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VYHODNOCENÍ PROJEKTU ROZVOJE VÝZKUMU  

NA FAKULTĚ MANAGEMENTU VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 

ZA ROK 2015 A AKTUALIZACE PRO ROK 2016 

Vědecko-výzkumná činnost je na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické 

v Praze (FM VŠE) soustavně a intenzivně rozvíjena a v posledních letech lze její vývoj 

považovat spíše za pozitivní. Důkazem může být např. získání čtyř projektů GA ČR, či 

ustálení systému interních grantů na podporu vědy a výzkumu (Interní grantová 

agentura VŠE). Rovněž dochází k postupnému zvyšování kvality publikačních výstupů 

některých akademických pracovníků, která se rovněž odrazila v jejich nedávném 

kvalifikačním růstu. 

Přes kvalitativní posun je ale obecně publikační činnost velké části akademických 

pracovníků FM VŠE stále nedostatečná. Je nevyrovnaná jak z hlediska kvantity, tak 

z hlediska kvality, kdy převažují publikace typu konferenčních sborníků. Z podstaty 

oboru management pramení i jistá roztříštěnost vědeckých aktivit, které se zaměřují 

na mnohé jeho aspekty bez vzájemné provázanosti a jasné profilace. Akademičtí 

pracovníci FM VŠE rovněž příliš nevyužívají zkušeností a znalostí docentů a profesorů 

FM VŠE pro další rozvoj své vědecké práce. Nároky na vědecko-výzkumnou činnost 

akademických pracovníků se přitom při externí i interní evaluaci neustále zvyšují. 

Oblasti vědy a výzkumu je ze strany vedení FM VŠE věnována trvalá pozornost. FM 

VŠE využívá systém sledování a hodnocení kvality vědecké práce, který se promítá do 

oblasti odměňování. Tento systém se neustále vyvíjí tak, aby nejen reflektoval 

aktuální systém hodnocení výsledků výzkumu vědy a výzkumu v ČR, ale i podmínky 

pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků (doktorské studium, habilitační 

a profesorské řízení). 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU ROZVOJE VÝZKUMU NA FM VŠE ZA ROK 2015 

Prostředky institucionální podpory (dále Projekt RVO) poskytuje MŠMT organizacím 

na základě hodnocení dosažených výsledků v předchozích letech. Každoroční 

jednorázové přidělovaná dotace tedy slouží k dlouhodobému koncepčnímu rozvoji 

fakult. Z těchto prostředků je na FM VŠE financován výzkum a vývoj jako systematická 

tvůrčí práce vykonávaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití. V roce 

2015 měla FM VŠE k dispozici prostředky ve výši 3 123 876 Kč. 

Pro rok 2015 byla vědecko-výzkumná činnost na FM VŠE podřízena těmto cílům: 

1. Průběžně seznamovat akademické pracovníky s aktuální metodikou hodnocení výsledků 
vědy a výzkumu, usměrňovat jejich výzkumné aktivity do oblastí, v nichž mohou vznikat 
hodnocené výsledky. 

Splněno částečně 
Řada mladých pracovníků se dobře orientuje v Metodice hodnocení výsledků výzkumných 
organizací. To bohužel vede i k chování, kdy pracovníci preferují hodnocené výstupy a dále 
neřeší skutečný přínos výstupu pro jejich další vědeckou dráhu či dlouhodobou 
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akademickou reputaci (často u konferencí registrovaných v Conference Proceedings 
Citation Index | Thomson Reuters). Řada pracovníků ovšem mezi různými typy výstupů 
nerozlišuje. 
Nad rámec soutěže v bodu 5 bylo na podporu těchto aktivit v roce 2015 vyčleněno 
273 918,45 Kč (zejména aktivní účast na domácích i zahraničních konferencích, převážně 
indexovaných v Conference Proceedings Citation Index | Thomson Reuters). 

2. Poskytovat pomoc mladým pracovníkům při prosazení se v prestižních publikacích např. 
vytvářením ad hoc týmů pro řešení konkrétních vědecko-výzkumných problémů za účasti 
renomovaných vědeckých pracovníků (vznik společných publikací). 

Splněno 
Příkladem může být článek v časopise s IF 1.9 PIROŽEK, Petr, KOMÁRKOVÁ, Lenka, 
LEŠETICKÝ, Ondřej, HAJDÍKOVÁ, Taťána. Corporate governance in Czech hospitals after the 
transformation. Health Policy [online]. 2015, roč. 119, č. 8, s. 1086–1095. ISSN 0168-8510. 
DOI: 10.1016/j.healthpol.2015.05.002, nebo kapitola v monografii čerstvého absolventa 
doktorského studia Ing. Pavla Čejky, Ph.D., MBA s doc. Ing. Hanou Mohelskou, Ph.D 
z Univerzity Hradec Králové. 
Tyto úspěšné aktivity nicméně nejsou výsledkem systematických aktivit a dějí se zatím 
spíše náhodně. 

3. Udržet zapojení vědeckých pracovníků ÚTIA AV ČR (s nímž má FM společnou akreditaci 
doktorského studijního programu) do vědecké činnosti na fakultě v rámci Společné 
laboratoře SALOME. 

Splněno 
Činnost SALOME – Společné laboratoře FM VŠE a ÚTIA AV ČR, která je od skončení 
výzkumného záměru v souladu s plánem dlouhodobého rozvoje financována z prostředků 
RVO.  Výsledky SALOME a celé této spolupráce patří dlouhodobě k nejlepším na FM VŠE. 
Na tuto spolupráci bylo v roce 2015 vyčleněno 390 000 Kč. 

4. Organizovat neformální diskusní setkávání doktorandů za účelem vzájemného seznámení 
se s řešenou problematikou, výměny zkušeností (i negativních) a inicializace případné 
týmové spolupráce.  

Splněno částečně 
Neformální diskusní setkávání se obtížně organizuje. FM VŠE se navíc musí vypořádat se 
situací, kdy řada studentů doktorského studia volí kombinovanou formu studia (a tedy 
jejich časové možnosti jsou omezené) nebo přerušují studium z důvodu řady dalších, ve 
studiu je příliš nepodporujících, aktivit. 

5. Realizovat jednoduchý systém na podporu vědecko-výzkumných aktivit (typicky např. 
výjezdy na konference s aktivní účastí), financovaný z prostředků na RVO. Prioritně přitom 
podporovat konference z oblasti managementu podnikové i veřejné sféry, zdravotnického 
managementu a managementu znalostí. 

Splněno 
FM VŠE každoročně vyhlašuje interní soutěž „Podpora vědecko-výzkumných aktivit“ pro 
doktorandy a vědecké pracovníky, v níž lze žádat (z administrativního hlediska nenáročnou 
formou) o příspěvek na svou vědeckovýzkumnou činnost (aktivní účast na konferenci, 
podpora publikační činnosti, internacionalizace, zahraniční hostovaní na partnerské 
univerzitě spojené s přednáškovou činností, intenzivnější zapojení doktorandů do vědecké 
práce v rámci katedry apod.). 
V roce 2015 byly takto podpořeny tři interní žádostí v celkové částce 100 000 Kč.  FM VŠE 
by nicméně mohla podpořit mnohem širší škálu aktivit. Řada zaměstnanců ale o soutěž 
nejeví příliš zájem.  

6. Pokračovat v od roku 2011 nově zavedené formě pořádání interních doktorandských 
konferencí (s vystoupeními studentů v angličtině) se zvanými přednáškami hostů, často ze 
zahraničí. 

Splněno 
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Konference studentů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků má na FM VŠE 
dobrou a zavedenou tradici a každoročně přiláká i řadu seniorních pracovníků fakulty 
k diskusi nad vědeckou činností mladých kolegů. Pravidelně se účastní i hosté ze zahraničí. 
Organizování konference je podpořeno z prostředků účelové podpory na specifický 
vysokoškolský výzkum.   

7. V návaznosti na loňský úspěšný seminář pracovníků CIKS VŠE uspořádat na FM další 
seminář, zaměřený na dostupné informační zdroje jak na VŠE, tak zdroje vnější, z VŠE 
přístupné. 

Splněno 
Pracovníci CIKSu VŠE půdu FM VŠE navštěvují pravidelně a prezentují širokou škálou 
seminářů. Cílem FM VŠE je dále spolupráci rozvíjet.  

8. Na základě zkušeností z roku 2014 a na základě doporučení prorektora aktualizovat systém 
osobního ohodnocení pracovníků FM VŠE, závisejícího rovněž i na vědecko-výzkumných 
výkonech dle metodiky RVVI, zejména na publikační činnosti – to znamená neaplikovat 
mechanicky bodové hodnocení na úroveň jednotlivých pracovníků. 

Splněno částečně 
Systém osobního ohodnocení pracovníků je na FM VŠE uplatňován v průběhu i na konci 
roku. Nezahrnuje jen pouhé mechanické přerozdělení prostředků na základě bodů dle 
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, ale staví i na řadě dalších kritérií 
(např. publikační výkon v aktuálním roce, akademická reputace či další aktivity hodné 
zřetele). Řada pracovníků však systémem není příliš motivována nebo nezná mechanismus 
stanovení osobního hodnocení. 
Na osobní ohodnocení pracovníků bylo v roce 2015 vyčleněno celkem 1 273 720 Kč 

9. Uspořádat seminář pro všechny akademické pracovníky, zejména pro navrhovatele 
projektů IGA, s cílem kriticky zhodnotit nedostatky letošních návrhů. K tomuto účelu 
budou využity anonymizované výňatky z posudků oponentů. Seminář bude mít za cíl zvýšit 
kvalitu návrhů projektů pro příští rok a proběhne pod vedením děkana za pomoci 
proděkana pro vědu a výzkum. 

Splněno 
Seminář, jehož primárním cílem bylo sjednotit požadavky a finanční nároky navrhovatelů, 
resp. odstranit nejčastější a závažné chyby v projektových návrzích, byl zorganizován. 
Zpětná vazba od potenciálních navrhovatelů projektů potvrzuje, že seminář má smysl 
pořádat i v dalších letech. 

10. Rozvinout schopnosti a znalosti týkající se navrhování vědecko-výzkumných projektů již u 
studentů 1. a 2. ročníku doktorského studia. K tomu bude využito připravované rozšíření 
výuky stávajícího předmětu Filozofie a metodologie vědy o vědecko-výzkumné metody. V 
rámci tohoto rozšíření dostanou studenti jako seminární práci připravit návrh fiktivního 
projektu na téma své předpokládané dizertační práce. Tyto seminární práce (návrhy 
projektů) pak budou na společném setkání kriticky vyhodnoceny zkušenými vědeckými 
pracovníky. 

Splněno 
Na výuce předmětu participuje řada pracovníků s vysokou akademickou kvalifikací. 
Studenti zpracovávají výzkumný záměr ve formě projektového návrhu, jehož cílem je 
nejen si ujasnit téma disertační práce a seznámit se s obvyklou strukturou podobných 
prací, ale předběžně stanovit i fiktivní rozpočet či harmonogram aktivit. Takový záměr pak 
nezřídka slouží jako východisko pro formulaci projektového návrhu v rámci soutěže IGA. 

11. Vysílat alespoň 1-2 doktorandy vyšších ročníků na studijní stáže na zahraničních 
univerzitách s cílem navázání spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. 

Nesplněno 
V roce 2015 nebyli na studijní stáže na zahraničních univerzitách s cílem navázání 
spolupráce v oblasti vědy a výzkumu vysláni žádní doktorandi. Příčinou nebyl nedostatek 
podpory, ale nedostatek studentů ve vhodné fázi doktorského studia. 

12. Materiální podpora studentů doktorského studia 
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Splněno 
Na materiální a nemateriální podporu studentů doktorského studia (především vybavení 
výpočetní technikou a software) bylo v roce 2015 vyčleněno 287 200,97 Kč 

13. Na základě předběžných jednání zahájit vědecko-výzkumnou spolupráci s VZP v oblasti 
analýzy dat i v oblasti zdravotnického managementu. 

Splněno částečně 
Kontakt s organizací byl iniciován, avšak z důvodu personálních změn na straně partnera 
zatím nebyl dále rozvíjen 

 

Za podpory Projektu RVO vznikly v roce 2015 tyto publikační výstupy: 

Typ výstupu Počet výstupů 

Knižní monografie 1 

Články v časopise s impakt faktorem 4 

Články v časopise (Scopus) 4 

Články v časopise ze seznamu RVVI 4 

Články v časopise - recenzované 3 

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v CPCI 7 

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí 34 

Knižní monografie - učebnice 2 

Články v časopise - nerecenzované 2 

AKTUALIZACE PROJEKTU ROZVOJE VÝZKUMU NA FM VŠE NA ROK 2016 

Vědecko-výzkumná činnost patří mezi klíčové aktivity FM VŠE, její výsledky mají 

dopad nejen na hodnocení, prestiž a postavení fakulty, ale také na kvalitu 

vzdělávacího procesu, především v magisterském a doktorském studijním programu. 

Proto je potřeba vytvářet podmínky pro větší vyváženost a zlepšení kvality výstupů 

vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků s důrazem na obor 

management. Rovněž je nezbytné dále podporovat mezinárodní spolupráci a větší 

provázanosti výzkumných aktivit akademických pracovníků. Nutné je i soustředit 

pozornost na doktorské studium, především na jeho rozvoj v souladu s požadavky 

akreditační komise a zvyšování jeho mezinárodní dimenze. Počítá se také s větším 

zapojením doktorandů do vědecko-výzkumné činnosti fakulty a se zlepšením 

systému jejich specifické podpory. Dále je snahou zintenzivnit vazby výzkumných 

aktivit s reálnými potřebami organizací z praxe. 

Uvedené strategické cíle mají za cíl řešit nejpalčivější problémy FM VŠE v oblasti vědy, 

výzkumu a doktorského studia a vycházejí ze strategických cílů Dlouhodobého 

záměru FM VŠE na roky 2016–2020. 

CÍL 1: ZVÝŠIT MEZINÁRODNÍ DIMENZI V OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU 

Mezinárodní dimenze vědecko-výzkumné činnosti se teprve rozvíjí. FM VŠE teprve 

začíná navazovat spolupráci se zahraničními partnery pro realizaci výzkumných 

aktivit, její pracovníci jsou doposud v minimální míře zapojeni do mezinárodních 
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vědecko-výzkumných projektů. V časopise Acta Oeconomica Pragensia, který je 

vydáván pod záštitou FM VŠE, publikují v drtivé většině čeští autoři, velmi často 

články v češtině, tudíž jeho mezinárodní dopad není příliš velký, pokud vůbec nějaký 

je. 

Cílový stav: FM VŠE vyvíjí aktivity směřující k posílení internacionalizace vědecko-

výzkumné činnosti. Usiluje o zapojení doktorandů a zahraničních odborníků do 

doktorského programu v angličtině. Podílí se na řešení projektů meziregionální 

spolupráce a připravuje se na řešení mezinárodních projektů mimo tento rámec. 

Opatření 1.1 Zapojení se do řešení vhodných mezinárodních výzkumných projektů 

Opatření 1.2 Zvýšení mezinárodní dimenze doktorského programu 

Indikátory naplnění: 

 navázání spolupráce se zahraničními odborníky při koncipování doktorského 

programu; 

 zapojení doktorandů do studia anglické verze doktorského programu; 

 zvýšení počtu projektů meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE; 

 zapojení se do řešení mezinárodních projektů mimo rámec meziregionální 

spolupráce.  

CÍL 2: STABILIZOVAT A ROZVÍJET KVALITNÍ DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  

Výhodou FM VŠE je existence doktorského programu, který je možné studovat 

v českém i anglickém jazyce. Bohužel fakulta s perspektivními studenty 

magisterského programu cíleně nepracuje a nevysvětluje jim výhody, ale i nároky 

doktorského studia, čímž se snižuje pravděpodobnost, že se právě tito studenti do 

programu přihlásí. Navíc je fakulta vázána kritérii udržitelnosti z projektu 

„Modularita“, které vyvolávají tlak na absolutní počet doktorandů. Ve skladbě 

doktorandů převažují kombinovaní studenti, jejichž zapojení do činností fakulty je 

velmi nízké, v některých případech takřka nulové. Žádný z doktorandů nestuduje 

v anglickém jazyce. Fakultě chybí propracovaný systém soustavné práce 

s doktorandy ze strany školitelů i vedení, na který by navazoval systém specifické 

podpory těmto studentům. 

Cílový stav: FM VŠE má stabilní doktorský program, který rozvíjí s ohledem na 

požadavky akreditační komise a zároveň respektuje indikátory udržitelnosti dané 

projektem FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů. Doktorandy 

chápe jako důležitou skupinu studentů se specifickými potřebami, na které reaguje 

uceleným systémem finanční i nefinanční podpory. 

Opatření 2.1 Zlepšení systému specifické podpory vědecké práce doktorandů 

Opatření 2.2 Rozvoj doktorského programu dle požadavků akreditační komise 

Indikátory naplnění: 

 zvýšení počtu doktorandů s úspěšným zakončením studia; 
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 zintenzivnění vazby obsahu studia doktorandů na obor management; 

 zvýšení počtu školitelů s profesním působením v managementu; 

 vytvoření systému specifické podpory pro studenty doktorského programu. 

CÍL 3: ZVÝŠIT KVALITU VÝSLEDKŮ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI S VAZBOU NA NABÍZENÝ 

OBOR 

FM VŠE disponuje akademickými pracovníky schopnými publikovat v kvalitních 

zahraničních žurnálech. Pracovníků, kteří dosahují kvalitních výstupů je však 

poměrně málo a rozložení publikačních výstupů je značně nevyrovnané. Řada 

výstupů navíc nemá vyjasněný vztah k oboru management.  

Cílový stav: Akademičtí pracovníci jsou schopni publikovat v mezinárodně 

uznávaných časopisech. Fakulta jim v tom pomáhá systémem specifické finanční 

i nefinanční podpory. Zároveň pro ně vytváří podmínky pro podávání vědeckých 

projektů financovaných z externích zdrojů. 

Opatření 3.1 Inovace systému podpory dosahování kvalitních publikačních výsledků 

Opatření 3.2 Vytvoření systému podpory podávání vědecko-výzkumných projektů 

Indikátory naplnění: 

 vytvoření systému podpory dosahování kvalitních publikačních výsledků 

a podávání vědeckých projektů; 

 zvýšení počtu akademiků využívajících systému podpory vědecké práce; 

 zvýšení počtu výstupů vědecké práce v kategorii J; 

 zvýšení počtu vědeckých projektů s jasnou vazbou na obor management. 

CÍL 4: ZVÝŠIT UPLATNITELNOST VÝSLEDKŮ VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ ČINNOSTI V PRAXI 

FM VŠE chybí interdisciplinární týmy schopné reagovat na požadavky aplikační sféry 

a aktivně nabízet svůj vědecký potenciál odborné i profesní komunitě, stejně tak chybí 

vědecko-výzkumná spolupráce s externími organizacemi na řešení konkrétních 

praktických problémů. 

Cílový stav: FM VŠE je schopna svou vědecko-výzkumnou činností reagovat na reálné 

potřeby praxe. Zná své možnosti a aktivně nabízí svůj potenciál v této oblasti. 

Podporuje spolupráci akademických pracovníků při řešení problémů externích 

organizací na základě smluvně zajištěného výzkumu. 

Opatření 4.1 Identifikace potenciálu fakulty k uspokojení potřeb praxe ve vědecko-

výzkumné činnosti 

Opatření 4.2 Navázání komerční vědecko-výzkumné spolupráce s externími 

organizacemi na řešení problémů z praxe 

Indikátory naplnění: 

 existence nabídky vědecko-výzkumných aktivit fakulty směrem k praxi; 
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 existence organizací participujících na vědecko-výzkumné činnosti fakulty; 

 existence vědecko-výzkumných projektů realizovaných pro potřeby praxe; 

 zvýšení počtu výstupů vědecké práce využívaných v manažerské praxi. 

Uvedené strategické cíle jsou v souladu s Dlouhodobých záměrem FM VŠE pro roky 

2016–2020. K jejich naplňování bude docházet postupně. Dosažení cílového stavu 

počítá s časovým horizontem přesahujícím rok 2016. 

 

 


