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1. Finanční alokace v roce 2019 

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 13. března 2019 byly v roce 2019 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 

2.184.033,- Kč, což činí 18,7 % 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. 2019 

PODPOŘENÁ AKTIVITA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(v Kč) 

RELATIVNÍ PODÍL 
(v %) 

podpora, administrativa a řízení 1.699.008 14,56 

podpora doktorského studia 390.905 3,36 

podpora kvalifikačního růstu akademických 
pracovníků 

91.120 0,78 

CELKEM  2.184.033 18,70 

  

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 4. března 2020 



financovány následující výdaje: úvazek asistenta proděkana pro vědu a doktorské studium, 

odměny za řídicí, koordinační a metodické činnosti pro celkem 5 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 2019 proběhla následující zasedání týmu, zápisy ze zasedání jsou k dispozici na 

intranetu FMV: 

 7. března 2019 – vyhodnocení autoevaluačních zpráv kateder (nekvantitativní 
vědecko-výzkumné výstupy za r. 2018); 

 11. dubna 2019 - diskuze nad predátorskými časopisy; náměty k tvorbě metodiky 
hodnocení na r. 2019; 

 6. května 2019 – diskuze k principům vnitřního hodnocení vědeckovýzkumných 
výstupů kateder FMV; 

 3. června 2019 – pokračování diskuze k principům vnitřního hodnocení 
vědeckovýzkumných výstupů kateder FMV;  

 5. prosince 2019 – ověření publikací Jimp a JSC nesoucích znaky excelence za r. 2019; 
vyhodnocení a závěry diskuze k principům vnitřního hodnocení vědeckovýzkumných 
výstupů kateder FMV. 

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

13. března 2019, pro položku „podpora, administrativa a řízení“ vyhrazeno 15 % z celkové 

částky určené na institucionální podporu výzkumné organizace. Skutečné čerpání v r. 2019 

činilo 14,56 % 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 2019 neproběhlo žádné habilitační řízení akademických pracovníků FMV, nicméně 

dvě řízení byla zahájena (Ing. Přemysla Průši, Ph.D. a Vincenza Merelly, Ph.D., Dr., MSc). 

Jedno jmenovací řízení akademického pracovníka FMV bylo úspěšně dokončeno, doc. Ing. 

Stanislav Šaroch, Ph.D. byl jmenován profesorem v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy. 

V souladu s Plánem byla vyplacena odměna za zvýšení kvalifikace ve výši odpovídající 

částečnému úvazku. 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). V roce 2019 neproběhlo na zasedání Vědecké rady FMV řádné habilitační řízení, 

jedno jmenovací řízení bylo zastaveno na vlastní žádost; dále bylo zahájeno 1 jmenovací 

řízení a 6 habilitačních 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 2019 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. V r. 2019 se uskutečnilo 15 

úspěšných obhajob disertačních prací a FMV se tedy může pochlubit 15 absolventy 

doktorského studia. 

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

13. března 2019, 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. 2019 činilo 4,14 % z přidělené částky, bylo tedy 

nižší, než Plán předpokládal. Důvodem je zejména skutečnost, že neproběhlo žádné 

habilitační řízení a nebyly tudíž vyplaceny žádné odměny za kvalifikační růst; oproti tomu 

doktorské studium bylo i co do míry úspěšnosti ukončování studia úspěšné.  

 

1.2 Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti 

V roce 2019 bylo pro oblast podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti celkově 

alokováno 2.328.772,- Kč, což činí cca … % 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. 2019 

PODPOŘENÁ AKTIVITA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(v Kč) 

RELATIVNÍ PODÍL 
(v %) 

Odměny za excelentní publikační a vědecko-
výzkumnou činnost  

241.200 2,07 

Řízení a činnost Mezinárodního centra excelence 931.309 7,97 



Spolufinancování projektů TAČR 607.833 5,21 

Podpora zahraničních vědeckých pracovníků 448.230 3,84 

Podpora projektů 100.200 0,86 

CELKEM 2.328.772 19,95 

 

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. 2019 1 článek typu Jimp v časopisu Q1, resp. D1 a 2 

články typu Jimp v časopisech Q2, a to v oborech, které jsou na FMV akreditovány (konkrétně 

Economics) a 4 články typu JSC v Q2, rovněž byla publikována monografie v prestižním 

zahraničním nakladatelství Routledge.  

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

nově založeného Mezinárodního výzkumného centra FMV, které svoji činnost soustřeďuje na 

kvalitní výzkum zahrnující publikace výstupů tohoto výzkumu ve špičkových světových 

časopisech. V rámci této položky proto byla poskytnuta finanční podpora zahraničním 

vědeckým pracovníkům, kteří v průběhu roku 2019 pracovali na FMV (jeden z nich je 

aktuálně řešitelem projektu GAČR). Mezinárodní výzkumné centrum disponovalo v r. 2019 

částkou 100.000,- Kč, které byly použity na uspořádání celé řady seminářů (externích i 

interních, tzv. Brown Bag Seminars). Celkem se v r. 2019 uskutečnilo 29 seminářů, na které 

jsou pravidelně zváni všichni akademičtí pracovníci FMV.  

Formou spolufinancování byly s ohledem na zadávací dokumentaci také podpořeny tři 

projekty TAČR, které byly na FMV v r. 2019 řešeny. Tato grantová činnost přináší významný 

příspěvek k rozvoji aplikovaného výzkumu na fakultě. 

 

1.3 Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV 

V roce 2019 bylo v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých kateder 

s ohledem na jejich výkon v předcházejících dvou letech celkově rozděleno 4.671.479,- Kč, 

což činilo 40 % 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. 2019 

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

KCR                      223.926     4,79 

KMO                      543.215     11,63 



KOPKK                      468.097     10,02 

KPOL                      378.321     8,10 

KPEP                      641.308     13,73 

KSE                      640.540     13,71 

SMSJM                   1.395.686     29,88 

KAJ                        41.019     0,88 

KNJ                      203.914     4,37 

KROJ                      135.453     2,90 

KRUJ                                -       0,00 

CELKEM                    4.671.479     100,00 

 

Prostředky, které byly katedrám na rok 2019 přiděleny k rozvoji a zkvalitnění vědecko-

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

období uplynulých dvou let (tj. v letech 2017 a 2018). 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 souladu s Plánem byl v r. 2019 proveden doplňkový hodnotící proces, který zohlednil 

kritéria vědecko-výzkumné činnosti nekvantitativního charakteru. K vyhodnocení byla 

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 bylo přidělení 

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

katedru, 2  % pro druhou nejlepší a 1 % pro třetí nejlepší. Uvedená procenta jsou vztažena k 

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

vypracovaly autoevaluační zprávy podle předem zadané metodiky a v březnu 2019 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.  

Tabulka 4 Výdaje v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV v r. 2019 
(nekvantitativní charakter) 

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

SMSJM 350.360 3,0 

KPOL 233.575 2,0 

KSE 117.787 1,0 

CELKEM  700.722 6,0 



 

Po sečtení bodů vyplynulo následující pořadí (viz Tabulka 4): 1. místo – Středisko 

mezinárodních studií Jana Masaryka (celkem 19 bodů), 2. místo – Katedra politologie 

(celkem 17 bodů) a 3. místo – Katedra světové ekonomiky (celkem 12,5 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 700.722,- Kč.  

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: 

 BŘEZINA, Jaroslav, HÖPPNEROVÁ, Věra. Fachsprache Wirtschaftsdeutsch – 
Linguistische und didaktische Aspekte. Praha, VŠE, 24. 1. 2019. Evropská 
konference (Účastníků: 15, z toho zahraničních: 7). 

 KRÁL, Petr, KŘENKOVÁ, Eva, BOLOTOV, Ilya, ČAJKA, Radek, ČERNÁ, Iveta, 
ČUKANOVÁ, Miroslava, STEINHAUSER, Dušan, DRÁBIK, Peter, ŠTĚRBOVÁ, 
Ludmila, TAUŠER, Josef, SATO, Alexej, CHYTKOVÁ, Zuzana. 19th International 
Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business 
Environment [CD-ROM, online]. Prague, 24. 5. 2019. Dostupné 
z: https://ceeconference.vse.cz/. Celostátní konference (Účastníků: 54, z toho 
zahraničních: 49). Sborník z konference – ISBN 978-80-225-4620-1. 

 NĚMEC, Jan, ŠVEC, Jan, FORÝTEK, Lukáš, HANNAHAN, Michael, HOWLAND, 
Rebecca, BAILEY, Lonce, DEROUEN, Kelsey. Institutions, Ideas, and the 
Challenge of Democracy in the 21st Century. VŠE v Praze, 19. 9. 2019 – 
21. 9. 2019. Celosvětová konference (Účastníků: 47, z toho zahraničních: 44). 
Study of the U.S. Institutes for Scholars on American Politics and Political 
Thought 2019 Reunion Conference. 

 ŠAUER, Petr. Environmental Economics, Policy and International Environmental 
Relations [online]. VŠE v Praze, 28. 11. 2019 – 29. 11. 2019. Dostupné 
z: https://isb.vse.cz/projects/current-projects/the-20th-annual-conference-
environmental-economics-policy-and-international-relations/. Celosvětová 
konference (Účastníků: 138, z toho zahraničních: 73). 

 ZADRAŽILOVÁ, Dana. Udržitelnost pro výrobu a obchod aneb Jak si zvýšit 
důvěryhodnost u bank a zákazníků. Praha, 15. 5. 2019. Celostátní konference 
(Účastníků: 40, z toho zahraničních: 0). 

 ZADRAŽILOVÁ, Dana, KRÁSNÁ, Barbora. Retail Summit 2019 [online]. Praha, 
5. 2. 2019 – 6. 2. 2019. Dostupné z: http://www.retail21.cz/. Celosvětová 
konference (Účastníků: 1111, z toho zahraničních: 70). 

https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Jaroslav&prijmeni=B%F8ezina&katedra=KNJ
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=V%ECra&prijmeni=H%F6ppnerov%E1&katedra=KNJ
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Petr&prijmeni=Kr%E1l&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Eva&prijmeni=K%F8enkov%E1&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Ilya&prijmeni=Bolotov&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Radek&prijmeni=%C8ajka&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Iveta&prijmeni=%C8ern%E1&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Ludmila&prijmeni=%8At%ECrbov%E1&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Ludmila&prijmeni=%8At%ECrbov%E1&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Josef&prijmeni=Tau%9Aer&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Alexej&prijmeni=Sato&katedra=KMO
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Zuzana&prijmeni=Chytkov%E1&katedra=KMG
https://ceeconference.vse.cz/
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Jan&prijmeni=N%ECmec&katedra=KPOL
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Jan&prijmeni=%8Avec&katedra=KPOL
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Luk%E1%9A&prijmeni=For%FDtek&katedra=KPOL
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Petr&prijmeni=%8Aauer&katedra=KPOL
https://isb.vse.cz/projects/current-projects/the-20th-annual-conference-environmental-economics-policy-and-international-relations/
https://isb.vse.cz/projects/current-projects/the-20th-annual-conference-environmental-economics-policy-and-international-relations/
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Dana&prijmeni=Zadra%9Eilov%E1&katedra=KOPKK
https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Dana&prijmeni=Zadra%9Eilov%E1&katedra=KOPKK
http://www.retail21.cz/


 

1.4 Vydávání recenzovaných periodik FMV 

V roce 2019 bylo na oblast vydávání recenzovaných periodik FMV alokováno 29.480,- Kč, což 

činilo 0,26 % z celkové částky FMV určené na institucionální podporu rozvoje výzkumné 

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

Tabulka 5 Podpora vydávání recenzovaných periodik FMV v r. 2019 

POLOŽKA ALOKOVANÁ ČÁSTKA 
(V KČ) 

RELATIVNÍ 
PODÍL (V %) 

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

29.480 0,26 

CELKEM  29.480 0,26 

 

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. 2019 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. 2019 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 2019 
 

Dílčí cíle byly v aktualizaci Plánu pro rok 2019 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;  

• 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). 

 

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 byl přijat 1 tuzemský projekt účelové podpory (GA ČR) a 1 mezinárodní 

projekt účelové podpory, výsledky projektů podaných k TA ČR nejsou dosud známy; 

 celkově jsou v databázi publikační činnosti VŠE (PCVSE) evidovány za FMV (2019) tyto 

vědecko-výzkumné výstupy: 

o 6 odborných monografií,  

o 8 kapitol v odborných monografiích,  

o 7 článků v časopisech s impakt faktorem (z toho 1 je indexovaný ve 

Web of Science v Q 1 (resp. D 1) a 2 jsou indexované v Q2, všechny 

v oboru Economics, řazeno dle IF),  

o 17 článků v časopisech z databáze Scopus,  

o 53 článků recenzovaných (typu JOST) a  

o 2 příspěvky publikované ve sborníku indexovaném v CPCI; 

 fakulta uspořádala nebo spolupořádala 6 velkých mezinárodních konferencí; 

 neproběhlo žádné habilitační ani jmenovací řízení (1 habilitační řízení bylo zastaveno 

na žádost uchazeče), 1 akademický pracovník byl jmenován profesorem v oboru 

Mezinárodní ekonomické vztahy, bylo zahájeno 1 jmenovací řízení a 6 habilitačních 

řízení. 

Dílčí cíle pro rok 2019 lze považovat za splněné s výhradou k habilitačním/jmenovacím 

řízením (řada jich byla ovšem zahájena). Publikační činnost se začíná více soustřeďovat na 

kvalitní impaktfaktorové a scopusové časopisy, což je naprosto v souladu s dlouhodobou 



strategií FMV. Podařilo se publikovat celkem tři výstupy vědecké činnosti ve špičkových 

odborných časopisech (s AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1, Q2); jeden z nich je v databázi 

WoS zařazen do prvního decilu, další dva jsou v téže databázi zařazené v kvartilu Q2. Tento 

dílčí cíl je možné považovat za částečně splněný. Všechny tyto excelentní publikační výstupy 

se váží k oborům akreditovaným a vyučovaným na FMV (pro r. 2019 šlo ve všech případech o 

obor Economics).  

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. 2019 dílčí úspěch, kdy z 19 návrhů projektů 

účelové podpory (z toho 5 projektů mezinárodních) byl k financování přijat 1 tuzemský 

projekt účelové podpory (GA ČR) a 1 mezinárodní projekt účelové podpory (International 

Visegrad Fund). Výsledky podaných projektů k TA ČR nejsou dosud známy. Zvolená strategie 

FMV tak přinesla další úspěchy, a i když v porovnání s rokem 2018 jde o výsledky skromnější, 

stále svědčí o správnosti nastoupené cesty.   

Také v r. 2019 se FMV účastnila spolu s dalšími fakultami VŠE v Praze 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. 2019 byla připravována 

účast FMV na dalších projektech OP VVV (MŠMT ČR) - Mezinárodní mobilita výzkumných, 

technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací a Zvyšování kvality 

grantových schémat na vysokých školách. O financování těchto projektů bude rozhodnuto 

v prvním čtvrtletí r. 2020.  

Pokud jde o srovnání rámcového rozpočtu pro rok 2019 s jeho skutečným čerpáním (viz 

Tabulka 6), 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 doktorského studia a 

kvalifikačního růstu byla přesunuta do položky Podpora excelentní vědecko-výzkumné 

činnosti (v souladu se základní strategií FMV v oblasti rozvoje vědy) a Vydávání 

recenzovaných periodik (tyto výdaje nebyly původně plánovány, ale vzhledem 

k disponibilním prostředkům byly pro tento již tradiční účel použity).  

 

 



Tabulka 6. Rámcový rozpočet na rok 2019 a jeho skutečné čerpání 

POLOŽKA PLÁNOVANÁ ALOKACE (V 
%) 

SKUTEČNÁ ALOKACE 
(V %) 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti 
kateder  

40 40 

Podpora, administrativa a řízení  15 14,56 

Podpora doktorského studia a 
kvalifikačního růstu  

5 4,14 

Podpora excelentní vědecko-
výzkumné činnosti 

19 19,95 

Podpora nekvantitativních vědecko-
výzkumných výkonů 

6 6 

Vydávání recenzovaných periodik 0* 0,26 

Režie VŠE 15 15 

CELKEM 100 100 
*Podpora vydávání recenzovaných periodik na FMV bude poskytována i nadále, bude však hrazena z jiné 
zakázky. 
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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 2020 – 2023 (dále jen „Plán“) je dlouhodobý 

rozvoj fakulty jako vědecko-výzkumného pracoviště domácího i mezinárodního významu. 

FMV rozvíjí poznání v oblasti mezinárodních ekonomických a politických vztahů, profiluje se 

jako mezinárodně orientované, interdisciplinární a metodologicky pluralitní výzkumné 

pracoviště. 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, politických a 

právních věd, veřejné správy a jazykovědy. Z obsahového hlediska rozvíjí prioritně oblasti 

výzkumu, které umožňují dosáhnout potřebného výzkumného zaměření fakulty při 

současném využití jejího interdisciplinárního charakteru. Specializuje se na 

makroekonomické, mikroekonomické, politické, bezpečnostní a právní aspekty 

mezinárodních vztahů v kontextu udržitelného rozvoje a spotřeby s důrazem na koncept 

společenské odpovědnosti zájmových subjektů. Hlavními směry výzkumu jsou: 

Materiál odsouhlasený vedením FMV dne 29. ledna 2020 a kolegiem 

děkana dne 19. února 2020 

http://fmv.vse.cz/
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• politická ekonomie, globalizace a transformace;  

• proměny mezinárodního politického, bezpečnostního a právního prostředí 

v reakci na aktuální výzvy; 

• nové strategie v oblasti mezinárodního podnikání a konkurenceschopnost 

českých  podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických 

podmínkách;  

• strategické a operativní řízení podnikových procesů v mezinárodním prostředí, 

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:  

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

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

•  vybudování Mezinárodního výzkumného centra, které je výzkumným, řešitelským a 

koordinačním pracovištěm FMV;  

•  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 zejména v rámci smluvního 

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 výzkumných aktivitách realizovaných 

na FMV.  

Zvláštní pozornost ve vědecko-výzkumné činnosti je věnována mravním zásadám a 

publikační etice.  
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2. Řízení a podpora rozvoje vědy a výzkumu na FMV 

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

a renomovaným pracovištěm, 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 každoročně 

prezentuje aktualizovanou podobu Plánu na jarním zasedání Vědecké rady FMV, která ji také 

schvaluje. Tomuto plénu rovněž pravidelně předkládá vyhodnocení plnění Plánu s ohledem 

na plnění dílčích vědecko-výzkumných cílů stanovených pro daný rok (viz část 5) a finanční 

alokace zdrojů určených na rozvoj výzkumné organizace.  

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

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

především ve vyhlašování soutěží FMV v publikační činnosti (typu ESOP) a jejich administraci. 

Administruje rovněž Interní grantovou soutěž FMV a podílí se na přípravě zasedání Vědecké 

rady FMV, Grantové rady FMV a Poradní skupiny pro vědu a výzkum FMV.  

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

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

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

Jako podpůrný orgán pro rozvoj vědecké činnosti na fakultě funguje Poradní skupina pro 

vědu a výzkum FMV (dále Poradní skupina). Podílí se na stimulaci aktivit vytvářejících 

předpoklady pro posílení vědy a výzkumu v budoucím období s důrazem na 

internacionalizaci. Základním posláním Poradní skupiny je: 

 zajišťování komunikace týkající se vědecko-výzkumných aktivit fakulty s jednotlivými 

katedrami; 

 komunikace agendy spojené s hodnocením vědy a výzkumu ve vztahu k RVVI; 

 vyhledávání publikačních příležitostí a možností národních i mezinárodních grantů, 

včetně navazování kontaktů s potenciálními zahraničními partnery; 

 koordinace a metodická podpora předkládání projektů účelové podpory včetně 

projektů mezinárodních; 

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

Poradní skupinu 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 

Poradní skupiny je proděkan pro vědu a doktorské studium, který zasedání Poradní skupiny 
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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).   

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 je zásadní 

intenzivní spolupráce s vedoucími kateder FMV, které realizují doktorské studijní programy a 

s odbornými garanty těchto programů. Nástrojem posilujícím úspěšné ukončování 

doktorského studia bez zbytečných prodlev je zapojování doktorandů do výzkumných aktivit 

jednotlivých pracovišť FMV. Vedoucí kateder mohou podporovat vědeckou činnost 

doktorandů (např. formou mimořádného stipendia) z prostředků, které získají k rozvoji 

vědecko-výzkumné činnosti katedry (viz část 4). 

Podpora doktorského studia je vykonávána také prostřednictvím 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 v standardní době studia: 10.000,- Kč  

• Odměna pro školitele doktoranda, který obhájil nad rámec standardní doby studia: 

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 FMV bude stimulován zejména prostřednictvím 

nástrojů, které jsou v tomto Plánu uvedené (viz část 3 a část 4). Na úrovni fakulty bude 

zvýšení kvalifikace předmětem mimořádné odměny, kterou akademický pracovník obdrží po 

udělení příslušného akademického titulu. Odměna bude v roce 2020 vyplácena v následující 

výši: 

 Získání titulu PhD1  20.000,- Kč  

 Získání titulu docent   30.000,- Kč  

 Získání titulu profesor  50.000,- Kč 
                                                           
1
 Týká se i studentů doktorského studia, kteří se v průběhu studia stanou akademickými pracovníky. 
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Uvedené částky odpovídají plnému pracovnímu úvazku akademického pracovníka, skutečně 

vyplacené odměny se odvodí úměrně výši tohoto úvazku. 

Členům komisí pro habilitační a jmenovací řízení budou za jejich činnost vyplaceny v roce 

2020 odměny v následující výši: 

 interní členové: 1.500,- Kč 

 externí členové: 2.000,- Kč 

 odměny za zpracování posudku na habilitační práci: 4.000,- Kč  

2.4 Vydávání recenzovaných periodik FMV 

FMV jako významné vědecké pracoviště v oblasti mezinárodních vztahů bude 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. Způsobilými náklady jsou zejména 

odměny výkonným pracovníkům (šéfredaktor, redaktor, recenzenti) a náklady na šíření a 

tisk. Výše podpory periodiku, které splňuje uvedené podmínky, nepřesáhne částku 60.000,- 

Kč ročně. 

 

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 a získané mezinárodní granty (viz tabulka č. 1). Odměna za 

dosažené výsledky ve vědě může být přiznána pouze výstupům, jež budou zaneseny do 

databáze publikační činnosti VŠE a budou uplatněny 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 publikace, která bude předmětem mimořádné odměny, bude splňovat nejenom 

zveřejnění v impaktovaném časopise (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 (podle 
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výše IF). Důraz je přitom kladen na obory, které jsou na FMV akreditovány. Každý záznam 

excelentní publikační činnosti bude individuálně verifikován vedením FMV. 

Podávání mezinárodních výzkumných projektů bude podporováno a odměňováno 

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

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

evropského či světového (př. Horizon Europe). 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) 

 

Na fakultní úrovni bude řízeno a podporováno získávání špičkových zahraničních vědeckých 

pracovníků, kteří posílí vědecké kapacity FMV (ať už krátkodobě anebo dlouhodobě). Tito 

pracovníci budou myšlenkovou a metodologickou inspirací pro akademické pracovníky FMV, 

přispějí k profilaci jádrové výzkumné činnosti fakulty a pomohou zvýšit prestiž fakulty 

v mezinárodním prostředí. Na jejich financování se budou rovným dílem podílet příslušné 

katedry společně s fakultou, a to zejména z prostředků určených pro rozvoj výzkumné 

instituce. Ve vhodných případech bude také použito podpory z celoškolských zdrojů (typu 

Katalog podpor).  

Na FMV bylo zřízeno Mezinárodní výzkumné centrum (dále Centrum), které je výzkumným, 

řešitelským a koordinačním pracovištěm FMV pro mezinárodní ekonomické i politické 

vztahy. Svoji činnost soustřeďuje na kvalitní výzkum zahrnující publikace výstupů tohoto 

výzkumu ve špičkových světových časopisech. Tyto výstupy současně slouží jako základ pro 

podávání grantových projektů k národním a mezinárodním vědeckým agenturám. Centrum 

je financované z prostředků projektů, které svou činností získá. Jeho činnost může být 

dotována i z prostředků určených pro rozvoj výzkumné organizace a to zejména na 

organizaci a zajištění odborných seminářů uskutečňovaných na FMV. 

 

4. Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV 

Vědecko-výzkumnou činností se míní zejména publikační činnost (publikace typu Jimp, Jsc, Jost, 

odborná kniha, kapitola v odborné knize, sborník indexovaný v databázi CPCI či Scopus 

apod.); návrhy projektů účelové podpory domácí i zahraniční (fakulta se podílí na finanční 

spoluúčasti na těchto projektech, je-li vyžadována); účast na konferencích domácích i 

mezinárodních s aktivním příspěvkem a s publikací ve sborníku (či ekvivalentně s publikací 

v recenzovaném časopise); členství v redakčních radách odborných časopisů; vytváření 

dílčích výzkumných týmů apod. Všechny tyto činnosti mohou být podporovány z prostředků 
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určených na rozvoj výzkumné organizace, které jsou přiděleny katedrám. Dále lze za tyto 

prostředky pořizovat informační zdroje (literaturu, časopisy, databáze apod.). 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.  

Pro hodnocení publikační činnosti, které je základem pro rozdělení prostředků určených na 

rozvoj vědecko-výzkumné činnosti kateder, platí metodika výpočtu, která vzešla z 

doporučení Poradní skupiny (dříve Fakultního výzkumného týmu). Vyhodnocení je založeno 

na třech pilířích: 

1. pilíř fixace/stabilita - tvoří 40 % rozdělovaných prostředků, poměry kateder na 

publikační činnosti fakulty budou pro r. 2020 zprůměrovány za období let 2016-

18; 

2. pilíř publikace - má tři části a bude tvořit 40 % rozdělovaných prostředků: 

a. bibliometrizovatelné výstupy budou přepočítány na body podle 

standardního vzorce, v případě WoS je relevantní výše IF (pokud je časopis 

indexován ve WoS i Scopus současně, uplatní se parametry podle WoS); 

b. hodnocení RVVI v rámci Modulu 1, kdy z hlediska hodnocení budou 

přidělené známky od hodnotitelů přepočteny na body (4 = 0 bodů; 3 = 20 

bodů; 2 = 40 bodů; 1 = 60 bodů); Poradní skupina bude výstupy 

přihlašované k hodnocení v Modulu 1 diskutovat; 

c. ostatní publikace mají fixně přidělenou hodnotu (monografie 20 bodů, 

recenzované články 2 body a sborníky CPCI 4 body). 

3. pilíř základní, aplikovaný a smluvní výzkum - tvoří 20 % rozdělovaných prostředků 

(15 % základní a aplikovaný, 5 % smluvní), přičemž relevantní je finanční hodnota 

kontraktu v absolutní výši v  roce předešlém.  

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

poplatkem za publikační náklady, bude FMV 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.  

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

pracovníků a doktorandů svého pracoviště a zároveň je účinně podporují. Prostřednictvím 

proděkana pro vědu a doktorské studium podávají vedení FMV každoročně (do konce února 

roku následujícího po roce, který je předmětem hodnocení) strukturovanou zprávu o čerpání 

přidělených prostředků.  
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5. Dílčí cíle a rámcový rozpočet pro rok 2020 s výhledem na další období 

Dílčí cíle se na rok 2020 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;  

• 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 č. 2 Podíly jednotlivých položek na rozpočtu institucionální podpory pro rok 2020 

Položka Váha (v %) 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti 
kateder  

40 

Podpora, administrativa a řízení 15 

Podpora doktorského studia a kvalifikačního 
růstu 

5 

Podpora excelentní vědecko-výzkumné 
činnosti 

25 

Režie VŠE 15 

Celkem 100 
 


