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Hlavní závěry: 

Jelikož VŠE usiluje o to být mezinárodně uznávanou výzkumnou organizací a zároveň zlepšit hodnocení VŠE v rámci 
příštího kola hodnocení Metodiky 2017+ v roce 2025, je třeba se v rámci dlouhodobé strategie zaměřit zejména na 
kvalitu výzkumné činnosti a na posílení její mezinárodní dimenze. Konkrétně se jedná o: 

1. zvýšení kvality vědecko-výzkumných výsledků hodnocených v modulu 1 Metodiky 17+,    

2. zvýšení počtu a finančního objemu řešených zahraničních výzkumných projektů, 

3. zvýšení publikačních výstupů v renomovaných impaktovaných časopisech (D1, Q1 a Q2 dle AIS WoS), a to 

zejména v oborech akreditovaných na VŠE, 

4. zvýšení počtu a finančního objemu řešených projektů smluvního výzkumu, 

5. zvýšení kvality a studijní úspěšnosti v oblasti doktorského studia. 

 

Navržená opatření: 

1. implementovat doporučení MEPu 
2. poskytnout kvalitní servis akademickým pracovníkům pro výzkumnou činnost v oblasti základního, aplikovaného 

i smluvního výzkumu (informační servis, projektová podpora, administrativní podpora, onboarding, atd.), 

3. zvýšit efektivnost alokace finančních prostředků na vědecko-výzkumnou činnost se zohledněním základních 
principů Metodiky 17+, 

4. finančně podpořit excelentní postdoky a doktorandy a podpořit přijetí nových kvalitních zahraničních doktorandů 
a postdoků, 

5. změna doporučených kritérií v rámci habilitačního a profesorského jmenovacího řízení ve smyslu posílení důrazu 

na kvalitu vědecko-výzkumné a publikační činnosti, 

6. podpora předmětů doktorského studia a workshopů zaměřených na metody vědecko-výzkumné činnosti, 
projektovou činnost a efektivní publikační činnost, zvýšení kvality práce školitelů, 

7. zefektivnit vědeckou ediční činnost na VŠE a podporovat zapojení akademických pracovníků VŠE do edičních rad 
prestižních časopisů a vědeckých panelů.  

 


