu spolupráce, kde Norsko zastává postavení podřadného aktéra, se
definované časové vymezení rovněž nevylučuje s analýzou dané politiky, neboť současný
stav je založen na Strategickém cíli evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě,
která byla schválena v roce 2009. Zároveň je možné analýzu provádět pouze na již
skončeném, zrekapitulovaném roce. Z toho důvodu bylo časové omezení ukončeno v roce
2018. Časové vymezení 2008 až 2018 je vhodné pro časové vymezení výzkumu, neboť
započítává veškeré zásadní podněty, které norskou spolupráci v oblasti vzdělávání a
výzkumu na všech třech úrovních obsahově definují v její současné podobě.
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2.1

Spolupráce Norska z pozice podřadného aktéra
Proces vyjednávání norské spolupráce s Evropskou unií
Evropská integrace byla stěžejní otázkou po druhé světová válce, ke které si všechny

státy musely vytvořit vlastní stanovisko, zda se integrovat, jak a do jaké míry. Zatímco pro
jedny byla snahou pro nastolení a zaručení míru v dalších, poválečných dekádách
evropských dějin a sjednocením proti případnému ohrožení Evropy a její demokracie od
Sovětského svazu a jeho Východního bloku, pro jiné byla svazujícím nadnárodním prvkem
ubírající státům v nadcházející době tolik potřebnou suverenitu.
Přestože Norsko dodnes stojí vně evropských integračních struktur, hraje významnou
roli v kontextu vývoje tohoto nadnárodního evropského projektu, hned ze dvou aspektů.
První je skutečnost, že žádný jiný stát nepodával přihlášku do organizace, kterou následně
hned dva krát odmítl. Druhým je současný přístup Norska k Evropské unii, kdy Norsko
„faxuje“ evropskou legislativu a za cenu obřích investicí do EU se zapojuje do jejích
programů.90 V minulosti tomu ale tak nebylo.
Norsko od druhé světové války mnoho výdělečných sfér pozvedající jeho ekonomiku
nemělo – jednalo se o různorodou ekonomiku s malým přímým státním vlastnictvím
v průmyslu.91 Nejvýznamnějšími sektory bylo již tradičně norské rybářství, dřevařství a
zemědělství. Již z meziválečných dob platilo v případě Norska jakési nepsané pravidlo, že
všechny norské vlády se snažily zemi orientovat na severoatlantický trh a Velkou Británii.92
Změna přichází až po druhé světové válce, kdy okupace Norska změnila priority státu
na primárně obrannou – důkazem může být angažmá Norska jako jednoho ze zakládajících
státu NATO.93 Pravdou však je, že obrana se neobejde bez peněz a těch v Norsku po druhé
světové válce bylo potřeba. Proto bylo také Norsko zapojeno do Marshallova plánu, který se
stal jasnou základnou orientace norské zahraniční a ekonomické politiky na severoatlantický
prostor.94
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V 50. letech si Norsko ale muselo najít nová odbytiště, které nalezlo ve svých
skandinávských sousedech (zejména v Dánsku) a Velké Británii, se kterou mělo již četné
předešlé styky.95 Norsko se v 60. a 70. letech zapojit do EHS nechtělo, neboť mnozí
společný trh považovali za místo „diskriminace“ (tj. ne-garance konkurenceschopnosti)
norského zboží, což by se vážně dotklo průmyslové výroby a vývozu, např. ferosilicia,
hliníku, výrobků ze dřeva.96 Proto se hned od počátku debaty objevovaly v Norsku názory,
že vstup do EHS by zemi silně ekonomicky poškodil.
Největší negativum vstupu do evropských integračních struktur byla otázka rybolovu
a zemědělství, neboť „pro norské rybáře bylo důležité zachovat si výlučné právo rybolovu
podél norského pobřeží, pro zemědělce bylo podstatné, že v důsledku nepříznivých
přírodních podmínek nebude norské zemědělství na evropském trhu konkurenceschopné,
protože ES odmítalo poskytnout Norsku výjimku.“97 Co se však jevilo jako největší
překážka, byla skutečnost, že v případě zemědělství se nejednalo jen o zemědělské výrobky
a zvěř, kde by se Norsko muselo otevřít ostatním členským státům ES,98 nýbrž i o vodní sílu
a ropu.99
Na druhé straně stála skupina, která naopak vstup Norska do evropské integrace
viděla velice pozitivně, zejména v jeho otevření trhu Evropě. Dále zde byla silná
argumentace, že izolace by naopak mohla přinést již zmíněné zastavení ekonomického růstu,
v jehož souvislosti by došlo k navýšení nezaměstnanosti. Přívrženci EU tak volali po vstupu
do největšího evropského trhu a možnosti nabídnout své produkty a služby, čímž by došlo k
vymanění se z ekonomické izolace, která by byla jednoznačnou reakcí v případě připojení
Velké Británie, Irska a zejména Dánska v roce 1974, a Švédska a Finska v roce 1995.
Avšak byla to právě ropa, která se výrazně podepsala na změně argumentace i
hospodářské situace v 70. letech. „Příjem za ropu ulevil tlakům na ekonomiku v obtížném
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období od r. 1973. Nezaměstnanost byla až do konce 80. let malá a stát se se svou sociální
péčí těšil neklesající důvěře.“100 Očekávána izolace po vstupu Dánska, Velké Británie a Irska
nenastala, a to ani po přistoupení Švédska a Finska do EU.
To bylo dáno zejména rychlým jednáním vlády, která hned poté, co Norsko v roce
1994 v referendu odmítlo připojení se k Evropské unii, přišla s řešením v podobě daňové
reformy, která měla za cíl v Norsku vytvořit dostatečně atraktivní podmínky pro zahraniční
investory.101 Reforma sice zvýšila daň z přidané hodnoty na 22 %, avšak zahrnovala mnoho
výjimek v souvislosti s podnikáním a podporou byznysu.102
Tím je stručně analyzováno ekonomické zákulisí zahraničních vztahů Norska a
evropských integračních struktur. Přesto pro analýzu norské politiky vzdělávání
s Evropskou unií je třeba vyřešit i otázku politické a společenské nálady v Norsku vůči
Evropské unii.
Nejjednodušší, jak zodpovědět otázku, jaký vztah mají Norové k Evropské unii, je
využít politické výsledky. Díky oficiálnímu norskému statistickému úřadu (Statistisk
Sentralbyrå) jsou k dispozici komplexní výsledky několika posledních celostátních voleb do
norského Stortingu, i jednotlivé rozdělení politických stran ve svém přístupu ke spolupráci
s Evropskou unií. Jednotlivé výsledky parlamentních voleb z let 1993, 1997, 2001, 2005,
2009 a 2013 byly zpracovány jako příloha v závěru této diplomové práce. Z těchto výsledků
je možné vypracovat následný graf 6.
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Graf 6: Vývoj proměny procentuálního zastoupení norských parlamentních stran v letech
1993–2017

Zdroj: Hodnoty jsou získány skrze výsledky parlamentních voleb z let 1993, 1997, 2001, 2005, 2009,
2013 a 2017. Zdroj zpracovaných dat: Oficiální stránky Statistik Sentralbyrå, [online]. [cit. 17. 2.
2019]: Dostupné na: https://www.ssb.no.

Právě názorový vývoj norské společnosti vůči evropské spolupráci v Norsku nejlépe
deklarují výsledky parlamentních voleb, respektive orientace jednotlivých politických stran
na nebo proti Evropské unii.
Mezi předními stoupenci argumentu pro vstup Norska do evropské integrace v roce
1993 byla levicová Norská strana práce a pravicová Konzervativní strana (Høyre). Od 90.
let je politická strana Høyre tradiční norskou stranou do současnosti hlasitě zastávající
pozitivní přístup ke spolupráci Norska s EU.103
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Na druhé straně se v politickém klání před druhým referendem o přistoupení Norska
do EU v roce 1994 proti integraci jasně vyhranily Liberální strana (Venstre) a Křesťanská
lidová strana (Kristelig Folkeparti),104 Strana středu (Senterpartiet) a Socialistická lidová
strana (Socialistisk Ventreparti). Tyto strany dodnes zachovávají vůči Evropské unii
negativní postoj.105
Pokud tak tyto dvě názorově odlišné seskupení sdružíme dle jejich postoje
k evropské spolupráci, vzniknou nám zde tři bloky: v prvním jsou strany Konzervativní
strany a Norské straně práce, které jsou pro svou vstřícnou politiku spolupráce s EU v Grafu
7 vyznačeny v odstínech modré; červené a žluté odstíny symbolizují negativní přístup Strany
centra, Socialistické lidové strany Křesťanské lidové strany, Liberální strany a Červené
volební aliance ke spolupráci s EU, a třetím blokem je seskupení Pokrokové strany a
ostatních parlamentních stran znázorněné pro svou nerozhodnost vůči evropské spolupráci
v odstínech šedé.
Vizualizace v Grafu 7 slouží velmi dobře pro získání představy, jaké nálady v norské
společnosti vůči Evropské unii převládají. A jelikož již bylo objasněno, že je to právě široká
veřejnost, která participuje ve vzdělávacích programech a pro kterou jsou dané programy
určené, respektive odkud vychází požadavky společnosti, politické seskupení je jejím
jednoznačným odrazem.
Jak již bylo zmíněno, Norsko není členem Evropské unie, je (pouze) členem
Evropského hospodářského prostoru a s EU má uzavřenu asociační smlouvu, která mu
umožňuje volný přístup k Jednotnému evropskému trhu (European Singel Market), aniž by
se Norsko muselo podílet na evropské rozpočtu či se řídit jednotnou zemědělskou a
rybářskou politikou. Na druhou stranu to ale neznamená, že tento vztah vyhovuje oběma
stranám.106
Iver B. Neumann ve své stati „This little piggy stayed at home – Why Norway is not
a member of the EU“ definuje norský politický diskurz založený na lidu („the people“) a
pracuje s tezí Rune Slagstada, že identita norského systému je vázaná národním
European Non-Member States, Journal of Commom Market Studies [online]:2013, 51 (1) [cit. 3. 3. 2018].
Dostupné na Ebscohost.com, 125).
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patriotismem, který se stal sebe-identifikátorem pro ty, kteří jsou proti norskému členství
v EU.107

2.2

Charakter norské spolupráce s Evropskou unií
Norsko zůstává stranou evropské integraci, což vyhovuje jeho politickému diskurzu,

na druhou stranu však bylo objasněno, že motivací Norska pro ne-vstup do integračních
spoluprací byla především snaha zachovat si plnou norskou svobodu a možnosti vlastního
rozhodování. Tato norská zásada platí i vůči EU a Norsko si tak vyjednalo bilaterálními
dohodami přístup k tomu, o co má zájem, a za svou účast v daných programech poté platí.108
V případech jak severské, tak i evropské spolupráce ve vzdělávání platí, že
financování projektů není organizováno přímo norskou vládou. V tomto případě se jedná o
rozhodnutí Evropské komise a peníze na financování vzdělávacích a výzkumných programů
vychází z celkového evropského rozpočtu.109 Pro zjišťování norského příspěvku do
evropských programů by musely být přístupné informace celkové výše norského příspěvku
do EU. A to není tak jednoznačné.
To je způsobeno tím, že Norsko není vázáno pouze smlouvou EHP (EEA
Agreement),110 ale jeho finanční závazky jsou dány i mnohými dalšími bilaterálními norskoevropskými smlouvami. Z tohoto důvodu tak můžeme pracovat pouze s dílčími
informacemi. Hlavní z nich jsou informace Norského ministerstva zahraniční, odboru Mise
Norska při EU (oficiálně Mission of Norway to the EU of the Norwegian Ministry of Foreign
Affairs), kde se uvádí: „Norsko se podílí na množství programů EU skrze ustanovení
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Smlouvou EHP nebo na základě bilaterálních dohod s EU. Největší jsou Horizont 2020 a
Erasmus+, Galileo a Copernicus. Norsko přispívá do rozpočtu programů, kterých se účastní
a na stejné úrovni jako členské státy EU. Pro období 2014–2020 je průměrný roční příspěvek
Norska 447 milionů Eur.“111
2.2.1 Programy spolupráce s EU
Program Horizont 2020 je rámcový program Evropské unie, který si jako první ze
svých priorit stanovil cíl vynikající vědy, konkrétně podpory projektu excelentního výzkumu
nových a ambiciózních technologií či mobilitu výzkumných pracovníků. Mezi další cíle řadí
vedoucí postavení evropského průmyslu, výzvy evropské společnosti a další aktivity
související s vědou (např. aktivity Evropského inovačního a technologického institutu,
Evropské rady pro inovace, EUROATOM, aj.).112
Program Galileo se věnuje Evropskému globálnímu navigačnímu družicovému
systému a jeho činnost úzce souvisí s vědeckou podporou, zejména skrze Evropskou
vesmírnou agenturou.113 Jeho význam pro Norsko je zejména v rozvoji vědeckých poznatků
v souvislosti s technickými a přírodními vědami.
Další z vědeckých programů, o který Norsko projevilo velký zájem je program
Copernicus, který se věnuje vědě v oblastech životního prostředí a přírodních věd. V rámci
něj operuje několik dílčích programů, které jsou velmi blízké norským hodnotám o péči
o životní prostředí. Jedná se o programy Copernicus Marine Environment Monitoring
Service, Copernicus Land Monitoring Service, Copernicus Atmosphere Monitoring Service,
Copernicus Climat Change Service, Copernicus Security Service a Copernicus Emergency
Management Service.
Programy Galileo, Horizont 2020 i Copernicus jsou programy věnující se čistě
vědecké činnosti. Norsko však projevilo zájem i o největší vzdělávací program EU, program
Eramus+. I do něj si Norsko vyjednalo přístup a vedle Islandu, Srbska, Turecka,
111
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Lichtenštejnska a Severní Makedonie je tak „zúčastněným nečlenským státem EU“, který se
do programu dodatečně zapojil.114 Program Erasmus původně figuroval pod názvem
Erasmus Mundus a byl členěn ještě na dílčí programy, např. LLP Comenius, LLP Grundvig,
aj. Tento program byl však s obdobím 2007–2013 ukončen, a v novém období 2014–2020
figuruje již jako zmíněný program Erasmus+.
Norsko se v prvním období zapojilo celkem do 19 programů EU a 26 evropských
agentur. Jejich výčet tvoří přílohu v závěru této diplomové práce, která není zmíněná zde,
neboť jejich výčet není až tak relevantní tomuto výzkumu. Financování, respektive poplatek
za přístup Norska k těmto programům je totiž placen jednotnou částkou z EHP. Jak již bylo
zmíněné, v případě Norské spolupráce v oblasti vzdělávání tento výzkum zasahuje dvě
období: 2007–2013 a 2014–2020.
V prvním zmiňovaném období bylo odsouhlaseno skrze Smlouvu EHP, že státy
Island, Norsko a Lichtenštejnsko zaplatí za přístup k těmto programům částku 130 milionů
Eur, každoročně se pravidelně navyšující, až dosáhne v roce 2013 výše 290 milionu Eur.115
Pro druhé období 2014–2020 bylo odsouhlaseno, že státy EHP zaplatí do rozpočtu Evropské
unii částku 306 milionů Eur v roce 2014, která se bude rovněž jako v předchozím období
pravidelně každoročně navyšovat, až dosáhne 550 milionů Eur v roce 2020.116
S danými hodnotami se dá již pracovat na zjištění výše norského financování
programů s Evropskou unií. V následné tabulce 6 jsou uvedené výše předložené informace
o povinných příspěvcích států EHP do evropského rozpočtu. Díky nim je možné dopočítat
kvantitativní metodou i zbylé hodnoty. Tím jsou k dispozici celkové příspěvky států EHP za
přístup k vybraným evropským programům. Norsko však není jediný stát v Evropském
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hospodářském prostoru, a proto bylo nutné ještě analyzovat dílčí hodnoty norských
příspěvků.
K tomu je potřeba již jediné informace, kterou je poměr mezi Islandem,
Lichtenštejnskem a Norskem ve financování EHP. V období 2007–2013 byl finanční poměr
stanoven na 95,8 % Norsko, 3 % Island a 1,2 % Lichtenštejnsko.117 Ve druhém období se
poměr financování mezi třemi aktéry změnil a Norsko se v současném období podílí na 97
% celkového financování.118
Tabulka 4: Příspěvek států EHP za přístup k vybraným programům Evropské unie

Příspěvek EHP

Z toho příspěvek Norska

(mil Eur)

(mil Eur)

2007

130

124,54

2008

156,6

150,02

2009

183,2

175,51

2010

210

201,18

2011

236,6

226,66

2012

263,2

252,15

2013

290

277,82

2014

306

296,82

2015

346,6

336,20

2016

387,2

375,58

2017

428

415,16

2018

468,6

454,54

2019

509,2

493,92

2020

550

533,50

Zdroj: Data získaná z oficiálních materiálů jsou uvedená tučně. Zbylá data byla dopočtena
kvantitativní metodou, na základě podpůrných informacích uvedených v textu výše. Zdroj: Norway
and the EU, Oficiální stránky norského ministerstva zahraničí [online] Publication number: EE-883.
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Tímto způsobem se tak podařilo dopočítat jednotlivé norské investice, které Norsko
podstupuje Evropské unii za přístup ke vzdělávacím a vědeckým programům, které si
vybralo. V období, které bylo stanoveno pro tento výzkum, tj. rozmezí let 2008–2018
Norsko investovalo dle finálního Grafu 7.
Graf 7: Investice Norska do programů vzdělávání a výzkumu Evropské unie v letech 2008–2018
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Zdroj: Norway and the EU, Oficiální stránky norského ministerstva zahraničí [online] Publication
number: EE-883 (data z roku 2010, 2013, 2014 a 2020 jsou oficiálně známá), zbylá data byla dopočtena
kvantitativní metodou, na základě podpůrných informacích uvedených v textu výše.

2.3

Efekt na režim norské spolupráce s Evropskou unií
Norsko má zvláště ke vztahu k evropské integraci velmi specifický přístup, který je

dán jak historickým vývojem, tak politickým diskurzem. Jednoznačnou roli v obou vlivech
hraje zejména norská identita a národní patriotismus norského lidu.119 Přesto Norsko jako
malý stát s pouhými 5 miliony obyvatel nemůže konkurovat Evropské unii s 512 miliony
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obyvatel.120 Proto Norsko spolupracuje jak v severském regionu, tak i na celoevropské
úrovni. Jeho zapojení do programů Evropské unie je zcela logickým krokem, který vychází
právě i ze skutečnosti, že ostatní skandinávské státy a státy pobaltské jsou členy Evropské
unie.
Norský přístup do programů Evropské unie tak slouží dvěma účelům – podpořit
hlubší severskou spolupráci v regionu a provázání lokálního (norského) vzdělávání a
výzkumu na největší evropskou síť vzdělávání a výzkumu na celoevropské úrovni. To jsou
motivace, pro které se Norsku vyplatí investovat stamiliony Eur. Avšak finanční kritéria
nejsou jediným kritériem analyzující norskou zahraniční politiku.
Pro definování výzkumného kritéria a stanovení hloubky spolupráce je nutné
analyzovat norsko-evropskou spolupráci v několika krocích. V prvním kroku je nutné
analyzovat všech programů, smluv a spolupráci mezi Norskem a Evropskou unií. Zde byl
jako odpověď sestaven obsáhlý seznam 19 programů a 26 agentur Evropské unie, v rámci
kterých Norsko spolupracuje v oblasti vzdělávání a výzkumu. Mezi nejpodstatnější patří tři
výzkumné kooperace – programy Galileo, Horizont 2020 a Copernicus, ze vzdělávacích
programů se Norsko zapojilo do nejvýznamnějšího a největšího programu EU – programu
Erasmus+ (dříve Erasmus Mundus).121
Dalším krokem je definování institucí, které jsou na této evropsko-norské spolupráci
založeny, a jejich financování. Z pohledu Evropské unie jsou programy organizovány
Evropskou komisí a financovány jednotně z evropského rozpočtu. V případě Norska finance
nevycházejí z norského rozpočtu přímo, ani nejsou speciálním výdajem norské vlády.
Norský přístup do evropských programů je financován hromadně z EHP (EEA), které je
financováno společně s Lichtenštejnskem a Islandem.
V období, které je sledované touto diplomovou prací, tj. 2008 až 2018, bylo
financování organizováno dvěma poměry. Do roku 2013 byl finanční poměr mezi účastníky
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EHP stanoven na 95,8 : 3 : 1,2 % (Norsko : Island : Lichtenštejn), ve druhém finančním
období EHP Norsko navýšilo svůj poměr financování a v současnosti financuje 97 %
veškerých výdajů EHP, včetně těch do Evropské unie.122
Zodpovědět, kdo danou spolupráci podnítil, je bez jasné odpovědi. Nicméně po
dvojím referendu a odmítnutí Norska se stát přímým členem evropských integračních
struktur je jednoznačné, že Norsko ve snaze o zabránění jakékoliv izolace (hospodářské nebo
kulturní) bylo nuceno si najít vlastní způsob, jak se i jako nečlenský stát do spolupráce
zapojit. Zejména v kontextu již opakovaně zmíněného vlivu severského regionalismu a
členství norských sousedů.
Při stanovení závěrů, zda se ve vztahu Norsko-Evropská unie jedná o
interdependenci, je užita definice Roberta Keohana a Josepha Nye.123 Budou-li analyzovány
jednotlivé ze tří rysů interdependence, je zjištěno, že interdependence mezi Norskem a EU
je velice vysoká. Dle definice Keohana a Nyeho o zranitelnosti a citlivosti jako prvcích
interdependence mezi státy, zde jednoznačně převažuje citlivost, neboť vzájemný vztah je
založen na shodných hodnotách, které jsou vnímány napříč politickým rámcem. 124
Zároveň je zde vysoká míra asymetrie, která se však mění se změnou dílčích aktérů,
tj. při porovnávání vztahu Norsko-Evropská unie je zde vysoká míra asymetrie, nicméně,
pokud se budou poměřovat vůči Norsku jednotlivé členské země EU, dojde k proměně
asymetrického vztahu, což již ovšem vychází z bilaterálních vztahů norské zahraniční
politiky (příkladem může být rozdílný postoj Norska vůči severským a jižním členským
státům EU, zcela jinak bude ale stát Norsko vůči EU jako celku apod.).
Nyní lze vzájemný vztah norsko-evropské spolupráce charakterizovat skrze
jednotlivé Keohanovy identifikační prvky, které instituce může mít. Tím se analyzuje norská
politika spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu z pohledu užití měkké moci. Prvním
bodem je aspekt, zda instituce (v tomto případě programy EU do kterých je Norsko
zapojeno) slouží státu jako nástroj k vykonávání vlivu. Zde je odpověď jednoznačně ano,
neboť Norsko skrze programy může šířit jak své demokratické hodnoty, tak zkušenosti
z různých oblastí (styl života, environmentalismus, kultura, aj.).
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Každý jedinec, který se zapojí do programů, tak má možnost buď Norsko jako
participant navštívit (výměnné pobyty do a z Norska jak studentů, tak i vědeckých
pracovníků), nebo se s norským prostředím blízce seznámit skrze svou účast v ostatních
zemích. Nejedná se však pouze o vykonávání nástrojů vlivu mezi jedinci, ale i na úrovni
států. Norsko může skrze svou účast v programech rovněž ovlivňovat jednotlivé státy EU či
samotné orgány Evropské unie.125
Na druhou stranu je zde nutné připomenout, že přestože se Norsko v některých
případech chová jako člen EU, je potažmo stále jen jedním hráčem proti ostatním 28. Jeho
vliv a možnost užití měkké moci skrze spolupráci s EU je minimální oproti ostatním dvou
zkoumaným úrovním.126 Naopak dle zásad měkké moci a jejího uplatnění je vyšší šance na
uplatnění měkké moci u asymetricky nadřazeného partnera, což v tomto případě je Evropská
unie. Jinými slovy, Norsko může skrze své angažmá v programech spolupráce s EU uplatnit
svou měkkou moc, např. mezinárodní výměnou studentů nebo pracovníků, které jsou
základem vytvoření následné hlubší sítě kontaktů, prezentací norské kultury a jejích hodnot
apod. Nicméně v případě postavení Norska do pozici podřadného aktéra je Norsko spíše
cílem evropské měkké moci než naopak.
Zároveň dle charakteristiky teorie mezinárodní spolupráce, finanční prostředky
nejsou jediným cílem spolupráce, a tudíž Norsko může své postavení v mezinárodním
kontextu upevňovat i skrze toto (v jeho neprospěch) asymetrické prostředí. Například
v případech vědecké diplomacie mu tato spolupráce pomáhá držet krok s nejmodernějšími
závěry a poznatky v evropském vědeckém prostředí, stejně jako prezentovat norskou vědu
na celoevropské úrovni. Podobných paralel v oblasti norského užitku ze spolupráce
s Evropskou unii lze najít více.
Při hledání odpovědí na Keohanovy kritéria musí být uvedena ovšem jedna zcela
základní okolnost, která je jasně patrná v prvním kritériu. Pokud se hovoří o norské
spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu s Evropskou unií, kdo přesně je analyzovaným
partnerem dané spolupráce? Jednotlivé členské státy Evropské unie? Evropská unie jako
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samotná instituce? Ale která evropská instituce je relevantní? Evropská komise, neboť
organizuje financování daných programů? Evropský parlament, neboť schvaluje přístup
států EHP do vybraných programů?
Bude-li se vycházet z chápání EU jako celku (neboť vztah spolupráce s jejími členy
je determinován zbylými dvěma zkoumanými druhy spolupráce), je vztah mezi EU a
Norskem v této spolupráci jednoznačně podřadný, tj. Norsko není v postavení, aby
v programech EU něco měnilo, neboť není jejím členem. I kdyby bylo, stále by bylo jen
jedním z hráčů proti ostatním 28. Je zde vysoká míra asymetrie ve prospěch EU, což ubírá
Norsku jeho vliv a možnost aplikovat měkkou moc své zahraniční politiky. Naplnění
jednotlivých prvků dle Keohana a Nye v rámci této spolupráce lze vidět v souhrnné tabulce
tvořící přílohu.
Problematika vztahu norské politiky ve vzdělávání a výzkumu s EU je velice
problematická jak organizačně, tak významově. Že se nejedná pouze o tezi této diplomové
práce, ale i stanovisku samotné norské vlády svědčí i skutečnost, že Norsko ve vztahu k EU,
resp. jejím členům užívá daleko propracovanější nástroj, který slouží nejen pro vzdělávání a
výzkum – Norské fondy (a Fondy EHP). Bez jejich detailní analýzy není možné komplexně
zodpovědět utváření zahraniční politiky Norska v evropském regionu na pozadí vzdělávání
a výzkumu. Z tohoto důvodu bude tato problematika důkladněji analyzována v souhrnné
analytické kapitole věnované komparaci celkové norské zahraniční politiky spolupráce
v kontextu teorie mezinárodní spolupráce.
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3

Spolupráce Norska z pozice rovnocenného aktéra
V úvodu spolupráce se Severem je nutné vysvětlit, co pojem Sever v kontextu

akademické debaty, případně této diplomové práce znamená. Sever jako pojem totiž může
být v případě této první oblasti interpretován v mnoha aspektech, a proto je jeho vysvětlení
na začátku více než potřebné. Pojem sever totiž v češtině neznamená to samé, co znamená
pojem Skandinávie, která není to samé, co země Skandinávského poloostrova. Rozdíly
v pojmech však nesouvisí výhradně s otázkou jazykovou, nýbrž s otázkou historického a
kulturního vývoje v dané oblasti.
Zatímco v češtině jsou pojmy Skandinávie a Skandinávský poloostrov geograficky
převážně chápána jako synonyma a označují geografické území Skandinávského
poloostrova, tj. země Švédsko a Norsko, v kontextu historiografického přístupu se pojmy
Skandinávie a Skandinávský poloostrov liší.
Skandinávský poloostrov značí státy Švédsko a Norsko, zatímco pojem Skandinávie
může započítávat do výčtu zemí také Dánsko. Důvod je více než viditelný z historické
perspektivy, neboť dánská říše se až do roku 1658 a míru v Roskilde rozpínala až na regiony
Skåne, Halland a Blekinge, které jsou dnes jižními regiony Švédského království, tj. na
Skandinávský poloostrov.127
S obdobným problémem se můžeme setkat v případě Finska, které také může být
shodně označené za Skandinávii z důvodu historické perspektivy, i když z lehce odlišného
důvodu než v případě historické Dánské říše. Švédská říše se až do míru ve Frederikshamnu
z roku 1809 rozpínala až na území dnešního Finska, které bylo chápáno jako integrální celek
Švédského království.128 Z toho důvodu se význam označení Skandinávie rozšiřoval po
celém území Švédské říše, tj. až na území dnešního Finska.
Třetí pojem – tzv. Sever – odkazuje na obecné pojmenování severního prostoru, tj.
zahrnuje pět zemí (Dánsko, Norsko, Švédsko, Island a Finsko) a tři autonomní oblasti
(dánské Grónsko, dánské Faerské ostrovy a finské Ålandské ostrovy).129 Někdy jsou však
do severu zahrnuty i Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko a Litva) a to z dvou možných
interpretací. Buď opět z důvodu historické perspektivy, neboť dané oblasti byly součástí
Švédské říše až do Nystadského míru, ukončující Velkou severní válku v roce 1721, čímž
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byly oblasti kulturně orientovány na švédskou kulturu a společnost v rámci konceptu Mare
Nostri Balticum.130 Druhým důvodem je izolace Pobaltských států způsobená obklopením
Ruskou federací, avšak jejich zájmem o kulturní orientaci na západ.131
Termín Norden, tj. Sever je velice rozmanitý a v akademické debatě se jeho vnímání
liší, jak dle jednotlivých autorů, tak jednotlivých zemí. To je dáno i rozličným mentálnímu
vnímáním vztahu k národní, příp. regionální identitě. Lena Hansen uvádí, že zde neexistuje
jedna shodná definice, co je Sever a jeho vnímání se liší i u jednotlivých severských zemí.132
Ole Wæver navíc předkládá argument, že chápání severské identity se ještě více
zkomplikovalo po evropské revoluci 1989–1991.133 Nicméně je zřejmé, že Sever jako
skupina zemí na severu Evropy má i dnes své specifické postavení, jehož obdobu ve světě
bychom našli jen stěží. Proto je nutné vysvětlit termíny i v případě této diplomové práce,
aby nedošlo k desinterpretaci.
V případě této diplomové práce jsou tak užívány termíny v následujícím chápání:
užívaný pojem Sever, jakožto ekvivalent severského Norden, je chápán jako označení pro
země Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy a Ålandské
ostrovy.
Zatímco pojem Skandinávie je v této práci užíván výhradně pro Švédsko, Norsko a
Dánsko, tj. dle historického vymezení. Důvodem zvolení této interpretace je skutečnost, že
jakákoliv spolupráce zemí severní Evropy vychází jednoznačně z historického vývoje, tudíž
historiografické vymezení je adekvátní současnému kulturnímu i politickému stavu, byť
z pohledu geografie může být lehce matoucí.
Pobaltské státy budou zahrnuty do tzv. severské spolupráce z hlediska kulturní
provázanosti, avšak nebudou významově zahrnuty do označení Sever, nýbrž bude užíván
termín, českému prostředí bližší, Pobaltí.
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3.1

Proces vyjednávání norské spolupráce se Severem
Po druhé světové válce skandinávská, potažmo severská integrace, naplno

prostoupila do politické roviny a v červenci 1945 se konalo první setkání SAMAKu (Spojená
komise severských sociálně-demokratických dělnických hnutí).134 Švédský premiér Östen
Undén v roce 1948 usiloval o postoupení integrace i do obranné úrovně a inicioval založení
Skandinávské obranné unie, která však zkracovala na neschopnosti najít kompromis mezi
Švédskem a Norskem.135 Na obranné úrovni tak došlo k jiné spolupráci – Dánsko, Island a
Norsko se rozhodlo přistoupil do NATO. Oproti tomu zde bylo Švédsko, které se rozhodlo
zachovat si svou neutralitu a zůstalo stát mimo Severoatlantickou alianci.136
Spolupráce severského prostoru se tak prohlubovala spíše než v obranné rovině, na
úrovni kulturní, politické a hospodářské. V roce 1952 byla Švédskem, Dánskem, Norskem
a Islandem založena Severská rada, ke které se roku 1955 přidalo i Finsko. V 60. a 70. letech
se skrze politickou integraci jednalo o prohloubení ekonomické spolupráce skrze snahu
založit Severskou ekonomickou spolupráci, známou jako Nordek, která však skončilo
neúspěchem, když se Finsko nemohlo zapojit kvůli Sovětskému svazu.137
Prohlubování severské integrace nezabránilo ani přistoupení některých jejích států
do struktur evropské integrace – tj. Dánsko v roce 1981, Švédsko a Finsko v roce 1995.
Severská integrace posilovala jak na evropské úrovni, tak i nadále na vlastní severské
platformě, neboť Norsko po dvou neúspěšných referendech nadále zůstávalo stát mimo
evropské integrační struktury.
Úzká spolupráce severských zemí je dle Lene Hansen motivována dvěma faktory. Za
prvé jak Dánsko a Švédsko, tak i Norsko jsou poměrně malé země, které jsou shodné svou
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politickou kulturou, zejména založenou na principu budování silného sociálního státu. Za
druhé k sobě mají blízko diskurzem „severskosti“,138 který odděluje Sever od ostatních
zemích svou kulturní, politickou i morální kulturou.139
Cílem této práce však není objasnit veškeré integrační snahy na severu napříč
dějinami. Nicméně jistý historický vývoj pro vykreslení a pochopení kontinuity severské
tradice spolupráce je více než potřebný, neboť je vysvětlením, proč se Norsko angažuje
v severské spolupráci, kde figuruje jako rovnocenný aktér.
Přesný počátek severské spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu je těžké
konkrétně datovat, neboť záleží na jednotlivém rámcování daného fenoménu. Tak jako i jiné
spolupráce a integrační procesy, i zde se dají vzájemné kooperace rozdělit na několik druhů.
Spolupráce ve vzdělávání a výzkumu může být obecně rozdělena na dva typy: spolupráce
na státní, potažmo bilaterální/multilaterální úrovni iniciovaná státy skrze vlády či
ministerstva; nebo se může jednat o spolupráci tzv. sub-státní, což je příklad
meziuniverzitních dohod či programů.140
A právě v tomto teoretickém vymezení nalezneme jasný doklad o jedinečnosti
severské spolupráce. Pokud bychom totiž dané členění chtěli aplikovat na příklad severské
spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu, zjistíme, že rovina sub-státní zde není téměř
vůbec zastoupena. Již od založení Severské rady ministrů v roce 1971 je totiž veškerá
spolupráce iniciována tímto nadnárodním setkáváním severských ministrů, a tak je tomu i
v současnosti.141
3.2

Charakter norské spolupráce se Severem
Ve sledovaném období let 2008–2018 norská spolupráce se Severem prochází skrze

severskou spolupráci, organizovanou Severskou radu ministrů. V případě oblasti vzdělávání
a výzkumu se jedná o dva programy, které pokrývají většinu kooperací v oblasti vzdělávání
od meziuniverzitních smluv, přes středoškolské výměnné programy až po výzkum na
nejvyšší úrovni. První zkoumaný program je program zvaný Nordplus, který je zaměřen na
138
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vzdělávání a výzkum je spíše jeho okrajovou částí, neboť tomu je věnován samostatný, čistě
výzkumný program, zvaný NordForsk.
Tímto tak došlo k určení základních objektů pro analýzu norské politiky v
oblasti severského regionu. První kritérium, kterému je nutné tyto objekty analýzy podrobit,
je kritérium finanční v rámci pochopení základního vztahu mezi aktéry a celkovému vztahu
uvnitř dané instituce. Nicméně i zde je poměrně těžké napřímo zjistit přesná data, kolik
norská vláda přispívá na programy a kolik platí ostatní členové.
Důvodem je totiž skutečnost, že programy nejsou oficiálně organizované norskou
vládou, ale již zmíněnou Severskou radou ministrů. To ovšem neznamená, že norská strana
nemá aktivní přístup v ovlivňování této problematiky v severském prostoru, jak bude nyní
dokázáno. Stejně tak to neznamená, že data o norském financování programů Nordplus a
NordForsk neexistují. Jen získávání těchto informací ohledně finančních povinností či
aktivit v rámci těchto dvou programů je jistým samostatným výzkumem.
Jelikož jsou programy Nordplus a NordForsk oficiálně placené Severskou radou
ministrů, chceme-li zjistit, jak se na financování podílí Norsko a ostatní země, je nutné
nejprve analyzovat samotné rozpočty Severské rady ministrů ve sledovaném období, tj.
2008–2018. Ty jsou znázorněné v Příloze A, která uvádí celkové rozpočty Severské rady
ministrů v tisících dánských korunách (DKK).142 Zároveň je v tabulce uvedeno i poměrné i
procentuální finanční zastoupení jednotlivých severských států.
Přestože se může zdát, že daná data nejsou zcela relevantní pro téma této diplomové
práce, opak je pravdou, protože z daných dat můžeme jednoznačně vyčíst finanční zájem
jednotlivých zemí se podílet na severské spolupráci v regionu. Daná data totiž musíme
analyzovat a interpretovat správnou optikou, která v tomto případě vychází ze skutečnosti,
že státy Dánsko, Norsko, Švédsko, Island ani Finsko nejsou shodné jak do počtu
obyvatelstva, tak ekonomikou.
Ve sledovaném období 2008 až 2018 hrála ekonomika zcela zásadní roli, zejména
v kontextu hospodářské krize 2008. Ta se z výše uvedených severských zemí nejvíce
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podepsala na Islandu, který byl před bankrotem zachráněn na poslední chvíli půjčkami
Mezinárodního měnového fondu.143 Do ekonomického porovnání také musíme započítat
skutečnost norského bohatství z těžby ropy, na druhé straně ale i socioekonomické vlivy
jako je např. počet obyvatel jednotlivých zemí.
Konkrétně ze všech sledovaných zemí má nejvíce obyvatel Švédsko s 9,9 milionu
obyvatel, následuje Dánsko s přibližně 5,7 milionu obyvatel, poté Finsko s populací cca. 5,5,
teprve po něm je Norsko s přibližně 5,2 milionu obyvatel, a poslední je Island s 338 000
obyvateli.144 Ovšem znamená to, že by státy investovaly do Severské rady ministrů podle
svého počtu obyvatel? Nebo že je jejich příspěvek závislý na síle jejich ekonomice? Nikoliv.
Jedná se o rozhodnutí národních vlád. A proto dané informace reflektují norskou politiku, i
když nepřímo.
Nicméně cílem této práce není porovnávat jednotlivé ekonomiky severských zemí,
jejich HDP, HNP, ekonomický vývoj během hospodářské krize, posilování národních měn,
detailní růsty počtu obyvatel apod. Cílem této diplomové práce je norská politika vzdělávání
a z tohoto důvodu je pro následnou analýzu zásadní si pouze uvědomit, že tyto aspekty zde
jsou, avšak nejsou klíčovými daty, bez jejichž detailní analýzy bychom nemohli zkoumat
norskou politiku vzdělávání a následnou spolupráci skrze Severskou radu ministrů.
Pokud se využijí data, která byla zjištěna z jednotlivých rozpočtů Severské rady
ministrů z let 2008 až 2018, lze vygenerovat následný graf poměřující procentuální finanční
zastoupení severských zemí.
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Graf 8: Poměr financování Severské rady ministrů jednotlivými státy (v procentech)
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Zdroj: Oficiální rozpočty Severské rady ministrů (Nordiska ministerrådet planer och budget)
z jednotlivých let 2008 až 2018.

Z tohoto grafu tak lze vyčíst, že zatímco Dánsko, Finsko i Island snižovaly a Švédsko
více méně udržovalo své finanční zastoupení v rozpočtu Severské rady ministrů v letech
2008 až 2018, Norsko naopak své výdaje znatelně zvyšovalo. Dokonce v letech 2016 a 2017
se na chodu Severské rady ministrů finančně podílelo nejvíce. To jednoznačně svědčí o
norském zájmu angažovat se v severských integračních strukturách a posilovat tak své
postavení.145 To samozřejmě přímo souvisí i s otázkou norské politiky spolupráce v oblasti
vzdělávání, jak již bylo výše zmíněno a bude ještě vysvětleno níže.
Zásadní roli v této spolupráci hrají hned dva programy, kterým je věnována
pozornost v následující podkapitolách, skrze kterou bude problematika norské politiky
vzdělávání jakožto nástroje soft-power norské zahraniční politiky analyzována na
konkrétních příkladech. Jedná se o programy Nordplus a program NordForsk.
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3.2.1 Nordplus
Tento program je jedním z hlavních nástrojů severské spolupráce a jednou
z nejvyužívanějších platforem, do které se zapojuje obyvatelstvo severských zemí. Byl
spuštěn v roce 1988 a za svou třicetiletou existenci prohloubil svou spolupráci jak se
severským prostředím, tak také s prostředím evropským i mezinárodním.146
O významu tohoto programu pro všechny severské státy svědčí i nemalé peníze,
kterými je tento projekt financován, a stabilní postavení mezi hlavními položkami
každoročních rozpočtů Severské rady ministrů. V tabulce 5 je viditelné financování
programu Nordplus z rozpočtů Severské rady ministrů.
Tabulka 5: Financování Nordplus z rozpočtu Severské rady ministrů – celkové rozpočty
Severské rady ministrů vyjádřeny dánské koruně (DKK), finanční podíl z rozpočtu vyhrazený pro program
NORDPLUS vyjádřený jak v DKK, tak v % z celkového rozpočtu Severské rady ministrů v daném roce.

Celkový rozpočet

z toho NORDPLUS

2008

(x 1000)
825 262

(x 1000)
62 136

2009

890 791

62 842

7,05

2010

885 855

63 079

7,12

2011

925 516

63 697

6,88

2012

950 771

72 142

7,59

2013

974 526

73 441

7,54

2014

942 115

74 616

7,92

2015

918 181

75 735

8,25

2016

914 645

74 073

8,1

2017

921 590

74 809

8,12

2018

937 361

75 931

8,1

z toho NORDPLUS
(%)
7,53

Zdroj: Oficiální rozpočty Severské rady ministrů (Nordiska ministerrådet planer och budget)
z jednotlivých let 2008 až 2018.

146

[online]

Festskrift till Nordplus Högre utbildning 20 år 1988–2008, Nordiska ministerrådet och Nordplus
Köpenhamn:

Nordiska

ministerrådet,

2008

[cit.

6.11.

2018].

Dostupné

na:

https://www.norden.org/sv/publication/festskrift-til-nordplus-hogre-utbildning-20-ar, 4–5.

56

Z dané tabulky 5 lze vyčíst dvě velice zajímavé informace. Zaprvé lze spatřit nárůst
finančního prostředků, které jsou programu vyhrazené. To by mohlo být samozřejmě
předmětem argumentu, že daný nárůst objemu finančních prostředků pro Nordplus ještě
neznamená skutečný nárůst finančních prostředků pro daný program, neboť daná čísla se
mohou zvyšovat bez ohledu na skutečný objem peněz pro daný program, např. vlivem
inflace, případně souhrnným nárůstem celkového rozpočtu Severské rady ministrů.
Z tohoto důvodu byly v tomto diplomovém výzkumu pro analýzu vypočteny ještě i
data procentuálního zastoupení financování programu Nordplus z celkového rozpočtu,147
neboť tím je důkaz o nárůstu finančních prostředků vyhrazených pro daný program již
nevyvratitelný (Graf 9).
Graf 9: Financování Nordplus z rozpočtu Severské rady ministrů z celkového rozpočtu
Severské rady ministrů (v procentech)
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Zdroj: Oficiální rozpočty Severské rady ministrů (Nordiska ministerrådet planer och budget)
z jednotlivých let 2008 až 2018.

Z Grafu 9 je viditelné, že financování programu se snížilo v reakci na hospodářskou
krizi,148 nicméně posléze se financování opět navyšovalo. Jeho celkový posun z 7,53 %
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z celkového rozpočtu z roku 2008 na 8,1 % z rozpočtu v roce 2018 již jasně dokazuje
význam programu Nordplus pro severskou integraci. Jelikož byla zodpovězena otázka
finančního kritéria, je nyní zapotřebí zjistit, čím se program zabývá, že je pro Severskou radu
ministrů, potažmo norskou vládu, tak atraktivní výdaje na něj navyšovat.
Program Nordplus je členěn na pět menších programů, které se liší svým zaměřením.
První z nich je program Nordplus Horizontal (Nordplus Horisontal),149 který organizuje
workshopy, konference, studie a inovativní studie napříč sektory. Je určen všem
vzdělávacím institucím či organizacím, které jsou zaměřené na vzdělávání nebo celoživotní
učení. Výjimku tvoří individuální mobilita studentů, která je zajištěna jinými programy.
Tento program cílí zejména na mezisektorovou spolupráci, např. mezi univerzitami a
středními školami, veřejnými vzdělávacími institucemi a soukromými firmami apod.150
Druhý program je Nordplus Junior (Nordplus Junior), který se věnuje vzdělávání na
úrovni školek a základních škol prvního a druhého stupně. Zprostředkovává zejména
partnerství škol a školek napříč severskými a pobaltskými státy, zajišťuje výměnu učitelů a
zkušenosti pro dospívající žáky, a to jak v rámci teoretických programů, tak profesních
aktivit. Velice zajímavé pro analýzu aplikaci měkké moci je definování jejich vlastního cíle
„Spolupráce s Nordplus Junior je dobrý způsob, jak přivést nové nápady a perspektivy do
třídy. Také pomáhá učitelům a žákům získat osobní kontakt s kulturou, životním stylem,
hodnotami, normami, jazyky, přírodou, a ještě mnohem více severských a pobaltských
zemí.“151 Zapojit se mohou jak žáci, tak i učitelé či ostatní vzdělávací personál, a to za
účelem jak mobility, tak i administrace setkávání a vytváření sítí kontaktů.152
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Program Nordplus Adult (Nordplus Voksen) se věnuje dospělé populaci a zajištuje
finanční podporu pro mezinárodní mobilitu a projektovou spolupráci s cílem výměny
znalostí a zkušeností napříč severskými a pobaltskými zeměmi. Tento program je určen
organizacím a institucím, které se věnují vzdělávání dospělých, a to jak obecně, tak i
profesně.153
Nordplus Higher Education (Nordplus Høyere Utdanning) je čtvrtý z programů
orientovaný na vyšší vzdělání. Zajišťuje meziuniverzitní spolupráci na bakalářském a
magisterském stupni, nicméně není určen přímo pro studenty, tj. studenti si sami nemohou
zažádat o zapojení do programu. Ten je nastaven na vytváření partnerství jednotlivých
vysokoškolských institucí, které, chtějí-li participovat na programu, musí uzavřít spojenectví
s nejméně třemi institucemi ze třech různých severských nebo pobaltských zemí. Poté je
program otevřen jak studentům, tak vysokoškolským vyučujícím.154
Poslední program Nordplus Nordic Languages (Nordplus Nordens Språk) je popsán
nejvýstižněji na oficiálních stránkách: „posiluje jazykové porozumění v severských zemích
a stimuluje zájem o poznávání a porozumění severské kultuře, jazycích a způsobu života.“155
Při představování výše uvedených programů byly několikrát zmíněné též pobaltské
země. Ty v tomto programu hrají velkou roli, přestože nejsou součástí Severské rady
ministrů. Nebylo tomu však od počátku projektu Nordplus z roku 1988, nýbrž až od roku
2008. Konkrétně se Estonsko, Lotyšsko a Litva zapojily v posledních třech období tohoto
programu: 2008–2011, 2012–2016 a 2018–2022.
Pobaltské státy, jak bylo vysvětleno v úvodu kapitoly Spolupráce na severu, jsou
v kontextu severské mentality často řazené mezi „severské státy“ v širším pojetí. Poměrně
blízká vzdálenost „jen přes Baltské moře“ činila z území dnešních pobaltských republik od
středověku jednoznačnou sféru vlivu Skandinávie. O tuto oblast však projevovalo velký
zájem i Rusko a od poloviny 17. století o toto území vznikaly spory mezi severem a Ruskem,
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viz. malá severní válka, velká severní válka (1699–1721) apod.156 Nystadským mírem z roku
1721 bylo pobaltské území definitivně začleněno do ruské říše, posléze se stalo integrální
součástí Sovětského svazu a nemělo takové specifické postavení jako mělo v SSSR
například Finsko.157 Přesto se v oblasti podařilo zachovat jako kulturní a etnický charakter,
tak i orientaci na sever, která se mohla naplno projevit po rozpadu Sovětského svazu v roce
1991 a vzniku samostatných pobaltských republik. Protože jsou státy Estonsko, Lotyšsko a
Litva dodnes ve sféře vlivu Ruské federace, o to podstatnější jsou jejich vztahy se
severem.158
Již v roce 1989 byly navázány kontakty mezi Baltským shromážděním a Severskou
radou ministrů na parlamentární úrovni.159 V roce 1992 na těchto vazbách oficiálně vznikla
Seversko-baltská spolupráce (Nordic-Baltic Cooperation), od roku 2000 zvaná Severskobaltskou osmičkou (Nordic-Baltic Eight, NB8). Hlavními definovanými cíli jsou regionální
kybernetická bezpečnost, energie, evropské východní partnerství a hlavně bezpečnost jako
taková.160 Poslední bod plně souvisí s demokratizací oblasti a posílením vazeb na silné,
demokratické partnery.
Severské země si ruský zájem o Pobaltí uvědomují, a proto je nemyslitelné, že by na
daném území nevyužívaly žádné nástroje měkké moci na stabilizaci regionu a jeho
demokratizaci. V tomto ohledu je nutné demokracii v kultuře dlouhodobě budovat a
populaci k ní vychovávat.161 V tomto ohledu není lepšího nástroje než programy vzdělávání,
které jsou zaměřené od mateřských školek, přes univerzity, po celoživotní vzdělávání.
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3.2.2 NordForsk
Druhým nejdůležitějším programem hrající zcela zásadní roli v norské politice
vzdělávání v severském prostoru, je program NordForsk, založený v roce 2005.162 Jedná se
rovněž o program financovaný Severskou radou ministrů a svou podstatou navazuje na
programy Nordplus. Jak bylo popsáno v předcházející podkapitole, program Nordplus se
věnuje výhradně vzdělávání, zatímco výzkumu jen zcela okrajově. To je z důvodu, že
výzkum je organizován svým vlastním programem NordForsk a Severská rada ministrů jej
má ve svém každoročním rozpočtu jako specifickou položku, na kterou vynakládá o miliony
dánských korun více než na prvně zmíněný program Nordplus.
Tabulka 5: Financování NordForsk z rozpočtu Severské rady ministrů – celkové rozpočty
Severské rady ministrů vyjádřeny v dánské koruně (DKK), finanční podíl z rozpočtu vyhrazený pro
program NordpForsk vyjádřený jak v DKK, tak v % z celkového rozpočtu Severské rady ministrů v
daném roce.

Celkový rozpočet
(x 1000)

z toho NordForsk
(x 1000)

z toho NordForsk

2008

825 262

100 896

12,23

2009

890 791

107 922

12,12

2010

885 855

96 854

10,93

2011

925 516

107 643

11,63

2012

950 771

112 931

11,88

2013

974 526

118 711

12,18

2014

942 115

121 382

12,88

2015

918 181

111 296

12,12

2016

914 645

104 153

11,39

2017

921 590

99 442

10,79

2018

937 361

100 224

10,69

(%)

Zdroj: Oficiální rozpočty Severské rady ministrů (Nordiska ministerrådet planer och budget)
z jednotlivých let 2008 až 2018.

Tak jako v případě programu Nordplus, i zde mohou být finance vynakládané na
program NordForsk, prezentované čistě hodnotově, považované za neadekvátní vůči
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skutečnému ekonomickému vývoji v daném období ze stejných důvodů, jaké byly
prezentované v předcházející podkapitole.163 To je tudíž důvod, proč i v případě programu
NordForsk byla získaná data využita na výpočet procentuálního zastoupení financování
programu NordForsk z celkového rozpočtu Severské rady ministrů, jak je viditelné na Grafu
10.
Graf 10: Financování NordForsk z rozpočtu Severské rady ministrů (v procentech)

NordForsk
13,50

% z celkového rozpočtu

13,00
12,50
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10,00
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Zdroj: Oficiální rozpočty Severské rady ministrů (Nordiska ministerrådet planer och budget)
z jednotlivých let 2008 až 2018.

I zde lze vidět, že v reakci na hospodářskou krizi v roce 2008 došlo k poklesu
financování programu NordForsk, neboť v rámci krizové situace docházelo k omezování
výdajů v době největšího dopadu hospodářského krize. Na druhou stranu je zde viditelný
poměrně prudký nárůst v letech 2010 až 2014, kdy financování výzkumu opět narůstalo.
Otázkou však zůstává, co bylo příčinou.
Program NordForsk sice obsahově navazuje na vzdělávací program Nordplus, to
ovšem naznamená, že je stejné struktury či mechanismu. Liší se i svou oblastí působení –
program NordForsk je aktivní výhradně v severských zemích, tj. Dánsku, Finsku, Norsku,
Švédsku a Islandu a třech autonomních regionech Ålandských ostrovech, Faerských
ostrovech a v Grónsku. Pobaltské státy do programu NordForsk zahrnuty nejsou.
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Takto vyhrazená oblast působení programu NordForsk souvisí se nastavenými
dlouhodobými cíli, kterých se Severská rada ministrů skrze něj snaží dosáhnout – učinit ze
severského regionu světového lídra v oblasti výzkumu.164
Jak píše Liisa Hakemies Blomqvist, ředitelka výzkumné sekce NordForsk, severské
státy jsou poměrně malé, se svými 23 miliony obyvatel dohromady nejsou o moc větší než
střední evropský stát, a proto jejich vzájemná spolupráce je kriticky nutná.165 Navíc
spolupráce je logická pro posílení postavení jednotlivých států. O tom svědčí politika
i samotné motto Severské rady ministrů Společně jsem silnější.166 Severské země se snaží
spolupracovat, aby tak společně posílily a zejména, aby se staly atraktivními pro život, práci
i byznys.167
Program NordForsk dostává tohoto cíle v oblasti výzkumu a spojuje veškeré vědecké
organizace ze severských států. Zatímco program Nordplus je otevřen všem vzdělávacím
institucím a jedná se de facto o nadnárodně organizovanou spolupráci sub-státní úrovně,
neboť každá vzdělávací instituce či jedinec se do programu může z vlastní iniciativy zapojit,
v případě programu NordForsk je tomu jinak.
Tento program je přímo řízen Severskou radou ministrů pro vzdělávání a výzkum
(Nordisk ministerråd for utdanning og forskning, MR-U), a sdružuje pod sebou všechny
oficiální, národní výzkumné organizace daných zemí na mezinárodní úrovni. Jedná se tak o
spolupráci jednoznačně motivovanou jednotlivými vládami severských zemí, tj. státní
(nadnárodní) úroveň.
Jednotlivé národní instituce organizují jakoukoliv spolupráci týkající se vzdělávání,
včetně meziuniverzitních dohod, mezinárodních akademických komisí či vytváření
164
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nadnárodních výzkumných skupin ve veřejném i soukromém sektoru. Pokud tak například
nějaká norská univerzita chce uzavřít smlouvu s jinou univerzitou, veškerá iniciace jde skrze
norskou národní agenturu pro financování výzkumu, kterou je v případě Norského království
Norská výzkumná rada (Norges forskningsråd).
Švédsko, Dánsko i Finsko mají těchto agentur pro financování výzkumů více (např.
z důvodu členění dle jednotlivých sektorů vědy), přesto je komunikace mezi státy velice
usnadněna. Jedná se tak o velice dokonalý a přehledný systém spolupráce, který se v severní
Evropě podařilo vytvořit.
Vyjmenování jednotlivých institucí by bylo zde poměrně nepřehledné, a proto jejich
soupis lze nalézt jako přílohu. Jednotlivé národní agentury pro financování výzkumu pod
záštitou Severské rady ministrů kromě výše uvedené spolupráce vytváří ještě alternativní
platformu při procesu prohlubování spolupráce severských zemí. Tento výše uvedený model
slouží ke zprostředkování a financování projektů mezi jednotlivými vzdělávacími
institucemi, jak bylo popsáno výše. Nicméně aby došlo k prohlubování spolupráce i zevnitř,
vznikla v rámci programu NordForsk platforma zvaná NordHorcs.
NordHorcs (Nordic Heads of Research Councils) je akademická komise sestavená
ze všech národních agentur severských zemí, které byly vyjmenovány v Příloze B. Tato
komise má za úkol prohlubovat severský výzkum a politiku skrze spolupráci a výměnu
poznatků. Dělí se ještě na další podkomise dle oborového zaměření, tj. Společné výbory pro
severský výzkum (Samarbeidsnemnder). Těmi jsou Společný výbor pro výzkumné rady
humanitních a společenských věd (Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og
samfunnsvitenskapelig forskning, NOS-HS), Společný výbor severských lékařských
výzkumných rad (Nordisk samarbeidsnemnd for medisin, NOS-M) a Společný výbor
severských výzkumných rad pro přírodní vědy (Nordisk samarbeidsnemnd for
naturvitenskapelig forskning, NOS-N).168
3.2.3 Souhrnná klasifikace norské spolupráce se Severem
Poté, co byla norská spolupráce v oblasti vzdělávání v severském regionu
představena, stejně jako i nejvýznamnější programy, do kterých se Norsko v letech 2008 až
2018 zapojilo, je možné přistoupit ke shrnutí norské kooperace se Severem z hlediska
celkového charakteru norské spolupráce v severském regionu.
168
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Hlavní otázkou, kterou se druhé výzkumné kritérium zabývá, je postavení Norska
v dané spolupráci vůči ostatním účastníkům. Prvním základním zjištěním je, že Norská
spolupráce se severským regionem není organizována napřímo norskou vládou, ale jak již
bylo vysvětleno, společně s ostatními severskými státy skrze Severskou radu ministrů, kde
mohou uplatňovat svou národní politiku díky dvěma hlavním programům – programu
Nordplus a programu NordForsk. Při snaze naplňovat své záměry jsou severské státy vůči
sobě v Severské radě i Severské radě ministrů v rovnocenném postavení. Asymetrie
v daných vztazích samozřejmě existuje, neboť jak bylo Keohanem i Viottim argumentováno
v teoretickém vymezení této diplomové práce, skutečná symetrie je ideální, avšak v praxi
nereálný vztah.169 Bude-li se tak hodnotit asymetrie vztahů mezi zúčastněnými vůči Norsku,
je zde asymetrie minimálních hodnot, které vychází maximálně z odlišné velikosti států
(počet obyvatel, síla ekonomiky apod.). V procesu rozhodování je však Norsko
v rovnocenném postavení vůči ostatním aktérům.
Dalším předmětem výzkumu tohoto výzkumného kritéria je analýza financování
těchto institucí. Jak bylo v této kapitole vysvětleno, tím, že jsou programy financované
Severskou radou ministrů, a ne přímo norskou vládou, o množství financí investovaných do
těchto programů Norskem nejsou přímé informace. To ovšem neznamená, že je nelze přesně
spočítat.
V tabulce 6 a 7 a příloze B byly představeny rozpočty Severské rady ministrů
jednotlivých let, ze kterých je zjistitelný jak celkový rozpočet organizace, tak i peněžní
alokace pro programy Nordplus a NordForsk. Sice není znám konkrétní objem finančních
prostředků norské strany investovaný do programů, ale jelikož je známa informace, kolik
Norsko do daného rozpočtu konkrétně přispělo, i skutečnost, že Severská rada ministrů
peníze rozděluje až následně z prostředků všech států, lze norské investice do programů
Nordplus i NordForsk vypočítat.
Postup kvantitativního výpočtu je uveden na příkladu roku 2008. Tehdy Severská
rada ministrů hospodařila s rozpočtem celkem 825 262 000 dánských korun (DKK), ze
kterého na program Nordplus vyhradila částku 62 136 000 DKK. Jelikož daný rok Norsko
přispělo do celkového rozpočtu 219 520 000 DKK, jednalo se o 26,6 % z celkového
rozpočtu. Z těchto dat lze vypočítat, že při zachování poměru této investice norské vlády do
celkového rozpočtu, investovalo Norsko do vzdělávacího programu Nordplus v daném roce
16 528 176 DKK.
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Jelikož následné norské vzdělávací programy (Norské fondy, Fondy EHP a programy
s EU aj.) jsou financovány v eurech, pro možnost následné komparace všech těchto
programů, je vhodné si tyto částky převést rovněž na jednotky EUR. K tomu je užita Tabulka
oficiálních převodních kurzů, jež je závěrečnou přílohou této diplomové práce. V ní lze
vyčíst, že oficiální kurz Severské rady ministrů byl pro rok 2008 stanoven na hodnotě 100
EUR = 745 DKK. Díky tomu je známá celková norská investice do programu Nordplus, jež
dosáhla v roce 2008 výše 2 218 547 EUR. Stejným způsobem lze dopočítat i norskou
investici do programu NordForsk, stejně jako i investice v následujících letech. Tím jsou
podloženy výpočty závěrečných údajů uvedených v následující Tabulce 8.
Tabulka 6: Výpočty norských investic do programů Nordplus a NordForsk za období 2008–
2018 (v EUR)

Nordplus

NordForsk

Celkově v EUR

2008

2 218 547

3 602 461

5 821 008

2009

2 308 138

3 963 891

6 272 029

2010

2 379 221

3 653 151

6 032 372

2011

2 482 813

4 195 762

6 678 575

2012

2 824 674

4 421 741

7 246 415

2013

2 892 233

4 675 043

7 567 276

2014

3 060 656

4 978 940

8 039 596

2015

3 197 926

4 699 496

7 897 422

2016

3 211 487

4 515 627

7 727 114

2017

3 183 148

4 231 290

7 414 439

2018

3 082 145

4 068 232

7 150 378

Zdroj: Autorka práce.

Tyto získané hodnoty budou využity pro závěrečnou komparaci norských investic do
vzdělávání v jednotlivých oblastech, které byly v úvodu definovány. Nicméně z Tabulky 8
je obtížné norskou politiku spolupráce se severskými zeměmi interpretovat z dlouhodobého
vývoje. Proto byla data zpracována a vypočtena ještě i průměrná hodnota norských investic
do severského region v rozmezí let 2008 až 2018 (Graf 11).
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Graf 11: Výpočty norských investic do programů Nordplus a NordForsk za období 2008–2018
(v EUR) včetně průměrné hodnoty celkových norských investic.
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Zdroj: Autorka práce.

Graf 11 nabízí odpovědi na analýzu vývoje priorit severské spolupráce pro Norsko.
Přestože předchozí tabulky ukazovaly propady v přidělených financích Severské rady
ministrů do programů Nordplus i NordForsk (například v reakci na hospodářskou krizi
2008),170 z Grafu 11 je patrné, že Norsko naopak ve chvílích snižování investic do programů
Severskou radou ministrů reaguje navyšování svých prostředků do celkového rozpočtu
programů Nordplus a NordForsk. Navíc je z grafu viditelné, že Norsko z 11 let ve
sledovaném období 2008–2018 Norsko sedm krát překročilo svůj celkový průměr
investovaných financí do severské vzdělávací a výzkumné spolupráce.
V rámci programu Nordplus se do severské spolupráce zapojily i Pobaltské země,
čímž se trochu komplikuje jednotnou analýzu norské spolupráce v severské oblasti, resp.
jejich vzájemných vztahů a interdependence. Tři Keohanovy kritéria jsou proto nejprve
aplikována na severské prostředí. Dle Keohana s Nyem se jedná o interdependenci, pokud
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jsou splněny následně diskutovaná kritéria.171 Prvním z nich je tvrzení, že společnosti uvnitř
států jsou propojeny četnými sítěmi.172 To v severském prostředí rozhodně platí, neboť
severská společnost patří skutečně mezi jednu z nejintegrovanějších na světě.173
Druhé kritérium říká, že vojenská bezpečnost není prioritou zahraniční politiky, resp.
neustále nedominuje zahraniční politice, jak tvrdí realismus.174 Zde je nutné od sebe oddělit
dvojí pohled nad otázkou bezpečnosti. Samotné vztahy mezi severskými státy vojenskou
bezpečnost skutečně jako prioritu zahraniční politiky nemají, ovšem to platí pouze v případě
vztahů mezi nimi samotnými. Je nutné si totiž uvědomit, že severský region a jeho nerostné
bohatství činilo z oblasti již od hluboké minulosti sféru vlivu Ruska (ať se již jednalo o
Ruskou říši, Sovětský svaz či Ruskou federaci). Zodpovědět tak jednoznačně toto
diskutabilní kritérium by požadovalo samostatnou analýzu bezpečnostní politiky v regionu,
na kterou však v této práci není prostor.
Třetím kritériem je argument, že ozbrojené síly nejsou hlavním způsobem řešení
konfliktu, což v případě severských států platí naplno i díky skutečnosti, že jejich tradiční
politika v době válek je zpravidla neutrální. Ať se jí již podaří naplnit či nikoliv.175 Severské
státy řeší své konflikty od roku 1814 jednoznačně mírovou cestou, jak nám dokládá
historická reflexe.176 O tom svědčí i řešení posledního severského sporu, kterým byla otázka
vlastnictví Ålandských ostrovů mezi Švédskem a Finskem, jež byla mírově vyřešena
Společností národů v roce 1921.177
Pokud tak bude ponechána otázka vlivu Ruska na severské bezpečnostní politiky a
podstata interdependence severských států bude analyzována čistě na mezi-severských
vztazích, závěrem tak bude odpověď, že severské státy splňují naplno rysy interdependence,
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a dokonce patří k nejintegrovanějšímu regionu na světě. 178 Z tohoto pohledu je tak norská
spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu se severským regionem jednou z mnoha oblastí,
ve kterých společnosti kooperují.
Zatímco interdependence v severském regionu dosahuje vysoké úrovně, asymetrie,
jak již bylo vysvětleno, nikoliv. Státy mezi sebou mají rovnocenné postavení jak v procesu
vyjednávání, tak i podílu moci na řízení severské spolupráce.
Pokud však bude stejným způsobem analyzován norský vztah s pobaltskými státy,
interdependence bude vyloučena hned prvním rysem, neboť seversko-pobaltská spolupráce
je významná, avšak nedosahuje takového propojení, jak si Keohane s Nyem definují. Pobaltí
je naopak v postavení vůči Norsku, resp. severským státům, v podřadném postavení a stává
se dle teorie mezinárodní spolupráce cílem, kam směřuje norský (severský) vliv a měkká
moc.

3.3

Efekt na režim norské spolupráce se Severem
Norsko-pobaltský vztah můžeme analyzovat v kontextu norské politiky velmi dobře

skrze šest Keohanových prvků, které instituce při naplňování měkké moci může splňovat.179
Jejich naplnění je viditelné při souhrnném zhodnocení naplnění jednotlivých prvků. První
z těchto prvků je využití instituce jako nástroje k vykonávání vlivu. To v případě vztahu
norské, potažmo severské, politiky vzdělávání v rámci programu Nordplus v Pobaltí platí,
neboť programy Nordplus jsou zaměřené na veškerou populaci od mateřských školek až po
seniory, čímž je ovlivňována celá společnost.180
Tvrzení ovšem neplatí, pokud je založené na výhradně norské perspektivě.
Skutečnost, že severská spolupráce je založená na severském regionalismu a rovnosti jeho
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pěti členů (Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko), činí z této instituce nástroj spíše
severského vlivu než samostatně norského. Na druhou stranu je ale Norsko motivováno na
spolupráci participovat nejvíce, neboť (spolu s Islandem) je jediným z daných států, který
není členem EU.181
Instituce severské spolupráce tak slouží výhradně severskému vlivu, což je dáno
rovnocenným postavením jejich členů mezi sebou. Nicméně je nutné si uvědomit, že
severské hodnoty jsou vlivem společného historického i kulturního vývoje velmi blízké těm
norským, čímž skrze instituci dochází nepřímo k naplňování norských požadavků.
Odlišná situace se týká vztahu severské spolupráce vůči Pobaltí, které je
v asymetrickém vztahů vůči Norsku (Severu).
Druhý až šestý prvek identifikačních prvků tak můžeme v případě Poblatní
diskutovat společně. Skutečnost, že instituce ovlivňuje povahu vyjednavačských strategií
(2), že instituce může sloužit jako nástroj k vyvažování vlivu jiných institucí nebo ke snaze
je nahradit (3), že instituce mohou signalizovat záměry vlád (4) nebo že instituce definují
závazky, které se státy snaží ve své politice naplňovat (5), je v případě programu Nordplus
na Estonsko, Lotyšsko i Litvu jednoznačný.
Vzdělávací program slouží výhradně ke vzdělávání a tím právě Nordplus může měnit
hodnoty v pobaltských společnostech, vychovávat nové generace k demokratickým
hodnotám a západním normám, posilovat jejich postavení vzděláváním v učení finanční
gramotnosti, kulturního dialogu, kompromisu, nenásilnému řešení konfliktů apod. Takto
může mezinárodní instituce ovlivňovat zájmy států (6), neboť mění priority obyvatelstva a
jejich hodnoty.
V případě Pobaltí není klíčové naučit společnost jen demokracii, nýbrž i svobodě.
Jak vysvětluje Fareed Zakaria „Přestože v Rusku je teoreticky zajištěno více svobod (v praxi
ovšem porušovaných), bude v případě, že Rusko půjde dál svou cestou k autokracii, narůstat
korupce zabudovaná na hospodářském i politickém systému a Rusko zůstane sice
demokratické, ale nesvobodné.“182 Stejná hrozba se týká i bývalých sovětských zemí
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Estonska, Lotyšska a Litvy a odtud pramení norská (severská) motivace daný region ovlivnit
ve svůj prospěch.
Je bezpředmětné zde analyzovat všech 2 183 uskutečněných projektů z programu
Nordplus, které se v rozsahu let 2008 až 2018 uskutečnily v Pobaltských státech.183 I tak je
zřejmé, že v případě Pobaltí jednoznačně můžeme tvrdit, že se jedná o jednoznačný projev
měkké moci norské (severské) zahraniční politiky.
O tom nás mohou přesvědčit například závěry studie The Impact of Nordic Adult
Education Ideas on the Development of a Democratic Society in Lithuania, která předkládá
tři hlavní proměny litevské společnosti v souvislosti s programem Nordplus: návštěvou
vyučujících v severských zemích pochopili demokracii, hodnoty založené na účasti
a učebních metodách (1), došlo k podnícení založení mnoha vlivných institucích po
severském vzoru, které pracují s dospělými a veřejným vzděláváním šíří hodnoty do širší
společnosti (2) a programy i zkušenosti z Nordplus se staly základem pro budování
demokratické společnosti, které si dospělí nyní váží a aktivně přistupují k jejímu posilování
(3).184
Obdobné závěry předkládá i studie Nordic-Baltic Cooperation in Adult Education:
A Collective Story of Estonian Adult Educators, která navíc pracuje s konceptem posilování
(profesní) identity a znalostí, které posilují vědomí o demokratické společnosti i tržní
ekonomice. Navíc pracuje s argumentem, že seversko-pobaltská spolupráce byla přímo
založená na demokratizaci regionu, což se podařilo.185
Přestože se v této kapitole rámcově dost překrývá norská a severská politika
vzdělávání jako nástroj měkké moci zahraniční politiky, je potřeba na závěr znovu
připomenout, že ze všech skandinávských, případně poblatských států je Norsko jediná
země, která není členem Evropské unie, a proto její motivace spolupráce v rámci programů
Nordplus i NordForsk má ojedinělou motivaci, neboť nemá (takový) přístup k možnostem
a programům Evropské unie, jak bylo diskutováno.
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4
4.1

Spolupráce Norska z pozice nadřazeného aktéra
Proces vyjednávání norské spolupráce skrze Fondy EHP a Norska
Fondy Evropského hospodářského prostoru a Norska (EEA Grants/Norway Grants)

jsou nejdůležitějším nástrojem norské zahraniční politiky v evropském prostoru včetně
norské politiky spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu. Oficiální brožura Norských
fondů a Fondů EHP sděluje, že „prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island,
Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském
hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti státy Evropské unie.“186
Tento projekt úzce souvisí s historickým a politickým vývojem norské politiky tak,
jak byl detailně popsán v kapitole 3 o spolupráci Norska s EU. A proto zde nemá smysl již
nyní opět představovat, že Norsko není součástí Evropské unie, přestože podalo tři krát
přihlášku do evropských integračních struktur, že Norsko je součástí Evropského
hospodářského prostoru, a projevuje zájem účastnit se vybraných projektů Evropské unie
nejen v oblasti vzdělávání a výzkumu. Naopak by zde nyní mělo být alespoň ve stručnosti
vysvětleno, čím se vlastně prostor Evropské unie, prostor ESVO a prostor EHP liší.
Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) bylo založeno v roce 1960 ve snaze
zlepšit

ekonomickou

spolupráci

a

prosperitu,

aniž

by

však

dosáhlo natolik

institucionalizované formy, jaké v té době již dosáhlo Evropské společenství (ES).187 ESVO
bylo postaveno zejména na státech Velké Británie a Dánska, které však přistoupily v roce
1973 do Evropského hospodářského společenství (EHS, které se vyvinulo z ES).
Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) je dnes tvořeno čtyřmi státy, které do
EHS, později EU nepřistoupily – Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem.
Jelikož však obě alternující evropské organizace k sobě měly vždy blízko, došlo v 90. letech
mezi Evropskou unií a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) k podpisu smluv
EHP, čímž země vstoupily do Evropského jednotného trhu (European Economic Area, EEA)
a vznikl Evropský hospodářský prostor (EHP). Švýcarsko nicméně v referendu 1992 odmítlo
danou smlouvu podepsat, a tím ESVO není shodné svými členy s EHP.
Evropské sdružení hospodářského prostoru (ESVO, EFTA) je tvořeno již zmíněnými
čtyřmi státy, zatímco Evropský hospodářský prostor (EHP, EEA) pouze Norskem, Islandem
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a Lichtenštejnskem. To na úvod k doplnění již několikrát analyzované komplikovanosti
celkové diplomacie Norska a jeho postavení v zahraniční politice v Evropě.
Smlouvy EHP mezi EU, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem „ustanovily
jednotný cíl spolupráce na snížení sociální a ekonomické nerovnosti v Evropě a posílení
spolupráce evropských zemí. Za tímto účelem byly založeny Fondy EHP a Norské fondy.“188
Je tak zřejmé, že Fondy nevznikly čistě ze solidarity tří členských států EHP, nýbrž jako
podmínka zmíněných smluv z 90. let o jejich přístupu k Evropskému jednotnému trhu.189
Aby byla problematika ještě více složitá, Fondy EHP, které jsou placené Islandem,
Lichtenštejnskem a Norskem nejsou jediné fondy, které těmito podmínkami smluv vznikly.
Vedle nich zde figurují ještě Norské fondy, které jsou financovány výhradně Norskem.
Pro tento výzkum byly využity dvě finanční období Fondů EHP a Norských fondů,
tj. období 2009–2014 a 2014–2021.
4.2

Charakter norské spolupráce skrze Fondy EHP a Norska

4.2.1 Fondy EHP
Fondy Evropského hospodářského prostoru nejsou financované všemi státy EHP,
tj. 28 státy Evropské unie a třemi, smlouvou přidruženými státy, ale pouze a výhradně
Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Byly založené na základě smluv o přistoupení
daných třech zemí k EHP a jejich cíl o snížení ekonomické a sociální nerovnosti v Evropě
byl již zmíněn. Nicméně to není jediný úkol těchto Fondů EHP.
Z oficiálních prohlášeních jak ředitelství Fondů EHP, tak i jednotlivých vlád Norska,
Islandu a Lichtenštejnska je patrný i jiný účel pro jaký Fondy vznikly – k posílení
bilaterálních vztahů s přijímajícími státy.190 „Partnerství mezi organizacemi v donorských a
přijímacích zemích jsou široce podporovány. Přináší to vzájemné benefity, usnadnění
výměny a posílení vazeb napříč hranicemi.“191 O významu Fondů EHP pro zahraniční
politiku mezi státy tak nemůže být pochyb.
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V prvním období 2009–2014 bylo vybráno 16 zemí Evropské unie, které se měly stát
příjemci dotace z EHP.192 Dotace mezi jednotlivými státy byly dlouze diskutovany na
bilaterální úrovni, než vznikly jednotlivá memoranda o porozumění (memorandum of
understanding), bilaterální smlouvy mezi přijímajícím státem a Fondy EHP. Daná
memoranda nejsou věnovaná pouze finančním závazkům obou stran, ale i sektorům a dílčím
programům, ve kterých bude spolupráce probíhat. Tyto memoranda o porozumění obsahují
mimo jiné oficiálně stanovené částky, které přijímající státy získají a jaká bude jejich
podpora k dotaci z EHP. Tato memoranda byla všechna analyzovaná dle jednotlivých států.
Z daných dvou dat (celkové dotace a dotace z Fondů EHP) lze následně kvantitativními
výpočty zjistit národní podíl jednotlivých zemí v Eurech i procentech vůči dotaci z EHP.
Stejně tak lze i vypočítat, kolik procent z celkových Fondů EHP státy získaly. Tyto data byla
vypočtena a jsou prezentována v Tabulce 7.
Tabulka 7: Dotace z Fondů EHP a národní finanční podíly v období 2009–2014.

Podíl EEA
(v Eur)

Národní podíl
(v Eur)

Dotace
celkově

Národní
podíl v %

Bulharsko

72 705 000

5 895 000

78 600 000

7,5

Celkově
z EEA v
%
7,91

Česká republika

56 795 000

4 605 000

61 400 000

7,5

6,18

Estonsko

21 275 000

1 725 000

23 000 000

7,5

2,32

Chorvatsko

4 625 000

375 000

5 000 000

7,5

0,50

Kypr

3 561 250

288 750

3 850 000

7,5

0,39

Litva

35 520 000

2 880 000

38 400 000

7,5

3,87

Lotyšsko

31 958 750

2 591 250

34 550 000

7,5

3,48

Maďarsko

64 842 500

5 257 500

70 100 000

7,5

7,06

Malta

2 682 500

217 500

2 900 000

7,5

0,29

Polsko

246 882 500

20 017 500

266 900 000

7,5

26,86

Portugalsko

53 603 750

4 346 250

57 950 000

7,5

5,83

Rumunsko

176 443 750

14 306 250

190 750 000

7,5

19,20

Řecko

58 645 000

4 755 000

63 400 000

7,5

6,38

Slovensko

35 473 750

2 876 250

38 350 000

7,5

3,86

Slovinsko

11 562 500

937 500

12 500 000

7,5

1,26

Španělsko

42 411 250

3 438 750

45 850 000

7,5

4,61

Zdroj: Memorandum of understanding jednotlivých států.
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Z dané tabulky je patrné hned několik zásadních zjištění. Prvním z nich je skutečnost,
že dotace z Fondů EHP nejsou 100 %. Jednotlivé státy se podílejí na financování veškerých
projektů, což odpovídá přesně 7,5 % z celkové výše dotace, jak bylo zjištěno statistickými
výpočty.193 Dále můžeme vysledovat, které země jsou největším přijímatelem z Fondů EHP
a vysledovat tak hlavní objekty zahraniční politiky zájmů Norska (potažmo Islandu a
Lichtenštejnska).194 Prvních pět největších příjemců z Fondů EHP bylo v období 2009–2014
Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Řecko.
Nyní je potřeba vysvětlit, jaký dopad má financování Fondů EHP na norskou politiku
spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu. Nadneseně může být řečeno, že Norsko hraje
ve financování, potažmo celé organizaci Fondů EHP, zcela zásadní roli. V období 2009–
2014 Norsko financovalo 95,8 % veškerých výdajů EHP, zatímco Island se podílel jen 3 %
a Lichtenštejnsko 1,2 %.195 Velmi nadneseně tak mohou být Fondy EHP považovány na
norské fondy. Odtud také pramení jisté zmatení veřejnosti, hovoří-li se o Norských fondech.
Fondy EHP, přestože jsou téměř zcela financované Norskem, nejsou norskými
fondy! Norská vlády, jak již bylo vysvětleno, je vázána smlouvou EHP, dle níž se Norsko
muselo zapojit nejen do Fondů EHP, ale i založit samostatné Norské fondy, kterým bude
věnována pozornost posléze. Nyní se zaměříme na druhé období Fondů EHP, tj. období
2014–2021, bez něhož nelze analyzovat norskou zahraniční politiku. Stejnými
kvantitativními metodami byly vypočteny i data pro období současné, která jsou uvedena
v Tabulce 8.
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EEA Grants [online] Oficiální stránky Fondů EHP [cit. 7. 2. 2019]. Dostupné na:
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Tabulka 8: Dotace z Fondů EHP a národní finanční podíly v období 2009–2014

Podíl z EEA
(v Eur)

Národní podíl
(v Eur)

Dotace
celkově

Národní
podíl v %

Celkově
z EEA v %

Bulharsko

106 375 000

8 625 000

115 000 000

7,5

8,31

Česko

88 337 500

7 162 500

95 500 000

7,5

6,90

Estonsko

29 877 500

2 422 500

32 300 000

7,5

2,33

Chorvatsko

52 540 000

4 260 000

56 800 000

7,5

4,10

Kypr

5 920 000

480 000

6 400 000

7,5

0,46

Litva

51 985 000

4 215 000

56 200 000

7,5

4,06

Lotyšsko

46 435 000

3 765 000

50 200 000

7,5

3,63

Malta

4 070 000

330 000

4 400 000

7,5

0,32

Polsko

367 965 000

29 835 000

397 800 000

7,5

28,74

Portugalsko

94 997 500

7 702 500

102 700 000

7,5

7,42

Rumunsko

254 560 000

20 640 000

275 200 000

7,5

19,88

Řecko

107 947 500

8 752 500

116 700 000

7,5

8,43

Slovensko

50 782 500

4 117 500

54 900 000

7,5

3,97

Slovinsko

18 407 500

1 492 500

19 900 000

7,5

1,44

Zdroj: Memorandum of understanding jednotlivých států.

Oproti prvnímu období je z Tabulky 8 zjistitelné, že dvě země v závěru dotaci
nedostaly: Španělsko a Maďarsko. Tyto státy v prvním období dohromady získaly na 11,67
% z celkové dotace Fondů EHP a je tudíž namístě zjistit, proč tyto země na závěr nedostaly
dotace přiznané.
Španělsku nebyla dotace přiznána z důvodu špatné ekonomické situace způsobená
krizí 2008. V době, když se projednávalo memorandum na druhé období, se země potýkala
s masivními dopady hospodářské krize a španělské vláda nedokázala splnit očekávání
Evropské unie na stabilizaci země. S tím také souviselo závěrečné rozhodnutí, zda Španělsko
dostane dotaci z Fondů EHP, neboť převažovala nejistota o schopnostech španělské vlády
dodržet za daných podmínek s dotací spojené závazky, včetně splacení španělského podílu
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financování programů.196 Oficiální informace říká, že „Španělsko není způsobilé pro
financování období 2014–2021.“197
Druhým státem, který dotaci v období 2014–2021 nedostal, je Maďarsko. Oproti
ekonomickým příčinám suspendování dotace pro Španělsko, v Maďarsku byly příčiny
politické. V roce 2011 došlo k podpisu jak memoranda pro Norské fondy (podepsáno 13.
listopadu 2011), tak pro Fondy EHP (podepsáno 15. listopadu 2011), které deklarovaly jak
výši finančních prostředků obou stran, tak i konkrétní programy a projekty, které měly dotací
vzniknout. Zároveň bylo oběma memorandy ustanoveno, že Národní rozvojová agentura
bude Maďarským národním kontaktním místem.198
Nicméně maďarská vláda vedená stranou premiéra Viktora Orbána Fidezse se na
poslední chvíli rozhodla zcela reorganizovat Národní rozvojovou agenturu.199 Tím zaskočila
nejenom Evropskou komisi, ale změnil rozhodnutí Norska na financování dotací. Obě dvě
memoranda byla suspendována a projekty pozastaveny, než se situace mezi maďarskou a
norskou vládou nevyřeší.200 Krize se stupňovala a vyústila v otevřenou diplomatickou při
mezi Norskem a Maďarskem.
Čím se druhé období dále lišilo oproti období 2009–2014 byl i poměr mezi státy
financující Fondy EHP. Zatímco v prvním období byl poměr 95,8 : 3 : 1,2 % (Norsko : Island
: Lichtenštejnsko), v druhém období Norsko navýšilo jak své financování, tak i svůj vliv
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Addressing Corruption Risk in the EEA and Norway Grants. Annex 2: Country Reports and

Responses.Transparency

International.

[online].

[cit.

2.4.

2019].

Dostupné

na:

https://www.transparency.org/files/content/publication/2015_EEA_Norway_Grants_EN_Annex_2.pdf, 152–
166.
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Oficiální vyjádření Fondů EHP k situaci nefinancování Španělska. Oficiální stránky Fondů EHP.

[online]. [cit. 2. 4. 2019]. Dostupné na: https://eeagrants.org/Where-we-work/Spain.
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Každá z přijímajících zemí se memorandy zavazuje ke vzniku jednoho národního kontaktního

místa, které je ústřední státní správou zodpovědnou za naplňování a monitoring grantů. (NOVAK, Benjamin.
The Real Story Behind Fidesz’s War on the EEA and Norway Grants. Part 1. [online]. [cit. 20. 4. 2019].
Dostupné na: https://budapestbeacon.com/norway-grants-part-1-2./).
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Nejprve byla převedena z původního područí Ministerstva národního rozvoje na Kancelář předsedy

vlády vedené ministrem Jánosem Lazarem, který provedl následnou revizi a zodpovědnosti i pravomoci
Národní rozvojové agentury převedl na různá ministerstva a vládní neziskové korporace. (NOVAK. The Real
Story Behind Fidesz’s War on the EEA and Norway Grants).
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HEATH, Ryan. Orbán Backs Down in the Battle with NGOs. Politico. [online]. [cit. 21. 4. 2019].

Dostupné na: https://www.politico.eu/article/orban-backs-down-in-battle-with-norwegian-ngos/.
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v EHP při zvýšení procentuálního zastoupení v EHP na 97 %.201 Pokud by tak byly veškeré
výdaje EHP přepočteny těmito poměry, získáme konkrétní data norských investic do
přijímajících států znázorněné v Tabulce 9.

Tabulka 9: Přepočet norského podílu celkového financování Fondů EHP dle přijímacích států.
Třetí sloupec odpovídá poměrnému přepočtu norské dotace na 5/8, neboť dotační období je osmileté, avšak do
výzkumného období zasahuje jen prvních pět let, tj. 62,5 % z celkového rozpočtu na období do roku 2021.

2009-2014

2014-2021

2014-2018

(v Eur)

(v Eur)

(v Eur)

Bulharsko

69 651 390

103 183 750

64 489 844

Česko

54 409 610

85 687 375

53 554 609

Estonsko

20 381 450

28 981 175

18 113 234

Chorvatsko

4 430 750

50 963 800

31 852 375

Kypr

3 411 678

5 742 400

3 589 000

Litva

34 028 160

50 425 450

31 515 906

Lotyšsko

30 616 483

45 041 950

28 151 219

Maďarsko

62 119 115

Malta

2 569 835

3 947 900

2 467 438

Polsko

236 513 435

356 926 050

223 078 781

Portugalsko

51 352 393

92 147 575

57 592 234

Rumunsko

169 033 113

246 923 200

154 327 000

Řecko

56 181 910

104 709 075

65 443 172

Slovensko

33 983 853

49 259 025

30 786 891

Slovinsko

11 076 875

17 855 275

11 159 547

Španělsko

40 629 978

Zdroj: Autorka práce.

201

EEA Grants [online] Oficiální stránky Fondů EHP [cit. 7. 2. 2019]. Dostupné na:

https://eeagrants.org/Who-we-are/EEA-Grants.

78

4.2.2 Norské fondy
Zatímco ve Fondech EHP figuruje 16 zemí Evropské unie, u Norských fondů tomu
je jinak. Norské fondy fungují celkem ve 13 zemích.202 Oproti Fondům EHP chybí Řecko,
Španělsko a Portugalsko, a to zřejmě z důvodů špatného hospodaření států a ekonomického
chování v reakci na krizi 2008.203
Norské fondy se obsahově ani strukturálně neliší od Fondů EHP. Také jsou založené
na bilaterální smlouvě, tzv. memorandum of understanding, mezi Norskem jako donorem a
přijímacími zeměmi, které stanovují finanční podporu z Norska a podíl, který musí zaplatit
přijímací stát. Ten stejně jako u Fondů EHP odpovídá 7,5 % z celkového rozpočtu pro danou
zemi.
Norské fondy se od Fondů EHP neliší ani svým působením – podporují nestátní
neziskové organizace, soukromé a veřejné instituce, vzdělávací a výzkumné instituce, a
stejně tak i individuálně studenty a učitele, příp. další subjekty specifikované vždy
v konkrétní výzvě.204
Každá přijímací země si může ve svém memorandu vyjednávat konkrétní oblasti, ve
kterých chce investovat, nicméně je pravidlem, že u všech států hraje podpora vzdělávání a
výzkumu zcela zásadní roli. Jednotlivé oblasti budou jako objekty norské měkké moci
zahraniční politiky diskutovány posléze. Nyní je třeba analyzovat kritérium charakteru
norské spolupráce, počínaje financováním norskou stranou.
V případě Norských fondů se rovněž jedná o spolupráci, kdy Norsko financuje
92,5 % veškerých nákladů, zatímco přijímací stát platí již zmíněných 7,5 %, což platí jak
pro období 2009–2014, tak i pro období 2014–2021. Jednotlivé dotace a norské výdaje jsou
patrné v Tabulce 10.

202

Tj. v Bulharsku, České republice, Estonsku, Chorvatsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku,

na Maltě, v Polsku, Rumutj. v Bulharsku, České republice, Estonsku, Chorvatsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku,
Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku, Slovensku a Slovinsku.
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Ani Řecko nedopadlo v závěrčné zprávě Amnesti International dobře. (A ddressing Corruption

Risk in the EEA and Norway Grants. Annex 2: Country Reports and Responses.Transparency International
[online].

[cit.
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2019].

Dostupné

na:

https://www.transparency.org/files/content/publication/2015_EEA_Norway_Grants_EN_Annex_2.pdf).
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Oficiální brožura Iceland, Liechtenstein, Norway grants/Norway grants.
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Tabulka 10: Norské financování Norských fondů dle jednotlivých států. Třetí sloupec odpovídá
poměrnému přepočtu norské dotace na 5/8, neboť dotační období je osmileté, avšak do výzkumného období
zasahuje jen prvních pět let, tj. 62,5 %.

Období 2009–

Období 2014–

Období

2014

2021

2014–2018
Norské fondy

Norské fondy

Celkově z

Norské fondy

(v Eur)

Norských

(v Eur)

Celkově z
Norských

fondů (v %)

fondů (v
%)

Bulharsko

44 400 000

6,96

87 967 500

54 979 688

8,62

Česko

65 120 000

10,21

82 325 000

51 453 125

8,07

Estonsko

23 680 000

3,71

33 022 500

20 639 063

3,24

Chorvatsko

4 255 000

0,67

43 105 000

26 940 625

4,22

Kypr

3 700 000

0,58

4 717 500

2 948 438

0,46

Litva

42 180 000

6,61

56 795 000

35 496 875

5,57

Lotyšsko

35 520 000

5,57

48 007 500

30 004 688

4,70

Maďarsko

76 960 000

12,07

Malta

1 480 000

0,23

3 330 000

2 081 250

0,33

Polsko

287 860 000

45,14

380 637 500

237 898 438

37,30

Rumunsko

106 560 000

16,71

210 252 500

131 407 813

20,60

Slovensko

39 220 000

6,15

53 835 000

33 646 875

5,28

Slovinsko

13 320 000

2,09

16 465 000

10 290 625

1,61

Zdroj: Memorandum of understanding jednotlivých států.

Z Tabulky 11 je patrné, které státy přijímají norské dotace nejvíce a jak se
proměňovaly. Zatímco v prvním období byly prvními pěti největšími přijímateli Polsko,
Rumunsko, Maďarsko, Česko a Bulharsko, v druhém období jsou první dvě místa stejná –
Polsko a Rumunsko, poté následuje Bulharsko, Česko a Litva.
Obsahové hodnocení jednotlivých bilaterálních vztahů pouze v kontextu Norských
fondů je bezpředmětné, neboť jak již bylo avizováno, Norské fondy a Fondy EHP fungují
společně jak administrativně, tak i strukturálně. Proto detailnější obsahová analýza programů
nebyla do tohoto okamžiku předložena, neboť teprve po představení jednotlivého fungování
Fondů EHP a Norských fondů lze přistoupit k souhrnnému shrnutí obou fondů dohromady.
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4.2.3 Souhrnná klasifikace norské spolupráce skrze Fondy EHP a Norska
V případě shrnutí skrze Fondy EHP a Norské fondy se norská spolupráce zajímavě
propojuje a ukazuje se dvojí aktivita norské diplomacie, tj. jako přímý organizátor Norských
fondů, a jako nepřímý (přesto zcela dominantní) spoluorganizátor nadnárodních Fondů EHP.
Pro vysvětlení Norského postavení v této instituci je potřeba zodpovědět nejprve finanční
kritérium. Jednotlivá data, získaná skrze memoranda, byla analyzována a kvantitativní
metodou je možné se propracovat k souhrnným norským výdajům do Norských fondů a
Fondů EHP (pouze norský podíl). Výsledky finančního hospodaření norských vlád v období
2008–2018 jsou patrné na Grafu 12.
Graf 12: Norské výdaje skrze Fondy EHP a Norské fondy.
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Zdroj: Autorka práce. Data vypočtena na základě výše uvedené kvantitativní analýzy přepočtu jak
z podílu financování Fondů EHP Norskem, tak i přepočtu na pro výzkum zkrácené období končící rokem 2018.

Z daného grafu je patrné, kam cílí norská diplomacie skrze Norské fondy a Fondy
EHP po finanční stránce. Prvních pět zemí, které získaly ve sledovaném období 2008–2018
nejvíce finančních prostředků, jsou Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Česko a Maďarsko. Tím
tak bylo selektován okruh zemí pro analýzu, jakým způsobem je norská měkká moc
v daných zemích užita.
Při analýze priorit spolupráce pro Norsko je možno na problematiku nahlížet dvojím
způsobem. Buď že se jedná o podnícení vzniku této spolupráce skrze smlouvy EHP
(tj. spolupráce byla podnícena Evropskou unií), nebo že se jedná o podnět Norska vůči
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přijímajícím státům k utužení bilaterálních vazeb. Zde převažuje názor, že první pohled je
čistě politické rozhodnutí 90. let a nereflektuje tolik význam norské spolupráce v současnosti
jako pohled druhý.
Při aplikaci liberalismu a shrnutí, zda se jedná o interdependenci, musí být naplněny
tři rysy, které však v tomto případě naplněny nejsou. Přestože jsou splněny podmínky, že
vojenská bezpečnost není neustále prioritou zahraniční politiky a že ozbrojené síly nejsou
hlavním způsobem řešením konfliktů, poslední z rysů – společnosti uvnitř států jsou
propojeny četnými sítěmi –v případě spolupráce Norska s přijímacími zeměmi nenaplnil
svou podstatu. Ovšem jak tuto tezi obhájit? Vztahy mezi jednotlivými přijímacími zeměmi
a Norskem jsou rozličné a staví na vlastních bilaterálních vztazích. Je tak možné souhrnně
říci, o jak moc hlubokou spolupráci se mezi jednotlivými zeměmi jedná? Překvapivě to lze
poněkud lehce – obsahovou analýzou jednotlivých memorand o porozumění jednotlivých
států, které jsou zpracované a tvoří přílohu v závěru této diplomové práce.
Z nich je patrné, že projekty, které jsou skrze norskou spolupráci podporované jsou
dílčí projekty, které však nemají dalekosáhlý dopad na vytvoření propracované sítě mezi
přijímacím státem a Norskem (a to ani v případě Pobaltí, které je na Norsko orientováno
ještě skrze zmíněnou severskou spolupráci).
Vezme-li se například česko-norská spolupráce jako vzor, z memorand i
z uskutečněné spolupráce je zřejmý daný závěr. Podpořily se projekty v dílčích sektorech,
např. výzkum (30 mil Eur), vzdělání (6,5 mil Eur), zdravotnictví (14 mil Eur), životní
prostředí, ekosystém a klimatické změny (30 mil Eur) aj.205 Ovšem nejedná se o projekty,
které by zcela zásadním způsobem vytvořily hluboce integrovanou síť mezi Norskem a
Českem. Ve skutečnosti je zde nutné zmínit, že mnoho projektů není ani veřejnosti známo,
že vzniklo právě z podpory Norska. Příkladem je projekt Hate Free Culture, o kterém se
začalo veřejně hovořit jako o nečeském projektu až v případě debaty nad jeho ukončením a
následné povinné udržitelnosti.206
205

Oficiální databáze EEA and Norway Grants, data se týkají období 2014-1021 [online]. [cit. 7.4.

2019]. Dostupné na. https://eeagrants.org/Where-we-work/Czech-Republic.
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Media byla poněkud zmatená, a tak bylo jeho autorství přisuzováno jak Fondů EHP, tak Norským

fondům. Ve skutečnosti se jednalo o projekt Agentury pro sociální začleňování, jednoho z odborů Úřadu vlády
ČR, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem byla
Česká televize. (Oficiální stránky projektu Hate Free Culture [online].[ cit. 21. 2. 2019]. Dostupné na:
https://www.hatefree.cz/). Každý z projektů realizovaný skrze Fondy EHP a Norské Fondy má povinnou dobu
udržitelnosti, ta se liší dle projektů, nicméně je to zpravidla 5 let. (Příručka pro příjemce grantů EHP a

82

4.3

Efekt na režim norské spolupráce skrze Fondy EHP a Norska
Zatímco bylo shrnuto, že se skrze Fondy EHP a Norské fondy neprohlubuje na

vysokou úroveň interdependence bilaterálních vztahů mezi donorskými a přijímacími
zeměmi, vzájemné vztahy jsou nevyvratitelným důkazem norské aplikace měkké moci do
přijímacího prostředí.
Pro podložení tohoto argumentu poslouží jeden z hlavních cílů Norských fondů o
„posílení základních evropských hodnot jako demokracie, tolerance a právní stát.“207 To je
patrné v téměř každém memorandu o porozumění, neboť podpoře občanské společnosti a
právního státu je věnována speciální pozornost. Nesmí se opomenout, že v tomto výzkumu
je právě oblast vzdělávání a výzkumu chápána jako jeden z hlavních nástrojů, jak společnost
k těmto hodnotám přivést.
Pokud budou analyzovány jednotlivá ze šesti kritérií Keohanevy měkké moci, jak
byla představena v úvodním metodologickém vymezení, musí být zdůrazněno, že daná
kritéria mohou být zodpovězena s odchylkami dle jednotlivých přijímacích států. Následná
analýza je proto spíše obecným aplikováním norské politiky skrze Fondy EHP a Norské
fondy, nikoliv univerzální odpovědí, jež by platila pro všechny přijímací státy shodně.
První dvě kritéria platí jednoznačně pro všechny státy. Fondy EHP a Norské fondy
jako instituce jednoznačně slouží Norsku jako nástroj k vykonávání vlivu a ovlivňují povahu
vyjednavačských strategií mezi Norskem a přijímacími zeměmi. O tom svědčí i průběh
vyjednávání před finálním podpisem jednotlivých memorand o porozumění.
Třetí kritérium – instituce mohou sloužit jako nástroj k vyvažování vlivu jiných
institucí nebo ke snaze je nahradit – je poněkud diskutabilní dle jednotlivých zemí. U
některých se systém během dvou obdobích působení Norských fondů a Fondů EHP nezměnil
a přijímací země figuruje s jedním samým kontaktním místem na stejných principech. Tudíž
k vyvažování vlivu nebo nahrazení institucí nedošlo.
Příkladem takové země může být Česká republika. Ta v reakci na podepsání
memorand o porozumění, která byla podepsaná 19. října 2004 pro spolupráci s Norskými
fondy a 2. prosince 2004 pro spolupráci s Fondy EHP, musela zřídit tzv. kontaktní místo,
které má v každé přijímací zemi povinnost kontrolovat a monitorovat plnění projektů a
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hospodaření s finančními příspěvky.208 V případě Česka bylo stanoveno, že „v souladu
s Usnesením vlády č. 242 ze 17. března 2004 zabezpečuje Ministerstvo financí funkci
Národního kontaktního místa – NKM (National Focal Point) pro programy z Finančních
mechanismů EHP a Norska.“209 Konkrétně se jednalo o odbor (58) Mezinárodních vztahů
Ministerstva financí České republiky, které je národním kontaktním místem dodnes.210
V případě Česka a přijímacích zemí jemu podobných se nejedná o snahu Fondů EHP
a Norských fondů vyvážit jinou českou nebo evropskou instituci, natož jí nahradit. Jedná se
výhradně o spolupráci na organizační úrovni a v tomto případě by spolupráce mohla být na
bilaterální úrovni považována za symetrickou, tj. je založená na koncensu norské a české
strany, které se shodly na závazcích, které stanovily v memorandech o porozumění a
společně je naplňují. Mimochodem na místě je zhodnotit, že velmi úspěšně, neboť v prvním
období 2004–2014 se České republice podařilo vyčerpat přes 90 % z přidělené alokace.211
Na druhé straně jsou zde země Španělsko či Maďarsko, u kterých je naopak třetí
Keohanovo kritérium na pováženou. I zde bude využit pouze jeden příklad, o to již výše
zmíněné Maďarsko. V roce 2005 byla podepsána memoranda o porozumění mezi norskou
vládou Kjella Magne Bondevika a maďarskou vládou Ference Gyurcsányho.212 Na základě
tohoto memoranda byla za maďarské národní kontaktní místo vybrána Národní rozvojová
agentura (vedená Ministerstvem národního rozvoje) a programové naplnění probíhalo dle
ujednání.
Pro druhé finanční období, tj. 2014–2021, byla v průběhu projednávání nových
memorand o porozumění na nové finanční období vybrána opět shodná Národní rozvojová
agentura. Memoranda byla slavnostně podepsána 13. listopadu 2011 pro Norské fondy a 15.
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listopadu 2011 pro Fondy Evropského hospodářského prostoru.213 Poté Kancelář Finančního
mechanismu v Bruselu, která má distribuci fondů na starost, vypsala otevřený tendr na
operátora fondů pro neziskové organizace (NGO Fund Operator). Z osmi přihlášených
pouze jeden splnil všechny tři podmínky a za maďarského operátora fondů pro neziskové
organizace byla zvolena Nadace Okotars.214
Pře mezi maďarskou a norskou (i evropskou) vládou vznikla z kraje roku 2014, kdy
Janos Lazar, ministr Kanceláře předsedy vlády Viktora Orbána, restrukturalizoval celkové
řízení Národní rozvojové agentury. Nejprve došlo k převedení do jeho agendy, poté byla
instituce rozdělena na různá ministerstva a neziskové organizace.215
Zatímco národní kontaktní místa byla v přijímacích státech zřízena pro přehledný a
jasný monitoring jak naplňování programů, tak i jejich financování, maďarská reorganizace
z maďarského národního kontaktního místa učinila „černou díru informací.“216 Spor přerostl
v čistě maďarsko-norský, když Janos Lazar napsal dopis norské vládě o obvinil jí, že se
vměšuje do maďarských domácích záležitostí, když financuje organizace s politickými
vazbami, konkrétně maďarskou stranu Politika může být jiná (Lehet Más a Politika).217
Norské ministerstvo zahraničních věcí obvinění odmítlo a odkázalo se pouze na plnění
memorand, která byla podepsaná v roce 2011 jak norskou stranou, tak maďarskou vládou.218
Situace mezi Norskem a Maďarskem eskalovala a 9. května 2014 došlo
k bezprecendetnímu kroku – Norsko suspendovalo memoranda o porozumění Norských
fondů a Fondů EHP z roku 2011. Reakcí na tento norský krok byl dopis Janose Lazara norské
213
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vládě s požadavkem, ať Fondy též pozastaví financování maďarských neziskových
organizací (k tomu suspendováním memorand norskou stranou nedošlo).
Když se tak nestalo, maďarská vláda zahájila celkový audit všech projektů
financovaných Fondy EHP a Norskými fondy, následně ještě nechala zkontrolovat i veškerá
daňová přiznání, zda korespondují s výsledky auditu. Závěrem byla velká mediální kampaň
vedená maďarskou vládou přímo proti norské vládě s obviněním, že norská vláda zasahuje
do maďarské politiky.219
Vrátí-li se tak diskuze ke konceptu měkké moci, v případě Maďarska instituce mohou
sloužit jako nástroj k vyvažování vlivu jiných institucí nebo ke snaze je nahradit. Příklad
norského chování v maďarském sporu je totiž typickou ukázkou měkké moci při aplikaci
demokratizace společností v přijímajících zemích. Tvrdit, že norská vláda se přímo
vměšovala do maďarských domácích záležitostí je poněkud zcestné a Lazarova rétorika
(pravděpodobně zcela záměrně) míjela podstatu norského chování.
Jak již bylo několikrát zmíněno, cílem Fondů EHP a Norských fondů je nejen snížení
ekonomických a sociálních rozdílů v EHP,220 ale i posílení základních evropských hodnot
jako demokracie, tolerance a právní stát.221 Z tohoto důvodu je podstata Fondů EHP a
Norských fondů založena na principu, že ve jménu demokracie musí být umožněno
financovat i neziskové organizace (které jsou ovšem často kritické k oficiální vládní
politice). Jinak finance z Fondů nebudou vyplaceny.222
Je nutné připomenout, že toto platí pro všechny přijímací státy a v jednotlivých
memorandech porozumění je proto části financování veřejného sektoru věnována speciální
pozornost. Nicméně v Maďarsku se právě tato problematika stala problémem. Maďarská
vláda Viktora Orbána nedokázala obhájit své usurpování si dominantního postavení v otázce
přerozdělování financí z Fondů. Poté, co konflikt eskaloval do diplomatické krize Maďarska
vůči Norsku, bylo norské jednání zcela v souladu se zásadami samotných Fondů EHP a
Norských fondů.
Norská vláda totiž suspendovala memoranda porozumění, nikoliv však financování
neziskových organizací skrze konsorcium maďarských nadací, tj. Nadaci Okotars. Když se
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Janos Lazar domáhal u norské vlády, aby zastavila jejich financování, norská strana tak
neučila s odkazem na skutečnost, že se nejedná o programy, které by byly ovlivněny
porušením smluv Maďarska.223 Reakcí byl již zmíněný audit programů z podnětu maďarské
vlády.
Podstata daného konfliktu tak dokazuje, že skutečně instituce mohou být, a maďarský
příklad ukazuje, že když je potřeba, jednají jako nástroj k vyvažování vlivu jiných institucí
nebo ke snaze je nahradit, tj. třetí kritérium Keohana a Hoffmana o prvcích institice.
Čtvrté kritérium tvrdí, že instituce mohou signalizovat záměry vlád. To souvisí i
s kritériem pátým, že instituce definují závazky, které se státy snaží ve své politice
naplňovat. Příklad Fondů EHP a Norských fondů ukazuje jasnou asymetrii ve vztahu Norska
jako donorské země vůči přijímacím zemím, kdy finanční příspěvek 92,5 % motivuje státy,
jak financovat programy, na které by státy samy zřejmě nenašly peníze, tak se memorandy
zavazují k naplňování daných závazků, včetně motivace v programech pokračovat díky
podmínce udržitelnosti projektů.
Splněním těchto dvou kritérií je tak naplněno kritérium šesté, které mezinárodní
instituci umožňují ovlivňovat zájmy států. To je dáno právě již zmíněnou finanční dotací,
neboť státy zapojené do Fondů EHP a Norských fondů tak mohou orientovat své zájmy i na
oblasti, na které by bez daných dotací nebyly prostředky. Nejtypičtějším příkladem je právě
oblast vzdělávání a výzkumu. Důkazem je zjištěním, že u všech přijímacích zemí patří oblast
vzdělávání a výzkumu mezi nejvíce požadované a nejvíce Fondy dotované položky. To je
patrné v závěrečné příloze celkového přehledu všech dotovaných oblastí jednotlivých států
(viz příloha), ze které byla zpracována tabulka 11 níže.
V následující tabulce je stručný přehled, kolik procent z celkové dotace, která byla
memorandy o porozumění alokována, bylo přiděleno právě oblasti vzdělávání a výzkumu.
Je nutné poukázat na skutečnost, že uplatňování měkké moci skrze oblasti vzdělávání a
výzkumu ve Fondech EHP a Norských fondech, lze trojím způsobem. Pro potřeby obsahové
analýzy byly jednotlivé projekty definované v memorandech o porozumění jednotlivých
států rozdělena na tři oblasti. První je oblast projektů, které jsou přímo zaměřené na oblast
vzdělávání a výzkumu (1).
Druhá oblast je skupina projektů, které vzdělávání a výzkum nemají v hlavním názvu
své oblasti působení, ale jejich činnosti hlubší obsahovou analýzou prokázaly přímé napojení
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na oblast vzdělávání a výzkumu (2). Takové programy jsou například Cultural and Natural
Heritage, která v sobě ukrývá podporu humanitních věd a rozvoje kulturních studií, program
Renewable energy, který je primárně zaměřen na zdroje obnovitelné energie, ale při hlubší
zkoumání programu bylo zjištěno, že ve velkém podporuje technologické výzkumy na
lokálních vědeckých a vzdělávacích centrech (např. univerzitách) a stejně tak zajišťuje i
vzdělávání široké veřejnosti o možnostech využití obnovitelných zdrojů apod.
Třetí skupina programů je zaměřená na posilování občanské společnosti jako
základní prvek moderní evropské, demokratické společnosti (3). Důvodem, proč je zařazena
podpora občanské společnosti do oblasti vzdělávání a výzkumu, souvisí se stanoviskem
autorky, že vzdělávání společnosti k demokratickým hodnotám je nejdůležitějším posláním
vzdělání celkově.
Veškerá memoranda o porozumění byla analyzována obsahovou analýzou na základě
tohoto trojího vymezení a z výsledků (Tabulka 12) je patrné, že průměr přímé investice do
vzdělávání a výzkumu (1) přesáhl 10 %, investice nepřímo související se vzděláváním a
výzkumem (2) dosáhla v průměru téměř 40 %, a investice do budování občanské společnosti
(3) přesáhly v průměru 6,5 %.
Budou-li se všechny tyto tři oblasti chápat jako projev spolupráce v oblasti
vzdělávání a výzkumu podporovaná Norskem v přijímacích státech, průměrná hodnota
alokace na vzdělávání a výzkum se z celkové dotace pohybuje v 56, 7 %. O významu
vzdělávání a výzkumu pro zahraniční politiky zemí tak nemůže být pochyb.
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Tabulka 11: Znázornění přidělení příspěvku na programy vzdělávání a výzkumu, příp.
programy součinné, z celkově alokovaného příspěvku daného memorandy o porozumění pro jednotlivé
stát.

Dotace
celkem
(v EUR)

Bulharsko
Česko
Estonsko
Chorvatsko

35 050 035
107 000 107
46 000 046
22 570 023

3
18,18
15,61
20,62

45,11
43,6
47,43
16,55

5,52
10,75
3,43
7,17

Podíl do
vzdělávání a
výzkumu
(ne/přímo +
občanské
společnosti)
(v %)
53,64
72,53
66,47
44,34

Kypr
Litva

1 090 001
50 400 050

2,07
8,78

15,5
34,47

13,95
4,46

31,52
47,72

Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Řecko
Slovensko

42 900 043
51 700 052
50 000
458 620 459
14 000 014
199 000 199
28 800 029
52 280 052

11,43
24,98
0
15,01
0
1,67
12,8
7,89

33,25
41,16
13,6
48,83
69,84
29,98
38,95
48,49

4,86
0
5,6
3,82
6,85
10,55
5,69
12,38

49,53
66,14
19,2
67,66
76,69
42,2
57,44
68,76

Slovinsko
Španělsko

20 480 020
26 700 027

23,68
8,51

51,7
49,73

4,64

80,03
58,23

10, 89

39,26

6,64

56,38

PRŮMĚR

Programy
přímo
související se
vzděláváním a
výzkumem
(v %)

Programy
nepřímo
související se
vzděláním a
výzkumem
(v %)

Programy
podporující
občanskou
společnost
(v %)

Zdroj: Jednotlivá memoranda porozumění, databáze EEA/Norway Grants. Hodnoty podílu dotace na
vzdělání a výzkum byly získány autorkou práce kvantitativním, statistickými metodami.
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6

Komparace norské spolupráce ve vzdělávání a výzkumu
Logickým krokem je nyní závěrečná komparace poznatků, které byly během

výzkumu zjištěny a podloženy. Porovnávány mezi sebou jsou nyní závěry zkoumání
jednotlivých výzkumných kritérií na třech úrovních. První z nich je politika spolupráce
Norska z pozice podřadného aktéra, kterou Norsko zaujímá vůči Evropské unii, druhou je
politika spolupráce z pozice rovnocenného aktéra, která je typická pro norskou spolupráci
v severském regionu, a poslední je norská kooperace skrze Fondy EHP a Norské fondy, kde
zastává Norsko pozici nadřazeného aktéra.
Bude-li se vycházet z výzkumných kritérií, jak byly definovány ve výzkumném
rámci, prvním je komparace procesu vyjednávání. Syntézou historického vývoje byla
vysvětlena historie dílčích spoluprací Norska. Pokud se však hledá jednotná odpověď na
otázku, proč Norsko spolupracuje, odpovědi se liší, i když spolu přímo souvisí. V norské
společnosti je od 19. století jednoznačně vidět snaha po samostatnosti a soběstačnosti, která
se stala moderním identifikačním prvkem norské mentality.224 Norský politický diskurz je
tak založen na národním patriotismu, který stál za dvojím odmítnutím evropské integrace
v referendech 1972 a 1994.
Norská zahraniční politika je proto charakteristická ojedinělým soběstačným
prvkem, pro který jsou hlubší integrační struktury norskou společností odmítány. V praxi je
to finančně umožněno bohatstvím z ropy, která dává Norsku dostatek prostředků si toto
chování po ekonomické stránce dovolit. 225Nicméně teorie mezinárodní spolupráce dokládá,
že ekonomické hodnoty nejsou tím hlavním, proč státy spolupracují, byť je to jeden
z klíčových aspektů.226
V případě severské spolupráce je hlavní motivací spolupracovat otázka bezpečnosti,
která je založená na staletém střetu sfér vlivu západu a Ruska v baltské oblasti a Skandinávii.
S tím souvisí obrana nejen teritoria, ale i západních, demokratických hodnot. V případě
severské spolupráce se tak nejedná primárně o norské zájmy, které by se diametrálně lišily
od zájmů ostatních severských partnerů. Severská spolupráce tak vychází z tradiční
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spolupráce a kontinuity této zahraniční politiky.227 Tento důvod je také příčnou vzniku silně
propojeného Severu, který svým severským regionalismus dosahuje ve světě ojedinělé
úrovně.228 Spolupráce Norska v severské oblasti vychází ze shodných zájmů a je přesným
naplněním Rousseauova honu na jelena, kdy jedině silná, spolupracující skupina může získat
(jelena, vliv, bezpečí, aj.).
Přesto norský, politický diskurz založený na výlučnosti Norska je silnější, než aby se
Norsko podvolilo a vzdalo se některých svých pravomocí ve prospěch Evropské unie,
přestože okolní státy tak učinily. V interpretaci hry na jelena to tudíž dokládá, že Norsko se
cítí být dostatečně zajištěné, že si může dovolit se honu na jelena neúčastnit v celoevropském
měřítku. V pojetí teorie mezinárodní spolupráce tak Norsko zastává spíše evoluční pojetí,
vycházející z darwinismu, nicméně otázka bezpečnosti je pro něj dostatečně klíčová
(ohrožující jeho blahobyt, na kterém je jeho výlučnost postavena), že v regionálním hledisku
se připojí jelena ulovit, aby se ostatní partneři zasytili a jejich oslabení jej tak neohrožovalo.
Norská zahraniční politika by se dala interpretovat jako třetí cesta politiky
spolupráce. Zatímco Norsko nechce spolupracovat přímo, spolupracuje velmi četně
nepřímo, a i z jiných důvodů, než bylo popsáno výše. Další klíčový aspekt, který donutil
Norsko změnit jeho postavení vůči spolupráci, je snaha o zajištění co největší norské
konkurenceschopnosti a o zabránění norské izolaci.229 To je hlavní důvod, proč Norsko
spolupracuje s Evropskou unií.
Jelikož je ovšem jeho postavení vůči EU podřadné, nedovoluje mu tolik prosazovat
jeho vlastní zájmy a vliv měkké moci, a naopak vliv směřuje spíše směrem k němu. Norsko
se zapojilo do vybraných programů spolupráce s Evropskou unií a nemá tolik pravomocí
zasahovat do rozhodovacího procesu (procesu vyjednávání). Na druhé straně se ale díky této
participaci zapojí do největší evropské sítě vědeckých pracovníků a poznatků, což mu
umožňuje zvyšovat jeho konkurenceschopnost.
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Z pozice podřadného aktéra byla Norsku udělena i podmínka financování Fondů
EHP a Norských fondů.230 Přestože by se mohlo zdát, že se jedná jen o jedno z dalších
rozhodnutí Evropské unie, které Norsko musí akceptovat, chce-li se účastnit jak Evropského
hospodářského prostoru i jednotlivých programů, Fondy EHP a Norské fondy fungují jako
nástroj norské měkké moci nejlépe ze všech diskutovaných spoluprací. Důvodem je totiž
skutečnost, že Norsko ve Fondech EHP (v Norských fondech) vůči přijímacím státům
zastává zcela dominantní postavení, které mu umožňuje vytvářet přímé bilaterální
spolupráce s jednotlivými přijímacími zeměmi.
Aplikuje-li se na dané tři příklady hra na kuře, při vyjednávání Fondů EHP a
Norských fondů to je právě Norsko, které „neuhne“, ale jelikož musí (dle teorie mezinárodní
spolupráce a zejména společenských očekávání) dojít ke koncensu, je to přijímající stát,
který mírně uhýbá norským požadavkům. Motivací pro přijímací zemi akceptovat tyto
ústupky je finanční podpora ve výši 92,5 % na programy, které by si stát jinak nemohl dovolit
zafinancovat, takže „ztráta tváře“ není pro společnost tak bolestivá.
V případě severské spolupráce je hra na kuře nejjednodušší, neboť státy spolu
nalézají nejsnadněji kompromis. Motivací je posílení severského regionalismu, který má
v kontextu regionu zásadní roli. Navíc z programů Nordplus a NordForsk mohou profitovat
všechny státy stejně. Vše záleží jen na tom, jak podnítí veřejnost a organizace (státní, veřejné
či soukromé), aby se do programů zapojily. Odlišnosti ve financování jednotlivých států se
tak neodráží na pravomocích, které státy v instituci spolupráce mají.
V případě norské spolupráce s EU je hra na kuře v neprospěch Norska a při
vyjednávání to je právě norská vláda, která musí EU ustupovat. Nicméně ve prospěch Norska
hraje roli jeden významný faktor, který brání EU Norsko v mocenské hře porazit – norská
geografie. Pokud by totiž EU Norsko ve hře na kuře porazila, došlo by k jeho izolaci, což by
oslabilo celý severský region a jeho bezpečnost. Všechny tři úrovně norské politiky
spolupráce jsou na sebe silně provázané a nejdou proto od sebe oddělit.
Přejde-li se k druhému výzkumnému kritériu, charakteru instituce, nejdůležitějším
faktorem zůstává norské financování a jeho vývoj ve sledovaném období. Otázka
financování je poněkud komplikovanější, jak bylo během diplomové práce vysvětleno, ale
není nezodpověditelná. Po rozsáhlých analýzách jednotlivých rozpočtů jak Evropské unie,
Severské rady ministrů i jednotlivých memorand o porozumění přijímacích států je možné
230
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vytvořit následující shrnující graf s komplexními údaji o výdajích norského státu pro období
2008–2018 do spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu.
Graf 13: Norské výdaje na spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu do severského regionu,
do Evropské unie a do přijímacích států Norských fondů a Fondů EHP.
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Zdroj: Autorka práce.

Při porovnání norských výdajů do třech daných spoluprací, ve kterých se Norsko
v oblasti vzdělávání a výzkumu angažuje, jsou viditelná zajímavá zjištění. Prvním je
skutečnost, že severská spolupráce v kontextu celkového norského financování vzdělávání
a výzkumu nedosahuje ani zdaleka úrovně ostatních dvou spoluprací. Přestože vzdělávání a
výzkum v rozpočtech Severské rady ministrů je financováno téměř z 10 % celkového
rozpočtu, což převedeno na norské výdaje v průměru odpovídá norským 7 milionům Eur
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ročně,231 v kontextu norské politiky financování, se ani zdaleka nejedná o největší položku
norského, každoročního rozpočtu investovanou do oblasti vzdělávání a výzkumu.
Dalším zásadním zjištěním je skutečná výše financí pro Fondy EHP a Norské fondy.
Zatímco oficiální brožury, materiály i prohlášení zdůrazňují, že v druhém období 2014–2021
obdrží státy více financí, než tomu bylo v předcházejícím období 2009–2014,232 pravda to
úplně není. Druhé období je totiž delší, než bylo to předchozí. Je-li tak cíle srovnat daná
finanční období dohromady, musí se celkově přidělené dotace přepočítat na roční příděl. Pak
zjistíme, že Norsko celkově snížilo každoroční výdaje do Fondů EHP a Norských fondů, byť
oficiální prohlášení vytváří dojem, že došlo k navýšení. Naopak investice Norska do
programů Evropské unie neustále rostou a od roku 2014 převyšují norské výdaje do Fondů
EHP a Norských fondů.
Další aspekt, který byl druhým výzkumným kritériem zodpovězen, je postavení
Norska v daných spolupracích. Přestože bylo hned v úvodu výzkumu zřejmé, jaké postavení
Norsko v dané spolupráci zastává, tj. podřadné, rovnocenné nebo nadřazené, výzkumem
byly zjištěny přesnější informace. Konkrétně se jedná o úrovně asymetrie mezi aktéry a míry
interdependence, kterou jsou aktéři mezi sebou vázáni.
V případě spolupráce Norska s přijímacími státy Fondů EHP a Norských fondů byla
prokázána nejvyšší míra asymetrie ve prospěch Norska, zatímco největší míra asymetrie
v jeho neprospěch byla zjištěna v případě spolupráce s Evropskou unií. Spolupráce
v severském regionu je vystavěna konceptu rovnováhy mezi aktéry v pojetí moci, nicméně
již teoretickým rámcem byl předložen argument, že symetrický stav je v praxi nereálný.
I zde byla zjištěna mírná výchylka ve prospěch moci Norska, což je dáno zejména skutečným
zájmem států (a jejich možností) rovnocenně v instituci participovat. Příkladem je poměr
Islandu vůči Norsku – v severské spolupráci zastávají rovnocenné postavení a mají stejné
možnosti ovlivnit proces vyjednávání, v praxi ale Island nemá prostředky (jak finanční, tak
lidské), aby se svými 380 000 obyvateli konkuroval 10 milionovému Švédsku
či 5 milionovému Norsku. Z toho důvodu byla severská spolupráce umístěna na nejnižší
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hranici asymetrie a norskou spolupráci v severském regionu můžeme považovat za téměř
ideální stav pro další porovnávání.
Druhým indikátorem hloubky spolupráce, resp. jejího charakteru, je úroveň
interdependence. Tu lze klasifikovat jako nízkou či vysokou, přičemž nejvyšší úroveň byla
zjištěna v norské spolupráci se Severem. To je zapříčiněno vlivem propojení severského
prostoru skrze severský regionalismus. Nicméně odlišné hodnoty se týkají interdependence
mezi Norskem a Pobaltím, kde vzájemné vztahy těchto dvou celků nedosahují stejné úrovně
jako norský vzájemný vztah se severskými státy. Nejnižší úroveň interdependence byla
přiřazena přijímajícím státům z Fondů EHP a Norských fondů, kde z hlediska Keohanových
a Nyových je předpokládána nejnižší míra jak citlivosti (sensibility), tak zranitelnosti
(vulnerability) Norska v případě konfliktu. Na následném grafu je patrná projekce daných
hodnot vůči Norsku.
Graf 13: Bilaterální vztahy Norska v dimenzi komplexní interdependence a asymetrie.

Zdroj: Autorka práce.233
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Posledním výzkumným kritériem je efekt na režim, který byl analyzován skrze šest
identifikačních prvků, které instituce může při aplikování měkké moci splňovat dle učení
Robert Keohana a Stanleyho Hoffmana.234 Jednotlivé spolupráce byly během výzkumu
jednotlivě analyzovány a výsledky dané analýzy naplnění zmíněných kritérií jsou
zjednodušeně zaneseny do následné tabulky.
Tabulka 13: Naplnění šesti kritérií (dle Keohana a Hoffmana).
(z pohledu Norska)

Spolupráce s EU

Severská spolupráce

Spolupráce skrze
Fondy EHP a
Norské fondy

1: instituce slouží státu jako nástroj

Ano i ne

Ano i ne

Ano

Ano

Ano

Ano

3: instituce mohou sloužit jako

Ne či zcela

Ano i ne

Ano

nástroj k vyvažování vlivu jiných

minimálně

Spíše ne

Spíše ano

Ano

5: instituce definují závazky, které

Ne (jen EU vůči

Ano

Ano (Norsko vůči

se státy snaží ve své politice

Norsku)

k vykonávání vlivu
2: instituce ovlivňuje povahu
vyjednavačských strategií

institucí nebo ke snaze je nahradit
4: instituce mohou signalizovat
záměry vlád

přijímajícím zemím)

naplňovat
6: mezinárodní instituce mohou také

Ne

Ano i ne

Ano

ovlivňovat zájmy států
Zdroj: Autorka práce.

Z dané sumarizace vyplývá, že nejvíce prvků měkké moci je Norsku umožněno
aplikovat skrze instituci Fondů EHP a Norských fondů. Dané zjištění jen potvrdilo nadřazené
prospěch/v neprospěch Norska) a zanesla do schématu zkoumané norské spolupráce. (KEOHANE, NYE.
„Power and Interdependence“, 217).
234
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postavení Norska v dané spolupráci. Zároveň bylo dokázáno, že s rostoucí asymetrií
Norského postavení vůči ostatním aktérům v jeho prospěch roste jeho vliv a možnost
aplikovat měkkou moc. To ovšem odpovídá nárůstu interdependence, jak Robert Keohane a
Joseph Nye předpokládají v teoretické rovině svého učení.
Srovnají-li se všechny hodnoty o norské politice spolupráce v oblasti vzdělávání a
výzkumu, získané tímto výzkumem, lze vygenerovat závěrečný graf vývoje norské politiky
spolupráce v období let 2008–2018. Ten poměřuje asymetrii (ve prospěch Norska) oproti
síle vlivu, kterou Norsko může mít, dle naplnění šesti, výše uvedených kritérií. Spolupráce
s EU se vyznačuje zmíněnou nízkou asymetrií, autorka výše užívá vlastní označení
„negativní asymetrie“, která odpovídá záporným hodnotám symetrie EU vůči Norsku. Níže
uvedený graf slouží ovšem pro vysvětlení jiného trendu, při němž by zavedení „negativní
asymetrie“ matoucí, proto bylo užito zjednodušení na úroveň nízká – vysoká. Stejně tak je
určeno vnímání síly vlivu, kde síla vlivu odpovídá více naplněným kritériím dle identifikace
Keohana a Hoffmana. Poměry mezi jednotlivými spolupracemi jsou čistě demonstrativní a
neodpovídají přesným hodnotám a přesné škále hodnocení. Co graf 13 ukazuje v praxi na
příkladu norské politiky spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu, je následující zdánlivý
paradox.
Graf 16: Znázornění vývoje norské politiky spolupráce v období 2008–2018

Zdroj: Autorka práce.
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Zatímco Norsko má nejvíce vlivu a možností aplikovat svou měkkou moc v oblasti
spolupráce Fondů EHP a Norských fondů, kde zastává dominantní postoj, výdaje do této
oblasti se v časovém horizontu snižují. Norsko naopak stále více investuje do oblasti
spolupráce s Evropskou unií, kde zastává podřadné postavení a má minimální podíl na moci
či rozhodování. Financování této oblasti navíc od roku 2014 dominuje norským výdajům do
spolupráce ve vzdělání a výzkumu.
Pokud se přijme teze, že z asymetrie ve prospěch daného aktéra roste moc a jeho
šance na uplatnění měkké moci, není jednání Norska nelogické. Může se to tak zdát, ale ve
skutečnosti je jednání Norska plně v souladu s teorií o mezinárodní spolupráci i Roussseauvě
alegorii na jelena. V teoretickém rámci se při zmíněné alegorii diskutovaly požadavky
společnosti, které dle liberalismu ovlivňují jednání aktérů. Společnost tak má možnost
spolupracovat nebo ne. Norsko se rozhodlo pro svou cestu, která může být inspirovaná
evoluční teorií, jak již bylo vysvětleno. Nicméně i přes všechny argumenty proč
nespolupracovat, Norsko spolupracuje. Brání tak izolaci, zvyšuje konkurenceschopnost a
posiluje svou bezpečnost. Zdá se tak logické, že by mělo posilovat tam, kde je již silné a má
rozhodující postavení. Tím by ale v alegorii honu na jelena honilo zajíce, tj. mířilo za
krátkodobými cíli.
Teorie mezinárodní spolupráce však staví úspěšnou spolupráci mezi aktéry
v dlouhodobém horizontu. A v kombinaci s hrou na kuře zcela vysvětluje norské jednání.
Pokud jakýkoliv stát chce úspěšně aplikovat svou politiku spolupráce s dlouhodobými
přínosy, musí ustoupit od snahy vyhrát a přijmout dle hry na kuře motivaci nalézt
kompromis. V praxi to znamená neustále mírnit jakékoliv výkyvy v projevech moci a
směřovat k rovnovážnému stavu.
Takto lze vysvětlit, proč Norsko nenápadně upouští od financování Fondů EHP a
Norských fondů a namísto toho zvyšuje financování tam, kde je nejslabší. V grafu 13 je
zachycena ještě severská spolupráce, která může být chápána jako personifikace ideálního
rovnovážného stavu. Přestože bylo vysvětleno, že Norsko nezastává vůči této spolupráci
symetrického postavení (neboť to ve skutečnosti nejde), má ze všech zmíněných druhů
spoluprací k symetrii nejblíže.
V grafu 13 je proto v úrovni severské spolupráce zachycen tento ideální stav, ke
kterému by teoreticky jakékoliv výkyvy měly směřovat. Černé šipky vyjadřují směřování,
tj. snižování či zvyšování finančních nákladů během sledovaného období 2008–2018, ze
kterých je patrné, že norská politika spolupráce vychází právě z těchto zásad a směřuje
98

výkyvy směrem k ideálnímu, rovnovážnému stavu (autorka práce užívá termín
ekvilibrium).235 Tímto je poté účinek měkké moci aplikovaný skrze politiku vzdělávání a
výzkumu plně maximalizovaný pro užití v dlouhodobém horizontu.
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Závěr
Uvedená diplomová práce se zabývala tématem norské politiky spolupráce v oblasti
vzdělávání a výzkumu jako nástroje měkké moci norské zahraniční politiky. Bylo zjištěno,
že Norsko v oblasti evropského regionu figuruje v rámci tří odlišných úrovní spolupráce
v oblasti vzdělávání a výzkumu. Ty se od sebe liší odlišným postavením, jaké Norsko v dané
spolupráci zastává vůči ostatním účastníkům v dané instituci.
První z nich je účast Norska na spolupráci s Evropskou unií, kde zastává postavení
podřadného aktéra, který nemá velkou pravomoc vyjednávat a prosazovat své záměry, ani
uplatňovat měkkou moc své zahraniční politiky. V druhé spolupráci Norsko účinkuje jako
rovnocenný partner severské spolupráce, kde hraje významnou roli severský regionalismus,
jež přisuzuje severským státům rovnocenné postavení, byť k tomu nemají shodné
prostředky. Třetí úrovní je norská bilaterální spolupráce s přijímacími zeměmi Fondů
Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů, která je spojena s vysokou mírou
možnosti Norska aplikovat měkkou moc skrze programy vzdělávání a výzkumu na podřadné
aktéry, tj. přijímací státy Fondů EHP a Norských fondů.
V diplomové práci byla norská politika spolupráce analyzována teorií mezinárodní
spolupráce, konkrétně hrou na kuře. Bylo zjištěno, že při vyjednávání Norska s přijímacími
zeměmi Fondů EHP a Norských fondů to je Norsko, které „neuhne“, ale jelikož (dle teorie
mezinárodní spolupráce a zejména společenských očekávání) musí dojít ke koncensu, je to
přijímající stát, který mírně uhýbá norským požadavkům. Motivací pro přijímací zemi tak je
finanční podpora ve výši 92,5 % na programy, které by si stát jinak nemohl dovolit
zafinancovat.
Oblast vzdělávání a výzkumu je hlavním z těchto oblastí, kam směřuje alokace
Fondů EHP a Norských fondů (10 % přímo do programů vzdělávání a výzkumu, 40 %
nepřímo do oblasti vzdělávání a výzkumu a 6,6 % do občanské společnosti). Diplomovou
prací navíc bylo dokázáno, že oblast vzdělávání a výzkumu je ideální nástrojem měkké moci
norské zahraniční politiky nejen v programech Fondů EHP a Norských fondů, ale i
programech severské spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu, stejně tak programech
s EU.
V případě severské spolupráce je hra na kuře nejjednodušší, neboť státy spolu
nalézají nejsnadněji kompromis. Motivací je posílení severského regionalismu, který má
v kontextu regionu zásadní roli. Navíc z programů Nordplus a NordForsk mohou profitovat
všechny státy stejně.
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V případě norské spolupráce s EU je hra na kuře v neprospěch Norska a při
vyjednávání to je právě norská vláda, která musí EU ustupovat. Nicméně ve prospěch Norska
hraje roli jeden významný faktor, který brání Evropské unii Norsko v mocenské hře porazit
– norská geografie. Pokud by totiž EU Norsko ve hře na kuře porazila, došlo by k jeho
izolaci, což by oslabilo celý severský region a jeho bezpečnost. Všechny tři úrovně norské
politiky spolupráce jsou na sebe silně provázané a nejdou proto od sebe oddělit.
Zatímco Norsko má nejvíce vlivu a možností aplikovat svou měkkou moc v oblasti
spolupráce Fondů EHP a Norských fondů, kde zastává dominantní postoj, výdaje do této
oblasti se v časovém horizontu snižují. Norsko naopak stále více investuje do oblasti
spolupráce s Evropskou unií, kde zastává podřadné postavení a má minimální podíl na moci
či rozhodování. Financování této oblasti navíc od roku 2014 dominuje norským výdajům do
spolupráce ve vzdělání a výzkumu.
Toto norské chování se může zdát jako nelogické, nicméně vysvětlením je teorie
mezinárodní spolupráce. Ta staví úspěšnou spolupráci mezi aktéry v dlouhodobém
horizontu. A v kombinaci s hrou na kuře zcela vysvětluje norské jednání. Pokud jakýkoliv
stát chce úspěšně aplikovat svou politiku spolupráce s dlouhodobými přínosy, musí ustoupit
od snahy vyhrát a přijmout dle hry na kuře motivaci nalézt kompromis. V praxi to znamená
neustále mírnit jakékoliv výkyvy v projevech moci a směřovat k rovnovážnému stavu
(ekvilibrium). Proto Norsko v oblasti vzdělávání a výzkumu nenápadně upouští od
financování Fondů EHP a Norských fondů a namísto toho zvyšuje financování tam, kde je
nejslabší.
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Summary
This diploma thesis has examined Norway's policy of cooperation in Education and
Research as a soft-power tool for its foreign policy. Within a European context, three
different levels of Norwegian cooperation in Education and Research were realized which
distinguishes it from the positions of other participants.
The first level being Norway’s cooperation policy toward the EU, though as a weaker
actor who has no authority to bargain and procure its intention or to apply the soft power of
its foreign policy. The second being Norway‘s value of cooperation as an equal partner,
which is typical in the Nordic region; since it is influenced by Nordic regionalism which
attributes equal position to the Nordic states even if they do not have the same instruments.
And the third being Norway’s bilateral cooperation with the beneficiary countries via EEA
Grants and Norway Grants, in which Norway has a higher chance to apply its soft power
through the programmes of education and research to weaker actors, i.e. beneficiary states
of EEA Grants and Norway Grants.
In this diploma thesis, Norway’s policy was analyzed via a theory of international
cooperation, and concretely via a Game of chicken. In negotiations with the beneficiary
states of EEA and Norway Grants, it was found that Norway “does not concede.” But, in
light of the theory of international cooperation and specifically social expectations, Norway
seeks compromises, so the beneficiary state is the one who slightly concedes to Norway’s
requirements. A motivation for the beneficiary country is a financial substitute of 92,5 % to
the programmes, which the beneficiary state has not been able to finance in any way alone.
The area of education and research is the main issue of the department where the allocation
of EEA and Norway Grants points (10 % directly to the programmes of Education and
Research, 40 % indirectly to the programmes of Education and Research and 6,6 % to the
Civil Society). This diploma thesis also proved that area of Education and Research is an
ideal soft power tool of Norway’s foreign policy, not just in the programmes of EEA and
Norway Grants, but also in the Education and Research programmes of Nordic cooperation
as well as in the EU programmes.
In the case of Nordic cooperation, the Game of Chicken is the easiest one, because
the states find the compromises easily. The motivation for them is the strengthening of
Nordic regionalism which plays a crucial role in the region. Moreover, from the programmes
of Nordplus and NordForsk, all states can profit in the same way.

102

In the case of Norway’s cooperation with the EU, the Game of Chicken is not in
Norway's favour and, during the negotiations, it is Norway who has to step down to the EU.
However, one important factor plays a role for Norway which protects Norway from EU’s
decline – Norway’s geography. If the EU had defeated Norway in the Game of Chicken,
Norway’s destabilization could have weakened the whole Nordic region and threatened its
safety. All three levels of Norway’s cooperation are connected strongly and they are not
easily separated. While Norway has most of its opportunities to apply its soft power in
cooperation with EEA and Norway Grants, where it is a dominant player, the expenditure
for this kind of cooperation is decreasing. On the other hand, Norway increases its spending
for cooperation with the EU where it is a weaker player and has a minimum share of the
power or policy-making. The expenditures of Education and Research into this area are
dominant since 2014.
Norway’s behaviour in this can be seen as illogical, but the explanation is found
in the theory of international cooperation, which sees the successful cooperation in a longterm task. And the Game of Chicken also explains Norway’s behaviour. If any state wants
to apply successfully its cooperation policy in a long-term perspective, the states must give
up the effort to win, but by the Game of Chicken, the states need to find a compromise first.
In practice, it means to decrease any oscillation of the power and to seek instead an
equilibrium. Therefore, Norway declines inconspicuously of funding EEA and Norway
Grants and increases the funding of the EU cooperation instead.
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Příloha I
Rozpočty Severské rady ministrů v období 2008–2018
Tabulka: Rozpočty Severské rady ministrů – celkové rozpočty Severské rady ministrů vyjádřeny
v dánské koruně (DKK), finanční podíl jednotlivých zemí vyjádřený jak v DKK, tak v % z celkového rozpočtu
Severské rady ministrů v daném roce.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Dánsko

Finsko

Island

Norsko

Švédsko

Celkový rozpočet

(x 1000)

(x 1000)

(x 1000)

(x 1000)

(x 1000)

(x 1000)

187 334

147 722

10 728

219 520

259 958

22,7 %

17,9 %

1,3 %

26,6 %

31,5 %

198 646

155 888

10 690

244 077

281 490

22,3 %

17,5 %

1,2 %

27,4 %

31,6 %

191 345

154 139

10 630

248 925

280 816

21,6 %

17,4 %

1,2 %

28,1 %

31,7 %

198 060

161 965

10 181

268 400

286 910

21,4 %

17,5 %

1,1 %

29 %

31 %

210 881

169 142

7 226

277 340

286 182

22,18 %

17,79 %

0,76 %

29,17 %

30,1 %

217 319

169 568

6 822

285 536

295 281

22,3 %

17,4 %

0,7 %

29,3 %

30,3 %

197 844

153 565

6 595

288 287

295 824

21 %

16,3 %

0,7 %

30,6 %

31,4 %

183 636

142 318

6 427

289 227

296 573

20 %

15,5 %

0,7 %

31,5 %

32,3 %

177 441

143 599

7 317

295 431

290 857

19,4 %

15,7 %

0,8 %

32,3 %

31,8 %

186 161

145 611

8 294

292 144

289 380

20,2 %

15,8 %

0,9 %

31,7 %

31,4 %

197 783

150 915

9 374

283 083

296 206

21,1 %

16,1 %

1%

30,2 %

31,6 %

825 262
890 791
885 855
925 516
950 771
974 526
942 115
918 181
914 645
921 590
937 361

Zdroj: Nordiska ministerrådet planer och budget z jednotlivých let 2008 až 2018.
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Příloha II

Seznam národních vzdělávacích a vědeckých institucí severských států

Tabulka: Seznam národních institucí jednotlivých severských států v mezinárodním a národním
přepisu.

Národní organizace
(v národním přepisu)
Dánsko Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske
Råd

Národní organizace
(v oficiálním přepisu)
The Danish Council for Research and
Innovation Policy

Danmarks Frie Forskningsfond

Independent Research Fund Denmark

Danmarks Grundforskningsfond

Danish National Research Foundation

Innovationsfonden

Innovation Fund Denmark

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Danish Agency for Science and
Higher Education

Faerské Granskingarráðið (Færøernes Forskningsråd)
ostrovy
Finsko Finlands Akademi
Business Finland
Island Rannis (Det islandske senter for forskning)
Norsko Norges forskningsråd
Švédsko Vetenskapsrådet

Granskingarráðið (The Faroese
Research Council)
Academy of Finland
Business Finland
The Icelandic Centre for Research
(Rannis)
The Research Council of Norway
The Swedish Research Council

Forskningsrådet Formas

The Swedish Research Council
Formas

Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
velfärd

FORTE: Swedish Research Council
for Health, Working Life and Welfare

VINNOVA

VINNOVA

Zdroj: Oficiální stránky NordForsk editované Severskou radou ministrů, https://www.nordforsk.org.
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Příloha III

Oficiální převodní kurzy severských měn dle rozpočtů Severské rady ministrů
Tabulka: Oficiální převodní kurzy severských měn dle ročních rozpočtů Severské rady
ministrů.

EUR : DKK

ISK : DKK

NOK : DKK

SEK : DKK

2008 100 EUR = 745
DKK

100 ISK = 8
DKK

100 NOK = 91
DKK

100 SEK = 81
DKK

2009 100 EUR = 746
DKK

100 ISK = 7
DKK

100 NOK = 94
DKK

100 SEK = 80
DKK

2010 100 EUR = 745
DKK

100 ISK1 = 4
DKK

100 NOK = 84
DKK

100 SEK = 70
DKK

2011 100 EUR = 744
DKK

100 ISK1 = 4,4
DKK

100 NOK = 92
DKK

100 SEK = 76
DKK

2012 100 EUR = 745
DKK

100 ISK1 = 4,7
DKK

100 NOK = 95
DKK

100 SEK = 82
DKK

2013 100 EUR = 744
DKK

100 ISK = 4,7
DKK

100 NOK = 98
DKK

100 SEK = 84
DKK

2014 100 EUR = 746
DKK

100 ISK = 4,6
DKK

100 NOK = 98
DKK

100 SEK = 87
DKK

2015 100 EUR = 746
DKK

100 ISK = 4,7
DKK

100 NOK = 90
DKK

100 SEK = 83
DKK

2016 100 EUR = 745
DKK

100 ISK = 5,0
DKK

100 NOK = 85
DKK

100 SEK = 80
DKK

2017 100 EUR = 745
DKK

100 ISK = 5,4
DKK

100 NOK = 80
DKK

100 SEK = 80
DKK

2018 100 EUR = 744
DKK

100 ISK = 6,2
DKK

100 NOK = 81
DKK

100 SEK = 77
DKK

Zdroj: Nordiska ministrerådet planer och budget z let 2008 až 2018.
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Příloha IV
Výsledky parlamentních voleb do norského Stortingu z let 1993, 1997, 2001, 2005, 2009 a
2013
Tabulka: Výsledky parlamentních voleb do norského Stortingu z let 1993, 1997, 2001, 2005,
2009, 2013 a 2017 dle politického postoje vůči Evropské unii.

1993
(%)

1997
(%)

2001
(%)

2005
(%)

2009
(%)

2013
(%)

2017
(%)

36,9

35

24,3

32,7

35,4

30,8

27,4

17

14,3

21,2

14,1

17,2

26,8

25

16,8

7,9

5,6

6,5

6,2

5,5

10,3

Strana socialistické levice (Sosialistisk
Venstreparti)

7,9

6

12,5

8,8

6,2

4,1

6

Křesťanská lidová strana (Kristelig
Folkeparti/ Kristeleg Folkeparti)

7,9

13,7

12,4

6,8

5,5

5,6

4,2

Liberální strana (Venstre)

3,6

4,5

3,9

5,9

3,9

5,2

4,4

Rudí/Červená volební aliance (Rød
Valgallianse/ Raud Valallianse)

1,1

1,7

1,2

1,2

1,4

1,1

2,4

6,3

15,3

14,6

22,1

22,9

16,3

15,2

2,5

1,6

4,3

1,8

1,3

2,8

5,6

Pro přístup/spolupráci s Evropskou unií
Norská strana práce (Arbeiderpartiet)
Konzervativní strana (Høyre)

Proti přístupu/spolupráci s Evropskou unií
Strana středu (Senterpartiet)

Nejednoznačný názor pro/proti Evropské
unii
Pokroková strana (Fremskrittspartiet/
Framstegspartiet)
Ostatní

Zdroj: Statistik Sentralbyrå, http://www.ssb.no.
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Příloha V
Programy a agentury EU, ve kterých Norsko participuje
Tabulka: Seznam programů a agentur Evropské unie, ve kterých Norsko participuje.

Norská účast v programech
EU pro období 2014–2020
• Horizon 2020
• Erasmus +
• Galileo
• Creative Europe
• Connecting Europe
Facility
(ICT part)
• European Statistical
Programme
• Health for Growth
• Union Civil Protection
Mechanism
• Interoperability Solutions
for Public Administrations
(ISA) Programme
• Employment and Social
Innovation
• Consumer Programme
• Copernicus programme

Norská účast v agenturách EU pro období 2014–2020
• Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)***
• European Agency for the Management of Operational Cooperation
at the External Borders (FRONTEX)**
• European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
• European Aviation Safety Agency (EASA)
• European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
• European Centre for the Development of Vocational Training
(CEDEFOP)
• European Chemicals Agency (ECHA)
• European Defence Agency (EDA)*
• European Environment Agency (EEA)
• European Food Safety Authority (EFSA)
• European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions (EUROFUND)
• European GNSS (Global Navigation Satellite System) Supervisory
Authority
• European Institute of Innovation and Technology (EIT)
• European Maritime Safety Agency (EMSA)
• European Medicines Agency (EMA)
• European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA)*
• European Network and Information Security Agency (ENISA)
• Europol (the EU’s law enforcement agency)*
• European Railway Agency (ERA)
• European Research Council Executive Agency (ERC)***
• European Union Satellite Centre (EUSC)*
• European Union’s Judicial Cooperation Unit (EUROJUST)*
• Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)***
• Executive Agency for Health and Consumers (EAHC)***
• Research Executive Agency (REA)***
• European Police College (CEPOL)
* Bilaterální smlouva mezi EU a Norskem
** Norsko se účastní na základě své členství v Schengenském prostoru
*** Norsko se účastní na základě souvisejících programů

Zdroj: Norway and the EU. Partners for Europe. Oficiální dokument Norského ministerstva zahraničí,
2015.
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Příloha IV
Oblasti spolupráce v rámci Fondů EHP a Norských fondů dle států
BULHARSKO
2009–2014
Green Industry Innovation
Energy Efficiency and
Renewable Energy
Integrated Marine and Inland
Water Management
Biodiversity and Ecosystem
Services
Correctional Services
Schengen Cooperation and
Combating Cross-border and
Organised Crime
Judicial Capacity building
Domestic and Gender-based
Violence
Public Health Initiatives
Children and Youth at Risk
Capacity Building and
Institutional Co-operation
Cultural Heritage and
Contemporary Arts
NGO Fund
Scholarships
Decent Work and Tripartite
Dialogue

Grant (mil
2014-2021
EUR)
13,7 Business Development,
Innovation and SMEs
13,3 Social Dialogue - Decent Work

Grant (mil
EUR)
28,5

8 Local Development, Poverty
Reduction and Enhanced
Inclusion of Vulnerable Groups
8 Environment Protection and
Climate Change
8,6 Renewable Energy, Energy
Efficiency and Energy Security
6 Cultural Entrepreneurship,
Cultural Heritage and Cultural
Exchange
3,1 Civil Society
2 Judicial Reforms and
Correctional Services
13,4 Police Cooperation and
Migration
8,6
2

35

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

13
28
10
15,5
30
21,5

14
11,8
1,5
0,5

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

0,95

336,70 mil EUR
v mil EUR
10,1

% z celkové dotace
3,00

151,9

45,11

18,6

5,52

180,6

53,64
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ČESKÁ REPUBLIKA
2009–2014

Grant (mil
EUR)

Environmentand Climate Change
Carbon Capture and Storage
NGO Fund

18,4
5
11,4

Children and Youth at Risk
Local and Regional Initiatives to
Reduce Inter-group Inequalities and
Promote Social Inclusion
Cultural Heritage and Cultural
Diversity
Decent Work and Tripartite
Dialogue
Research Cooperation
Scholarships

2,7
1,2

Capacity-building and Institutional
Cooperation
Public Health Initiatives

1,8

Gender Equality and Work-life
Balance
Domestic and Gender-based Violence
Schengen and Cross-border Crime
Judicial Capacity-building and
Correctional Services

3,4

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)

Research
Education
Global Fund for Decent Work
and Tripartite Dialogue
Health
Environment, Ecosystems And
Climate Change

30
6,5
0,89

21,5

Culture

28

0,7

Civil Society

15

14,5
3,8

Good Governance
Human Rights, Roma
Inclusion and Domestic and
Gender-based Violence
Justice – Correctional Services

5
19

Home Affairs – International
Police Cooperation

5

19,2

14
30

6

4,2
6,3
5

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

2014-2021

316,30 mil EUR
v mil EUR
57,5

% z celkové dotace
18,18

137,9

43,60

34

10,75

229,4

72,53
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ESTONSKO
2009–2014

Grant (mil
EUR)

Integrated Marine and Inland
Water Management
Green Industry Innovation
NGO Fund

6,9

Children and Youth at Risk

6,5

Public Health Initiatives
Gender Equality and Work‐life
Balance
Cultural and Natural Heritage
Scholarships
Norwegian‐Estonian Research
Cooperation
Decent Work and Tripartite
Dialogue
Domestic and Gender‐based
Violence

8,9
2

6
2,3

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)

Business Development and
Innovation
Research and Education
Local Development and Poverty
Reduction
Climate Change Mitigation and
Adaptation
Civil Society
Social Dialogue – Decent Work

23
7,1
18
6
4
0,4

4,5
1,6
3
0,3
2

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

2014-2021

116,60 mil EUR
v mil EUR
18,2
55,3
4
77,5

% z celkové dotace
15,61
47,43
3,43
66,47
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CHORVATSKO
2009–2014

Grant (mil
EUR)

NGO Fund

1,3

iNavis- Green Innovation Centre
Integrated Schools- Vukovar and
Kinin
Judicial Capacity Building
Decent Work and Tripartite
Dialogue

1,7
1,3
3,65
0,1

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti
Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

2014-2021

Grant (mil
EUR)

Innovation, Research, Education
and competitiveness
Social Dialogue - Decent Work
Local Development and Poverty
Reduction
Energy and Climate Change
Civil Society

22

Justice and Home Affairs

13

0,47
26
17
8,1

113,00 mil EUR
v mil EUR
23,3

% z celkové dotace
20,62

18,7

16,55

8,1

7,17

50,1

44,34
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KYPR
2009–2014

Grant (mil
EUR)

NGO Fund

1,3

Civil society support
Biodiversity and ecosystem services
Public health initiatives
Domestic and gender-based violence
Justice and home affairs
Children and youth at risk
Cultural and natural heritage
Decent work and tripartite dialogue

0,7
1,2
1,2
0,75
0,95
0,4
0,6
0,04

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti
Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

2014-2021

Grant (mil
EUR)

Local development and poverty
reduction
Civil Society
Social dialogue - decent work

7,1
2,7
0,05

19,35 mil EUR
v mil EUR
0,4

% z celkové dotace
2,07

3

15,50

2,7

13,95

6,1

31,52
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LITVA
2009–2014
Integrated Marine and Inland Water
Management
Biodiversity and Ecosystem Services
Green Industry Innovation
NGO Fund
Children and Youth at Risk
Local and Regional Initiatives
Public Health Initiatives
Cultural and Natural Heritage
Diversity in Culture and Arts
Scholarships
Decent Work and Tripartite
Dialogue
Schengen and Cross‐border Crime
Judicial Capacity Building
Correctional Services

Grant
(mil
EUR)
4,7
6,8
8
5,5
6,3
8
6
9
1
1,4
0,5

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)

Business Development,
Innovation and SMEs
Research
Social Dialogue - Decent Work
Health
Environment, Energy, and
Climate Change
Culture
Civil Society
Justice and Home Affairs

14
10
1,2
15
12
7
9
33

3,4
7,7
7,7

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

2014-2021

201,60 mil EUR
v mil
EUR
17,7

% z celkové dotace

69,5

34,47

9
96,2

8,78

4,46
47,72
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LOTYŠSKO
2009–2014

Grant (mil
EUR)

Adaptation to climate change

10,4

Green industry innovation
NGO Fund

11,3
10,4

Public capacity and building and
institutional cooperation

5

Cultural and natural heritage
Research and scholarships

10
5,5

Decent work and tripartite dialogue
Correctional services

0,4
13,1

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti
Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

2014-2021

Grant (mil
EUR)

Business Development,
Innovation and SMEs
Research and Education
Climate Change Mitigation,
Adaptation and Environment
Local Development, Poverty
Reduction and Cultural
Cooperation
Correctional Services
International Police Cooperation
and Combating Crime
Civil Society
Social Dialogue – Decent Work

12,5
14,5
14
10
13
15
8,5
0,52

175,05 mil EUR
v mil EUR
20

% z celkové dotace
11,43

58,2

33,25

8,5

4,86

86,7

49,53
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MAĎARSKO
2009–2014
Green Innovation
Energy Efficiency
Renewable Energy
Adaption to Climate Change
Bilateral Research Cooperation**
NGO Fund
Children and Youth at Risk**
Cultural and Natural Heritage
Capacity Building and
Institutional Cooperation
Public Health Initiatives
Scholarships
Decent Work and Tripartite
Dialogue

Grant (mil
EUR)

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)

22,9

8,4
7,7
7
24,1
13,5
11,2
12,6
10,8
16,6
3
0,8

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

2014-2021

153,30
v mil EUR
38,3
63,1

% z celkové dotace
24,98
41,16

0

0,00
101,4

66,14

129

MALTA
2009–2014
Correctional Services
Integrated Marine and Inland
Water Management
Adaptation to Climate Change
NGO Fund
Capacity Building and
Institutional Cooperation
Decent Work and Tripartite
Dialogue

Grant (mil
EUR)
1,1
0,9
0,5
0,5
0,3

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)

Social Dialogue – Decent Work
Local Development and Poverty
Reduction
Civil Society

0,03
5,98
0,7

0,02

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

2014-2021

12,50
v mil EUR
0

% z celkové dotace
0,00

1,7

13,60

0,7

5,60

2,4

19,20
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POLSKO
2009–2014

Grant (mil
EUR)

Biodiversity and Ecosystem
Services
Environmental Monitoring and
Integrated Planning and Control
Energy Efficiency and Renewable
Energy
Green Industry Innovation
NGO Fund
Local and Regional Initiatives
Public Health Initiatives

21,1

Cultural and Natural Heritage
Diversity in Culture and Arts
Scholarships
Research Cooperation
Decent Work and Tripartite
Dialogue
Domestic and Gender‐based
Violence
Schengen and Cross‐border Crime
Judicial Capacity‐Building
Correctional Services

70,2
11
15
63,2
3,1

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)
85

15

Business Development and
Innovation
Research

144,2

Education

20

20
37
9,8
76

Social Dialogue - Decent Work
Health
Local Development
Environment, Energy and
Climate Change
Culture
Civil Society
Justice
Home Affairs

6,12
20
100
140

110

75
53
70
20

3,6
10
14
13

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

2014-2021

1387,40
v mil EUR
208,2
677,5
53
938,7

% z celkové dotace
15,01
48,83
3,82
67,66
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PORTUGALSKO
2009–2014

Grant (mil
EUR)

Integrated Marine and Inland
Water Management
Renewable Energy

19,2

Adaptation to Climate Change

3

Public Health Initiatives

10

NGO Fund
Gender Equality and Work-life
Balance
Cultural and Natural Heritage
Diversity in Culture and Arts

8,7
2,5

4

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)

Blue Growth Innovation and
SMEs
Work-life Balance and Gender
Equality
Environment, Climate Change
and Low Carbon Economy
Cultural Entrepreneurship,
Cultural Heritage and Cultural
Cooperation
Civil Society

38
6
24
9
11

4
1

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

2014-2021

160,65
v mil EUR
0
112,2
11

123,2

% z celkové dotace
0,00
69,84
6,85
76,69

132

RUMUNSKO
2009–2014

Grant (mil
EUR)

Biodiversity and ecosystem
services
Environmental monitoring and
planning
Reduction of hazardous
substances

15

Energy efficiency
Renewable energy

9
12,3

Adaptation to climate change

3,2

Green industry innovation
NGO Fund

29,7
36,3

Children and youth at risk

27

Gender equality and work-life
balance
Cultural and natural heritage

4,5

Diversity in culture and arts

6,8

Research cooperation
Scholarships
Capacity building and institutional
cooperation
Public health initiatives
Domestic and gender-based
violence
Schengen and cross-border crime
Judicial capacity building
Correctional services
Poverty alleviation

20
4,5
6

8,2
10

15,7

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)

Business Development,
Innovation and SMEs
Research

45

Education, Scholarships,
Apprenticeships and Youth
Entrepreneurship
Social Dialogue - Decent Work
European Public Health
Challenges
Local Development, Poverty
Reduction and Roma Inclusion
Environment and Ecosystems
Renewable Energy, Energy
Efficiency, Energy Security
Cultural Entrepreneurship,
Cultural Heritage and Cultural
Exchange
Civil Society

12

Correctional Services and Pretrial Detention
International Police Cooperation
and Combatting Crime

45

40

2,2
40
70
20
62,8
24,6
46

24

22,6
4
5,3
8
8
20

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

2014-2021

808,45
v mil EUR
103,5
314,9
46
464,4

% z celkové dotace
12,80
38,95
5,69
57,44
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ŘECKO
2009–2014
Integrated Marine and Inland
Water Management
Renewable Energy

Grant
(mil
EUR)
6,5
9,5

NGO Fund

7,3

Asylum and Migration
Research Programme

24,2
3

Solidarity and Social Inclusion

4,3

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti
Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

2014-2021

Grant (mil
EUR)

Innovation, Business
Development and SMEs
Roma inclusion and
Empowerment
Local Development and Poverty
Reduction
Water Management
Renewable Energy, Energy
Efficiency
Good governance, Accountable
Institutions, Transparency
Asylum and Migration (Capacity
building of national asylum and
migration management systems)
Asylum and Migration
(Addressing urgent needs for the
reception and screening of
asylum seekers and for the
accommodation of vulnerable
groups)
Civil Society

21,5
5
6,5
4
7,5
7
16,5
16,5

12

180,10
v mil EUR
3

% z celkové dotace
1,67

54

29,98

19

10,55

76

42,20
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SLOVENSKO
2009–2014

Grant
(mil EUR)

Adaptation to Climate Change

12,5

Green Industry Innovation
NGO Fund

16,1
7,4

Local and Regional Initiatives

1

Cross‐border Cooperation

13,4

Cultural and Natural Heritage
Scholarships

11,9
1,9

Decent Work and Tripartite
Dialogue
Domestic and Gender‐based
Violence

0,4

Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)

Business Development, Innovation
and SMEs
Social Dialogue – Decent Work
Local Development, Poverty
Reduction and Roma Inclusion
Climate Change Mitigation and
Adaptation
Cultural Entrepreneurship, Cultural
Heritage and Cultural Cooperation
Civil Society
Good Governance, Accountable
Institutions, Transparency and
Cross-border Cooperation
Domestic and Gender-based
Violence

20
0,58
15
16
17,5
9
8,5
9

8,4

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti

2014-2021

193,85
v mil EUR
15,3

% z celkové dotace
7,89

94

48,49

24

12,38

133,3

68,76
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SLOVINSKO
2009–2014

Grant (mil
EUR)

Biodiversity and Ecosystem Services

1,9

Environmental Monitoring and
Integrated Planning and Control
Cultural and Natural Heritage
NGO Fund
Public Health Initiatives
Gender Equality and Work‐life
Balance
Scholarships
Decent Work and Tripartite
Dialogue

2
4,9
1,9
10,1
1,5

Grant (mil
EUR)

Education, Scholarships,
Apprenticeship and Youth
Entrepreneurship
Climate Change Mitigation, and
Adaptation
Civil Society
Social Dialogue – Decent Work

13,5
14,5
3
0,18

1,8
0,1

Dotace celkově

64,60

v mil EUR
Dotace přímo do programů vzdělávání 15,3
a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
33,4
výzkumu
Dotace do občanské společnosti
3
Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

2014-2021

51,7

% z celkové dotace
23,68
51,70
4,64
80,03
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ŠPANĚLSKO
2009–2014
Environmental and Climate
Change-Related Research and
Technology
NGO Fund
Gender Equality and Work-life
Balance
Cultural and Natural Heritage
Diversity in Culture and Arts
Scholarships

Grant (mil
EUR)

2014-2021

18,2
4,6
10,2
4,1
0,5
3,9

Dotace celkově

Dotace přímo do programů
vzdělávání a výzkumu
Dotace nepřímo do vzdělávání a
výzkumu
Dotace do občanské společnosti
Celkově ne/přímo do vzdělání a
výzkumu

Grant (mil
EUR)

45,85
v mil EUR
3,9

% z celkové dotace
8,51

22,8

49,73

26,7

58,23

Zdroje přílohy VI:
Zdroje dat programů a jejich zaměření: Ofi Oficiální databáze Fondů EHP a
Norských fondů. [cit. 1.10.2018 – 10.4.2019]. Dostupné na: https://eeagrants.org
Zdroj celkových dotací: Memoranda o porozumění – Memorandum of
Understanding. [online]. Oficiální databáze Fondů EHP a Norských fondů. [cit.
1.10.2018 – 10.4.2019]. Dostupné na: https://eeagrants.org
Zdroj přímého a nepřímého financování programů v oblasti vzdělání a výzkumu:
vlastní obsahová analýza výše uvedených zdrojů, výsledky zpracované statistickou
metodou.
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