Vyhodnocení plnění Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na
Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
(2020 – 2023) za rok 2020
Materiál k projednání ve Vědecké radě FMV dne 3. března 2021
1. Finanční alokace v roce 2020
V souladu s Plánem koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2020 – 2023 (dále jen Plán), schváleným na
zasedání Vědecké rady FMV dne 4. 3. 2020 byly v roce 2020 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
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, podporu
kvalifikačního růstu akademických pracovníků a podporu vydávání recenzovaných periodik
FMV. Pro tuto oblast bylo alokováno celkem 2.408.631,- Kč, což činí 20,65 % 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. 2020
PODPOŘENÁ AKTIVITA
podpora, administrativa a řízení
podpora doktorského studia
podpora kvalifikačního růstu akademických
pracovníků
podpora vydávání recenzovaných periodik FMV
CELKEM

ALOKOVANÁ ČÁSTKA
(v Kč)
1.876.693
278.983
106.371

RELATIVNÍ PODÍL
(v %)
16,09
2,39
0,91

146.584
2.408.631

1,26
20,65

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
financovány následující výdaje: úvazek asistenta proděkana pro vědu a doktorské studium,
odměny za řídicí, koordinační, metodické a projektové činnosti pro další 2 pracovníky FMV,
veškeré materiální náklady na úseku vědy a doktorského studia, všechny administrativní

poplatky související se zahraničními platbami. 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). 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 r. 2020 došlo v souladu s Plánem k transformaci Fakultního výzkumného týmu na Poradní
skupinu pro vědu a výzkum FMV (dále Poradní skupina). Jejím hlavním úkolem je zajišťování
komunikace týkající se vědecko-výzkumných aktivit fakulty s jednotlivými katedrami
a komunikace agendy spojené s hodnocením vědy a výzkumu. Tým slouží jako podpůrná
struktura pro vědeckou činnost celé fakulty a skládá se ze zástupců jak odborných,
tak jazykových kateder FMV. Finanční náklady zahrnují odměny pro členy Poradní skupiny
(včetně zákonných odvodů), a to s přihlédnutím k účasti na jednotlivých zasedáních.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením se v r. 2020 musela Poradní skupina spolehnout
na prostředky elektronické komunikace, podařilo se totiž uskutečnit jenom jedno fyzické
zasedání. Konalo se 15. září 2020 a jeho hlavním úkolem byl předběžný výběr publikačních
výstupů do Modulu 1 Metodiky 17+, z něhož vedení FMV vybralo čtyři výstupy, které byly
k hodnocení za rok 2019 předloženy RVVI.
Celkově bylo v Plánu, který byl projednán na zasedání Vědecké rady FMV dne 4. března
2020, pro položku „podpora, administrativa a řízení“ vyhrazeno 15 % z celkové částky určené
na institucionální podporu výzkumné organizace. Skutečné čerpání v r. 2020 činilo 16,09 %
z přidělené částky, resp. 17,35 % pokud započítáme i podporu vydávání recenzovaných
periodik FMV, která v minulých letech do této položky zahrnována nebyla (proto došlo
k vyššímu než plánovanému čerpání). Podpora vydávání vlastních recenzovaných časopisů,
jež tematicky odpovídají hlavním směrům vědecké činnosti fakulty, je významnou součástí
jejích vědecko-výzkumných priorit. Financovány byly náklady na činnost redaktora a editora
časopisu Současná Evropa, dále také tisk časopisu a odměny za vypracování recenzních
posudků na odborné příspěvky.
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 2020 proběhla na zasedání Vědecké rady FMV dvě habilitační řízení akademických

pracovníků FMV (Ing. Přemysla Průši, Ph.D. a Vincenza Merelly, Ph.D., Dr., MSc). V souladu
s Plánem byla těmto pracovníkům vyplacena odměna za zvýšení kvalifikace ve výši
odpovídající jejich pracovnímu úvazku. Dále jsou v této položce zahrnuty odměny členům
komisí habilitačního a jmenovacího řízení a odměny oponentům habilitačních prací
(v souladu s výší schválenou v Plánu). V roce 2020 proběhlo na Vědecké radě FMV kromě
výše uvedených habilitačních řízení ještě jedno habilitační a jedno jmenovací řízení externích
kandidátů a byly schváleny tři další komise pro habilitační řízení.
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 2020 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. 2020 se uskutečnilo
9 úspěšných obhajob disertačních prací.
Celkem bylo v Plánu, která byla projednána na zasedání Vědecké rady FMV dne 4. března
2020, 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. 2020 činilo 3,3 % z přidělené částky, bylo tedy
nižší, než Plán předpokládal. Důvodem je zejména skutečnost, že proběhla pouze dvě
habilitační řízení akademických pracovníků FMV a proběhlo pouze po jednom habilitačním
řízení a jednom řízení o jmenování profesorem externích akademických pracovníků. Stejně
tak počet doktorandů, kteří v r. 2020 ukončili doktorské studium, byl ve srovnání
s předcházejícím rokem výrazně nižší (šlo o 9 doktorandů, zatímco v r. 2019 to bylo
15 doktorandů).
1.2 Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti
V roce 2020 bylo pro oblast podpory excelentní vědecko-výzkumné činnosti celkově
alokováno 2.840.187,- Kč, což činí cca 24,35 % 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. 2020
PODPOŘENÁ AKTIVITA
odměny za excelentní publikační a vědeckovýzkumnou činnost
řízení a činnost Mezinárodního centra excelence
spolufinancování projektů TAČR
podpora zahraničních vědeckých pracovníků
podpora projektů
CELKEM

ALOKOVANÁ ČÁSTKA
(v Kč)
443.090

RELATIVNÍ PODÍL
(v %)
3,80

613.779

5,26

607.833
1.047.205
128.280
2.840.187

5,21
8,98
1,10
24,35

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. 2020 2 články typu Jimp v časopisu Q1 (z toho
jeden D2) a 3 články typu Jimp v časopisech Q2. Ve všech případech jde o FORD 5. Social
Science (převažuje FORD 5.2 Economics and Business a 5.6 Political Science). Kromě toho
byla vydána monografie u prestižního mezinárodního vydavatelství Palgrave Macmillan
(FORD 5.6 Political Science).
Řízení a činnost Mezinárodního výzkumného centra zahrnuje část mzdových nákladů ředitele
(část byla čerpána z Katalogu podpor 2020) a také částku 100.000,- Kč, kterou centrum
disponuje zejména za účelem pořádání veřejných odborných seminářů. V r. 2020
se uskutečnilo celkem 15 seminářů (externích i interních, tzv. Brown Bag Seminars), na které
jsou pravidelně zváni všichni akademičtí pracovníci FMV. Vzhledem k protiepidemickým
opatřením se všechny semináře konaly on-line prostřednictvím platformy MS Teams.
Současně pokračovalo řešení projektu GAČR (19-16764S The quality of imports depending
on the economic maturity of the importing country).
V souladu s Plánem jsou finančně podporováni také špičkoví vědečtí pracovníci tvořící jádro
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 třem zahraničním vědeckým
pracovníkům, kteří v průběhu roku 2020 pracovali na FMV. Kromě toho bylo zahájeno
vydávání Working Paper Series, kde jsou publikovány rozpracované verze odborných statí.
Tyto pracovní texty jsou po dopracování určeny k publikování v renomovaných zahraničních
časopisech. V roce 2020 bylo vydáno pět čísel.
Formou spolufinancování byly s ohledem na zadávací dokumentaci podpořeny tři projekty
TAČR, které byly na FMV v r. 2020 řešeny. Tato grantová činnost přináší významný příspěvek
k rozvoji aplikovaného výzkumu na fakultě. V rámci podpory projektů bylo financováno
vydání odborného časopisu European Offroads of Social Science: law, economics, history,
political science, linguistics, international relations. Byla rovněž odměněna expertní činnost
pracovníků FMV, kteří svými zkušenostmi přispěli k dalšímu úspěchu při získávání projektů
základního výzkumu (GAČR) a aplikovaného výzkumu (TAČR).
1.3 Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder FMV
V roce 2020 bylo v oblasti podpory vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých kateder
s použitím metodiky, která vzešla z doporučení Poradní skupiny pro vědu a výzkum na FMV
(Metodika pro rozdělení prostředků určených na rozvoj vědecko-výzkumné činnosti kateder
pro období 2020-23) celkově rozděleno 4.665.615,- 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. 2020
KATEDRY FMV
KCR
KMO
KOPKK
KPOL
KPEP
KSE
SMSJM
KAJ
KNJ
KROJ
KRUJ
CELKEM

ALOKOVANÁ ČÁSTKA (v Kč)
278.767
557.711
434.821
385.660
540.813
955.156
1.228.640
22.666
160.726
97.509
3.147
4.665.615

RELATIVNÍ PODÍL (v %) k částce určené
katedrám
5,98
11,95
9,32
8,27
11,59
20,47
26,33
0,49
3,44
2,09
0,07
100,00

Prostředky, které byly katedrám na rok 2020 přiděleny k rozvoji a zkvalitnění vědeckovýzkumné činnosti kateder, zohledňují ve stabilizační složce výkon kateder za období
uplynulých tří let, publikace za uplynulý rok (včetně jejich kvality) a podíly na základním,
smluvním a aplikovaném výzkumu v uplynulém roce. 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. V r. 2020 byla větší
část přidělených prostředků čerpána na osobní náklady. Menší část potom na náklady věcné
(zejména nákup odborné literatury, přístup do databází a v malém množství i na pořízení
modernější výpočetní techniky). Náklady na cestovné spojené např. s vystoupením
na konferencích nebylo možné kvůli pandemii realizovat v obvyklé výši.
Katedry, resp. výzkumná centra z přidělených prostředků podporovaly také uspořádání
konferencí a workshopů, kterých se vzhledem k pandemii konalo méně než v uplynulých
letech a většinou online:




ZADRAŽILOVÁ, Dana. Udržitelnost pro výrobu a obchod aneb Být udržitelný není jen
marketingový slogan. Praha, 9. 9. 2020. Celostátní konference (Účastníků: 70, z toho
zahraničních: 0).
ZADRAŽILOVÁ, Dana, KIRCHRATHOVÁ, Martina, PROUZA, Tomáš. Retail Summit
2020 [online]. Praha, 3. 2. 2020 – 5. 2. 2020. Dostupné z: http://www.retail21.cz/.
Celosvětová konference (Účastníků: 1120, z toho zahraničních: 100).











ŠAUER, Petr. 22nd International Conference on Environmental Economics, Policy and
International Environmental Relations [online]. Praha, 19. 11. 2020 – 20. 11. 2020.
Dostupné z: https://isb.vse.cz/projects/current-projects/the-22nd-annualconference-environmental-economics-policy-and-international-relations/.
Celosvětová konference (Účastníků: 85, z toho zahraničních: 47).
ŠKRABKA, Jan, VACUŠKA, Lukáš. Právo v podnikání vybraných členských států
Evropské unie [online]. Praha, 6. 11. 2020. Dostupné
z: https://kpep.vse.cz/podrobne-informace-a-prihlaska/. Evropská konference
(Účastníků: 77, z toho zahraničních: 0). XII. ročník mezinárodní vědecké konference.
GARLICK, Jeremy Alan, STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. What Does China Want: Does China
under Xi Jinping Have a Vision for the World? [online]. Praha, 14. 2. 2020. Dostupné
z: https://cas.vse.cz/aktuality/14-2-2020-prednaska-prof-browna-what-does-chinawant-does-china-under-xi-jinping-have-a-vision-for-the-world/. Celosvětový
workshop (Účastníků: 21, z toho zahraničních: 9).
STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, JANKOVIC, Vukica, OTČENÁŠEK, Jakub. Hongkong v roce 2020:
Co čeká město protestů? [online]. Praha, 15. 1. 2020. Dostupné
z: https://cas.vse.cz/aktuality/15-1-2020-diskuse-hongkong-v-roce-2020-co-cekamesto-protestu/. Evropský workshop (Účastníků: 40, z toho zahraničních: 3).
STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, ROLENC, Jan Martin. The Islamic Republic at 41: Amid Acute
Internal and External Crises [online]. Praha, 24. 2. 2020. Dostupné
z: https://cas.vse.cz/aktuality/24-2-2020-discussion-on-iran-the-islamic-republic-at41-amid-acute-internal-and-external-crises/. Celosvětový workshop (Účastníků: 24,
z toho zahraničních: 4).

2. Vyhodnocení plnění dílčích cílů za rok 2020
Dílčí cíle byly v Plánu pro rok 2020 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;
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 (data k 22. únoru 2021):
 bylo podáno 26 návrhů projektů účelové podpory, z nichž v 9 případech šlo o projekty
mezinárodní;
 k financování byly přijaty 4 tuzemské projekty účelové podpory (2 projekty GA ČR,
2 projekty TAČR Beta 2, vyhodnocení TAČR Éta 5 není dosud známo), a 3 mezinárodní
projekty účelové podpory (2 International Visegrad Fund, 1 AKTION);
 celkově jsou v databázi publikační činnosti VŠE (PCVSE) evidovány za FMV (2020) tyto
vědecko-výzkumné výstupy:
o 8 odborných monografií,
o 18 kapitol v odborných monografiích,
o 10 článků v časopisech s impakt faktorem (z toho 2 jsou indexované
ve Web of Science v Q 1, 3 jsou indexované v Q2 a 5 je indexovaných
v Q4, kategorizováno dle AIS),
o 20 článků v časopisech z databáze Scopus,
o 47 článků recenzovaných (typu JOST) a
o 1 příspěvek publikovaný ve sborníku indexovaném v CPCI;
 fakulta uspořádala nebo spolupořádala 4 velké mezinárodní konference;
 celkem proběhla 3 habilitační řízení a jedno řízení o jmenování profesorem; z toho
se 2 habilitační řízení týkala akademických pracovníků FMV (1 habilitační řízení bylo
zastaveno na žádost uchazeče), 3 další habilitační řízení byla zahájena.
Dílčí cíle pro rok 2020 lze považovat za splněné a v mnoha parametrech překročené.
Publikační činnost soustřeďuje na kvalitní impaktfaktorové a scopusové časopisy, což je
naprosto v souladu s dlouhodobou strategií FMV. Podařilo se publikovat celkem pět výstupů
vědecké činnosti ve špičkových odborných časopisech (s AIS > 1, resp. v databázi WoS – Q1,
Q2); jeden z nich je v databázi WoS zařazen do druhého decilu, jeden je v téže databázi
zařazený v kvartilu Q1 a další tři v kvartilu Q2. Všechny tyto excelentní publikační výstupy
se váží k oborům akreditovaným a vyučovaným na FMV.
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 r. 2020 FMV
zintenzivnila podávání návrhů projektů účelové podpory, a to jak směrem k domácím, tak
zahraničním agenturám. Celkem bylo podáno 26 návrhů (z toho 9 projektů mezinárodních
typu H2020, IVF, AKTION), k financování byly přijaty 4 tuzemské projekty účelové podpory
(2 projekty GA ČR, 2 projekty TAČR Beta 2, vyhodnocení TAČR Éta 5 není dosud známo)
a 3 mezinárodní projekty (2 IVF, 1 AKTION). Zvolená strategie FMV tak přinesla významné
úspěchy. Nepodařilo se zcela naplnit pouze kritérium uspořádání 5 velkých mezinárodních
konferencí, hlavním viníkem byla světová pandemie covid-19, která podobné aktivity

mimořádně utlumila. FMV uspořádala 4 mezinárodní konference, z nich většina se konala
formou on-line.
Také v r. 2020 se FMV účastnila spolu s dalšími fakultami VŠE v Praze programu OP VVV
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 se FMV společně
s ostatními fakultami účastní dalších projektů OP VVV, a to Mezinárodní mobilita pro rozvoj
vědy na VŠE v Praze, Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních
pracovníků výzkumných organizací a Zvyšování kvality grantových schémat na vysokých
školách.
Pokud jde o srovnání rámcového rozpočtu pro rok 2020 s jeho skutečným čerpáním
(viz Tabulka 4), 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. Výjimku tvoří pouze položka Podpora, administrativa a řízení, která však oproti
původně plánované alokaci obsahuje i podporu vydávání recenzovaných periodik FMV
ve výši 1,26 %. Část prostředků nevyčerpaných v položce Podpora doktorského studia
a kvalifikačního růstu byla přesunuta právě do této položky.

Tabulka 4 Rámcový rozpočet na rok 2020 a jeho skutečné čerpání

POLOŽKA
Podpora vědecko-výzkumné
činnosti kateder
Podpora, administrativa a řízení
Podpora doktorského studia a
kvalifikačního růstu
Podpora excelentní vědeckovýzkumné činnosti
Režie VŠE
Celkem

PLÁNOVANÁ ALOKACE
(V %)
40

SKUTEČNÁ ALOKACE
(V %)
40

15
5

17,35*
3,3

25

24,35

15
100

15
100

* zahrnuje i podporu vydávání recenzovaných periodik FMV, pro kterou v plánovaném rozpočtu nebyla
vyčleněna žádná alokace z prostředků IP (původně se plánovalo čerpat tuto podporu z jiných zdrojů FMV)

Aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na Fakultě
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (2020 – 2023)
na rok 2021

Materiál ke schválení ve Vědecké radě FMV dne 3. března 2021

1. Východiska a obecná charakteristika aktualizace
Aktualizace Plánu koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na FMV VŠE v Praze na období 2020
– 2023 (dále jen Plán) pro r. 2021 je v souladu s dlouhodobými cíli fakulty v prioritních
oblastech vědy a výzkumu. V širším kontextu výzkumné organizace vychází aktualizace
ze strategického záměru MŠMT (Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol
na období od roku 2021), dlouhodobé strategie VŠE (Rámec výzkumných aktivit a Strategický
záměr VŠE pro roky 2021 –2025) a z operačních cílů (Plán realizace strategického záměru
pro rok 2021).
Hlavním strategickým záměrem FMV v oblasti vědy je intenzivní podpora excelence
výzkumné činnosti fakulty. Tento záměr plyne z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
České republiky 2021+, kde je kvalita a mezinárodní excelence ve výzkumu a vývoji
stanovena jako jedna z klíčových oblastí. Reflektuje také způsob hodnocení vědeckého
výkonu výzkumných organizací (tzv. Metodika 17+). Koncem r. 2020 proběhla plná
implementace tohoto hodnocení ve všech pěti modulech. Tato aktualizace proto zohledňuje
také doporučení mezinárodního a národního hodnocení vědecko-výzkumné činnosti FMV.
Dalším důležitým vodítkem pro rozvoj vědy a výzkumu na FMV jsou standardy akreditace
AACSB, o jejíž získání Vysoká škola ekonomická v Praze usiluje.
Z vyhodnocení plnění Plánu za r. 2020 vyplývá, že FMV úspěšně pokračuje v orientaci
na kvalitní publikační výstupy a zaznamenává významnější úspěchy jak v základním,
tak aplikovaném výzkumu. Oproti předcházejícím obdobím se snižuje počet publikací
v recenzovaných časopisech typu JOST a dochází k nárůstu publikací v časopisech
indexovaných v databázi Web of Science (WoS) či Scopus (JSC). Pro rozvoj FMV je zásadní,
že narostla zejména publikační činnost, která je v Plánu definována jako excelentní
(tj. zařazení časopisu WoS do Q1 či Q2, nebo AIS > 1). 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 z fakultních prostředků financováni také vědečtí pracovníci
Mezinárodního výzkumného centra a nově vzniklého Střediska mezinárodních studií Jana
Masaryka (od února 2021). Jejich hlavním úkolem je dosahování špičkových vědecko-

výzkumných výstupů, sdílení a přenos zkušeností a know-how směrem dovnitř fakulty.
Na financování vědeckých pracovníků výzkumných center FMV se bude fakulta v souladu
s Plánem i nadále podílet (z prostředků určených pro rozvoj výzkumné instituce). Špičkoví
zahraniční vědečtí pracovníci budou finančně podporováni z prostředků fakulty, a to rovným
dílem spolu s příslušnými katedrami. Ve vhodných případech bude také použito finanční
podpory z celoškolských zdrojů (typu Katalog podpor).
Pokud jde o grantovou aktivitu FMV, resp. úspěšnost v soutěžích účelové podpory vědeckovýzkumné činnosti, v r. 2020 se fakultě dařilo. Získala dva projekty TAČR, dva projekty GAČR
(z toho jeden na pozici spoluřešitele) a tři mezinárodní projekty (IVF, AKTION). Celkově lze
konstatovat postupné naplňování strategických cílů ve vědecko-výzkumné činnosti, na které
chce FMV navázat i v následujícím období.

2. Strategie, cíle a opatření
Základní cíle a opatření vymezené Plánem zůstávají obecně v platnosti.
Pro hodnocení publikační činnosti, které je základem pro rozdělení prostředků určených
na rozvoj vědecko-výzkumné činnosti kateder v období 2020-23, platí metodika výpočtu,
která vzešla z doporučení Poradní skupiny pro vědu a výzkum na FMV. Vyhodnocení
je založeno na třech pilířích:
1. pilíř: fixace/stabilita - tvoří 40 % rozdělovaných prostředků, poměry kateder
na publikační činnosti fakulty jsou zprůměrovány za období předcházejících tří let,
přičemž data k těmto výpočtům vycházejí z hodnocení, která jsou pravidelně
zveřejňována v Intranetu FMV (tj. pro r. 2021 půjde o data za období 2017-19);
2. pilíř: publikace za uplynulý rok1 - má tři části a tvoří 40 % rozdělovaných prostředků:
a. bibliometrizovatelné výstupy, které se přepočítávají na bodovou hodnotu podle
standardního vzorce (Body = 10 + 295 × Faktor ([Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057),
kde: N = (P - 1) / (Pmax - 1), přičemž P = pořadí časopisu v daném oboru FORD
(Fields of Research and Development) dle databáze Scopus nebo dle databáze
WoS (Web of Science) v řadě seřazené sestupně podle IF); Pmax = celkový počet
časopisů v daném oboru dle WoS nebo Scopus]), pokud je časopis indexován
ve WoS i Scopus současně, uplatní se parametry podle WoS, pokud je časopis
zařazen do více oborů FORD, použije se obor nejbližší tématu článku
a profesnímu zaměření autora. Koeficientem 2 jsou násobeny publikace Jimp,
které jsou zveřejněny v mezinárodně významném časopise nesoucím znaky
excelence (viz Plán koncepčního rozvoje vědy a výzkumu na FMV pro období

Články vzniklé ve spoluautorství se jednotlivým katedrám připočítávají v poměru, který vychází z podílu počtu
autorů na celé publikaci (např. článek se dvěma autory z různých kateder je každé katedře připočítán v hodnotě
50 % z celkově dosažené bodové hodnoty). Příslušnost autorů ke katedře je ověřována na základě záznamu
v PCVSE.

1

2020–23) a jsou bezprostředně spojené s vyučovaným studijním
oborem/programem (každou takovou publikaci verifikuje Poradní skupina);
b. hodnocení RVVI v rámci Modulu 1, kdy pro účely hodnocení jsou známky
přidělené od hodnotitelů přepočteny na fixní bodovou hodnotu (čtyřka = 0 bodů;
trojka = 20 bodů; dvojka = 40 bodů; jednička = 60 bodů), přičemž relevantní jsou
data za nejaktuálnější rok, který je k dispozici; Poradní skupina bude výstupy
přihlašované k hodnocení v Modulu 1 diskutovat a doporučí jejich seznam vedení
FMV;
c. ostatní publikace s fixně přidělenou hodnotou mají přidělenou fixní bodovou
hodnotu takto: 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; platí, že základní výzkum není primárně
zaměřen na uplatnění nebo využití v praxi (typicky GAČR), aplikovaný výzkum
je primárně zaměřen na uplatnění nebo využití v praxi (typicky TAČR), smluvní
výzkum musí být evidován v souladu s Metodickým pokynem pro realizaci a evidenci
smluvního výzkumu na Vysoké škole ekonomické v Praze a jeho výsledky v PCVSE.
Na základě zjištěných podílů bude mezi katedry rozdělena příslušná podílová částka, která
bude vyčleněna z fakultní institucionální podpory. Pro r. 2021 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 1).
V Plánu jsou excelentní publikace, jejichž autorům jsou uděleny odměny ve stanovené výši,
identifikovány zařazením ve WoS podle výše IF. Od r. 2021 dochází ke změně a excelentní
publikace ve WoS jsou identifikovány zařazením do kvartilů podle výše AIS. Stejně bude
postupováno od r. 2022 při rozdělování prostředků určených na rozvoj vědecko-výzkumné
činnosti kateder, kdy pořadí časopisu, resp. rozřazení do kvartilů v daném oboru dle WoS
bude určováno výší AIS.
FMV jako významné vědecké pracoviště v oblasti mezinárodních ekonomických a politických
vztahů bude pokračovat v podpoře vydávání vlastních recenzovaných časopisů, jež tematicky
odpovídají hlavním směrům vědecké činnosti. Podporována budou prioritně periodika
publikující příspěvky v anglickém jazyce, což zvyšuje mezinárodní dosah příspěvků a je
v souladu se strategií internacionalizace. V současnosti jde o časopis European Offroads of
Social Science: law, economics, history, political science, linguistics, international relations
a Working Paper Series. Časopis Současná Evropa, který patří k dlouhodobě podporovaným
časopisům FMV, bude zásadně transformován do anglické podoby, která bude poskytovat
prostor autorům zaměřujícím se na širší aspekty mezinárodních vztahů.

3. Dílčí cíle a rámcový rozpočet pro r. 2021
Z hlediska konkrétních výsledků vědy a výzkumu se dílčí cíle FMV na r. 2021 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 dle AIS);
uspořádat alespoň 5 velkých mezinárodních konferencí (vzhledem k pandemii covid19 pravděpodobně v on-line podobě);
zahájit alespoň 2 habilitační řízení a alespoň 1 řízení ke jmenování profesorem
a úspěšně dokončit alespoň 2 řízení (habilitační či jmenovací).

Tabulka 1 Rámcový rozpočet na rok 2021
POLOŽKA
Podpora vědecko-výzkumné činnosti kateder
Podpora, administrativa a řízení
Podpora doktorského studia a kvalifikačního
růstu
Podpora excelentní vědecko-výzkumné činnosti
Režie VŠE
Celkem

PLÁNOVANÁ ALOKACE (V %)
40
15
5
25
15
100

