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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. S ohledem na postavení Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) v českém
a mezinárodním vysokém školství, Metodice 2017+, doporučení vnějšího hodnocení NAÚ,
doporučení Mezinárodního evaluačního panelu a zvyklostem srovnatelných univerzit
organizuje prorektor pro vědu a výzkum pravidelné roční hodnocení výkonnosti fakult v oblasti
vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti (dále jen „výkonnosti“). Tento Postup upravující
vnitřní hodnocení výkonnosti fakult v oblasti vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti (dále
jen „postup“) zejména stanoví způsob hodnocení, oblasti hodnocení a přehled základních
indikátorů pro jednotlivé oblasti hodnocení výkonnosti fakult.

ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝKONNOSTI FAKULT
1. Prorektor pro vědu a výzkum zajistí hodnocení výkonnosti fakult podle dostupných externích
a interních hodnotících zpráv, rozborů a analýz, které umožní kvalifikované a spravedlivé
stanovení relativní výkonnosti jednotlivých fakult v rámci VŠE.
2. Hodnocení výkonnosti fakult provádí expertní vědecký panel (dále jen „EVP“), který má
7 členů. Skládá se z prorektora pro vědu a výzkum a šesti proděkanů pro vědu a výzkum.
3. EVP je poradním orgánem prorektora pro vědu a výzkum.
4. Jednání EVP svolává podle potřeby prorektor pro vědu a výzkum, a to s dostatečným
předstihem. Pokud se jednání EVP nemůže zúčastnit některý z proděkanů pro vědu a výzkum,
musí na jednání za sebe zajistit kvalifikovaného zástupce.
5. Jednání EVP se mohou účastnit i další odborníci a administrativní pracovníci, avšak nemohou
se podílet na přijímání usnesení.
6. Usnesení EVP je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů EVP.
7. Z jednání EVP se pořizuje zápis, který bude obsahovat celková shrnutí hodnocených oblastí
jednotlivých fakult včetně doporučení směřujících k vyšší výkonnosti.

OBLASTI HODNOCENÍ VÝKONNOSTI FAKULT
1. V roce 2022 se EVP zaměří zejména na hodnocení výkonnosti fakult v následujících
základních oblastech: publikační výkonnost, grantová výkonnost a společenská relevance.
Doplňkovou oblastí je hodnocení kvality lidských zdrojů. Vyhodnocena budou i přijatá
opatření fakult, která reflektují poslední hodnocení výkonnosti.
2. V roce 2023 se EVP zaměří zejména na hodnocení výkonnosti fakult v následujících oblastech:
publikační výkonnost, grantová výkonnost, společenská relevance vědecko-výzkumné
činnosti, kvalita lidských zdrojů, popř. další oblasti, a to vzhledem k požadavkům, které budou
vyplývat z implementace Metodiky 17+.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INDIKÁTORŮ PRO JEDNOTLIVÉ
OBLASTI HODNOCENÍ VÝKONNOSTI FAKULT V ROCE 2022
1. Relativní výkonnost jednotlivých fakult VŠE bude v oblasti publikační výkonnosti v roce 2022
zejména posuzována s využitím následujících indikátorů: podíl na stabilizačním přídělu
(základní podíl), počet výsledků fakulty v modulu 1 M17+ se známkou 1, 2 a 3 /s vahami 5:3:1/
v období 2016-2019 včetně podílového vyjádření tohoto indikátoru (prioritní indikátor M1) a
počet výsledků v D1, Q1, Q2 a Q3 v databázi WoS a Q1 v databázi Scopus v modulu 3 M17+
/s vahami 7:5:3:1/ v období 2016-2020 včetně podílového vyjádření tohoto indikátoru (prioritní
indikátor M2). EVP na základě prioritních indikátorů a dalších podkladů stanoví relativní
hodnocení publikační výkonnosti jednotlivých fakult. Relativní publikační výkonnost fakult se
hodnotí jako průměrná (2), výrazně nadprůměrná (1) nebo výrazně podprůměrná (3). Pro
jemnější vyhodnocení může EVP využít i hodnocení 1- nebo 2.
2. Relativní výkonnost jednotlivých fakult VŠE bude v oblasti výkonnosti grantové činnosti
v roce 2022 zejména posuzována s využitím následujících indikátorů: finanční hodnota
českých externích grantů v období 2016-2020 včetně jeho podílového vyjádření (prioritní
indikátor MČ), finanční hodnota zahraničních externích grantů v období 2016-2020 včetně jeho
podílového vyjádření (prioritní indikátor MZ) a finanční hodnota zahraničních externích grantů
v období 2016-2020/ celková finanční hodnota externích grantů v období 2016-2020. EVP na
základě prioritních indikátorů a dalších podkladů stanoví relativní hodnocení grantové
výkonnosti jednotlivých fakult. Relativní grantová výkonnost fakult se hodnotí jako průměrná
(2), výrazně nadprůměrná (1) nebo výrazně podprůměrná (3). Pro jemnější vyhodnocení může
EVP využít i hodnocení 1- nebo 2-.
3. Společenská relevance vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých fakult VŠE bude v roce 2022
posouzena zejména s využitím následujících indikátorů: výsledek mezinárodního hodnocení
aplikovaného výzkumu fakulty (prioritní indikátor M3), počet přijatých metodik podle
standardu AACSB v období 2016-2020 a počet získaných ocenění v oblasti vědeckovýzkumné činnosti podle standardu AACSB v období 2016-2020. EVP na základě prioritního
indikátoru a dalších podkladů stanoví relativní hodnocení společenské relevance vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých fakult. Společenská relevance vědecko-výzkumné činnosti
fakult se hodnotí jako průměrná (2), výrazně nadprůměrná (1) nebo výrazně podprůměrná (3).
Pro jemnější vyhodnocení může EVP využít i hodnocení 1- nebo 2-.
4. Relativní výkonnost jednotlivých fakult VŠE bude v oblasti kvality lidských zdrojů v roce 2022
doplňkově posouzena podle H-indexu z databáze WoS pro 7 fakultou nominovaných
akademických nebo výzkumných pracovníků s úvazkem nejméně 50 % k 31. 12. 2021.
Posouzení bude provedeno na základě nejvyšší hodnoty H indexu nominovaných, prostého
průměru a mediánu. Pokud hodnocená fakulta není oborově homogenní, pak bude vypočten
indikátor pro každý obor samostatně. EVP na základě uvedeného indikátoru a dalších podkladů
stanoví relativní hodnocení kvality lidských zdrojů jednotlivých fakult. Relativní kvalita
lidských zdrojů fakult se hodnotí jako průměrná (2), výrazně nadprůměrná (1) nebo výrazně
podprůměrná (3). Pro jemnější vyhodnocení může EVP využít i hodnocení 1- nebo 2-.
5. Součástí hodnocení vědecko-výzkumné činnosti fakult bude i posouzení adekvátnosti přijatých
fakultních opatření, reflektujících doporučení EVP z posledního provedeného hodnocení.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Součástí tohoto postupu jsou přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.
2. Prorektor pro vědu a výzkum předpokládá, že pokud použité hodnocení v roce 2022 nebude
indikovat výrazné nedostatky, tak navrhne EVP používat i v roce 2023 obdobné interní
indikátory pro hodnocení výkonnosti fakult.
3. Externí indikátory (zejména vyplývající z implementace Metodiky 17+ a akreditačního procesu
v rámci AACSB) budou v roce 2023 aplikovány přiměřeným způsobem.

V Praze dne 19. 1. 2022

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., v.r.
prorektor pro vědu a výzkum
Vysoká škola ekonomická v Praze

Přílohy:
Příloha č. 1 – Hodnocení publikační výkonnosti fakult
Příloha č. 2 – Hodnocení grantové výkonnosti fakult
Příloha č. 3 – Hodnocení společenské relevance vědecko-výzkumné činnosti fakult
Příloha č. 4 – Hodnocení kvality lidských zdrojů
Příloha č. 5 – Celkové hodnocení výkonnosti fakult
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