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Hlavní závěry: 

Jelikož VŠE usiluje o to, být uznávanou výzkumnou organizací, je třeba se v rámci dlouhodobé strategie zejména zaměřit 
na posílení mezinárodní dimenze vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti: 

1. zvýšení počtu řešených zahraničních výzkumných projektů na celkovém počtu řešených výzkumných projektů, 
2. zvýšení publikačních výstupů v zahraničí převážně v renomovaných zahraničních impaktovaných časopisech 

ekonomického, manažerského a informatického zaměření, 
3. zvýšení počtu dlouhodobých výzkumných pobytů hostujících profesorů na VŠE a výjezdů akademických 

pracovníků nebo doktorandů VŠE na respektovaná výzkumná pracoviště do zahraničí, 
4. poskytnutí kvalitního servisu akademickým pracovníkům pro domácí a zahraniční výzkumnou činnost v oblasti 

základního, aplikovaného a smluvního výzkumu (informační servis, technický servis, právní servis atd.), 
5. zvýšení kvality, studijní úspěšnosti i mezinárodní dimenze doktorského studia, 
6. modernizaci ediční činnosti vědeckých časopisů, 
7. harmonizovat fungování vědeckých rad jednotlivých fakult. 

Navržená opatření: 

1. postupně se na VŠE adaptovat na nový systém hodnocení výzkumných organizací (Metodika 17+), 
2. zajistit přípravu dlouhodobého strategického rozvojového plánu v oblasti tvůrčí činnosti a tím zkvalitnit 

dlouhodobou koncepční činnost v oblasti vědy a výzkumu, 
3. zvýšit efektivnost alokace finančních prostředků na tvůrčí činnost se zohledněním základních principů postupně 

zaváděné Metodiky 2017+, 
4. upravit metodiku hodnocení požadavků, kladených na uchazeče v rámci habilitačního a profesorského řízení, ve 

kterých je vyžadována zejména kvalitní výzkumná a publikační činnost, 
5. zahájit úpravu databáze publikační činnosti PCVSE a rovněž implementovat rozsáhlejší využívání mezinárodních 

vědeckých indikátorů v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, 
6. zintenzivnit osvětovou činnost v oblasti výzkumných mezinárodních projektů, 
7. podpořit vytvoření finančních, materiálních a dalších podmínek pro excelentní domácí a hostující zahraniční 

výzkumníky na jednotlivých fakultách, 
8. podporovat zapojení akademických pracovníků VŠE v edičních a výkonných radách uznávaných zahraničních 

časopisů, 



9. vytvořit na fakultách motivační systém pro nejlepší studenty doktorského studia formou mimořádných stipendií,  
10. posílit úlohu školitelů, zainteresovat je na úspěšném ukončení studia doktoranda, době studia, výsledcích 

doktoranda ve výzkumu,  
11. zkvalitnit propagaci doktorského studia, 
12. projednat v grémiu proděkanů pro vědu možnosti sjednocení fungování průběhu a organizace habilitačního a 

profesorského jmenovacího řízení na vědeckých radách jednotlivých fakult.  
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