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1. Finanční alokace v roce 2017 

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, a jeho aktualizací projednanou na zasedání 

Vědecké rady FMV dne 29. března 2017 byly v roce 2017 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 

2.339.577,- Kč, což činí 21,13 % 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. 2017 

PODPOŘENÁ AKTIVITA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(v Kč) 

RELATIVNÍ PODÍL 
(v %) 

podpora, administrativa a řízení 1.644.760 14,86 

podpora doktorského studia 474.407 4,28 

podpora kvalifikačního růstu akademických 
pracovníků 

220.410 1,99 

CELKEM  2.339.577 21,13 

Materiál k projednání ve Vědecké radě FMV dne 7. března 2018 



  

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 (CES; 

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.). Centrum asijských studií i v r. 2017 uskutečnilo 

s relativně skromným týmem spolupracovníků řadu odborných a popularizačních akcí. 

K nejnavštěvovanějším patří tradičně Asijské večery na půdě VŠE, k největším potom dvě 

konference, které CES spolupořádalo: 15. 11. 2017 „Palestine: 100 Years From Balfour 

Declaration" a 24. 11. 2017 „Conference on Current and Future Challenges on the Korean 

Peninsula“). 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 (s důrazem na publikace typu JSC).  

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 a další). Veškeré další 

náklady spojené se členstvím v organizacích pokrývajících dílčí oblasti profesního zájmu 

jednotlivých kateder hradily příslušné katedry samy z prostředků, které získaly k rozvoji jejich 

vědecko-výzkumné činnosti. 

V souladu se schváleným Plánem pokračoval ve své činnosti Fakultní výzkumný tým (FVT), 

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. Finanční náklady zahrnují odměny pro členy FVT (včetně zákonných 

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

V roce 2017 proběhla následující zasedání týmu, zápisy ze zasedání jsou k dispozici na 

intranetu FMV: 

• 22. března 2017 – vyhodnocení autoevaluací kateder v oblasti nekvantitativních 

výstupů vědy; 

• 14. června 2017 – Research Seminar:  „Macroeconomic Implications of Learning and 

Financial Frictions in Interdependent Economies“ (Erica Perego); 



• 15. června 2017 – Research Seminar: „Consumption responses to a large shock to 

financial wealth: evidence from Italy“ (Serena Trucchi) a „Natural Resources and 

Economic Growth: A MetaAnalysis“ (Ayaz Zeynalov);  

• 20. června 2017 – Research Seminar: „Political Cycles and Corruption in Russian 

Regions“ (Oleg Sidorkin); 

• 8. října 2017 – diskuze k materiálu týkajícího se hodnocení publikační činnosti za r. 
2016 (vyřazené tituly); 

• 11. prosince 2017 - zhodnocení publikační činnosti na FMV za rok 2017. 

Celkově bylo v aktualizaci Plánu, která byla projednána na zasedání Vědecké rady FMV dne 

29. března 2017, pro položku „podpora, administrativa a řízení“ vyhrazeno 15 % z celkové 

částky určené na institucionální podporu výzkumné organizace. Skutečné čerpání v r. 2017 

činilo 14,86 % z přidělené částky, čerpání tedy proběhlo zcela v souladu s plánem (dokonce 

bylo čerpání v této administrativní položce o něco úspornější).  

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 2017 proběhla dvě jmenovací řízení akademických pracovníků FMV (doc. PhDr. Karla 

B. Müllera, Ph.D. a doc. Ing. Stanislava Šarocha, Ph.D.). Nicméně odměny za zvýšení 

kvalifikace jim nemohly být v r. 2017 vyplaceny, protože dosud probíhají následné kroky 

(jmenovací řízení na Vědecké radě VŠE). V této položce jsou zahrnuty 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 2017 dvě jmenovací a 

jedno (neúspěšné) 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 2017 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. Jan Bejkovský, Ph.D., Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D., 

Ing. Alena Filipová, Ph.D., Mgr. Vukica Janković, Ph.D., Mgr. Petra Jeřábková, Ph.D, Ing. Jiřina 

Jenčková, Ph.D., Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D., Mgr. Kamil Fleissner, Ph.D.). 

Celkem bylo v aktualizaci Plánu, která byla projednána na zasedání Vědecké rady FMV dne 

29. března 2017, pro položku „podpora doktorského studia a podpora kvalifikačního růstu 

akademických pracovníků“ vyhrazeno 5 % z celkové částky určené na institucionální podporu 

výzkumné organizace. Skutečné čerpání v r. 2017 činilo 6,28 % z přidělené částky a oproti 



plánu tak bylo čerpáno o 1,28 procentního bodu více. Tento nárůst byl vyvolán zejména 

nárůstem počtu absolventů doktorského studia, neboť v r. 2017 úspěšně ukončilo doktorské 

studium celkem 17 doktorandů a jde tedy jednoznačně o pozitivní trend.  

 

1.2 Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 

V roce 2017 bylo pro oblast podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti celkově 

alokováno 1.304.123,- Kč, což činí cca 11,78 % 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. 2017 

PODPOŘENÁ AKTIVITA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(v Kč) 

RELATIVNÍ PODÍL 
(v %) 

Odměny za excelentní publikační a vědecko-
výzkumnou činnost  

314.200 2,84 

Externí vědečtí pracovníci 316.766 2,86 

Podpora budoucí excelence (nákup databází, řízení 
centra excelence) 

555.217 5,02 

Významné konference a projekty (EISA, EMAC aj.) 117.940 1,06 

CELKEM 1.304.123 11,78 

 

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 nová 

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 zaznamenala FMV v r. 2017 první úspěchy – doktorand 

SMS JM (Pamir Halimzai) publikoval odborný článek v časopise s IF = 1,071 (Studies in 

Conflict & Terrorism), který je v databázi Web of Science zařazen v kvartilu Q2. V r. 2017 byl 

také prokazatelně přijat k publikování odborný text akademického pracovníka SMS JM 

(Jeremyho Garlicka) v časopise s IF = 1,350 (Journal of Contemporary China), který je 

v databázi Web of Science dlouhodobě zařazen v kvartilu Q1. Kromě toho tento pracovník 

uzavřel smlouvu na vydání monografie s celosvětově prestižním nakladatelstvím Palgrave. 

Vzhledem k tomu, že podle Plánu mohli být financování také špičkoví externí vědečtí 

pracovníci, byla v rámci této položky poskytnuta finanční podpora dvěma zahraničním 

vědeckým pracovníkům, kteří v průběhu roku 2017 pracovali na KSE a na SMS JM. 

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

vědeckým časopisům a dalším významným světovým informačním databázím. V roce 2017 

bylo fakultou finančně podpořeno rozšíření a prohloubení dostupných informačních zdrojů. 



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

zakoupen přístup do světové databáze Sage Business Research a do vybraných kolekcí 

elektronických knih Cambridge Books Online (pro oblast mezinárodní ekonomie a 

mezinárodních vztahů) s předpokladem, že pomohou stimulovat zájem akademických 

pracovníků o výzkum nadprůměrné kvality.  Dále bylo zaplaceno předplatné vynikajících 

světových odborných časopisů, které zajišťují přístup k aktuálním tématům oborů 

mezinárodní ekonomie a mezinárodní vztahy (Economic Policy, Oxford Review of Economic 

Policy a Foreign Policy).   

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

2017 FMV uspořádala tradiční konferenci The FIR Annual Conference The Sharing Economy: 

Reality and Future (říjen). Kromě několika dalších FMV podpořila také konference Current 

and Future Challenges on the Korean Peninsula (listopad) a Palestine: 100 Years From Balfour 

Declaration (listopad), na jejich organizaci se podílelo mj. Centrum asijských studií. Finanční 

podpora směřovala i do konferencí, které se budou konat v r. 2018, ale jejich příprava 

probíhala již v r. 2017. Jedná se o konferenci European Marketing Academy (Regional 

Conference), která se bude na FMV konat v září 2018 a zejména potom o celosvětovou 

konferenci European International Studies Associaton (EISA, 12th Pan-European Conference 

on International Relations), která se bude konat ve dnech 12. – 15. září 2018. 

S cílem iniciovat vynikající vědecko-výzkumnou činnost podala VŠE v roce 2017 k MŠMT ČR 

v rámci programu OP VVV projekt Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, na kterém 

participovala i FMV. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných 

pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. Projekt byl v r. 2017 

přijat MŠMT ČR k financování. Za FMV připravoval projekt zkušených akademických 

pracovníků a od přelomu r. 2017/2018 probíhá výběrové řízení na špičkového zahraničního 

pracovníka podle zadaných parametrů.   

 

1.3 Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV 

V roce 2017 bylo v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých kateder 

s ohledem na jejich výkon v předcházejících dvou letech celkově rozděleno 4.760.500,- Kč, 

což činilo 43 % 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. 2017 

KATEDRY FMV ALOKOVANÁ ČÁSTKA (v Kč) RELATIVNÍ PODÍL (v %) 
k částce určené katedrám 

KCR 223.744 4,70  
KMO 526.987 11,07  
KOPKK 698.365 14,67  
KPOL 553.646 11,63  
KPEP 357.514 7,51  



KSE 622.197 13,07  
SMSJM 901.163 18,93  
KAJ 80.452 1,69  
KNJ 174.710 3,67  
KROJ 587.446 12,34  
KRUJ 34.276 0,72  
CELKEM  4.760.500 100,00 

 

Prostředky, které byly katedrám na rok 2017 přiděleny k rozvoji a zkvalitnění vědecko-

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

období uplynulých dvou let (tj. v letech 2015 a 2016). Odborné i jazykové katedry využívaly 

tyto prostředky jako nástroj k další stimulaci publikační, případně i grantové 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. Obvykle je zhruba 

polovina prostředků čerpána na osobní náklady a polovina na náklady věcné (kromě nákupu 

odborné literatury také náklady na cestovné spojené s vystoupením na konferencích, 

mimořádná stipendia doktorandů apod.).  

V aktualizaci Plánu pro r. 2017 bylo upřesněno, že „Výsledkem … hodnocení bude přidělení 

dodatečných finančních prostředků … na tři nejlepší katedry, a to v poměru 3,5 % pro 

nejlepší katedru, 2,5 % pro druhou nejlepší a 2 % pro třetí nejlepší.“ Uvedená procenta byla 

vztažena k celkové výši prostředků, které FMV získala na institucionální podporu. Jednotlivé 

katedry vypracovaly autoevaluační zprávy podle předem zadané metodiky a dne 22. března 

2017 se sešel FVT k vyhodnocení těchto zpráv. Na úvod zasedání okomentovali členové FVT své 

poznatky z vyplňování autoevaluačních zpráv a také z hodnocení zpráv ostatních kateder. Každý člen 

FVT určil pořadí tří nejlepších kateder, přičemž za udělení prvního místa byly přiděleny 3 body, 

druhého 2 body a třetího 1 bod. Po sečtení bodů vyplynulo následující pořadí: 1. místo – Katedra 

politologie (celkem 21 bodů) 2. místo – Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka (celkem 15 

bodů) 3. místo – Katedra mezinárodního obchodu a Katedra světové ekonomiky (každá z kateder 

celkem 8 bodů). Vzhledem k tomu, že 3. místo obsadily dvě katedry (KMO a KSE), shodli se 

členové FVT na tom, že podporu určenou pro toto místo si mezi sebou rozdělí rovným dílem 

(tj. na každou katedru připadne 1 % z částky na institucionální podporu). Struktura výdajů 

alokovaných v této oblasti je zobrazena v Tabulka 2. Členové FVT dále sepsali za každou 

katedru krátké slovní hodnocení autoevaluačních zpráv ostatních kateder, které bylo 

vedoucím kateder poskytnuto jako zpětná vazba.  

Tabulka 4 Výdaje v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV v r. 2017 

KATEDRA  ALOKOVANÁ ČÁSTKA (v Kč) RELATIVNÍ PODÍL (v %)  

KPOL  387.483 3,50 

SMS JM  276.774 2,50 

KMO  110.710 1,00 



KSE  110.710 1,00 

CELKEM  885.678 8,00 

 

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: 

• The FIR Annual Conference The Sharing Economy: Reality and Future [online]. Prague, 
04. 10. 2017. Dostupné z: http://fir.vse.cz/science-and-research/fir-annual-
conference/. Evropská konference (Účastníků: 240, z toho zahraničních: 21). 

• 56th ICCA Congress Prague [online]. Prague, Kongresové centrum, 12. 11. 2017 – 15. 
11. 2017. Dostupné 
z: https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=219141&tabid=4895
59. Celosvětová konference (Účastníků: 1415, z toho zahraničních: 140). 

• 3rd Annual Students' Conference „Ready to know MICE in Prague”. Prague, Lucerna 
kinosál, 28. 11. 2017. Evropská konference (Účastníků: 315, z toho zahraničních: 50). 

• China-CEE Economic Forum [online]. Jinan, 28. 10. 2017. Dostupné 
z: http://cas.vse.cz/28-10-2017-3-china-cee-economic-forum-v-cinskem-jinanu/. 
Celosvětová konference (Účastníků: 18, z toho zahraničních: 14). 3. ročník. 

• Current and Future Challenges on the Korean Peninsula [online]. Praha, 24. 11. 2017. 
Dostupné z: http://cas.vse.cz/24-11-2017-seminar-on-current-and-future-challenges-
on-the-korean-peninsula/. Celosvětová konference (Účastníků: 80, z toho 
zahraničních: 35). 

• Palestine: 100 Years From Balfour Declaration [online]. Prague, 15. 11. 2017. 
Dostupné z: http://cas.vse.cz/konference-palestine-100-yeas-from-balfour-
declaration/. Celosvětová konference (Účastníků: 200, z toho zahraničních: 60). 

• Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. Praha, 
27. 10. 2017. Celosvětová konference (Účastníků: 18, z toho zahraničních: 8). 

• Retail Summit 2017 [online]. Praha, 31. 01. 2017 – 01. 02. 2017. Dostupné 
z: http://www.retail21.cz/. Celosvětová konference (Účastníků: 1000, z toho 
zahraničních: 100). 

 

1.4 Vydávání recenzovaných periodik FMV 

V roce 2017 bylo na oblast vydávání recenzovaných periodik FMV alokováno 120.673,- Kč, 

což činilo 1,09 % z celkové částky FMV určené na institucionální podporu výzkumné 

organizace. Struktura výdajů alokovaných mezi katedry FMV je zobrazena v Tabulka 5.  

Tabulka 5 Podpora vydávání recenzovaných periodik FMV v r. 2016  

POLOŽKA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(V KČ) 

RELATIVNÍ 
PODÍL (V %) 

časopis Současná Evropa – tisk a odměny za recenzní 
posudky a redakci časopisu 

107.273 0,97 



časopis Revue mezinárodních studií Jana Masaryka – 
odměny za redakci časopisu 

13.400 0,12 

CELKEM  120.673 1,09 

 

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. Pro r. 2017 nebyly vyčleněny 

prostředky z institucionální podpory speciálně pro vydávání recenzovaných časopisů, 

nicméně bylo konstatováno, že podpora vydávání recenzovaných periodik na FMV bude 

poskytována i nadále, ale bude hrazena z jiné zakázky (HD200017). Vzhledem k disponibilním 

zdrojům se však vedení FMV rozhodlo použít prostředky institucionální podpory i v r. 2017 

na tradiční podporu recenzovaného časopisu 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 tomu, že v r. 2017 bylo publikováno také 

první číslo fakultního odborného recenzovaného časopisu Revue mezinárodních studií Jana 

Masaryka (ISSN 2570-7442 Online), financovány byly náklady na činnost redaktora a editora i 

tohoto časopisu.  

  



2. Vyhodnocení plnění dílčích cílů za rok 2017 

Dílčí cíle byly pro rok 2017 stanoveny 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). 
 

Z hlediska plnění stanovených cílů lze uvést následující: 

• bylo podáno 15 návrhů projektů účelové podpory, z nichž ve 4 případech šlo o 

projekty mezinárodní; 

• k financování byly přijaty dvaétuzemský projekty účelové podpory (1 x GA ČR a 1 x TA 

ČR), ve kterých FMV figuruje jako spolunavrhovatel a jeden mezinárodní projekt 

účelové podpory (Aktion); 

• celkově jsou v databázi publikační činnosti VŠE (PCVSE) k 28. únoru 2018 evidovány u 

FMV 3 odborné monografie, 15 kapitol v odborných monografiích, 17 článků 

v časopisech s impakt faktorem (z toho 1 je indexovaný ve Web of Science v Q2), 20 

článků v časopisech z databáze Scopus, 37 článků v časopisech z databáze ERIH, 18 

recenzovaných článků z tzv. pozitivního seznamu recenzovaných neimpaktovaných 

časopisů ČR, 17 ostatních recenzovaných článků a 5 příspěvků publikovaných ve 

sbornících indexovaných v CPCI; 

• fakulta uspořádala nebo spolupořádala 8 velkých mezinárodních konferencí; 

• bylo zahájeno šest habilitačních a jedno jmenovací řízení, proběhla dvě řízení ke 

jmenování profesorem, z nichž jedno bylo úspěšně dokončeno v r. 2017 a druhé 

pokračuje řízením na VR VŠE v r. 2018. 

Dílčí cíle pro rok 2017 lze považovat částečně za splněné. Publikační činnost se začíná 

postupně stále více soustřeďovat na kvalitní impaktfaktorové a scopusové časopisy, což je 

naprosto v souladu s dlouhodobou strategií FMV. Podařilo se publikovat dva výstupy vědecké 



činnosti ve špičkových odborných časopisech (s AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1, Q2); jeden 

je v databázi WoS zařazen v kvartilu Q2 a druhý byl prokazatelně přijat k publikování 

v časopise zařazeném v kvartilu Q1. Tento dílčí cíl je možné považovat za splněný, protože 

byla publikována také odborná stať v časopise Elsevier – Economics Letters, který je v CL 

rankingu hodnocen stupněm A (i když jeho IF je relativně nízký). Všechny tyto excelentní 

publikační výstupy se přitom váží k oborům vyučovaným na FMV. Zvýšení publikačního 

výkonu o 20 % v porovnání s r. 2016 nelze spolehlivě vyhodnotit, protože nejsou známy 

aktuální hodnoty RIV, které se k publikacím typu Jimp a Jsc budou vázat. Počet a kvalita těchto 

publikačních výstupů vzrostly, na druhou stranu ovšem v porovnání s r. 2016 poklesla 

publikační aktivita v časopisech na seznamu ERIH+ a z tzv. Seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. I tento trend je však v zásadě 

pozitivní, protože znamená zvýšenou produkci publikací v kvalitnějších časopisech.  

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 v oblasti 

projektů účelové podpory je bohužel třeba konstatovat pouze částečné naplnění cílů 

stanovených pro rok 2017. V roce 2017 bylo podáno celkem sedm návrhů projektů do 

soutěže GAČR, ale pouze jeden projekt byl přijatý k financování. Ze tří podaných projektů do 

soutěže TAČR ÉTA byl jeden přijatý k financování. Fakultě mezinárodních vztahů se 

dlouhodobě nedaří získat grantovou podporu GAČR v oboru ekonomické vědy. Fakulta však 

průběžně vyvíjí iniciativy, které v delším časovém horizontu povedou ke zvýšení úspěšnosti 

(workshopy aj.). V roce 2017 byly podány čtyři návrhy mezinárodních projektů, k financování 

byl přijat jeden mezinárodní projekt účelové podpory (Aktion). 

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

stimulaci vynikající vědecko-výzkumné činnosti, účastní se spolu s dalšími fakultami VŠE v 

Praze od r. 2017 programu OP VVV (MŠMT ČR) Rozvoj vzdělávací a dalších činností a 

podpora kvality na VŠE v Praze. Cílem je komplexní podpora rozvoje v oblastech vzdělávání 

pracovníků, internacionalizace rozvoje oblasti kvality, efektivního a projektového řízení apod. 

Kromě tohoto projektu byl přijat k financování také projekt OP VVV Mezinárodní mobility 

pro rozvoj vědy na VŠE v Praze, na kterém FMV participuje jako jedna z fakult. Cílí na posílení 

vědecko-výzkumných kapacit s mezinárodním přesahem v oblasti výzkumu oblasti globálních 

hodnotových řetězců (technologických změn, produktových strategií, regulací státu). V r. 

2018 bude přijat zahraniční excelentní výzkumník, který vzejde z mezinárodního výběrového 

řízení a posílí kapacity FMV v uvedené oblasti.  

Pokud jde o srovnání rámcového rozpočtu pro rok 2017 s jeho skutečným čerpáním, pak je 

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

2019, ve znění aktualizace pro r. 2017, byly pouze orientační. Porovnání rámcového rozpočtu 

institucionální podpory a jeho skutečného čerpání nabízí  



Tabulka 6. Položky Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder a Podpora, administrativa a 

řízení byly čerpány v souladu s plánovanou alokací prostředků. Položka Podpora doktorského 

studia a kvalifikačního růstu zaznamenala mírný nárůst oproti plánovaným výdajům. 

V zásadě jde však o pozitivní sdělení, protože v r. 2017 se uskutečnilo 17 úspěšných obhajob 

disertačních prací a FMV se tedy může pochlubit 17 úspěšnými absolventy doktorského 

studia (což je téměř dvakrát více než v roce předešlém). Náklady na tuto položku zahrnují mj. 

odměny členům komisí pro obhajoby disertačních prací a odměny za vypracování 

oponentských posudků. 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 excelentních 

publikačních výstupů (Sage Business Research, Cambridge Books Online, Economic Policy, 

Oxford Review of Economic Policy a Foreign Policy). Část prostředků nevyčerpaných v této 

položce byla přesunuta do položky Vydávání recenzovaných periodik. Tyto výdaje nebyly 

původně plánovány, ale vzhledem k disponibilním prostředkům byly pro tento již tradiční 

účel použity. Prostředky v ostatních položkách byly čerpány v souladu s plánovanou alokací 

prostředků. 

 

Tabulka 6. Rámcový rozpočet na rok 2017 a jeho skutečné čerpání 

POLOŽKA PLÁNOVANÁ ALOKACE (V 
%) 

SKUTEČNÁ ALOKACE 
(V %) 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti 
kateder  

43 43 

Podpora, administrativa a řízení  15 14,86 

Podpora doktorského studia a 
kvalifikačního růstu  

5 6,27 

Podpora excelentní vědecko-
výzkumné činnosti 

14 11,78 

Podpora nekvantitativních vědecko-
výzkumných výkonů 

8 8 

Vydávání recenzovaných periodik 0* 1,09 

Režie VŠE 15 15 

CELKEM 100 100 

 

 

 



Aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě 

mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (2016 – 

2019) na rok 2018 

 

 

 

 

1. Východiska a obecná charakteristika aktualizace  

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

– 2019 (dále jen Plán) je v souladu s dlouhodobými cíli fakulty v prioritních oblastech vědy a 

výzkumu vymezenými ve Strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FMV na období 

2016 – 2020, který byl schválen Vědeckou radou FMV dne 16. listopadu 2016. Tento záměr 

klade relevanci vědecko-výzkumné činnosti (základního i aplikovaného výzkumu) mezi 

stěžejní oblasti rozvoje a identifikuje oblasti, ve kterých je dosažená úroveň FMV 

nedostatečná. Jedná se zejména o absenci skutečně excelentních výstupů, hlubší národní a 

chybějící mezinárodní spolupráci a nízký podíl smluvního výzkumu. I v roce 2018 budou 

proto přijímána taková opatření, která budou navazovat na předchozí kroky k dosažení 

nápravy v této oblasti, a která podpoří 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+). Implementace tohoto 

hodnocení započala již v r. 2017 (šlo o moduly 1. Kvalita vybraných výsledků a 2. Výkonnost 

výzkumu) a bude pokračovat i v r. 2018 (moduly 3. Společenská relevance, 4. 

Viabilita/Životaschopnost a 5. Strategie a koncepce).   

Z Vyhodnocení plnění Plánu za r. 2017 vyplývá, že FMV se v tomto období začíná relativně 

úspěšně přeorientovávat na kvalitní publikační výstupy. Oproti předcházejícímu období se 

výrazně snížil počet publikací v časopisech evidovaných v databázi ERIH+, případně 

v časopisech uvedených na – v současné době již neexistujícím - Seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (obojí nyní zařazeno jako recenzovaný odborní 

článek ostatní, JOST) a naopak došlo k nárůstu publikací v impaktfaktorových (Jimp) či 

scopusových časopisech (JSC). Začíná se dařit i v publikační činnosti, která je v Plánu 

definována jako excelentní (tj. zařazení časopisu do Q1 či Q2, nebo AIS > 1), a to v oborech, 

které jsou na FMV akreditovány. Propojení kvalitní publikační činnosti s činností 

Materiál ke schválení ve Vědecké radě FMV dne 7. března 2018 

 



pedagogickou je totiž nezbytným předpokladem pro rozvoj studijních programů, které FMV 

vyučuje. Za r. 2017 byla publikována jedna stať v časopisu umístěném v žebříčku Web of 

Science v Q2 a jedna stať ve špičkovém časopise dlouhodobě umístěném v databázi Web of 

Science v Q1 byla prokazatelně přijata k publikování (obě v oboru mezinárodní vztahy). 

V souladu s aktualizací Plánu pro r. 2017 uskutečnila FMV v první polovině r. 2017 

mezinárodní výběrové řízení na pozici odborného asistenta s dobou trvání 2 – 3 roky. Cílem 

této strategie je nejenom nárůst kvalitní publikační činnosti díky působení zahraničních 

excelentních vědců, ale zejména sdílení a 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). Na 

základě tříkolového výběrového řízení, kterého se zúčastnilo téměř dvacet uchazečů, byl 

s nástupem k 1. září 2017 přijat na Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka vědecký 

pracovník v oboru International Political Economy / International Relations. Na financování 

tohoto pracovníka se v souladu s aktualizací Plánu pro r. 2017 rovným dílem podílela katedra 

společně s fakultou (z prostředků určených pro rozvoj výzkumné instituce). Toto ustanovení 

platí i pro r. 2018.  

Grantovou aktivitu FMV, resp. úspěšnost v soutěžích účelové podpory vědecko-výzkumné 

činnosti, lze stále hodnotit jako neuspokojivou. I když i zde bylo možné zaznamenat mírný 

pokrok ve srovnání s předchozím obdobím. K financování byl přijat jeden projekt podaný ke 

Grantové agentuře ČR (GAČR) a jeden projekt podaný k Technologické agentuře Čr (TAČR), u 

obou FMV působí v roli spoluřešitele. Byl financován i jeden projekt mezinárodní (Aktion). 

Míra úspěšnosti podaných projektů je však doposud velmi nízká.  

 

2. Strategie, cíle a opatření 

Základní cíle a opatření vymezené Plánem zůstávají obecně v platnosti s tím, že pro rok 2018 

dochází k několika dílčím úpravám.  

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

poplatkem za publikační náklady, bude FMV i v r. 2018 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 i v r. 2018 proveden doplňkový hodnotící proces, který bude 

zohledňovat ta kritéria vědecko-výzkumné činnosti, která nemají kvantitativní charakter. 

K vyhodnocení této činnosti bude použita Metodika hodnocení nekvantitativních 

vědeckovýzkumných výstupů kateder FMV VŠE v Praze za rok 2017 (tj. metodika, jejíž zásady 

přijal FVT na svém zasedání dne 15. prosince 2016, a která vychází z platné Metodiky 17+). 

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 (viz Tabulka 1). Předmětem hodnocení jsou 

výlučně nekvantitativní vědecko-výzkumné výstupy a nikoliv publikační činnost, která má 

standardní bibliometrické parametry a je předmětem jiného hodnocení. Podklady, které 

jednotlivé katedry vypracují, budou mít formu autoevaluace o rozsahu max. 3 normostran. 

Vyhodnocení předložených autoevaluací provede v prvním kvartálu r. 2018 hodnotící panel, 

který je složen ze členů FVT. Platí přitom zásada, že vyhodnocení se neúčastní ti 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 pro r. 2018, platí ustanovení 

obsažené v Plánu. Rozhodná je publikační činnost dedikovaná na roky 2016 a 2017. Pro oba 

roky bude k výpočtu použit podíl na interních RIV bodech, jejichž výše byla odsouhlasena FVT 

9. června 2016. 

Pro hodnocení publikačních výstupů vzniklých v roce 2018 platí stávající metodika výpočtu 

s následující modifikací, která byla projednána na zasedání FVT 28. února 2018:  

• publikace v impaktovaných časopisech a časopisech v databázi Scopus (Jimp, JSC) 

budou hodnoceny podle platné metodiky RVVI a navíc budou násobeny koeficienty: 

o koeficientem 2 publikace, které jsou zveřejněny v mezinárodně významném 

časopise (nesoucím znaky excelence) a jsou bezprostředně spojené s 

vyučovaným studijním oborem/programem (každou takovou publikaci 

členové FVT ověří na svém zasedání); 

o koeficientem 1 publikace ostatní; 

• publikace označené v Metodice 17+ jako recenzovaný odborný článek ostatní (Jost) – 4 

body (musí být tematicky provázané s pedagogickým nebo výzkumným zaměřením 

katedry, v opačném případě nebude bodová hodnota přidělena); 

• 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. 2018 bude ve výši 50 % po odečtení 

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

výzkumných organizací bude mezi katedry rozděleno 43 % (viz Tabulka 1).  

Pro překonání nízké míry úspěšnosti v soutěžích účelové podpory vědecko-výzkumné 

činnosti FMV zintenzivní informovanost o vypsaných soutěžích účelové podpory (cíleně, 

nikoliv plošně). Dále prostřednictvím různých forem školení založených mj. na sdílení 

zkušeností postupně vybuduje v akademické obci fakulty širší povědomí o náležitostech 

úspěšných návrhů grantových projektů. Paralelně se v r. 2018 budou uskutečňovat cíle 

projektu OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, který byl přijat k financování 

MŠMT ČR, a na kterém FMV spolu s dalšími fakultami VŠE participuje. Výsledkem již 



vypsaného výběrového řízení je přijetí špičkového zahraničního pracovníka, který posílí 

výzkum FMV v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů.  

 

3. Dílčí cíle a rámcový rozpočet pro r. 2018 

Z hlediska konkrétních výsledků vědy a výzkumu se dílčí cíle FMV na r. 2018 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 2017;  

• 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 2017;  

• 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 2018 

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. 
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