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1. Finanční alokace v roce 2018 

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 7. března 2018 byly v roce 2018 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 

2.367.326,- Kč, což činí 20,27 % 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. 2018 

PODPOŘENÁ AKTIVITA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(v Kč) 

RELATIVNÍ PODÍL 
(v %) 

podpora, administrativa a řízení 1.772.023 15,17 

podpora doktorského studia 390.673 3,35 

podpora kvalifikačního růstu akademických 
pracovníků 

204.630 1,75 

CELKEM  2.367.326 20,27 

  

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 

Materiál k projednání ve Vědecké radě FMV dne 13. března 2018 



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.  

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, The European 

Association of Communitacions Agencies 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 2018 proběhla následující zasedání týmu, zápisy ze zasedání jsou k dispozici na 

intranetu FMV: 

• 8. ledna 2018 – seminář „Jak napsat úspěšný grantový projekt“; 

• 28. února 2018 – vyhodnocení autoevaluací kateder v oblasti nekvantitativních 
výstupů vědy, modifikace systému interních RIV bodů (bibliometrizovatelné výstupy); 

• 20. září 2018 –  výběr nebibliometrizovatelných publikací k hodnocení RVVI za rok 

2017 (Metodika 17+, Modul 2);  

• 5. prosince 2018 – ověření publikací Jimp a JSC nesoucích znaky excelence za r. 2018. 

Celkově bylo v aktualizaci Plánu, která byla projednána na zasedání Vědecké rady FMV dne 7. 

března 2018, pro položku „podpora, administrativa a řízení“ vyhrazeno 15 % z celkové částky 

určené na institucionální podporu výzkumné organizace. Skutečné čerpání v r. 2018 činilo 

15,17 % z přidělené částky, čerpání tedy proběhlo zcela v souladu s plánem.  

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 2018 proběhla tři habilitační řízení akademických pracovníků FMV (JUDr. Nicole 

Grmelové, Ph.D., Ing. Zuzany Křečkové Kroupové, M.A., Ph.D. a Mgr. Jany Vlčkové, Ph.D.), 



všichni dostali v souladu s Plánem odměnu za kvalifikační růst. Dále byla úspěšně dokončena 

dvě jmenovací řízení akademických pracovníků FMV (doc. PhDr. Karla B. Müllera, Ph.D. a 

doc. Ing. Stanislava Šarocha, Ph.D.). Odměna za zvýšení kvalifikace byla vyplacena prof. 

Karlovi B. Müllerovi, prof. Šaroch vzhledem k následným krokům (jmenování prezidentem 

republiky) dostane odměnu v roce následujícím. V této položce jsou také 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 proběhlo v roce 2018 

sedm habilitačních řízení, jedno jmenovací řízení bylo zastaveno na vlastní žádost.  

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 2018 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 r. 2018 se uskutečnilo 16 úspěšných 

obhajob disertačních prací a FMV se tedy může pochlubit 16 úspěšnými absolventy 

doktorského studia. 

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. 2018 činilo 5,1 % z přidělené částky, čerpání tedy 

proběhlo zcela v souladu s plánem.  

1.2 Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 

V roce 2018 bylo pro oblast podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti celkově 

alokováno 1.559.090,- Kč, což činí cca 13,35 % 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. 2018 

PODPOŘENÁ AKTIVITA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(v Kč) 

RELATIVNÍ PODÍL 
(v %) 

Odměny za excelentní publikační a vědecko-
výzkumnou činnost  

341.700 2,93 

Externí vědečtí pracovníci 1.163.790 9,97 

Řízení centra excelence 13.400 0,11 

Významné konference a projekty (EISA, EMAC aj.) 40.200 0,34 

CELKEM 1.559.090 13,35 

 



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 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 Q1 a 

Q2). V této oblasti zaznamenala FMV v r. 2018 prokazatelné úspěchy – byly publikovány 2 

články typu Jimp v Q1, 2 články typu Jimp v Q2 a 1 článek typu JSC v Q1.  

Vzhledem k tomu, že podle Plánu jsou financováni také špičkoví externí vědečtí pracovníci 

tvořící jádro vznikajícího mezinárodního výzkumného centra FMV, jejichž hlavním úkolem je 

dosahování špičkových vědecko-výzkumných výstupů, byla v rámci této položky poskytnuta 

finanční podpora zahraničním vědeckým pracovníkům, kteří v průběhu roku 2018 pracovali 

na FMV (jeden z nich uspěl v grantové soutěži GAČR). Předmětem odměn byly také úspěšně 

podané grantové projekty, které podali akademičtí pracovníci FMV. V r. 2018 se fakultě 

mimořádně dařilo, získala dva projekty TAČR a tři projekty GAČR (z toho jeden na pozici 

spoluředitele). Oproti předcházejícím rokům jde tedy o významný pokrok. Lze konstatovat, 

že strategie dosahování významných vědecko-výzkumných výstupů nese první úspěchy. 

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

V září 2018 FMV uspořádala konferenci European Marketing Academy (Regional Conference) 

s tématem Marketing Challenges, Innovations and Trends in Emerging Markets. Rovněž v září 

2018 FMV spolupořádala celosvětovou konferenci European International Studies Associaton 

(EISA, 12th Pan-European Conference on International Relations), které se zúčastnilo na 

1.200 odborníků z celého světa, a která zaznamenala v odborné komunitě velmi pozitivní 

ohlas. 

 

1.3 Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV 

V roce 2018 bylo v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých kateder 

s ohledem na jejich výkon v předcházejících dvou letech celkově rozděleno 5.020.700,- 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 

(zahrnuje i podíl na podpoře nekvantitativních vědecko-výzkumných výkonů v souladu 

s aktualizací Plánu). 

Tabulka 3 Výdaje v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV v r. 2018 

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

KCR 146.100 2,91 
KMO 923.800 13,75 
KOPKK 690.400 13,75 
KPOL 841.700 8,62 



KPEP 650.500 12,96 
KSE 829.300 16,52 
SMSJM 1.248.500 19,05 
KAJ 100.300 2,00 
KNJ 252.800 5,04 
KROJ 258.700 5,15 
KRUJ 12.700 0,25 
CELKEM  5.954.800 100,00 

 

Prostředky, které byly katedrám na rok 2018 přiděleny k rozvoji a zkvalitnění vědecko-

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

období uplynulých dvou let (tj. v letech 2016 a 2017). 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. 2018 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 v březnu 2018 

členové FVT tyto zprávy vyhodnotili. 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 23 bodů) 2. místo – Středisko 

mezinárodních studií Jana Masaryka (celkem 16,1 bod) 3. místo – Katedra mezinárodního obchodu 

(celkem 8,5 bodu). Členové FVT dále sepsali za každou katedru krátké slovní hodnocení 

autoevaluačních zpráv ostatních kateder, které bylo vedoucím kateder poskytnuto jako 

zpětná vazba. Celkem bylo takto rozděleno mezi katedry 934.100,- Kč (Tabulka 3 tuto částku 

již obsahuje).  

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: 

• KRÁL, Petr, ČERNÁ, Iveta, KŘENKOVÁ, Eva, BOLOTOV, Ilya, ČAJKA, Radek, DRÁBIK, 
Peter, KRNÁČOVÁ, Paulína, MACHKOVÁ, Hana, DAŇO, Ferdinand, TAUŠER, 
Josef, KARLÍČEK, Miroslav, ŽÁK, Štefan, KUBIČKOVÁ, Viera, BALÁŽ, Peter, LIPIANSKA, 
Júlia, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, MÜLLER, Štěpán, SATO, Alexej, STŘÍTESKÝ, Václav, TAHAL, 



Radek, KITTOVÁ, Zuzana. 18th International Joint Conference Central and Eastern 
Europe in the Changing Business Environment[online]. Prague, 25. 5. 2018. Dostupné 
z: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf. 
Celosvětová konference (Účastníků: 84, z toho zahraničních: 68). 

• LEIRA, Halvard, ZARAKOL, Ayse, BOŽKOVÁ, Lucie, TALLIS, Benjamin, ZEMANOVÁ, 
Štěpánka, DRULÁKOVÁ, Radka. 12th Pan-European Conference on International 
Relations [online]. Prague, 11. 9. 2018 – 15. 9. 2018. Dostupné 
z: http://www.eisapec18.org/. Celosvětová konference (Účastníků: 1347, z toho 
zahraničních: 1284). 

• STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, PROCH, Dominik, HAVLOVÁ, Radka, SANKOT, 
Ondřej, TOMEČKOVÁ, Lenka, GARLICK, Jeremy Alan, JANKOVIC, Vukica. 4th China-CEE 
Economic Forum [online]. Prague, 15. 11. 2018. Dostupné 
z: https://cas.vse.cz/aktuality/ze-spolecne-konference-fmv-a-sdufe-4th-china-cee-
economic-forum/. Celosvětová konference (Účastníků: 26, z toho zahraničních: 11). 

• ŠAUER, Petr. Environmental Economics, Policy and Internal Environmental Relations. 
Prague, 6. 12. 2018 – 7. 12. 2018. Celosvětová konference (Účastníků: 54, z toho 
zahraničních: 32). 20th International Conference. 

• ZADRAŽILOVÁ, Dana, KLÁNOVÁ, Eva. Udržitelnost pro výrobu a obchod. Praha, VŠE, 
10. 5. 2018. Celostátní konference (Účastníků: 60, z toho zahraničních: 0). 

• ZADRAŽILOVÁ, Dana, KRÁSNÁ, Barbora, NOVÁKOVÁ, Marta. Retail Summit 
2018 [online]. Praha, 6. 2. 2018 – 7. 2. 2018. Dostupné z: http://www.retail21.cz/. 
Celosvětová konference (Účastníků: 1000, z toho zahraničních: 100). 

1.4 Vydávání recenzovaných periodik FMV 

V roce 2018 bylo na oblast vydávání recenzovaných periodik FMV alokováno 43.470,- Kč, což 

činilo 0,38 % 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. 2018 

POLOŽKA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(V KČ) 

RELATIVNÍ 
PODÍL (V %) 

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

43.470 0,38 

CELKEM  43.470 0,38 

 

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. 2018 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. Vzhledem k disponibilním zdrojům se 

však vedení FMV rozhodlo použít prostředky institucionální podpory i v r. 2018 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.  



2. Vyhodnocení plnění dílčích cílů za rok 2018 
 

Dílčí cíle byly v aktualizaci Plánu pro rok 2018 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 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). 
 

Z hlediska plnění stanovených cílů lze uvést následující: 

• bylo podáno 19 návrhů projektů účelové podpory, z nichž v 5 případech šlo o projekty 

mezinárodní; 

• k financování bylo přijato pět tuzemských projektů účelové podpory (3 x GA ČR a 2 x 

TA ČR), a 1 mezinárodní projekt účelové podpory; 

• celkově jsou v databázi publikační činnosti VŠE (PCVSE) evidovány za FMV (2018) tyto 

vědecko-výzkumné výstupy: 

o 12 odborných monografií,  

o 17 kapitol v odborných monografiích,  

o 10 článků v časopisech s impakt faktorem (z toho 2 jsou indexované 

ve Web of Science v Q1 a dva v Q2),  

o 23 článků v časopisech z databáze Scopus,  

o 50 článků recenzovaných (typu JOST) a  

o 10 příspěvků publikovaných ve sbornících indexovaných v CPCI; 

• fakulta uspořádala nebo spolupořádala 6 velkých mezinárodních konferencí; 

• proběhlo 7 habilitačních řízení, 1 jmenovací řízení bylo zastaveno na žádost uchazeče, 

1 akademický pracovník byl jmenován profesorem v oboru Mezinárodní ekonomické 

vztahy a 1 v oboru Politologie. 



Dílčí cíle pro rok 2018 lze považovat 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 čtyři výstupy vědecké činnosti 

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

v databázi WoS zařazené v kvartilu Q1 a dva jsou v databázi WoS zařazené v kvartilu Q2. 

Tento dílčí cíl je možné považovat za zcela splněný, Všechny tyto excelentní publikační 

výstupy se přitom váží k oborům vyučovaným na FMV. Zvýšení publikačního výkonu o 20 % 

v porovnání s r. 2017 nelze spolehlivě vyhodnotit, protože nejsou známy aktuální hodnoty 

RIV, které se k publikacím typu Jimp a Jsc budou vázat. Zvýšená produkce publikací 

v nejkvalitnějších časopisech oborů vyučovaných na FMV je dobrým příslibem do budoucna. 

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. V oblasti přijatých 

projektů účelové podpory zaznamenala FMV v r. 2018 mimořádný úspěch (zejména 

v porovnání s několika uplynulými lety). Bylo podáno 19 návrhů projektů účelové podpory, 

z nichž v 5 případech šlo o projekty mezinárodní. K financování bylo přijato pět tuzemských 

projektů účelové podpory (3 x GA ČR a 2 x TA ČR), a 1 mezinárodní projekt účelové podpory. 

Zvolená strategie FMV začíná nést první významné úspěchy, což je dokladem správnosti 

nastoupené cesty.   

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 byl v rámci tohoto projektu přijat 1 zahraniční excelentní výzkumník, který posílí 

kapacity FMV v uvedené oblasti.  

Pokud jde o srovnání rámcového rozpočtu pro rok 2018 s jeho skutečným čerpáním (viz 

Tabulka 5), pak je třeba konstatovat, že plánované a skutečně alokované podíly se 

významněji neliší ani v jedné položce, a že byly čerpány v souladu s plánovanou alokací 

prostředků. Část prostředků nevyčerpaných v položce Podpora excelentní vědecko-

výzkumné činnosti byla přesunuta do položky Vydávání recenzovaných periodik. Tyto výdaje 

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

tradiční účel použity.  



 

Tabulka 5. Rámcový rozpočet na rok 2018 a jeho skutečné čerpání 

POLOŽKA PLÁNOVANÁ ALOKACE (V 
%) 

SKUTEČNÁ ALOKACE 
(V %) 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti 
kateder  

43 43 

Podpora, administrativa a řízení  15 15,17 

Podpora doktorského studia a 
kvalifikačního růstu  

5 5,1 

Podpora excelentní vědecko-
výzkumné činnosti 

14 13,35 

Podpora nekvantitativních vědecko-
výzkumných výkonů 

8 8 

Vydávání recenzovaných periodik 0* 0,38 

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 (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. V roce 2019 budou proto 

přijímána taková opatření, která podpoří národní i mezinárodní vědecko-výzkumnou 

spolupráci v potřebné kvalitě, a která budou navazovat na kroky uskutečněné FMV 

v předcházejících třech letech.  

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 (moduly 1 a 2), v r. 2019 budou vysoké školy připravovat 

komplexní zprávy zahrnující i moduly 3. Společenská relevance, 4. Viabilita/Životaschopnost 

a 5. Strategie a koncepce. Dalším důležitým vodítkem pro rozvoj vědy a výzkumu na FMV 

jsou standardy akreditace AACSB, o jejíž získání Vysoká škola ekonomická v Praze usiluje a 

Plán realizace strategického záměru VŠE 2019.  

Z Vyhodnocení plnění Plánu za r. 2018 vyplývá, že FMV v tomto období pokračuje v  orientaci 

na kvalitní publikační výstupy a zaznamenává významnější úspěchy. Oproti předcházejícím 

obdobím 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 

Materiál ke schválení ve Vědecké radě FMV dne 13. března 2019 
 



v impaktfaktorových (Jimp) či scopusových časopisech (JSC). Pro rozvoj FMV je podstatné, že 

narostla zejména publikační činnost, která je v Plánu definována jako excelentní (tj. zařazení 

časopisu Web of Science / Scopus do Q1 či Q2, nebo AIS > 1). V této oblasti zaznamenala 

FMV v r. 2018 prokazatelné úspěchy – byly publikovány 2 články typu Jimp v Q1, 2 články typu 

Jimp v Q2 a 1 článek typu JSC v Q1. Důraz je přitom kladen na obory, které jsou na FMV 

akreditovány. Propojení kvalitní publikační činnosti s činností pedagogickou je totiž 

nezbytným předpokladem pro rozvoj studijních programů, které FMV vyučuje.  

V souladu s Plánem jsou financováni také externí vědečtí pracovníci tvořící jádro centra 

excelence FMV, jejichž hlavním úkolem je dosahování špičkových vědecko-výzkumných 

výstupů, sdílení a přenos zkušeností a know-how směrem dovnitř kateder, tzn. motivace 

kmenových pracovníků ke zvýšení kvality publikační činnosti a úspěšnosti při podávání 

externích projektů účelové podpory. V současnosti pracují na FMV dva tito pracovníci a na 

jejich financování se bude FMV v souladu s aktualizací Plánu pro r. 2017 i nadále podílet 

rovným dílem společně s příslušnou katedrou (z prostředků určených pro rozvoj výzkumné 

instituce).  

Pokud jde o grantovou aktivitu FMV, resp. úspěšnost v soutěžích účelové podpory vědecko-

výzkumné činnosti, v r. 2018 se fakultě mimořádně dařilo. Získala dva projekty TAČR a tři 

projekty GAČR (z toho jeden na pozici spoluřešitele). Oproti předcházejícím rokům jde tedy o 

významný pokrok. Lze konstatovat, že strategie dosahování významných vědecko-

výzkumných výstupů nese první úspěchy a FMV na ni chce navázat i v následujícím období.  

 

2. Strategie, cíle a opatření 

Základní cíle a opatření vymezené Plánem zůstávají obecně v platnosti s tím, že pro rok 2019 

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. 2019 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. 2019 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 % pro nejlepší katedru, 2  % pro 

druhou nejlepší a 1 % pro třetí nejlepší (viz Tabulka 6).  



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. 2019 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. 2019, platí ustanovení 

obsažené v Plánu. Rozhodná je publikační činnost dedikovaná na roky 2017 a 2018 a 

dedikovaná FMV. Pro hodnocení publikačních výstupů vzniklých za toto období platí 

metodika výpočtu, 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. 2019 bude z  celkové přidělené 

částky na rozvoj výzkumných organizací mezi katedry rozděleno 40 % z celkově přidělených 

prostředků, tj. po odečtení režie VŠE zhruba polovina přidělených prostředků (viz Tabulka 6).  

V r. 2019 bude založeno Mezinárodní výzkumné centrum při FMV, které bude svoji činnost 

soustřeďovat na špičkový výzkum zahrnující publikace výstupů tohoto výzkumu ve 

špičkových časopisech (tzn. nesoucích znaky excelence, jak jsou definovány Plánem). Tyto 

výstupy budou současně sloužit jako základ pro podávání grantových projektů k národním a 

mezinárodním vědeckým agenturám. Centrum bude zodpovědné za organizaci a zajišťování 

odborných seminářů uskutečňovaných na FMV, aby získané znalosti a know-how byly 

rozšiřovány co nejširší odborné komunitě fakulty.  

FMV bude i nadále informovat své akademické pracovníky o vypsaných soutěžích účelové 

podpory (cíleně, nikoliv plošně). Prostřednictvím různých forem školení založených mj. na 

sdílení zkušeností postupně vybuduje v akademické obci fakulty širší povědomí o 

náležitostech úspěšných návrhů grantových projektů a o zajištění bezproblémového průběhu 

jejich řešení. Paralelně se v r. 2019 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.  

 

3. Dílčí cíle a rámcový rozpočet pro r. 2019 

Z hlediska konkrétních výsledků vědy a výzkumu se dílčí cíle FMV na r. 2019 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;  

• klást důraz na kvalitní vědecko-výzkumnou činnost zveřejňovanou v kvalitních 

časopisech s impakt faktorem (Jimp) či časopisech JSC s přiděleným SJR;  

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

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

• uspořádat alespoň 5 velkých mezinárodních konferencí; 

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

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

 

Tabulka 6 Rámcový rozpočet na rok 2019 

POLOŽKA PLÁNOVANÁ ALOKACE (V %) 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder  40 

Podpora, administrativa a řízení  15 

Podpora doktorského studia a kvalifikačního růstu  5 

Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 19 

Podpora nekvantitativních vědecko-výzkumných výkonů 6 

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. 

 

 

 



 

 


