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1. Základní východiska a cíle 

Cílem Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) 

Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016 – 2019 (dále jen „plán“) je dlouhodobý 

rozvoj fakulty jako vědecko-výzkumného pracoviště nejenom domácího, ale i mezinárodního 

významu. FMV chce fungovat jako špičkové, mezinárodně orientované, interdisciplinární a 

metodologicky pluralitní výzkumné pracoviště pro oblast mezinárodních ekonomických a 

politických vztahů. FMV se ve své pedagogické a výzkumné činnosti zaměřuje na 

ekonomické, politicko-ekonomické, bezpečnostní a právní otázky světového ekonomického a 

sociálního systému. Cílí na řadu aspektů mezinárodních vztahů v oborech ekonomie (AH), 

politologie a politické vědy (AD), právní vědy (AG), řízení, správa a administrativa (AE) a 

jazykověda (AI). Z obsahového hlediska rozvíjí FMV prioritní oblasti výzkumu, které umožňují 

dosáhnout potřebné výzkumné profilace fakulty při současném využití interdisciplinárního 

charakteru fakulty: 

•  Politická ekonomie, globalizace a transformace; 

• Proměny mezinárodního politického, bezpečnostního a právního prostředí v reakci na 

  aktuální výzvy; 

• Nové strategické směry v oblasti mezinárodního podnikání a konkurenceschopnost českých 

 podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách; 

•  Institucionální a ekonomické souvislosti evropské integrace; 

• Strategické a operativní řízení společností maloobchodu a cestovního ruchu v kontextu 

  udržitelného rozvoje a spotřeby a konceptu společenské odpovědnosti firem; 

•  Didaktika a sociolingvistika odborného jazyka. 

Plán rozvíjí a konkretizuje nástroje stimulace vědy a výzkumu, které by měly posílit 

mezinárodní dimenzi, excelenci a celkovou relevanci výzkumných aktivit fakulty. Těmito 

nástroji jsou:  

Materiál odsouhlasený vedením FMV dne 2. března 2016 a kolegiem 

děkana dne … 
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•  posílení pozice vedoucích kateder FMV v oblasti řízení, koordinace a motivace 

akademických pracovníků a doktorandů svého pracoviště ve vědecko-výzkumné činnosti; 

•  zintenzivnění předkládání kvalitních a propracovaných návrhů projektů účelové podpory 

jak domácích, tak mezinárodních;  

•  dosažení kvalitnějších výsledků výzkumu s důrazem na excelenci v domácím i 

mezinárodním měřítku, a to včetně promítnutí výsledků do mezinárodních databází a 

citačních indexů;  

•  vyhledávání a navazování partnerství se zahraničními univerzitami a výzkumnými 

institucemi a současně prohlubování již navázaných partnerství (zejména při získávání 

mezinárodních výzkumných projektů a dosahování excelentních výzkumných výstupů); 

•  vyhledávání a navazování partnerství se soukromým sektorem v rámci výzkumu (při 

formulaci výzkumných projektů, jejich řešení a využití výsledků);  

•  posílení odborného a kvalifikačního růstu akademických pracovníků FMV a důsledné 

provázání jejich vědecké a pedagogické činnosti; 

•  důraz na úspěšné a včasné dokončování doktorského studia;  

•  zapojování mladých akademických pracovníků a doktorandů do výzkumných aktivit 

jednotlivých pracovišť FMV; 

•  zvýšení povědomí odborné i širší laické veřejnosti o výzkumné aktivitě realizované na 

FMV.  

Efektivita nástrojů na podporu dlouhodobého rozvoje vědy a výzkumu na fakultě ve 

struktuře definované tímto Plánem bude na konci každého roku vyhodnocena s ohledem na 

plnění dílčích cílů stanovených pro daný rok (viz část 6). V návaznosti na výši disponibilních 

zdrojů pak bude každoročně předložena ke schválení aktualizace plánu, jež bude dle potřeby 

upřesňovat jednotlivé činnosti a definovat konkrétní položky, jakož i hlavní parametry plánu 

pro daný rok. 

 

2. Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu na FMV 

FMV bude účinně řídit a kontrolovat rozvoj vědy a výzkumu tak, aby se stala renomovaným 

pracovištěm v oblasti excelentních výsledků výzkumu, a to nejenom v domácím, ale také v 

mezinárodním prostředí.  

2.1 Podpora, administrativa a řízení 

Rozvoj vědy a výzkumu na FMV řídí proděkan pro výzkum a doktorské studium. Dbá na 

posilování internacionalizace vědy důsledným uplatňováním nástrojů, které jsou obsaženy 

v tomto plánu. Plán je každoročně aktualizován, aby zohledňoval aktuální vývoj v oblasti 

vědy a výzkumu a dokázal reagovat na současné požadavky a trendy. Proděkan prezentuje 
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aktualizovanou podobu plánu na jarním zasedání Vědecké rady FMV a předkládá ji ke 

schválení touto radou. Stejně tak tomuto plénu předkládá každoroční vyhodnocování plnění 

plánu.  

Proděkan úkoluje asistenta proděkana pro vědu a doktorské studium zadáními, která 

povedou ke splnění cílů tohoto plánu. Asistent spravuje také vlastní agendu, která spočívá 

zejména ve vyhlašování soutěží FMV v publikační činnosti (typu ESOP, Soutěž KB apod.) a 

jejich administraci. Administruje rovněž Interní grantovou soutěž FMV a podílí se na přípravě 

zasedání Vědecké rady FMV, Grantové rady FMV a Fakultního výzkumného týmu.  

Proděkan dále úkoluje a řídí samostatné vědecké pracovníky, kteří svojí činností podporují 

rozvoj vědecko-výzkumné činnosti FMV (jsou pověřeni řešením specifických vědecko-

výzkumných úkolů, podílí se na přípravě a řešení projektů účelové podpory apod.).  

Jako podpůrný orgán pro rozvoj vědecké činnosti na fakultě funguje Fakultní výzkumný tým 

(FVT). Podílí se na stimulaci aktivit vytvářejících předpoklady pro posílení vědy a výzkumu v 

budoucím období s důrazem na internacionalizaci. Základním posláním FVT je: 

• koordinace a metodická podpora předkládání projektů účelové podpory včetně 

projektů mezinárodních; 

• komunikace agendy spojené s hodnocením publikační činnosti ve vztahu k RVVI; 

• vyhledávání publikačních příležitostí a možností národních i mezinárodních grantů, 

včetně navazování kontaktů s potenciálními zahraničními partnery; 

• zajišťování komunikace týkající se vědecko-výzkumných aktivit fakulty s jednotlivými 

katedrami; 

• zajišťování podpůrné vzdělávací a konzultační činnosti v oblasti uplatnění 

kvantitativních i kvalitativních metod výzkumu; 

• organizování metodologicky i tematicky orientovaných vědeckých seminářů; 

• propagace vědecko-výzkumné činnosti fakulty směrem navenek i dovnitř fakulty. 

FVT tvoří zástupci všech kateder v takovém složení, aby bylo pokryto co nejširší spektrum 

vědecko-výzkumných témat fakulty. Zástupci jsou akademičtí pracovníci katedry, kteří byli 

vedoucím katedry pověřeni spravováním agendy vědy a výzkumu. Předsedou FVT je 

proděkan pro vědu a doktorské studium, který zasedání FVT řídí. Zasedání se koná alespoň 

4x ročně, a to s ohledem na potřeby vědecko-výzkumných aktivit na fakultě. 

Členství v mezinárodních organizacích, které významným způsobem přispívá ke zviditelnění 

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

aktivit FMV. Proto budou poplatky spojené s tímto členstvím hrazeny z prostředků fakulty, a 

to po schválení vedením FMV (v průběhu pravidelných zasedání anebo v případě nutnosti 

per rollam). Veškeré další náklady se členstvím spojené hradí katedry z prostředků, které 

získají k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti katedry (viz část 4).   
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2.2 Podpora doktorského studia 

Administrativní podporu doktorskému studiu poskytuje studijní referentka pro doktorské 

studium. Výkon této podpory řídí a kontroluje proděkan pro vědu a doktorské studium.  

V souladu s důrazem na úspěšné a včasné dokončování doktorského studia bude 

zintenzivněna spolupráce s vedoucími kateder FMV s doktorskými studijními programy. 

Zapojování doktorandů do výzkumných aktivit jednotlivých pracovišť FMV je nejenom 

prioritou, ale také nástrojem posilujícím úspěšné ukončování doktorského studia bez 

zbytečných prodlev. Vedoucí kateder podporují vědeckou činnost doktorandů prostředky, 

které získají k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti katedry (viz část 4). Odměny vyplácené 

formou mimořádného stipendia se týkají zejména těchto aktivit: 

• autorství či spoluautorství na publikačním výstupu s nenulovým hodnocením podle 

metodiky RVVI (vždy s dedikací na FMV a zanesené v databázi publikační činnosti); 

• aktivní účast na domácí či mezinárodní konferenci (s publikovaným příspěvkem); 

• získání projektu účelové podpory domácí (mimo VŠE) či zahraniční. 

Podpora doktorského studia je vykonávána také prostřednictvím školitelek / školitelů 

doktorandů, kteří doktorandy zapojují do svého výzkumu a metodicky je při vědecko-

výzkumné činnosti vedou. Odměny za tuto činnost budou odstupňované a závisí na době 

studia doktoranda: 

• Odměna pro školitele doktoranda, který obhájil do 3 let: 10.000,- Kč  

• Odměna pro školitele doktoranda, který obhájil do 4 let: 7.000,- Kč  

• Odměna pro školitele doktoranda, který obhájil do 5 let: 5.000,- Kč  

• Odměna za zpracování posudku disertační práce: 3.000,- Kč  

• Odměna za členství v komisích pro obhajoby disertačních prací: pro interní členy 

komisí (za každou 1 obhajobu) 750,- Kč a pro externí členy komisí (za každou 1 

obhajobu) 1.000,- Kč. 

2.3 Podpora kvalifikačního růstu akademických pracovníků  

Kvalifikační růst akademických pracovníků bude stimulován zejména prostřednictvím 

nástrojů, které jsou v tomto plánu uvedené (viz část 3 a část 4). Na úrovni FMV bude zvýšení 

kvalifikace předmětem mimořádné odměny, kterou akademický pracovník obdrží po 

úspěšné obhajobě daného titulu před příslušným grémiem. Odměna bude v roce 2016 

vyplácena v následující výši: 

• Získání titulu PhD1  20.000,- Kč  

• Získání titulu docent   30.000,- Kč  

• Získání titulu profesor  50.000,- Kč 

Uvedené částky odpovídají plnému úvazku akademického pracovníka, výše vyplacené 

odměny se odvodí úměrně výši tohoto úvazku. 

                                                           
1 Týká se i studentů doktorského studia, kteří se v průběhu studia stanou akademickými pracovníky. 
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3. Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 

FMV cílí ve své vědecko-výzkumné činnosti zejména na nejkvalitnější výstupy srovnatelné se 

špičkovými mezinárodními pracovišti obdobného typu. Fakulta bude proto odměňovat 

excelentní vědecké výsledky, získané mezinárodní granty (viz tabulka č. 1) a výhledově také 

špičkové externí vědecké pracovníky. Odměna za dosažené výsledky ve vědě může být 

přiznána pouze výstupům, jež budou zaneseny do databáze publikační činnosti VŠE a budou 

uplatněny pouze ve prospěch FMV. Autoři výstupů musejí mít v publikaci vyznačenou 

příslušnost k FMV VŠE. Každý výstup musí být dedikován některému projektu výzkumu, 

vývoje a inovací, jehož příjemcem je FMV. V případě, že publikace není napojena na žádný 

projekt, musí být do databáze publikační činnosti VŠE zanesena s odkazem na institucionální 

podporu FMV. 

Excelentní publikační činnost, která bude předmětem mimořádné odměny, bude splňovat 

nejenom impakt faktor (takové publikační výstupy budou odměňovány z prostředků, které 

FMV poskytne jednotlivým katedrám – viz část 4), ale musí být zveřejněna v časopise, jehož 

AIS indikátor (Article Influence Score) má hodnotu větší než jedna (tzn. články v něm 

publikované vykazují dlouhodobě nadprůměrný vliv). Ekvivalentně AIS lze použít seznam 

impaktovaných časopisů databáze Web of Science, kdy za excelentní jsou považované 

publikace zveřejněné v časopise, který se nachází v kvartilu Q1 a Q2. Každý záznam 

excelentní publikační činnosti bude individuálně verifikován vedením FMV. 

Podávání mezinárodních výzkumných projektů bude podporováno a odměňováno 

z prostředků katedry (viz část 4), nicméně projekty nesoucí znaky excelence budou 

předmětem mimořádné odměny FMV. Půjde výhradně o přijaté projekty, které jsou prestižní 

z hlediska evropského či světového (př. Horizont 2020). Tyto výkony bude posuzovat a 

schvalovat vedení FMV. 

 

Tabulka č. 1 Mimořádné odměny za excelentní vědecko-výzkumnou činnost 

 

Předmět mimořádné odměny Výše odměny v Kč 

Publikační činnost (AIS > 1, WoS – Q1, Q2)  100.000  
(příslušné spoluautorské podíly) 

Přijatý mezinárodní výzkumný projekt 
špičkového charakteru 

100.000  
(podíly dle návrhu předkladatele) 

 

Špičkoví externí vědečtí pracovníci posílí vědecké kapacity FMV (buď krátkodobě anebo 

dlouhodobě) a přispějí k profilaci jádrové výzkumné činnosti fakulty. Budou vzory a zároveň 

myšlenkovou a metodologickou inspirací pro akademické pracovníky FMV. Za svoji 
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soustředěnou vědeckou práci budou odměňováni s ohledem na výstupy, které zvýší prestiž 

fakulty v mezinárodním prostředí.  

 

4. Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV 

Vedoucí kateder řídí, koordinují a monitorují vědecko-výzkumné aktivity akademických 

pracovníků a doktorandů svého pracoviště a zároveň je účinně podporují. Z prostředků 

institucionální podpory bude na katedry rozděleno 50 % finančních prostředků. Klíčem k 

přerozdělení prostředků institucionální podpory pro rok 2016 bude podíl jednotlivých 

kateder na celkových odměnách za publikační činnost vyplacených ze zdrojů institucionální 

podpory v letech 2014 a 2015. Prostředky nesmějí být použitý k jiným účelům než ke 

stimulaci vědecko-výzkumné činnosti kateder. Proto musejí být všechny výdaje tohoto druhu 

kontrasignovány proděkanem pro vědu a doktorské studium.  

Vědecko-výzkumnou činností se míní zejména: publikační činnost (odměny odstupňované 

podle kvality publikace – Jimp, Jsc, Jneimp, pozitivní seznam RVVI, sborník CPCI apod., orientační 

výše odměn viz tabulka č. 2); účast na konferencích (domácích i mezinárodních) s aktivním 

příspěvkem a s publikací ve sborníku (či ekvivalentně s publikací v recenzovaném časopise 

minimálně na pozitivním seznamu RVVI); členství v redakčních radách odborných časopisů; 

návrhy projektů účelové podpory (domácí – pouze přijaté, zahraniční – i pouze podané) a 

finanční spoluúčast na těchto projektech, je-li vyžadována; informační zdroje (literatura, 

časopisy, databáze apod.), vytváření dílčích výzkumných týmů apod. Zvláštní pozornost je 

třeba věnovat publikační etice. Zejména publikace v tzv. predátorských časopisech by 

neměly být předmětem odměny. 

Vedoucí kateder podávají vedení FMV prostřednictvím proděkana pro vědu a doktorské 

studium 2x ročně strukturovanou zprávu o čerpání přidělených prostředků. Průběžnou 

zprávu předkládají nejpozději do konce června daného roku, závěrečnou (roční) zprávu 

potom nejpozději do konce února roku následujícího po roce, který je předmětem 

hodnocení. Výsledkem tohoto hodnocení bude úprava přidělených finančních prostředků na 

katedry pro daný rok, a to úměrně jejich podílu na vědeckém výkonu fakulty 

v předcházejících dvou letech (měřeno buďto podílem na vyplacených odměnách za 

publikační činnost pro rok 2015, anebo podílem na tabulkových RIV bodech pro všechny 

následující roky).  

V prvním kvartálu roku 2017 proběhne doplňkový hodnotící proces, který bude kromě 

kvantitativních kritérií zohledňovat i kritéria nemající kvantitativní charakter. Výsledkem 

tohoto hodnocení bude úprava přidělených finančních prostředků nejenom podle RIV bodů, 

ale také podle dalších aktivit směřujících k posilování FMV jako vědecko-výzkumného 

pracoviště. Jedná se zejména o výstupy, které se v RIV evidují, ale mají přiřazenou nulovou 

hodnotu (např. uspořádání workshopů s mezinárodní účastí, zviditelňování FMV navenek 

apod.). Vzory pro tato kritéria vypracuje FVT v průběhu prvního pololetí roku 2016. Za tyto 

doplňkové aktivity bude mezi tři nejlepší katedry rozděleno 10 % z částky institucionální 
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podpory na rok 2017, a to v poměru 4 % pro nejlepší katedru, 3,5 % pro druhou nejlepší a 2,5 

% pro třetí nejlepší.  

 

5. Vydávání recenzovaných periodik FMV 

FMV jako významné vědecké pracoviště v oblasti mezinárodních vztahů bude v období 2016 

– 2019 pokračovat v podpoře vydávání vlastních recenzovaných časopisů, jež budou 

tematicky odpovídat hlavním směrům vědecké činnosti. Podpořit lze pouze časopisy, které 

vychází pravidelně v počtu 2 až 6 čísel ročně. Nutnou podmínkou je dále existence 

nezávislého oboustranně anonymního recenzního řízení s minimálně dvěma recenzními 

posudky ke každé stati.  

Periodikum musí mít nezávislou redakční/ediční radu, která bude garantovat potřebnou 

kvalitu publikovaných příspěvků tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro případné zahrnutí 

časopisu do některé ze světově uznávaných databází nebo na seznam neimpaktovaných 

recenzovaných časopisů MŠMT ČR.  

Způsobilými náklady jsou zejména odměny výkonným pracovníkům (šéfredaktor, redaktor, 

recenzenti) a náklady na šíření a tisk. V roce 2016 bude podpora přiznána časopisu Současná 

Evropa, a to v celkové výši 80.000,- Kč. Při splnění výše uvedených podmínek lze případně 

podpořit i další existující a nově vzniklé recenzované časopisy FMV. 

 

6. Dílčí cíle a rámcový rozpočet pro rok 2016 s výhledem na další období 

Dílčí cíle se na rok 2016 stanovují 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 2 habilitační řízení a alespoň 1 řízení ke jmenování profesorem. 
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Tabulka č. 2 Rámcový rozpočet pro rok 2016 

 

Položka Váha (v %) 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti 
kateder  

50 

Podpora, administrativa a řízení 15 

Podpora doktorského studia a kvalifikačního 
růstu 

5 

Podpora excelentní vědecko-výzkumné 
činnosti 

10 

Vydávání recenzovaných periodik 5 

Režie VŠE 15 

Celkem 100 

 


