






Vnitřní hodnocení výkonnosti fakult v oblasti vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobá PV   
(RIV body, 

15.12.2017)

Základní podíl  
(ZP, %)

ø počet akadem. a 
vědec. pracovníků 
(FTE) (2013-2017)

RIV / 1 FTE (CI+CJ)/CR
Dílčí hodnocení 
(známky 1,2,3)

(CI-cz+CJ-cz) 
/(CI+CJ)

Dílčí hodnocení 
(známky 1,2,3)

(PE+PEP) 
/(CI+CJ)

Dílčí hodnocení 
(známky 1,2,3)

Ø známka I. 
Pilíř

Dílčí hodnocení 
(známky 1,2,3)

Počet 
výsledků v I. 

+ II. Q 
(WoS)

Dílčí 
hodnocení 
(známky 

1,2,3)

Výsledky 
publikační 

soutěže*

Dílčí 
hodnocení 
(známky 

1,2,3)

Relativní PV ** 
Korekce 
max. ZP  
± 1 proc. 

bod

FFÚ

FMV

FPH

FIS

NF

FM

VŠE

-        CR – celkovy počet recenzovanych clanku
-        CI – počet clanku evidovanych ve WoS
-        CJ – počet clanku evidovanych vyhradne ve Scopusu (pokud jsou soucasne ve WoS, pak jsou zahrnuty do udaje pro WoS)

-        (CI+CJ)/CR – podíl
-        CI-cz, CJ-cz, … - vse vztazeno k zemi vydani CZ

-        PE – Politicka ekonomie
-        PEP – Prague Economic Papers

*        1. místo-3 body, 2. místo-2 body, 3. místo-1 bod
**      1-nadprůměrná, 2 - průměrná, 3 - podprůměrná

Hodnocení publikační výkonnosti fakult (PV, stanovení rozpočtových rámců - rok 2019)

Příloha č. 1



Finanční hodnota 
českých externích 
grantů (Kč, 2013-

2017)

ø  počet akadem. a 
vědec. pracovníků 
(FTE)(2013-2017)

Hodnota čes. 
externích grantů/ 1 

FTE (Kč)

Grantová 
úspěšnost (2013-

2017, %)

Dílčí hodnocení 
(známky 1,2,3)

Finanční hodnota 
zahr. externích 

grantů  (Kč, 2013-
2017)

Zahr. exter. granty  / 
celková hodnota grantů  

(%)

Dílčí hodnocení 
(známky 1,2,3)

Nesplněné a 
zastavené projekty 
(2013-2017, počty)

Relativní 
GV*

Korekce ZP 
max. ± 1 
proc. bod

FFÚ
FMV
FPH
FIS
NF
FM
VŠE

*          1 -nadprůměrná,        2 - průměrná,        3 - podprůměrná

Hodnocení grantové výkonnosti fakult (GV, stanovení rozpočtových rámců - rok 2019)

Příloha č. 2



jmenovaní na VŠE  mimo VŠE jmenování na VŠE  mimo VŠE

FFÚ
FMV
FPH
FIS
NF
FM
VŠE

  *          1 -nadprůměrná,   2 - průměrná, 3 - podprůměrná

Relativní KLZ*

Hodnocení kvality lidských zdrojů fakult (KLZ, stanovení rozpočtových rámců - rok 2019)

Zvyšování kvalifikace-docenti (2013-
2017)

Zvyšování kvalifikace-profesoři (2013-
2017)

Vyhodnocení S 15 v 
rámci AACSB 

(ukazatel SA, %) 

Dílčí hodnocení 
(známky 1,2,3)

počet docentů 
(rok 2012)

počet docentů / 
FTE akad. a věd. 

pracovníků 
fakulty(2012)

počet 
profesorů (rok 

2012)

počet profesorů / 
FTE akad. a věd. 

pracovníků 
fakulty(2012)

počet docentů 
(rok 2017)

počet docentů/ FTE 
akad. a věd. 
pracovníků 

fakulty(2017)

počet 
profesorů (rok 

2017)

počet profesorů/ 
FTE akad. a věd. 

pracovníků 
fakulty(2017)

Dílčí hodnocení 
(známky 1,2,3)

Korekce 
ZP  max. ± 

1 proc. 
bod

Příloha č. 3



Fakulta
Dlouhodobý PV (stabilizační 

složka - RIV body 15.12.2017)
Základní podíl* fakulty  na 

VŠE
Korekce ZP max.  ± 1 

proc. bod  (PV)
Korekce ZP  max. ± 1 

proc. bod (GV)
Korekce ZP  max. ± 1 

proc. bod (KLZ)

Finální podíl fakulty 
(% z RVO VŠE k 

rozdělení) 

Rozpočtový 
rámec 

fakulty (Kč)

FFÚ
FMV
FPH
FIS
NF
FM
Celkem RIV body
RVO VŠE (Kč)
Dotace prorektor (Kč, 
motivační složka + stab. sl. )
RVO VŠE k rozdělení (Kč)

* Základní podíl stabilizační složky 

Stanovení rozpočtových rámců a rozdělení IP

Příloha č. 4
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