
Nasledujúcich sedem rokov výskumu európskej spoločnosti 

Čo môžeme očakávať pre a od sociálnych a humanitných vied (SSH) v Horizon Europe? 

 

Potom, čo inštitúcie EÚ dospeli ku konečnej dohode o rozpočte programu Horizon Europe, je teraz 
vhodný čas sa bližšie pozrieť na program a jeho rôzne aspekty. Chcel by sme to urobiť z hľadiska 
výskumu spoločnosti prostredníctvom perspektívy sociálnych a humanitných vied (SSH). 

Asi pred tromi rokmi som diskutoval o možných scenároch výskumu sociálnych a humanitných vied v 
nasledujúcom rámcovom programe. Argumentoval som a dúfal v scenár, ktorý som nazval „pulzujúce 
srdce pre európsky výskum“: silné výskumné misie týkajúce sa výziev spoločnosti, demokracie a kultúry 
v jadre programu Horizon Europe. Dnešná otázka znie: Aká je skutočná situácia v oblasti výskumu našej 
spoločnosti v rámci programu Horizon Europe? Poskytuje nejaké zaujímavé príležitosti na výskum v 
oblasti sociálnych a humanitných vied? Je program navrhnutý tak, aby staval na odborných znalostiach 
z týchto disciplín? Očakávajú tvorcovia politiky príspevky sociálnych a humanitných vied k riešeniu? 

Skôr ako sa pokúsim odpovedať na tieto otázky: Pozrime sa späť. 

 

Stručná história 

Od samého začiatku konceptualizácie programu Horizon Europe bol o obidve strany veľký záujem - 
samotná výskumná komunita a organizácie zainteresovaných strán a tvorcovia politík – pri poskytovaní 
sociálnych a humanitných vied zohrávali významnejšiu úlohu ako v predošlom programe Horizon 2020. 
Európska diskusia sa odrazila v slede strategických dokumentov, ktoré pripravili cestu k programu 
Horizon Europe. Uvažovalo sa o sociálnych a humanitných expertízach dôležitých v priekopníckej štúdii 
Lamy-Report, známej štúdii Mazzucato Paper, nahliadnutie Správy Európskeho parlamentu, ako aj v 
desiatkach politických správ a vyhlásení Európskych organizácií ako ALLEA, EASSH, LERU, Russell Group 
alebo Coimbra Group. Eventuálne toto všetko myslenie sa premietlo do návrhu Európskej komisie. 

V roku 2018 predložila Európska komisia návrh programu Horizon Europe. Jeho súčasťou bola jasne 
definovaná úloha pre sociálne a humanitné vedy. Najskôr jeden programový riadok (klaster) v 
programovej časti aplikovaného výskumu s názvom „Globálne výzvy“ sme sa venovali trom oblastiam 
v samom strede výskumu SSH: demokracia, kultúrne dedičstvo a sociálna transformácia. 

Po druhé, veľmi silný dôraz sa kládol na integráciu sociálnych a humanitných odborných znalostí v 
rámci celého programu.1 Sociálne a humanitné vedy už dostali viac dôležitosti v tomto návrhu Komisie 
ako v konečnej verzii programu Horizon 2020. 

 

Politický a právny základ 

Táto významnejšia úloha SSH sa odráža v politickom a právnom základe Horizon Europe, nariadení, na 
ktorom sa spoločne dohodli Komisia, členské štáty a Parlament v septembri 2020. 

Nariadenie o programe Horizon Europe sa na začiatku zmieňuje o sociálnych a humanitných vedách 
dokumentu, ktorý definuje všeobecnú štruktúru rámcového programu. Článok 4 uvádza že „Sociálne a 
humanitné vedy (SSH) budú hrať dôležitú úlohu vo všetkých klastroch“. 

                                                           
1 Po tretie, v ERC je financovanie nápadov zdola nahor. 



Existuje šesť takýchto klastrov: „Zdravie“, „Inkluzívna a kreatívna spoločnosť“, „Bezpečná spoločnosť“, 
„Digitálny priemysel a vesmír “, „Podnebie, energia a mobilita “ a „Potraviny, prírodné zdroje a 
Poľnohospodárstvo". 

Niekoľko nasledujúcich článkov nariadenia špecifikuje budúce príspevky sociálnych a humanitných vied 
podrobnejšie: 

- V článku 6 o základných zásadách programu sa uvádza, že sociálne a humanitné vedy by mali byť 
integrované do všetkých aktivít programu Horizon Europe; 

- Článok 7, ktorým sa riadia misie, sa týka sociálnych a humanitných vied pre úsilie o dosiahnutie misií; 

- Článok 44 o menovaní nezávislých externých odborníkov upriamuje pozornosť na zváženie 
potrebných odborných znalostí SSH pre tých vybraných; 

- Článok 45 o monitorovaní a podávaní správ, ako aj príloha V o ukazovateľoch cesty kľúčového vplyvu 
zdôrazňujú skutočnosť, že informácie o zapojení a uplatňovaní sociálnych a humanitných vied 
v programe musia byť zhromažďované a analyzované. 

Ďalším dôležitým krokom k posilneniu úlohy SSH bola reformovaná štruktúra Generálneho riaditeľstva 
(DG) pre výskum a inovácie, ktorá bola implementovaná na jar    2019. Nová organizačná schéma dáva 
viac do pozornosti sociálne aspekty. Bol povolaný veľký direktoriát E „Ľudia“. Na direktoriáte boli 
zavedené dve jednotky zamerané na „spravodlivú spoločnosť a kultúrne dedičstvo“ a „demokraciu a 
Európske hodnoty “. Na horizontálnej osi grafu organizácií boli zriadené nové špecializované jednotky 
pre „Sociálny prechod“. Tieto budú sledovať sociálne aspekty medzi štyrmi tematickými riaditeľstvami 
na DG pre výskum a inovácie. 

 

Čo obsahuje SSH? 

Z hľadiska koncepcie politiky programu Horizon Europe, právnych základov a administratívnej 
odbornosti v rámci útvarov Komisie, situácia v oblasti sociálnych aspektov výskumu a sociálnych vied 
a humanitných disciplín2 sa veľmi zlepšila. 

Z hľadiska rozpočtu sa situácia tiež zlepšila. Výsledkom finálnych rokovaní o rozpočte bol ďalší rozpočet 
pre klaster 2 „Inkluzívna a kreatívna spoločnosť“ s konečnou sumou 2,28 miliárd EUR na obdobie 2021 
- 2027. Klaster 2 je v porovnaní s ostatnými klastrami stále veľmi malý. Zvýšenie rozpočtu pre tento 
klaster na poslednú chvíľu sa však dosiahlo pri rokovaniach s Európskym parlamentom, čo je úspechom 
v oblasti európskych sociálneho a humanitného výskumu a inovačnej komunity. 

Na tomto mieste sa nezameriavame na ERC, ale pre výskumníkov v oblasti sociálnych a humanitných 
vied to bude naďalej veľmi dôležitý zdroj financovania. ERC dostane celkový rozpočet 16-miliárd EUR. 
V posledných rokoch podiel financovania ERC smerujúci do projektov sociálnych a humanitných vied 
sa zvýšil zo 17 % v roku 2014 na 25 % v roku 2018.3 Ak tento podiel zostane stabilný, tri až štyri miliardy 
EUR pôjdu na výskumné projekty zamerané na sociálne a humanitné vedy prostredníctvom ERC. 
Ďalšími programovými časťami, ktoré sú v tejto súvislosti dôležité, sú programy Marie Skłodowska-
Curie, program Výskumné infraštruktúry a horizontálne programové časti na tému „Rozšírenie účasti 
a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“. 

Pokiaľ ide o výskum SSH, prístup Komisie má tri úrovne: Klaster 2 je určený pre aplikovaný výskum 
zameraný na riešenia; ERC financuje výskum zdola-nahor, „modrý“ vzdušný priestor a výskum 
motivovaný túžbou po nových poznatkoch; integrácia odborných znalostí v oblasti SSH 

                                                           
2 Keď používame výraz „humanitné vedy“, máme na mysli aj umenie. Horizon Europe tiež poskytne viac príležitostí pre umenie, umelecký 
výskum a kreatívny priemysel. 
3 Európska komisia, 2020, Integrácia sociálnych a humanitných vied v obzore: účastníci, rozpočty a disciplíny 



prostredníctvom prierezového prístupu poskytuje spoločenskú úroveň technologických a 
prírodovedných projektov. 

 

Integrácia SSH 

Pokiaľ ide o prínos sociálnych a humanitných odborných znalostí k technologickým projektom a 
projektom prírodných vied - skrátene „integrácia SSH“ v rámcovom programe – mali by sme čakávať 
od programu oveľa viac ako od jeho predchodcu. Právny základ, politický záujem a komunita, ktorá 
získala skúsenosti s problémami a prednosťami integrácie SSH umožňujú oveľa lepší výhľad ako v 
minulosti. 

Osobne veľmi prínosnou skúsenosťou v tomto ohľade boli „Dni výskumu a inovácií v roku 2019“. 
Interakcie s niekoľkými tvorcami politík z rôznych generálnych riaditeľstiev Komisie zodpovednými za 
rôzne budúce klastre ukázal, že všetci sa túžili dozvedieť viac o perspektívach SSH. To platilo bez ohľadu 
na to, v akej oblasti zodpovednosti boli: klíma, výroba, digitalizácia alebo zdravotníctvo. Ich záujem bol 
skutočný a pri pohľade na vyvíjajúce sa dokumenty programu Horizon Europe, ich absorpcia je hlboká. 

„Mnoho spoločenských výziev, ktoré je potrebné riešiť prostredníctvom výskumu a inovácií, je tiež 
komplexná, aby bola prekonaná jedinou vednou disciplínou,“ píše generálny riaditeľ DG EK pre výskum 
a inovácie, Jean-Eric Paquet.4 „Technické riešenia sú často predpokladom novej politiky výsledkov, ale 
samy osebe nepostačujú na to, aby mali zmysluplný dopad. Trvalé spoločenské dopady, o ktoré sa 
tvorcovia politiky usilujú, sa často rovnako spájajú s poznatkami zo sociálnych a humanitných vied.“ To 
čo môže prispieť SSH: pohľady na ľudí, pohľady na spoločnosť, pohľady na jednotlivcov a kolektívy, na 
postoje a skutočné správanie. 

Konečné návrhy pracovných programov klastrov na začiatočné obdobie 2021 - 2022 z dôvodu ktoré 
budú zverejnené v nasledujúcich týždňoch, prejavujú veľký záujem o vstupy zo sociálnych a 
humanitných vied. Pri budúcich výzvach na predkladanie projektov bude veľký dopyt po odborných 
znalostiach o sociálnych, kultúrnych, behaviorálnych a ekonomických aspektoch v klastroch Horizon 
Europe. 

 

Otvorené otázky 

Samozrejme, nie všetko je dokonalé a prístup k integrácii SSH má svoje chyby. Avšak pevné 
presvedčenie, že pohľad na jednotlivcov a na spoločnosť zlepšuje mnoho výskumných projektov (a 
Výskum SSH nerobí viac a určite nie menej) motivuje tvorcov politík a vedci dnes vylepšujú koncept 
namiesto toho, aby sa ho vzdali.5„Efektívna integrácia SSH je kľúčový determinant udržateľného 
dopadu na spoločnosť “, píše Európska komisia.6 Odôvodnenie Komisie, aby sa intenzívnejšie 
podporoval výskum v oblasti sociálnych a humanitných vied v programe Horizon Europe sa riadil 
názorom, že zostáva príliš veľa inovácií a spoločnosť ich ani nevyužíva. Išlo o to, že sa treba viac 
sústrediť na sociálny vplyv inovácií, čo by mohlo pomôcť zlepšiť túto situáciu. Za týmto účelom sociálne 
vedy a humanitné expertízy sa považovali za užitočný nástroj.7 

                                                           
4 Predhovor Jean-Eric Paquet v Európskej komisii, 2020, s. 3 
5 Existuje niekoľko relevantných iniciatív, v súčasnosti najzaujímavejšou je projekt „Shaping Interdisciplinary Practices in Europe ”, projekt 
SHAPE-ID, www.shapeid.eu 
6 Európska komisia, 2020, s. 66 
7 Pretože spoločenský dopad je dlhodobým prísľubom rámcových programov pre výskum, skutočnou otázkou bolo, ako by to mohlo byť 
v skutočnosti merané. Meranie vplyvu je samo osebe výzvou, ale gordický uzol pre túto úlohu bol prerušený a bol vyvinutý súbor 
ukazovateľov. Boli vyvinuté takzvané „kľúčové ukazovatele dopadovej cesty“ s cieľom vytvoriť štruktúru monitorovania pokroku programu 
Horizon Europe smerom k spoločenskému dosahu. Ukazovatele sa týkajú troch oblastí: vedecký, technologický / ekonomický a sociálny vplyv. 
Ukazovatele sú určené na meranie pokroku spočítaním výsledkov výskumu a inovácií, ktoré pomáhajú pri riešení politických priorít EÚ a 
Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs), čo v konečnom dôsledku prispieva k blahu ľudí. Ukazovatele cesty kľúčového vplyvu sú uverejnené 
v prílohe k nariadeniu na strane 135: https://era.gv.at/object/document/5560 



Európska komisia považuje pravidlá účasti v programe Horizon 2020 za obmedzenie na viac efektívnu 
a kvalitatívnu integráciu sociálnych a humanitných vied. Preto nejaké pravidlá musia byť v programe 
Horizon Europe jasnejšie, aby sa viac integrovali odborné znalosti SSH komplexne. DG pre výskum a 
inovácie preto vo svojom piatom monitorovaní navrhuje niekoľko opatrení vo svojej Správe o integrácii 
SSH8: 

- „Revidovaný proces hodnotenia podľa kritérií excelentnosti a vplyvu. 

- Nová kategória interdisciplinárnych odborníkov na panelové hodnotenia projektov označených ako 
SSH. 

- Nové medzi-klastrové komplementarity a synergie, pokiaľ ide o prítomnosť SSH v celom novom 
programe. 

- Nový kľúčový produkt vo forme plánu spoločenského rozvoja (SDP), ktorý načrtáva príspevok polí SSH 
k predmetnému projektu [...] Takýto SDP by sa mohol stať kľúčom a mať tak finančné dôsledky pre 
projekt.“  

Kľúčom k úspechu bude nepretržité a dôsledné monitorovanie implementácie integrácie SSH 
v programe Horizon Europe. Monitorovanie integrácie SSH bolo zdĺhavou úlohou v programe Horizon 
2020, ale výrazne prispelo k lepšiemu pochopeniu tohto prístupu a k vylepšeniu mnohými spôsobmi. 
Posledná správa o integrácii SSH s údajmi z roku 2018 bola práve uverejnená Komisiou. Ukazuje opäť 
malé vylepšenia, pokiaľ ide o kvalitu integrácie odborných znalostí z SSH do projektov.9 

 

Ďalšie podrobnosti, ktoré budú formovať výsledok priorít programu, neboli úplne zatiaľ definované. 
Napríklad vstupy a výstupy označovania konkrétnych výziev a tém pre výskum potrebných príspevkov 
SSH zatiaľ nie sú jasné. Technický termín pre toto je „označovanie SSH“.10 Niektoré otázky, napríklad 
transparentnosť, týkajúce sa tém, ktoré budú označené, stále musia byť objasnené. 

Okrem toho zatiaľ nemáme jasný obraz o tom, ako to bude so sociálnymi a humanitnými znalosťami 
začlenenými do výskumu misií, nového veľkého nástroja v rámcovom programe. Ako sa uvádza v 
dokumente Mazzucato, pre dosiahnutie cieľov misie sú nevyhnutné odborné znalosti SSH. Samotná 
myšlienka dosiahnutia stanoveného cieľa, jeho dosiahnutia nielen pomocou výskumu a inovácií (VaI), 
ale aj inými intervenciami, výzvami na nahliadnutie do správania, sociologickými expertízami, 
poznatkami o spravovaní a inštitúciách, ako aj kultúrny a historický kontext. 

Ďalším aspektom, o ktorom sa bude ešte diskutovať, je úloha sociálnych a humanitných vied v rámci  
Európskych partnerstiev. Tradične sú vysoko technologicky zamerané, ale všetky majú dôležité 
sociálne aspekty, ktoré si budú vyžadovať podporu zo špecifických oblastí sociálnych a humanitných 
vied. 

Otázniky sú aj okolo sociálnych a humanitných vied v Európskej rade pre inovácie (EIC), ako prostriedku 
poskytovania európskeho verejného rizikového kapitálu. Sociálne inovácie by mali byť súčasťou EIC, je 
však ešte potrebné rozvinúť veľa detailov. 

Program Horizon Europe teda vo všeobecnosti žiada o sociálne a humanitné odborné znalosti v 
mnohých rôznych oblastiach programu. Bude to práca Európskej komisie, členských štátov, organizácií 
zainteresovaných strán, národných kontaktných bodov (NCP) a samozrejme sociálnych vied a samotnej 
humanitnej výskumnej komunity (ale aj vedcov z prírodných vied  a strojárstva), dostať sa k slovu a 
spojiť správne mysle, výskumníkov, inovátorov a podniky. 

                                                           
8 Pozri vyššie 
9 Európska komisia, 2020, s. 5 ff. 
10 Viac informácií o označovaní SSH nájdete na: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h ͮͬͮͬ

 ͮͬͮͬ
-funding-guide/crosscutting-

issues/ssh_en.htm 



Ak chceme splniť novú víziu programu Horizon Europe - sociálne a humanitné vedy musia hrať dôležitú 
úlohu vo všetkých klastroch a mali by byť integrované do všetkých činností – každý v komunite VaI bude 
musieť hrať svoju úlohu. Toto je súčasť každodennej práce správy VaI v Komisii, ako aj v členských 
štátoch, na ministerstvách, výskumných rád, univerzít a neuniverzitných výskumných organizácií: 
priniesť odborné znalosti v oblasti SSH; konceptualizovať to od samého začiatku vo svojom programe 
a jeho dokumentoch; zahrnúť do mnohých výziev v rámci klastrov Horizon Europe; mať hodnotiteľov 
so znalosťami sociálnych a humanitných vied; a požadovať to skutočne v konzorciách, ktoré vykonávajú 
výskum.11 

 

Čo z toho vyplýva pre spoločnosť? 

Vieme, čo obsahuje SSH, preto sa spýtajme, čo môžu tvorcovia politiky a spoločnosť očakávať od 
sociálnych a humanitných vied. 

Program Horizon Europe poskytne vedcom, výskumníkom a inovátorom v oblasti sociálnych a 
humanitných vied dostatok príležitostí na získanie poznatkov o našich demokraciách a ich výzvach, 
ktorým je dnes potrebné čeliť, rozvíjať inovácie spolu s európskym kultúrnym dedičstvom a jeho 
kreatívnymi odvetviami a poskytnúť informácie o rozmanitej spoločenskej a ekonomickej 
transformácii, ktorej čelí Európska spoločnosť - od digitalizácie po migráciu, nerovnosť a demografické 
zmeny. 

Uvidíme sociálne inovácie, ktoré budú čeliť budúcej pandémii; spoločnosť získa nové poznatky o 
výzvach a potenciál umelej inteligencie; výskumníci nám poskytnú nové nástroje, opatrenia a politické 
návrhy na boj proti globálnemu otepľovaniu. Príspevky z oblasti sociálnych a humanitných vied vo 
všetkých častiach programu Horizon Europe budú poskytovať odborné znalosti v oblasti ľudského 
správanie, spoločnosti a jej procesov, inštitúcií a ich fungovaní pri riešení veľkých výziev našej doby. 

 

Matthias Reiter-Pázmándy  
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11 Toto sú hlavné správy z usmernení SSH, krátka dokumentácia „o tom, ako úspešne navrhovať a implementovať výskumné programy 
zamerané na misie“: ssh-impact.eu/wp-content/uploads/2019/01/guidlines_SSH_FINAL.pdf   
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