
Vyhodnocení plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na 
Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 

(2016 – 2019) za rok 2016  

 

 

 

 

 

 

1. Finanční alokace v roce 2016 

V souladu s Plánem koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů 

Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016 – 2019 (dále jen Plán), schváleným na 

zasedání Vědecké rady FMV dne 30. 3. 2016, byly v roce 2016 podpořeny aktivity k dosažení 

konkrétních cílů v oblasti institucionálně organizačního směrování fakulty definovaných 

Plánem, a to v oblastech:  

1. Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu  

2. Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 

3. Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder 

4. Vydávání recenzovaných periodik 

 

1.1 Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu na FMV 

Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu na FMV zahrnuje několik okruhů činnosti: podporu, 

administrativu a řízení rozvoje vědy a výzkumu; podporu doktorského studia a podporu 

kvalifikačního růstu akademických pracovníků. Pro tuto oblast bylo alokováno celkem 

2.203.412,- Kč, což činí 19,86 % z celkové částky určené na institucionální podporu výzkumné 

organizace. Struktura výdajů alokovaných v této oblasti je zobrazena v Tabulka 1.  

Tabulka 1 Výdaje v oblasti řízení a podpory vědy a výzkumu na FMV v r. 2016 

PODPOŘENÁ AKTIVITA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(v Kč) 

RELATIVNÍ 
PODÍL (v %) 

podpora, administrativa a řízení 1.710.316 15,42 

podpora doktorského studia 298.796 2,69 

podpora kvalifikačního růstu akademických 
pracovníků 

194.300 1,75 

CELKEM  2.203.412 19,86 

  

Materiál k projednání ve Vědecké radě FMV dne 29. března 2017 



Položka „podpora, administrativa a řízení“ zahrnuje náklady na řídící, metodické, koordinační 

a administrativní činnosti na úseky vědy a doktorského studia. Konkrétně byly z těchto zdrojů 

financovány následující výdaje: úvazek asistenta proděkana pro vědu a doktorské studium, 

odměny za řídicí, koordinační a metodické činnosti pro celkem šest pracovníků FMV, veškeré 

materiální náklady na úseku vědy a doktorského studia, všechny administrativní poplatky 

související se zahraničními platbami a poplatky za recenzní řízení. Položka zahrnuje rovněž 

příslušné zákonné odvody. V této položce jsou také zahrnuty mzdy a odměny pro ředitelku 

Centra asijských studií (doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.). Centrum asijských studií převzala 

v polovině roku 2016 a od té doby uskutečnila s relativně skromným týmem spolupracovníků 

řadu odborných i popularizačních akcí (k nejnavštěvovanějším patřily Asijské večery na půdě 

VŠE). Na pozici vědeckého pracovníka FMV s polovičním úvazkem působí i nadále MUDr. Jan 

Vavrečka, Ph.D., který se zaměřuje primárně na přípravu národních i mezinárodních projektů 

a publikační činnost. Tato pozice je chápána jako dočasná se záměrem převést úvazek pod 

některý ze získaných projektů účelové podpory.  

Členství v mezinárodních organizacích, které významným způsobem přispívá ke zviditelnění 

fakulty a jejích jednotlivých kateder navenek, je rovněž platformou pro internacionalizaci 

vědecko-výzkumných aktivit FMV. Proto byly v souladu s Plánem poplatky spojené 

se členstvím ve významných organizacích podporujících vědecko-výzkumný potenciál fakulty 

hrazeny z prostředků fakulty (jde např. o organizace The Association of Professional Schools 

of International Affairs, European Consortium for Political Research, European Association of 

Development Research and Training Institute, The European Association of Communications 

Agencies, International Association of Scientific Experts in Tourism, Svaz obchodu a 

cestovního ruchu České republiky atd.). Veškeré další náklady spojené se členstvím hradily 

katedry z prostředků, které získaly k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti katedry. 

Určitou část položky „podpora, administrativa a řízení“ tvořily odměny za publikační činnost, 

které FMV vyplatila akademickým pracovníkům i doktorandům za poslední čtvrtletí roku 

2015. Ačkoliv Plán pro roky 2016 – 2019 změnil stimulační systém odměn za výsledky 

dosažené ve vědecké a výzkumné práci, bylo nutné dodržet znění předcházejícího Plánu pro 

roky 2012 – 2015 a v souladu s kritérii uvedenými v tomto Plánu byly vyplacené odměny 

v celkové výši 485.679,- Kč, a to jak akademickým pracovníkům, tak doktorandům. Ve shodě 

s Plánem pro roky 2012 – 2015 byly také vyplaceny odměny za přijaté návrhy grantových 

projektů (GAČR a TAČR) v celkové výši 80.400,- Kč. Vyplacení těchto odměn vysvětluje mírné 

navýšení skutečně čerpané částky v této položce oproti původně plánované výši (15,42 % 

oproti plánovaným 15%). 

V souladu se schváleným Plánem pokračoval ve své činnosti Fakultní výzkumný tým, jenž 

plnil především metodickou a koordinační funkci s důrazem na sdílení a přenos informací 

v oblasti vědy a výzkumu uvnitř fakulty. Tým slouží jako podpůrná struktura pro vědeckou 

činnost celé fakulty a skládá se ze dvanácti členů, kteří zastupují jak odborné, tak jazykové 



katedry FMV. V roce 2016 proběhla celkem čtyři zasedání týmu, zápisy ze zasedání jsou 

k dispozici na intranetu FMV: 

• 7. dubna 2016 – výběr nejprestižnějších knižních titulů v jednotlivých oborech FMV; 

• 9. června 2016  

o  seznam odborných časopisů vhodných k publikování (kategorie A, B a C; 

zveřejněn na Intranetu FMV); 

o  seznam konferencí (nejlépe se sborníkem zařazeným do databáze CPCI; 

zveřejněn na Intranetu FMV);  

o diskuze nad tabulkovými RIV body k účelům hodnocení vědecko-výzkumné 

činnosti kateder; 

• 29. září 2016 - diskuze nad hodnotícími kritérii, která nemají kvantitativní charakter a 

začátkem roku 2017 vstoupí do hodnocení vědecko-výzkumné činnosti kateder (viz 

Plán koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na FMV VŠE v Praze na období 2016 – 

2019) 

• 15. prosince 2016 - Metodika hodnocení nekvantitativních vědeckovýzkumných 
výstupů kateder FMV VŠE v Praze za rok 2016. 

Finanční náklady zahrnují odměny pro členy Fakultního výzkumného týmu (včetně zákonných 

odvodů), a to s přihlédnutím k účasti na jednotlivých zasedáních.  

Permanentní kvalifikační růst akademických pracovníků FMV je klíčovým předpokladem pro 

rozvoj fakulty ve vědecké i pedagogické oblasti. Fakulta mezinárodních vztahů usiluje o 

vytvoření podmínek umožňující plynulý kvalifikační růst; jedním z nástrojů je stimulační 

program ke zvyšování kvalifikace akademických pracovníků ve formě jednorázových odměn. 

V roce 2016 byly odměny za kvalifikační růst vyplaceny celkem dvěma akademickým 

pracovníkům, a to za získání akademické hodnosti profesor (prof. Ing. Petr Šauer, CSc. a prof. 

Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.). V této položce jsou zahrnuty také odměny členům komisí 

habilitačního a jmenovacího řízení a odměny oponentům habilitačních prací (v souladu s výší 

schválenou v Plánu). Celkem na Vědecké radě FMV proběhla v roce 2016 dvě jmenovací a 

jedno habilitační řízení. 

Doktorské studium tvoří vrchol vzdělávací pyramidy s důrazem na vědeckou činnost 

doktorandů. Kvalitní a fungující doktorské studium je předpokladem dalšího rozvoje fakulty 

jako výzkumné instituce. Doktorské studium významně přispívá k publikační činnosti fakulty 

a je nezbytné pro další kvalifikační růst akademických pracovníků. S ohledem na význam 

doktorského studia podpořila FMV v roce 2016 odměnou školitele, jejichž doktorandi 

úspěšně obhájili doktorskou disertační práci, autory posudků na disertační práce a interní i 

externí členy komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací. Položka zahrnuje rovněž 

část odměn pro referentku pro doktorské studium. V rámci této položky byly také vyplaceny 

odměny za získání titulu Ph.D., a to studentům, kteří v průběhu studia byli anebo se stali 

akademickými pracovníky FMV (Ing. Jiří Sejkora, Ph.D., PhDr. Martin Filip, Ph.D., Mgr. 

Zdislava Šišková, Ph.D., Ing. Ivana Topolová, Ph.D.). 



 

1.2 Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 

V roce 2016 bylo pro oblast podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti celkově 

alokováno 1.251.143,- Kč, což činí cca 11,28 % z celkové částky FMV na institucionální 

podporu výzkumné organizace. Struktura výdajů alokovaných v této oblasti je zobrazena 

v Tabulka 2. 

Tabulka 2 Výdaje v oblasti podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti v r. 2016 

PODPOŘENÁ AKTIVITA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(v Kč) 

RELATIVNÍ 
PODÍL (v %) 

Odměny za excelentní publikační a vědecko-
výzkumnou činnost  

224.300 2,02 

Externí vědečtí pracovníci 110.453 0,99 

Podpora budoucí excelence (nákup databází, 
časopisů, projekt OP VVV) 

731.470 6,6 

Významné konference a projekty (AIB, WEF, TAČR) 184.920 1,67 

CELKEM 1.251.143 11,28 

 

Fakulta mezinárodních vztahů míří ve své vědecko-výzkumné činnosti zejména na 

nejkvalitnější výstupy srovnatelné se špičkovými mezinárodními pracovišti obdobného typu. 

Vzhledem k narůstající potřebě excelence ve vědě, kterou zdůrazňuje mimo jiné i 

připravovaná metodika hodnocení výzkumu (tzv. Metodika 17+), byl v Plánu stanoven 

motivační systém odměňující výstupy, které splňují znaky excelence (tzn. musejí být 

zveřejněny v časopise, jehož AIS indikátor má hodnotu větší než jedna, resp. v databázi Web 

of Science se nacházejí v kvartilu Q1 a Q2). V této oblasti se však FMV zatím příliš nedaří, a 

proto vyplacená částka za tuto činnost tvoří cca pětinu výdajů v této položce. Vzhledem 

k tomu, že podle Plánu mohli být odměňováni také špičkoví externí vědečtí pracovníci, byla 

v rámci této položky poskytnuta finanční podpora zahraničnímu vědeckému pracovníkovi, 

který byl k 1. září 2016 přijat na Katedru světové ekonomiky.  

Nezbytným předpokladem vědecké práce je přístup k odborné světové literatuře, k 

vědeckým časopisům a dalším významným světovým informačním databázím. V roce 2016 

bylo fakultou finančně podpořeno rozšíření a prohloubení dostupných informačních zdrojů. 

Z prostředků určených pro podporu excelentní vědecko-výzkumné činnosti byl proto 

zakoupen přístup do světových databází IMF eLibrary a GTAP s předpokladem, že pomohou 

stimulovat zájem akademických pracovníků o výzkum nadprůměrné kvality. Dále bylo 

zaplaceno předplatné vynikajících světových odborných časopisů, které dosud ve fondu 

knihovny VŠE zastoupeny nebyly (Area Development and Policy, Economic Geography, 

Regional Studies, Spatial Economic Analysis, Territory Politics Governance, World Politics, 

Cooperation and Conflict, International Security, Foreign Policy).   



Podpořeny byly významné konference a projekty, které značně přesáhly národní hranice. 

V září 2016 se konala mezinárodní vědecká konference Konkurenceschopnost ČR 2017: 

Digitální společnost, kterou na základě memoranda o vzájemné spolupráci na sběru, analýze 

a prezentaci výsledků (Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report) 

Světového ekonomického fóra FMV spolupořádá. V roce 2016 byla souběžně s touto 

konferencí uspořádána výroční konference Academy of International Business ve střední a 

východní Evropě s podtitulem Boosting competitiveness of Central Europe through digital 

economy. Podle Plánu mohly být předmětem mimořádné odměny FMV i projekty nesoucí 

znaky excelence, v roce 2016 se toto týkalo jednoho získaného projektu TAČR. S cílem 

iniciovat vynikající vědecko-výzkumnou činnost podala FMV v roce 2016 k MŠMT ČR v rámci 

programu OP VVV projekt na zřízení Centra excelence (Centrum pro výzkum politické 

ekonomie globalizace a transformace), na kterém pracoval tým zkušených akademických 

pracovníků. Cílem projektu bylo vytvoření vědecké infrastruktury pro efektivní zapojení FMV 

do špičkového mezinárodního výzkumu v oblasti politické ekonomie globalizace a 

transformace, které by mělo významné pozitivní přesahy na celkovou publikační činnost 

fakulty, její mezinárodní prestiž a studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy. Projekt 

bohužel nebyl v r. 2016 přijat MŠMT ČR k financování.  

 

1.3 Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV 

V roce 2016 bylo v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých kateder celkově 

rozděleno 5.545.772,- Kč, což činilo 50 % z celkové částky FMV určené na institucionální 

podporu výzkumné organizace. Struktura výdajů alokovaných mezi katedry FMV je 

zobrazena v Tabulka 3. 

Tabulka 3 Výdaje v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV v r. 2016 

KATEDRY FMV ALOKOVANÁ ČÁSTKA (v Kč) RELATIVNÍ PODÍL (v %) 

KCR 438 054 7,90 

KMO 653 745 11,79 

KOPKK 461 246 8,32 

KPOL 941 177 16,97 

KPEP 367 171 6,62 

KSE 1 089 473 19,65 

SMSJM 783 312 14,12 

KAJ 23 813 0,43 

KNJ 246 553 4,45 

KROJ 516 197 9,31 

KRUJ 25 029 0,45 

CELKEM  5 545 772,00 100,00 

 

Prostředky, které byly katedrám na rok 2016 přiděleny k rozvoji a zkvalitnění vědecko-

výzkumné činnosti kateder, zohledňovaly podíl jednotlivých kateder na vědeckém výkonu za 



období uplynulých dvou let (tj. v letech 2014 a 2015). Odborné i jazykové katedry využívaly 

tyto prostředky jako nástroj k další stimulaci publikační činnosti, a to s ohledem na její kvalitu 

(předmětem odměn byly zejména monografie a kapitoly v monografiích, články v odborných 

časopisech, příspěvky ve sbornících z konferencí indexované v databázi CPCI). Určitá část 

prostředků byla použita na rozšíření fondu odborné literatury k tématům, kterým se katedry 

ve své výzkumné činnosti věnují. Dle zpráv, které katedry o čerpání přidělených prostředků 

vypracovaly, byla zhruba polovina prostředků čerpána na osobní náklady a polovina na 

náklady věcné (kromě nákupu odborné literatury také náklady na cestovné spojené s 

vystoupením na konferenci, stipendia doktorandů apod.).  

Podpořeny byly individuální vědecké a výzkumné projekty, zejména aktivní účast na 

konferencích s publikačním výstupem, letní školy (s využitím celoškolského katalogu podpor) 

atd. Katedry z přidělených prostředků podporovaly také uspořádání celosvětových, 

evropských či celostátních konferencí: 

• 16th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing 

Business Environment. Praha, Bratislava, 27. 5. 2016. Evropská konference 
(Účastníků: 33, z toho zahraničních: 29). 

• Otevírejme radnice (ale také kraje) III. Praha, 05. 3. 2016. Celostátní konference 
(Účastníků: 70, z toho zahraničních: 0). 

• 20th International Conference of Young Scholars. The Shifting Balances of 

International Relations?. Prague, 26. 5. 2016 – 27. 5. 2016. Celosvětová konference 
(Účastníků: 40, z toho zahraničních: 19). 

• Ready to know MICE in Prague. Praha, 29. 11. 2016. Evropská konference (Účastníků: 
300, z toho zahraničních: 240). 

• China and Czech Economic Forum [online]. Praha, 30. 9. 2016. Dostupné 
z: http://cas.vse.cz/druhe-china-and-czech-economic-forum/. Celosvětová 
konference (Účastníků: 11, z toho zahraničních: 8). 

• ECOCEP – Energy and Climate Economic Modeling. Praha, 3. 11. 2016 – 4. 11. 2016. 
Celosvětová konference (Účastníků: 58, z toho zahraničních: 32). 18. konference 
„Environmentální ekonomie, politika a mezinárodní ekonomické vztahy”. 

• Retail Summit 2016 [online]. Praha, 1. 2. 2016 – 2. 2. 2016. Dostupné 
z: http://www.retail21.cz/. Celosvětová konference (Účastníků: 1000, z toho 
zahraničních: 100). 

 

1.4 Vydávání recenzovaných periodik FMV 

V roce 2016 bylo na oblast vydávání recenzovaných periodik FMV alokováno 428.676,- Kč, 

což činilo 3,86 % z celkové částky FMV určené na institucionální podporu výzkumné 

organizace. Struktura výdajů alokovaných mezi katedry FMV je zobrazena v  

Tabulka 4.  



 

Tabulka 4 Podpora vydávání recenzovaných periodik FMV v r. 2016  

POLOŽKA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(V KČ) 

RELATIVNÍ 
PODÍL (V %) 

časopis Současná Evropa – tisk č. 2/2015 a 1/2016 28.896 0,26 

odměny na recenzní posudky a redakci časopisu 
Současná Evropa 

64.780 0,58 

odměny za členství v redakčních a edičních radách 
časopisů 

335.000 3,02 

CELKEM  428.676 3,86 

 

Fakulta mezinárodních vztahů jako významné vědecké pracoviště v oblasti mezinárodních 

vztahů dlouhodobě podporuje vydávání vlastních recenzovaných časopisů, jež tematicky 

odpovídají hlavním směrům vědecké činnosti fakulty. V roce 2016 získal opětovně podporu 

recenzovaný časopis Současná Evropa. Financovány byly náklady na činnost redaktora a 

editora, tisk a odměny za vypracování recenzních posudků na odborné příspěvky zaslané do 

redakce časopisu. 

Vzhledem k disponibilním zdrojům se vedení FMV rozhodlo mimořádně vyplatit odměny 

akademickým pracovníkům fakulty za členství v redakčních radách časopisů s nenulovým 

impakt faktorem či s přiděleným SJR, zahraničních časopisů (ve světovém jazyce) a 

tuzemských časopisů z tzv. pozitivního seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik 

ČR. Působení v orgánech vědeckých a odborných institucí a redakčních radách vědeckých 

časopisů má ve většině případů status čestné funkce a je spojeno s dodatečnými explicitními 

a implicitními náklady. Uvedené činnosti přitom významně připívají k vědecké prestiži 

fakulty, k přenosu informací v oblasti vědy z okolního světa dovnitř fakulty, k získávání 

nových národních i mezinárodních kontaktů atp. 

  



2. Vyhodnocení plnění dílčích cílů za rok 2016 

Dílčí cíle byly pro rok 2016 stanoveny takto:  

• podat alespoň 15 návrhů projektů účelové podpory, z nichž alespoň 5 z nich bude 

projekty mezinárodními;  

• získat minimálně 3 projekty účelové podpory;  

• zvýšit počet publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem (či časopisech JSC 

s přiděleným SJR, případně ERIH) alespoň o 15 % vzhledem k roku 2015;  

• publikovat alespoň dva výstupy vědecké činnosti ve špičkových odborných časopisech 

(s AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1, Q2); 

• zvýšit vědecký výkon alespoň o 20% v porovnání s rokem 2015;  

• uspořádat alespoň 5 velkých mezinárodních konferencí; 

• zahájit alespoň dvě habilitační řízení a alespoň jedno řízení ke jmenování profesorem 

a úspěšně dokončit alespoň dvě řízení (habilitační či jmenovací). 

Z hlediska plnění stanovených cílů lze uvést následující: 

• Fakultní výzkumný tým plní i nadále funkci podpůrného, koordinačního a 

komunikačního orgánu v oblasti rozvoje vědecko-výzkumné činnosti FMV; 

• bylo podáno 7 návrhů projektů účelové podpory, z nichž ve 4 případech šlo o projekty 

mezinárodní; 

• k financování byl přijat jeden tuzemský projekt účelové podpory (GA ČR) a bohužel 

žádný mezinárodní projekt účelové podpory; 

• celkově jsou v databázi publikační činnosti VŠE (PCVSE) k 28. únoru 2017 evidovány u 

FMV 4 odborné monografie, 19 kapitol v odborných monografiích, 13 článků 

v časopisech s impakt faktorem (z toho 3 jsou indexovány ve WoS v Q2), 23 článků 

v časopisech z databáze Scopus, 54 článků v časopisech z databáze ERIH, 24 

recenzovaných článků z tzv. pozitivního seznamu recenzovaných neimpaktovaných 

časopisů ČR, 20 ostatních recenzovaných článků a 22 příspěvků publikovaných ve 

sbornících indexovaných v CPCI; 

• fakulta uspořádala nebo spolupořádala 6 velkých mezinárodních konferencí; 

• byla zahájena dvě habilitační a jedno jmenovací řízení, jedno habilitační řízení a dvě 

řízení ke jmenování profesorem byla úspěšně dokončena. 

Dílčí cíle pro rok 2016 lze považovat částečně za splněné, i když lze mít určité výhrady 

k publikační činnosti. Byl sice dosažen cíl publikovat alespoň dva výstupy vědecké činnosti ve 

špičkových odborných časopisech (s AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1, Q2), nicméně ze tří 

takových publikací se k oborům FMV váže pouze jeden. Oproti roku 2015 se snížil jak počet 

vydaných monografií, tak počet publikací v impaktovaných časopisech. Lepší je publikační 

činnost v časopisech z databáze Scopus, a to jak co do počtu, tak s ohledem na kvalitu těchto 

časopisů (SJR). Mírně vzrostla i četnost publikací v časopisech z databáze ERIH, nicméně to je 

dáno zejména nárůstem časopisů, které jsou v této databázi indexované a tedy i jejich 

dostupností. Zvýšit vědecký výkon oproti roku 2015 alespoň o 20 % se evidentně nepodařilo. 



Toto lze konstatovat i přesto, že skutečně dosažený stav tzv. RIV bodů není v současné době 

stále ještě znám.  

Projekty účelové podpory jsou základním předpokladem pro dlouhodobý vědecký rozvoj 

fakulty, a to zejména s ohledem na kvalifikační růst akademických pracovníků a 

vědeckovýzkumné zakotvení doktorských studijních programů. Tuzemské a mezinárodní 

vědecké granty jsou zdrojem externího financování, jež umožňuje řešení specifických 

výzkumných úkolů ve vazbě na hlavní směry výzkumné činnosti fakulty. Nicméně i v oblasti 

projektů účelové podpory je bohužel také třeba konstatovat nenaplnění cílů stanovených pro 

rok 2016. V roce 2016 byly podány celkem tři návrhy projektů do soutěže GAČR (jeden 

projekt byl přijatý k financování). Snížení počtu podaných návrhů ke GAČR oproti minulým 

letům je způsobeno zejména dlouhodobou neúspěšností projektů podaných v oboru 

ekonomické vědy, ze které vyplývá určitá míra frustrace akademických pracovníků. V roce 

2016 byly podány čtyři návrhy mezinárodních projektů, bohužel žádný nebyl přijat 

k financování.  

Vzhledem k tomu, že FMV si za základní cíl své činnosti v oblasti vědy a výzkumu klade 

stimulaci vynikající vědecko-výzkumné činnosti, podala v roce 2016 k MŠMT ČR v rámci 

programu OP VVV projekt na zřízení Centra excelence (Centrum pro výzkum politické 

ekonomie globalizace a transformace).  Cílem projektu bylo vytvoření vědecké infrastruktury 

pro efektivní zapojení FMV do špičkového mezinárodního výzkumu v oblasti politické 

ekonomie globalizace a transformace, které by mělo významný pozitivní přesah na celkovou 

publikační činnost fakulty, její mezinárodní prestiž a studijní program Mezinárodní 

ekonomické vztahy. Základem projektu bylo vybudování centra špičkového výzkumu na 

FMV, které by umožnilo fakultě soustředit vynikající vědecké pracovníky se zahraničními 

zkušenostmi, stávající vědecké pracovníky a v rámci motivačních programů také vynikající 

studenty doktorského studia a zahraniční vědecké pracovníky. Projekt, ač hodnocen jako 

kvalitní, nebyl z důvodu vysoké konkurence přijat k financování. 

Pokud jde o srovnání rámcového rozpočtu pro rok 2016 s jeho skutečným čerpáním, pak je 

potřeba uvést, že předpokládané relativní alokace v jednotlivých oblastech Plánu 2016 - 

2019 byly pouze orientační. Porovnání rámcového rozpočtu institucionální podpory a jeho 

skutečného čerpání nabízí  

Tabulka 5. Mírné navýšení skutečně čerpané částky v položce Podpora, administrativa a řízení 

oproti původně plánované výši (15,42 % oproti plánovaným 15%) bylo způsobeno 

dodatečným vyplacením odměn za publikační činnost a za přijaté návrhy grantových 

projektů (v souladu s Plánem pro roky 2012 – 2015), ačkoliv Plán pro roky 2016 – 2019 

změnil stimulační systém odměn za výsledky dosažené ve vědecké a výzkumné práci. 

V položce Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti byly prostředky nevyčerpané 

k určeným účelům (motivační systém odměňující výstupy, které splňují znaky excelence a 

finanční podpora špičkovým zahraničním vědcům) použity na nákup zdrojů, které 

v následujícím období mohou přispět k dosahování špičkových publikačních výstupů (přístup 



do světových databází IMF eLibrary a GTAP a předplatné vynikajících světových odborných 

časopisů). Zejména pořízení těchto zdrojů způsobilo mírné navýšení v čerpání této položky 

(11,28 % oproti plánovaným 10 %). Prostředky v položce Vydávání recenzovaných periodik 

nebyly dočerpány, protože při plánování alokace bylo počítáno i s dalším časopisem FMV, 

jehož vydání se opozdilo a v r. 2016 financován nebyl. Prostředky v ostatních položkách byly 

čerpány v zásadě v souladu s plánovanou alokací prostředků. 

 

Tabulka 5. Rámcový rozpočet na rok 2016 a jeho skutečné čerpání 

POLOŽKA PLÁNOVANÁ ALOKACE (V 
%) 

SKUTEČNÁ ALOKACE 
(V %) 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti 
kateder  

50 50 
 

Podpora, administrativa a řízení  15 15,42 

Podpora doktorského studia a 
kvalifikačního růstu  

5 4,44 

Podpora excelentní vědecko-výzkumné 
činnosti 

10 11,28 

Vydávání recenzovaných periodik 5 3,86 

Režie VŠE 15 15 

CELKEM 100 100 
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1. Východiska a obecná charakteristika aktualizace  

Aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na FMV VŠE v Praze na období 2016 

– 2019 je v souladu s dlouhodobými cíli fakulty v prioritních oblastech vědy a výzkumu 

vymezenými ve Strategickém záměru FMV na období 2016 – 2020, který byl schválen 

Vědeckou radou FMV dne 16. listopadu 2016. Tento záměr identifikuje oblasti, ve kterých je 

v současnosti dosažená úroveň FMV nedostatečná (zejména absence skutečně excelentních 

výstupů, hlubší národní a chybějící mezinárodní spolupráce, nízký podíl smluvního výzkumu). 

V roce 2017 budou proto přijata taková opatření, která budou podporovat národní i 

mezinárodní vědecko-výzkumnou spolupráci v potřebné kvalitě. 

Hlavním strategickým záměrem FMV v oblasti vědy je intenzivní podpora excelence 

výzkumné činnosti fakulty. Tento záměr plyne jednak z Národní politiky výzkumu, vývoje a 

inovací na léta 2016 – 2020 (opatření 10:  „Zavést hodnocení výzkumných organizací, které 

bude motivovat ke zvyšování kvality výzkumu…“) a jednak z nového způsobu hodnocení 

vědeckého výkonu výzkumných organizací (tzv. Metodika 17+). Metodika 17+ zavádí pět 

základních modulů hodnocení: 1. Kvalita vybraných výsledků, 2. Výkonnost výzkumu, 3. 

Společenská relevance, 4. Viabilita/Životaschopnost a 5. Strategie a koncepce. Zejména 

modul 1. Kvalita vybraných výsledků klade důraz na excelenci ve výzkumu, a to 

v mezinárodním srovnání.  

Jak vyplývá z Vyhodnocení plnění Plánu za r. 2016, současná publikační a grantová aktivita 

zcela neodpovídají požadavkům ve struktuře, která bude pro následující období významným 

faktorem hodnocení rozvoje výzkumných organizací. S nárůstem potřeby excelentní 

publikační činnosti zatím neroste úměrně schopnost takové výsledky produkovat. Za 

excelentní výstupy jsou i nadále považovány takové publikace, jejichž AIS indikátor má 

hodnotu větší než jedna (ekvivalentně i WoS v kvartilu Q1 a Q2; viz Plán koncepčního vývoje 

FMV v období 2016 – 2019). Za r. 2016 byly publikovány tři odborné stati v časopisech 

umístěných v Q2, ale pouze jeden z nich je v souladu s obory akreditovanými na FMV. Ani 

z hlediska kvantity článků umisťovaných do časopisů s impakt faktorem není publikační 

činnost FMV uspokojivá (za r. 2016 bylo publikováno 13 takových výstupů, v porovnání s 

předchozími dvěma roky jde o sestupnou tendenci).   

Materiál k projednání ve Vědecké radě FMV dne 29. března 2017 

 



 

2. Strategie, cíle a opatření 

Základní cíle a opatření vymezené Plánem zůstávají obecně v platnosti s tím, že pro rok 2017 

dochází k několika dílčím úpravám. Vzhledem k neuspokojivému stavu, který se dotýká 

publikační činnosti, a to zejména potřebné nadprůměrné kvality, se vedení FMV rozhodlo v r. 

2017 vypsat mezinárodní výběrové řízení na pozice odborných asistentů s dobou trvání 2 – 3 

roky s předpokládaným termínem nástupu 1. září 2017. Budou poptávané pozice v oborech 

International Finance, International Political Economy/International Relations, Sustainable 

Business and Commercial Law/Business Law, a to ve spolupráci s vybranými katedrami FMV 

(KMO, KPEP, KOPKK a SMS JM). Výběr, koordinace a řízení těchto zahraničních výzkumných 

pracovníků bude probíhat z úrovně fakulty. Na financování se budou rovným dílem podílet 

příslušné katedry společně s fakultou, a to zejména z prostředků určených pro rozvoj 

výzkumné instituce (v Tabulka 1 Rámcový rozpočet na rok 2017 

 jsou náklady zahrnuty v položce podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti). V březnu 

2017 zveřejní FMV inzeráty na osvědčených mezinárodních portálech (typu inomics.com) a 

na základě přihlášek budou v předkole vybraní uchazeči, kteří budou pozvaní k 

osobní prezentaci na FMV. Cílem této strategie je nejenom nárůst kvalitní publikační činnosti 

díky působení zahraničních excelentních vědců, ale zejména přenos jejich zkušeností a know-

how směrem dovnitř kateder, tzn. motivace kmenových pracovníků ke zvýšení kvality 

publikační činnosti a úspěšnosti při podávání externích projektů účelové podpory (zejména 

zahraniční).  

Vzhledem k tomu, že publikační činnost v kvalitních časopisech bývá občas zatížena 

poplatkem za publikační náklady, bude FMV na jeho zaplacení participovat spolu s příslušnou 

katedrou. Základem pro výpočet příspěvku bude autorský podíl akademických pracovníků 

FMV, přičemž platí, že z výše, která bude podílem určena, uhradí FMV maximálně polovinu 

částky. Tato podpora se bude týkat výlučně publikací v impaktovaných časopisech, prioritně 

s výše definovanými znaky excelence.  

V souladu s Plánem bude v r. 2017 proveden doplňkový hodnotící proces, který bude 

zohledňovat zejména ta kritéria vědecko-výzkumné činnosti, která nemají kvantitativní 

charakter. Výsledkem tohoto hodnocení bude přidělení dodatečných finančních prostředků 

(po odečtení režie VŠE) na tři nejlepší katedry, a to v poměru 3,5 % pro nejlepší katedru, 

2,5 % pro druhou nejlepší a 2 % pro třetí nejlepší. FVT se na svém 4. zasedání dne 15. 

prosince 2016 dohodl na znění Metodiky hodnocení nekvantitativních vědeckovýzkumných 

výstupů kateder FMV VŠE v Praze za rok 2016. Metodika slouží jako vodítko pro hodnocení 

nekvantitativních vědecko-výzkumných výstupů a nehodnotí tedy publikační činnost, která 

má standardní bibliometrické parametry a je tudíž předmětem jiného hodnocení. Vychází 

přitom z Metodiky 17+, když zohledňuje moduly týkající se společenské relevance a viability 

výzkumné organizace. Podklady, které jednotlivé katedry vypracují, budou mít formu 

autoevaluace o rozsahu max. 3 normostran. Vyhodnocení předložených autoevaluací 



provede tzv. hodnotící panel; pro pilotní hodnocení roku 2016 bude tento panel složen ze 

členů FVT. Platí přitom zásada, že vyhodnocení se neúčastní členové FVT, kteří jsou současně 

členy hodnocené katedry. 

Pokud jde o vyhodnocení publikační činnosti, která je základem pro rozdělení prostředků 

určených na rozvoj vědecko-výzkumné činnosti kateder, platí ustanovení obsažené v Plánu. 

Rozhodná je publikační činnost dedikovaná na roky 2015 a 2016. Pro rok 2015 bude použit 

podíl jednotlivých kateder na celkových odměnách za publikační činnost vyplacených ze 

zdrojů institucionální podpory. Pro r. 2016 potom podíl na interních RIV bodech, jejichž výše 

byla předmětem jednání FVT a byla stanovena takto:  

• publikace v impaktovaných časopisech a časopisech v databázi Scopus budou 

hodnoceny standardně podle platné metodiky RVVI; 

• publikace na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů – 4 body; 

• publikace v databázi ERIH+ – 4 body; 

• sborník z konference indexovaný v databázi CPCI – 4 body; 

• monografie – 30 bodů. 

Na základě zjištěných podílů bude mezi katedry rozdělena příslušná podílová částka, která 

bude vyčleněna z fakultní institucionální podpory. Pro r. 2017 bude ve výši 50 % po odečtení 

režie VŠE (standardně ve výši 15 % z celkové částky), z celkové přidělené částky na rozvoj 

výzkumných organizací tedy půjde o 43 %.  

 

3. Dílčí cíle a rámcový rozpočet pro r. 2017 

Z hlediska konkrétních výsledků vědy a výzkumu se dílčí cíle FMV na r. 2017 stanovují takto: 

• podat alespoň 15 návrhů projektů účelové podpory, z nichž alespoň 5 bude mít 

mezinárodní charakter;  

• získat alespoň 3 projekty tuzemské účelové podpory a 2 mezinárodní výzkumné 

projekty;  

• zvýšit počet publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem (či časopisech JSC 

s přiděleným SJR, případně ERIH) alespoň o 15 % vzhledem k roku 2016;  

• publikovat alespoň 3 výstupy vědecké činnosti ve špičkových odborných časopisech (s 

AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1, Q2); 

• zvýšit vědecký výkon alespoň o 20% v porovnání s rokem 2016;  

• uspořádat alespoň 5 velkých mezinárodních konferencí; 

• vykonat alespoň 2 aktivní účasti na prestižních zahraničních konferencích 

celosvětového významu; 

• zahájit alespoň 2 habilitační řízení a alespoň 1 řízení ke jmenování profesorem 

a úspěšně dokončit alespoň 2 řízení (habilitační či jmenovací); 

• zvýšit podíl příjmů pocházející z aplikovaného a smluvního výzkumu (ve srovnání 

s předchozími roky). 



 

Tabulka 1 Rámcový rozpočet na rok 2017 

POLOŽKA PLÁNOVANÁ ALOKACE (V %) 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder  43 

Podpora, administrativa a řízení  15 

Podpora doktorského studia a kvalifikačního růstu  5 

Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 14 

Podpora nekvantitativních vědecko-výzkumných výkonů 8 

Vydávání recenzovaných periodik 0* 

Režie VŠE 15 

CELKEM 100 
*Podpora vydávání recenzovaných periodik na FMV bude poskytována i nadále, bude však hrazena z jiné 
zakázky (HD200017). 
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