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V současnosti se Guy Neave zabývá výzkumem
evropské vzdělávací politiky a evropské integrace. Publikoval již více než 150 článků v odborných
časopisech (dále zahrnujících 40 odborných zpráv
a 100 konferenčních příspěvků), je autorem více než
60 odborných statí uveřejněných v knižní podobě,
spoluautorem 15 knih a spolueditorem množství
dalších publikací.

Guy Neave patří mezi přední světově uznávané vědecké pracovníky v oblasti vysokoškolské politiky. Od
roku 1990 působil jako ředitel výzkumu Mezinárodní
asociace univerzit (IAU) se sídlem v Paříži a od roku
1997 pracuje v nizozemském Centru pro výzkum vysokoškolské politiky (CHEPS).
Guy Neave začal svoji akademickou dráhu jako
historik; tematickým zaměřením jeho doktorátu byly
politické dějiny Francie. V letech 1969–1972 obdržel
stipendium Výzkumné rady společenských věd univerzity v Leicesteru a na této univerzitě absolvoval
vědeckou stáž, po jejímž ukončení zastával různé
akademické posty v oblasti výchovy a vzdělávání
na univerzitách v Edinburghu a Paříži. V roce 1986
byl Guy Neave jmenován profesorem komparatistiky
výchovy na londýnské univerzitě a poté působil jako
hostující profesor na univerzitách v Amsterodamu,
Göteborgu, New Yorku a Berkeley. Guy Neave má,
díky svým zkušenostem z působení v Radě Evropy,
v Komisi evropského společenství, ve Světové bance
a díky konzultační činnosti na vládní úrovni, rozsáhlé
zkušenosti s problematikou vysokého školství.
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Guy Neave též zastával funkci viceprezidenta Evropské společnosti pro vzdělávání, viceprezidenta
Společnosti pro výzkum vysokoškolské problematiky (SRHE), a dále byl jedním ze zakládajících členů
Výzkumného konsorcia pro oblast vysokého školství
(CHER). V roce 1999 se stal členem prestižní americké
Národní vzdělávací akademie. Publicistická činnost
Guy Neava je velmi rozsáhlá a zahrnuje mj. také editorskou činnost v žurnálech a časopisech jako např.
v Evropském vzdělávacím žurnálu, Evropské vzdělávací politice, Událostech ve vysokém školství. Byl
šéfredaktorem Encyklopedie vysokého školství (spolu
s Burtonem R. Clarkem).
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