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V oblasti vědní politiky na rok 2020 si Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (dále jen NF 
VŠE) stanovuje zejména následující základní priority: 
 

 výrazně posílit mezinárodní dimenzi výzkumné činnosti fakulty 
 posilovat excelenci v publikační činnosti fakulty 
 rozvíjet výzkumnou stránku doktorských studijních programů 
 vytvářet podmínky pro kvalifikační růst akademických pracovníků 
 zkvalitnit kvalitu lidských zdrojů v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. 

 
Dokument je zprávou o průběhu rozvoje vědy a výzkumu za rok 2019 a zároveň obsahuje i 
rámcový nástin činností na NF VŠE pro rok 2020. Zpráva o plánu koncepčního rozvoje 
výzkumu je každoročně zpracovávána fakultou především na základě interních dat, které 
poskytují jednotlivé katedry a pracoviště. 
 
Zpráva o plánu koncepčního rozvoje výzkumu NF VŠE navazuje na zprávy z let 2012–2018 a 
je tedy v obdobné struktuře a formátu nastaveném na počátku tohoto období: 

1) Zaměření pracovišť NF VŠE a organizace vědecké a výzkumné činnosti 
2) Vědecká a výzkumná činnost NF VŠE: 

 grantové a výzkumné projekty 
 významné konference 
 publikační činnost 

3) Závěr 
 
1. Zaměření pracovišť NF VŠE a organizace vědecké a výzkumné činnosti 
 
Věda a výzkum na NF VŠE v Praze se věnuje následujícím oblastem:  

- ekonomie,  
- hospodářská politika,  
- hospodářské dějiny,  
- regionální studia,  
- filosofie, 
- právní vědy.  
 

Fakultní pracoviště napomáhají uplatnění výsledků vlastní badatelské práce, rozvíjejí 
vědeckou výchovu, popularizují vědu a její výsledky ve společnosti. Katedry vedle teoretické 
vědecké činnosti aplikují nové objevy a poznatky do praxe a vytvářejí předpoklady pro růst 
konkurenceschopnosti české ekonomiky. Poskytují expertizy státní správě a místním 
samosprávám. Hlavními partnery NF VŠE jsou i nadále vysoké školy, vědecké a výzkumné 
instituce, vývojová pracoviště podnikatelské sféry i instituce veřejné správy v ČR i v 
zahraničí. Vědeckou a výzkumnou činnost realizují katedry a další pracoviště. Koordinuje je 
děkan společně s proděkanem pro vědu. 
 
Zaměření jednotlivých pracovišť: 
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Katedra ekonomie (KEKE) se jako každoročně zaměřila na praktické využívání ekonomické 
teorie či experimentální ekonomie v konkrétních oblastech ekonomické praxe (na trzích aktiv, 
v rámci formování očekávání ekonomických subjektů aj.). Pod zastřešením International 
Institute of Social and Economic Sciences (IISES) se podílela na pořádání mezinárodních 
konferencí se sborníkem zařazeným v databázi Web of Science (WoS). Někteří členové 
katedry intenzivně spolupracují s IISES na přípravě a publikaci International Journal of 
Economic Sciences, který je indexován v databázi WoS. 
I po spojení Katedry ekonomie (dále jen KEKE) s Katedrou institucionální, experimentální a 
environmentální ekonomie (v září 2018) byl i nadále koncentrován výzkum zejména 
do oblasti institucionální, experimentální a behaviorální ekonomie, KEKE je na NF VŠE de 
facto jediným pracovištěm, na kterém jsou kontinuálně a pravidelně řešeny granty GA ČR. 
Z oblasti pedagogické a vzdělávací nelze opomenout, že KEKE zajišťuje téměř 50 % výuky 
celé NF (měřeno dle pedagogických výkonů), za zmínku jistě stojí i organizace pravidelných 
semestrálních celofakultních odborných seminářů pro domácí i zahraniční výzkumníky 
(Research Seminar Series) či aktivní přednášková činnost na Ministerstvu obrany ČR. 
Součástí KEKE je i specializované pracoviště Laboratoř experimentální ekonomie (dále jen 
LEE), založené již v roce 2009, které i v roce 2019 poskytovalo nástroje pro provádění 
ekonomických experimentů nejen pro potřeby NF VŠE, ale i pro jiné VŠ.  
 
Katedra hospodářské a sociální politiky (KHP) zkoumá fiskální politiku a dluhové aspekty 
zemí EU v souvislosti s používanou hospodářskou politikou. Další výzkum se zaměřuje na 
základní tendence ve vývoji sociální politiky v letech 2000–2020 v ČR, EU a dalších 
vyspělých zemí. Výzkum se týkal současného vývoje evropské integrace, v rámci kterého 
katedra zpracovala projekt, týkající se hospodářsko-sociálního vývoje v zemích Evropské unie 
v uplynulých dvou dekádách s výhledem do budoucna. Výzkum se dále zaměřil na migrační 
krizi, na ekonomické aspekty globalizace a na implementaci Průmyslu 4.0 v podmínkách ČR 
v období 2018–2028, pozornost je věnována i restitučním procesům v České republice. V roce 
2020 se katedra také hodlá zaměřit na analýzu realitního trhu v České republice. 
 
Katedra hospodářských dějin (KHD) se i nadále v roce 2019 zaměřovala na výzkum 
hospodářských, politických a sociálních dějin Československa, respektive České republiky, 
střední a východní Evropy, Velké Británie a jejího impéria, Spojených států amerických, 
Dálného východu, Japonska a Číny a - obecně - na výzkum interkontinentálních (i 
vnitrokontinentálních) politických, ekonomických, sociálních a intelektuálních transferů 
včetně technologických a technických transferů zejména ve 20. století. Dále pak na 
problematiku evropské integrace, analýzu vybraných problémů z dějin dopravy, komunikace 
a cestování či dějin peněz a finančních a dalších ekonomických institucí. Rovněž zkoumá 
metodologii hospodářských, sociálních a politických dějin a dějiny mezinárodních vztahů. Ve 
výuce jsou postupně zohledňovány výsledky dosavadního bádání realizovaného v rámci 
katedry.  
 
Katedra práva (KAPR) se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti i nadále zaměřuje na oblast 
veřejné správy a její modernizaci (zejména e-Government, spisovou službu, elektronizaci a 
modernizaci veřejné správy, důvěryhodnost a autenticitu elektronických dokumentů) a dále 
nově na oblast znalecké činnosti, která nově doznává zásadních legislativních změn. V oblasti 
soukromoprávní zkoumá vybrané instituty soukromého práva a jejich ekonomické aspekty. 
Katedra dále plánuje rozšíření vědecko-výzkumné činnosti na oblast zdravotnického práva, a 
to zejména pokud jde o specifické odpovědnostní vztahy.  
 
Katedra regionálních studií (KREG) se zabývá teorií i praxí týkající se především aktuálních 
problémů hospodaření a financování veřejné správy. Výzkum se zaměřuje na problematiku 
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lokalizace na národní i regionální úrovni, konkurenceschopností regionů, či ekonomických a 
sociálních kontextů regionálního rozvoje. Otázky jsou řešeny v místním, regionálním, 
národním i mezinárodním rozměru. Souvisejí s mezinárodními integračními procesy, s 
multiplikačními efekty a vnitřními a vnějšími ekonomickými vazbami regionů a sídel 
z hlediska jejich vývojových možností. V současné době je pozornost soustředěna na zahájení 
řešení projektu GA ČR a projektu NAKI II, rovněž se plánují návrhy dalšího projektu GA ČR 
a minimálně jednoho projektu TA ČR.  
 
Katedra filosofie se zaměřuje na rozvíjení teorie spontánního řádu a filosofických koncepcí 
etiky (včetně tzv. „Computer Ethics“), na aplikace ontologie v umělé inteligenci, na 
zpracování odkazů skotského osvícenství, též na reflexi filosofických aspektů estetiky a dějin 
umění a otázek filosofie společnosti, politiky a dějin včetně aktuální teorie kolapsů; 
výzkumná činnost pokrývá i oblast dějin filosofie, teorie vědy, filosofických základů 
matematiky a filosofické legitimity libertariánského paternalismu; v souvislosti s výukou 
nového předmětu se věnuje hlubší pozornost filosofické problematice války. Katedra filosofie 
rovněž spravuje časopis E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy, který je uváděn v 
databázích RVVI, ERIH Plus, EconPapers, IDEAS RePEc atd. 
 
Středisko regionálních a správních věd (SRSV) je výzkumnou platformou pro oblasti 
regionálního rozvoje, evropské integrace a veřejné správy. Středisko regionálních a správních 
věd se zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum. Klíčovým tématem SRSV je problematika 
přímých zahraničních investic a investičních pobídek, dále se podílí na výzkumu souvisejícím 
s hodnocením dopadů investic. Výzkum regionálního a municipálního rozvoje je významně 
podporován ze soukromých zdrojů. Mezi specifická témata patří regionální geografie 
Balkánu. 
 
Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) tradičně umožňovala experimentální výzkum 
zainteresovaným výzkumníkům i studentům z ostatních fakult VŠE, FSV UK a CERGE-EI, 
Kromě toho umožňovala LEE výuku řady předmětů (AKM I, AKM II, Behavioral Finance a 
Stata), a spolupracovala na mezinárodní úrovni s Max Planck Institute for Social Law and 
Social Policy v Mnichově a University of Vienna. LEE dále otevřela svoje prostory při dni 
otevřených dveří NF VŠE, kde bylo provedeno s návštěvníky několik motivačních 
experimentů a rovněž laboratoř využívají studenti, kteří potřebují používat ekonomický 
software Stata. Svou činností bude nadále podporovat aktivity Katedry ekonomie, prostory 
laboratoře jsou nadále otevřeny také výzkumníkům jiných institucí. 
 
 
2.   Vědecká a výzkumná činnost NF VŠE 

 
Postupným zkvalitňováním a zintenzivňováním vědeckého a výzkumného procesu má být 
zvýšený počet publikovaných vědeckých monografií, impaktovaných resp. recenzovaných 
časopiseckých studií s vyšší účastí v mezinárodním vědeckém a výzkumném procesu, 
zejména vzhledem k implementaci Metodiky 17+. Sekundárně by se tyto činnosti potom měly 
projevit na zvýšení počtu profesorů, docentů ev. absolventů doktorského studia. 
 
Vlastní hodnocení se soustředí na následující body: 
- grantové a výzkumné projekty, 
- významné konference, 
- publikační činnost. 
 

 Grantové a výzkumné projekty – realizace 2019  
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Jedním z významných nástrojů k dosažení dalšího rozvoje vědy a výzkumu je podávání 
výzkumných projektů do domácích i zahraničních grantových agentur. Od roku 2014 většina 
kateder pravidelně předkládá žádost o projekt u významné grantové organizace. V roce 2019 
řešila NF VŠE sedm grantů z GA ČR.  
 
KEKE v roce 2019 získala pět projektů Interní grantové soutěže (IGS). Na katedře bylo 
řešeno i sedm projektů GA ČR: 

 17-16633S - Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: teoretický a 
experimentální výzkum (doc. van Koten) 

 17-13296S - Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn 
hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880-2000 (doc. 
Klein) 

 17-20175S - Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a 
porodnické praxe (Veronica Grembi) 

 17-16583J - Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence 
z individuálních dat (doc. Dušek) 

 19-03102S - Základ pro úspěšnou integraci - podloženo ekonomií kultury (doc. 
Berggren) 

 19-15943S - Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární 
studie (doc. Cingl) 

 19-19158S - Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární 
studie (Nargiza Alimukhamedova). 

Stejně jako v minulých letech byl i v roce 2019 řešen jeden projekt Interní rozvojové soutěže 
(IRS). V roce 2019 se KEKE (2 členové) podíleli na aplikovaném výzkumu pro Ministerstvo 
průmyslu a obchodu (MPO ČR). 
KHP získala v roce 2019 celkem čtyři projekty v rámci IGS. KHP také participovala na řešení 
projektu GA ČR – „Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb“, 
2017–2019, spoluřešitelka doc. Zamrazilová (hlavní řešitel FFÚ VŠE doc. Teplý). 
KHD získala v roce 2019 čtyři granty v IGS. Členové katedry se i v roce 2019 aktivně 
podíleli na řešení dlouhodobého projektu OP VVV ESF „Rozvoj vzdělávací a dalších činností 
a podpora kvality na VŠE v Praze“ (č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342), a to ve 
spolupráci s dalšími katedrami NF a fakultami VŠE v Praze. 
KAPR získala v roce 2019 jeden projekt IGS. 
KREG byla v roce 2019 spoluřešitelem projektu Horizon 2020 WP 2014/2015 “Europe as a 
Global Actor”, Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and 
reflective societies, Call H2020-INT-1-2015: The cultural, scientific and social dimension of 
EU-LAC relations, duben 2016 – duben 2019. Katedra byla dále spoluřešitelem projektu 
s širokou mezinárodní spoluprací v rámci V4 Network on Entrepreneurship. V roce 2019 
podala KREG dva návrhy do Grantové agentury ČR, z nichž jeden byl přijat a bude řešen 
v období 2020-2022 (Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a 
venkovem). V roce 2019 byl také přijat k financování projekt v rámci NAKI II Program na 
podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 
2016 až 2022, s názvem Průmysl a umění: opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby 
hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, 
architekty a designéry, kde KREG působí v roli spoluřešitele. KREG v roce 2019 také podala 
jeden úspěšný návrh na IGS. 
KAFE participovala na řešení projektu GA ČR „Fokusovaná kategorizační síla webových 
ontologií“ (2018-2020), spoluřešitel dr. Vacura (hlavní řešitel FIS VŠE prof. Svátek). 
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V oblasti plnění grantových a výzkumných úkolů bylo na fakultě počátkem roku 2019 podáno 
sedm žádostí o GA ČR a NF VŠE zaznamenala významný úspěch, neboť z těchto žádostí 
koncem roku uspěly celkem dvě. 
 

 Grantové a výzkumné projekty – plán 2020 
 
Předpokládá se, že v roce 2020 NF VŠE podá nejméně pět projektů GA ČR a dva projekty 
TA ČR. 
 
Další plánované aktivity: 
KEKE bude i nadále řešit projekty GA ČR, je předloženo 5 projektů IGS i je podán jeden 
projekt IRS. 
KHP předloží 2 nové projekty IGS a bude pokračovat v řešení 2 pokračujících projektů. 
Rovněž připraví jeden projekt do GA ČR. 
KHD předloží celkem tři návrhy na IGS a pravděpodobně jeden návrh projektu GA ČR. 
KREG -  v letech 2020-2022 bude řešen jeden projekt GA ČR, přijatý koncem roku 2019 
s názvem „Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem“ 
(řešitel doc. Pělucha). Bude řešen projekt NAKI II, Program na podporu aplikovaného 
výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022, s 
názvem Průmysl a umění: opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů 
hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a 
designéry. Dále bude podán další jeden návrh do GA ČR. Budou podány 2 projekty do 
Technické agentury ČR. Předpokládá se také podání jednoho projektu IGS. 
KAPR podá jeden návrh do IGS. 
KAFE bude v období 2020-2022 řešit jeden nový grantový projekt GA ČR („Perspektivy 
paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou filosofii“, 
reg. č. 20-06678S; řešitel Ing. Špecián) a pokračovat ve spolupráci na grantu GA ČR 
„Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií“, který se realizuje na FIS VŠE 
(spoluřešitel dr. Vacura za KAFE, hlavní řešitel prof. Svátek).   

Velký počet členů NF VŠE je zapojen v dlouhodobém projektu OP VVV ESF, v jehož rámci 
aktivně participuje na aktualizaci a modernizaci studijních programů či školení různého 
zaměření. 
 
Obecně lze konstatovat nižší zájem o aplikovaný výzkum, kdy na rok 2020 není plánován 
prozatím žádný. Řada požadavků ze strany veřejného sektoru je však předkládána operativně 
během roku a proto se obtížně plánuje. 
 

 Významné konference 2019 a předpoklad na rok 2020 
 
KEKE spolupořádala v roce 2019 tři zahraniční konference, a i v nadcházejícím roce 2020 
bude pokračovat v této činnosti v daném rozsahu a kvalitě. V roce 2019 se jednalo o 
mezinárodní konference:  
- 11th Economics & Finance Conference, The International Institute of Social and Economic 
Sciences, Řím, Itálie  
- 12th Economics & Finance Conference, The International Institute of Social and Economic 
Sciences, Dubrovník, Chorvatsko 
- IISE International Academic Conference, The International Institute of Social and Economic 
Sciences, Barcelona, Španělsko. 
KHP uspořádala 2 odborné workshopy („Problematika dostupného bydlení a „Důchodová 
reforma v ČR“). V listopadu 2019 dále uspořádala slavnostní konferenci „30 let trnité cesty ke 
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svobodě“, na níž vystoupili přední představitelé politického a vědeckého života. Členové 
katedry se aktivně zúčastnili mnoha domácích a zahraničních konferencí.  
KHD uspořádala v roce 2019 dva odborné workshopy („Přístupy vybraných typů politických 
režimů k hospodářské politice v letech 1939–1949“; „Význam a role exportu Škodových 
závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy“) na NF VŠE 
v Praze, a to i s účastí členů a doktorandů KHD. Rovněž realizovala 5 konkrétních účastí 
členů i doktorandů na domácích konferencích (např. v Praze) a 6 aktivních účastí na 
zahraničních konferencích a  2 účasti u diskuzního kulatého stolu (např. v Maďarsku, Francii 
aj.). I v roce 2020 členové a doktorandi KHD plánují organizaci a účast na odborných 
workshopech,  domácích a zahraničních konferencích, například v Itálii, Maďarsku, na 
Slovensku aj. 
KAFE realizovala tři vystoupení na konferencích v zahraničí; na rok 2020 se plánují čtyři  
vystoupení na zahraničních konferencích. 
KREG spoluorganizovala mezinárodní konferenci s názvem „International Conference on the 
Challenges and good practices of SMEs in V4 countries“ v Budapešti ve dnech 25. a 26. září 
2019. Akce se konala v rámci projektu podpořeného z Visegrádského fondu. Dále 
spolupořádala 4. ročník studentské vědecké konferenci o ekonomice v měřítku města nebo 
regionu MĚ100, Praha (5.-6. 11. 2019). KREG vysílala své členy na další významná odborná 
setkání a mezinárodní konference (RSA Annual Conference v Santiago de Compostela ve 
Španělsku, 10. ročník mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti. Brno 
atp.). V listopadu 2020 bude KREG opět spolupořádat 5. ročník studentské vědecké 
konferenci o ekonomice v měřítku města nebo regionu MĚ100 a dále bude spoluorganizovat 
International Workshop on the challenges and good practices of SMEs in V4 countries. 
Bratislava, Slovensko, 21.1.-22.1.2020. Jednotliví členové KREG se budou i v roce 2020 
aktivně účastnit významných konferencí (např. 2020 RSA Annual Conference. 
Transfromations: Relational Spaces, beyond Urban nad Rural. Lubljana (Slovinsko). KREG 
dále vysílala své členy na významná odborná setkání, zároveň zaslala podklady pro 
kandidaturu VŠE na pořádání výroční celoevropské mezinárodní konference organizace 
Regional Studies Association (RSA) na rok 2020. 
KAPR realizovala vystoupení na konferenci Institutu postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví orientované na ošetřovatelskou dokumentaci, dále na České lékařské komoře 
v oblasti akutní medicíny a rovněž na mezioborové konferenci Prevence infekcí a hojení ran. 
A dále na mezinárodní konferenci v oboru veřejné správy. KAPR vede jednání o participaci 
na realizaci konference v oblasti veřejného zdraví v roce 2020. 
 
Pozitivní skutečností je, že z porovnání konferenční činnosti mezi roky 2018 až 2019 je 
patrný nárůst aktivit, především v oblasti pořádání odborných setkání a pořádání konferencí se 
zahraničními partnery.  
 

 Publikační činnost  
 
V tomto bodě zprávy jsou evidovány pouze monografie a publikace v periodikách 
evidovaných v databázích WoS, Scopus a ERIH. Hlavním důvodem je skutečnost, že MŠMT 
v současnosti hodnotí vědecké činnosti vysokých škol a fakult především skrze tyto 
publikační aktivity. 
 
Na rozdíl od předchozích bodů jsou publikace uváděny pouze souhrnnými čísly, protože 
podrobné údaje jsou každému k dispozici ve školní databázi. Stav databáze VŠE (PCVSE), ze 
které tato zpráva vychází, je k 24. 1. 2020, tj. ještě před ukončením zápisů publikačních 
aktivit za uplynulý rok, které je každoročně dáno koncem února. 
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KEKE publikovala 11 článků s nenulovým impakt faktorem, z toho 5 článků ve čtvrtém 
kvartilu (Q4), 1 článek v Q3, 2 články v Q2 a 3 články v Q1 (2 články současně v prvním 
decilu (D1)). Dále byla publikována jedna knižní monografie a jeden článek evidovaný 
v databázi ERIH. V soutěži Cena rektora za vědeckou publikační činnost studentů 
doktorského studia se umístil na 1. místě se svým článkem Ing. Vojtěch Kotrba.  
KHP publikovala čtyři monografie a šest článků v periodikách zařazených do databáze WoS.  
KHD publikovala tři recenzované kolektivní monografie, 5 článků v odborných časopisech 
z databáze ERIH a tři články v odborných časopisech  zařazených na Web of Science (resp. 
ve Scopus, časopise s nenulovým IF). Ing. Jakub Drábek obsadil v roce 2019 3. místo v 
soutěži  Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia za 
článek pod názvem „The Chadbourne Agreement (1931) and its impact on the Czechoslovak 
sugar industry“, který publikoval společně s prof. Alešem Skřivanem v zahraničním časopise 
Sugar Industry s nenulovým IF. 
KREG publikovala 3 monografie, 5 článků s impakt faktorem, 3 v ERIH a několik příspěvků 
ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí. 
KAFE publikovala jednu monografii, dva články v databázi WoS, jeden v databázi Scopus a 
další článek v databázi WoS je přijat k publikaci v roce 2020. Na rok 2020 jsou zatím 
plánovány 2 články v databázi WoS, 2 články v databázi Scipus a 3 články v databázi ERIH. 
KAPR publikovala monografii (ve spoluautorství) v oblasti práva informačních technologií. 
 
Vedle pedagogických pracovníků úspěšně publikují také doktorandi. 
 
Na úrovni vedení NF VŠE je také pozitivně hodnocena skutečnost, že stoupá podíl 
akademických pracovníků na kvalitních publikacích, především článcích v impaktovaných 
časopisech, což se ve výsledku také projevuje ve větším počtu habilitačních a profesorských 
řízení na NF VŠE v posledních letech. 
 
3.   Závěr 
 
V podstatě všechny hodnocené aktivity kateder NF VŠE měly zacílit na posílení vědecké, 
výzkumné a publikační činnosti na základě bodového hodnocení jejích výsledků tzv. RIV, 
které bylo rozhodujícím ukazatelem při posuzování vědecké a výzkumné činnosti vysokých 
škol v ČR. Klíčové je tedy množství vysoce hodnocených odborných knih a článků 
v periodikách WoS, Scopus ev. ERIH.  
Z uváděných informací je zřejmé, že se NF VŠE adaptovala na dosud používané způsoby 
hodnocení vědecké a výzkumné činnosti se všemi klady i zápory, které tento způsob 
hodnocení vědy sebou nese.  
Je však nutné připravit se na nové hodnocení prostřednictvím Metodiky 17+. Hlavním 
přínosem je rozšíření a především zkvalitnění publikační činnosti. Podle předběžných 
výsledků za rok 2019, lze předpokládat, že by si NF VŠE měla v oblasti publikací 
evidovaných ve WoS a v odborných knihách své velmi dobré postavení v rámci Vysoké školy 
ekonomické udržet. 
Novým pozitivním prvkem v oblasti vědeckých aktivit je navyšování počtu konferencí a 
dalších odborných setkání pořádaných a spolupořádaných katedrami VŠE v posledním 
období. 
Ve větší míře se rovněž daří zapojovat studenty zejména doktorského studia do vědecko-
výzkumných týmů. 
Ve stavu útlumu se však stále nachází aplikovaný výzkum, jehož výstupy jsou v rámci RIV 
ohodnocené méně nebo vůbec. 
Na NF VŠE nadále podporují aktivity, které se dlouhodobě osvědčují. V souvislosti s novými 
připravovanými pravidly hodnocení vědecké a výzkumné činnosti (Metodika 17+) se počítá i 
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se zaváděním některých nových prvků, které mají podpořit vědeckou a výzkumnou činnost 
vč. publikačních výstupů.   
Mezi podporované činnosti může patřit: 
- vznik specializovaných výzkumných týmů, které vykazují nadstandardní výsledky ve 
výzkumu a vývoji, 
- podpora vzniku mezifakultních týmů, 
- snižování přímé výuky pracovníků, kteří budou působit ve specializovaných výzkumných 
pracovištích, 
 - poskytování studijního volna pro přípravu na kvalifikační růst, 
- poskytování příspěvků na pobyty v zahraničí přednostně pracovníkům, kteří připraví 
společné publikace se zahraničními autory v periodikách evidovaných v databázích WoS a 
Scopus,  
- možnost kombinovat zdroje kateder (především institucionální podpory) se zdroji fakulty a 
školy při proplácení účastnických poplatků a dopravy na významné mezinárodní konference 
- možnost nabídky pracovních úvazků nejlepším absolventům doktorského studia pro jejich 
další působení na NF VŠE, 
- nominování kandidátů do post doktorandských kurzů i v následujících obdobích, 
- publikování nejlepších prací studentů, především prací úspěšných v Soutěži o cenu děkana 
(SOCD) či ESOP, ale také dalších studií vzniklých z kvalifikačních prací, případně i se 
spoluautorstvím pedagogů. 
 
Hodnocení vědecké a publikační činnosti vysokých škol (tzv. Metodika 17+) pro další období 
je ve fázi implementace, kdy nejsou jednoznačně známy hlavní faktory hodnocení ani jejich 
váhy do budoucna. Proto mezi hlavní cíle rozvoje vědy a výzkumu na NF VŠE stále zůstává 
publikování významných vědeckých prací (především odborných knih a článků v časopisech 
z databáze WoS), získávání významných grantů a projektů, zvyšování vědecké kvalifikace 
zaměstnanců NF VŠE prostřednictvím habilitačního a profesorského řízení, ale také zvýšení 
zainteresovanosti vyučujících na publikační činnosti v zahraničních časopisech, které jsou 
zahrnuty při použitém ukazateli AIS zejména v prvním a druhém kvartilu. Nově se pozornost 
zaměřuje také na pořádání konferencí se zahraničními partnery. 
 
 


