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Rámec strategie výzkumné činnosti 

 

(příloha Plánu realizace dlouhodobého záměru VŠFS pro rok 2020) 

 

1. Mise a vize VŠFS ve výzkumu 

 

Misí Vysoké školy finanční a správní v oblasti výzkumu je být respektovanou vysokou školou, 

provádějící vlastní nezávislý výzkum, přinášející nové a přínosné poznatky, šířené na 

nevýlučném a nediskriminačním základě. K tomu dochází prostřednictvím veřejně přístupných 

publikací, prostřednictvím výuky a přenášením výsledků výzkumu do praxe.  

 

Oblastmi našeho výzkumu jsou zejména ekonomie a hospodářská politika, finance, disciplíny 

z oblasti ekonomie podniku včetně managementu a marketingu, vybrané oblasti práva a 

kriminologie, oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje. 

 

Naší vizí je podílet se na řešení globálních výzev výzkumu (a to i v mezinárodních výzkumných 

konsorciích), jako jsou finanční stabilita, digitální ekonomika a průmysl 4.0, bezpečnost včetně 

kyberbezpečnosti. 

 

 

2. Cíle a strategie jejich dosažení 

 

Prioritním cílem VŠFS v oblasti výzkumu je udržení statusu výzkumné organizace a na to 

navazující realizace výzkumných projektů, včetně projektů s veřejnou podporou od 

významných poskytovatelů (včetně projektů zahraniční spolupráce). 

 

Jedním z cílů je prostřednictvím výzkumu zdokonalovat schopnosti a dovednosti studentů. 

Proto jsou do výzkumu zapojování studenti zejména magisterských a doktorských studijních 

programů. Kontinuita výzkumu musí být zajištěna posilováním kompetencí začínajících 

výzkumníků – akademických pracovníků (např. formou juniorských projektů).  

 

Strategií k dosažení tohoto cíle je udržení vysoké úrovně naší publikační činnosti a vytvoření 

příznivých podmínek pro výzkum ve směru personálním, finančním, institucionálním, 

materiálním.  

 

K prezentacím výsledků našeho výzkumu, k výměně názorů a zkušeností v rámci vědecké 

komunity slouží pořádání vědeckých konferencí, seminářů a diskusních fór a také soutěží 

spojených s oceněním vítězných prací.  

 

Realizace výzkumu a přenášení jeho výsledků do praxe se neobejde bez rozvíjení spolupráce 

s podnikatelskou sférou s rámci výzkumných projektů a veřejných zakázek (zejména s podporu 

TA ČR) nebo přímou spoluprací.  

 

Významnou součástí strategie je implementace metodiky hodnocení výzkumných organizací 

Metodika 2017+ (její celonárodní moduly 1 a 2 a její moduly pro segment vysokých škol 3, 4 

a 5) a na ní navázané institucionální financování. VŠFS bude upravovat své strategické přístupy 

na základě doporučení vyplývajících z hodnocení v segmentu vysokých škol.  
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Další strategické postupy jsou určeny pravidly a požadavky poskytovatelů podpor výzkumu, 

jako jsou GA ČR, TA ČR, MV, MZe, MSp, MK a další, určené jejich koncepcemi, programy 

a veřejnými soutěžemi.   

 

3. Národní a mezinárodní kontext výzkumu 

 

Rámec strategie výzkumné činnosti VŠFS zohledňuje zejména následující základní dokumenty, 

které mají vztah k výzkumu na národní úrovni. 

 

1) Inovační strategie České republiky 2019-20301 

V této strategii se nás dotýkají zejména výzkumná témata: 

- pilíř Národní start-up a spin-off infrastruktura, 

- pilíř Digitální stát, výroba,  

- pilíř Chytrý marketing. 

 

2) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-20202 

Jde zejména o obory a výzkumná témata: 

- Sektorová platforma Digitální ekonomika a průmysl 4.0 („Kybernetická bezpečnost“); 

- Potřeby v oblasti resortního výzkumu – Výzkum v oblasti sociálně pojistných systémů 

(„Oblast důchodového systému a důchodového pojištění“, „Oblast nemocenského 

pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a úrazového pojištění“); 

- a služby. 

 

3) Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací3 (a na ně 

navazující Národní RIS3 strategie4) 

Jde zejména o priority: 

- Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech (zejména „Posílení udržitelnosti 

výroby a dalších ekonomických aktivit“ a „Mapování a analýza konkurenčních výhod“); 

- Sociální a kulturní výzvy (zejména „vládnutí a správa“ a „Kultura, hodnoty, identita a 

tradice“);  

- Bezpečná společnost (zejména „Bezpečnost občanů“ a „Bezpečnost kritických 

infrastruktur a zdrojů“). 

 

                                                 
1 Inovační strategie byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 104. Jedná se o strategický 

rámcový plán, který předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a má pomoci ČR se během 

dvanácti let posunout mezi nejinovativnější země Evropy. Součástí strategie je zavedení nové značky The Czech 

Republic: The Country For The Future. 
2 Národní politika byla schválena Usnesením vlády ze dne 17. 2. 2016 č. 135. Dokument určuje klíčové obory a 

výzkumná témata, na něž by se měl aplikovaný výzkum zaměřit a také navrhuje změny v řízení a financování 

vědy tak, aby vznikalo víc špičkových vědeckých výsledků a do výzkumu a vývoje se víc zapojovaly firmy. 
3 Národní priority byly schváleny Usnesením vlády 9. 7. 2012 č. 552. Priority VaVaI jsou platné na období do 

roku 2030 s postupným plněním. Materiál obsahuje popis jednotlivých prioritních oblastí a podoblastí, uvádí 

vazby mezi jednotlivými oblastmi a definuje několik systémových opatření. 
4 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie 

- Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation). Strategie byla vytvořena za účelem vytipování 

vhodných perspektivních oblastí ekonomiky, které by měly být následně podpořeny z evropských strukturálních a 

investičních fondů (ESIF). Agenda této aktualizovaná strategie (s účinností k 1. dubnu 2018) byla převedena z 

Úřadu vlády ČR na Ministerstvo průmyslu a obchodu.  
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4) Výzvy 21. století a 4 oblasti programu ÉTA Technologické agentury ČR5 

Jde zejména po výzkumné oblasti: 

- Člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn 

a výzev 21. století („Principy čtvrté průmyslové revoluce“, „Sociálně pojistné 

systémy“); 

- Člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst 

a obcí a stavební kultury („Globalizace a regionalizace“); 

- Člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje 

kompetencí pro 21. století („Digitální a kreativní ekonomika“, „Zakládání podniků, 

kultura a etika podnikání“); 

- Člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných 

politik, veřejné správy a samosprávy a veřejných služeb orientovaných na občana 

(„Veřejné služby orientované na občana“). 

 

 

Mezinárodní rozměr výzkumu vychází zejména z dokumentu MŠMT Akční plán mezinárodní 

spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí VaV 2017-20206.  

Zde jsou perspektivní směry zapojení VŠFS: 

- do podpory bilaterální spolupráce ČR ve VaV v programu INTER-EXCELLENCE a 

jeho podprogram INTER-ACTION umožňující poskytnutí podpory projektům VaV 

realizovaným českými výzkumnými týmy v bilaterálních relacích v oblastech 

základního a aplikovaného výzkumu, a to jak při zapojení výzkumných organizací, tak 

podniků v relacích s členskými státy EU i státy mimoevropskými, 

- specifickým nástrojem podpory bilaterální spolupráce ČR ve VaV je česko-norský 

výzkumný program financovaný prostřednictvím Finančního mechanismu 

EHP/Norsko, 

- specifické výzvy OP VVV a navazujícího OP JAK podle jeho možností na podporu 

mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, které budou zahrnovat jak pobyty 

českých výzkumných pracovníků na zahraničních výzkumných organizacích, tak 

pobyty zahraničních výzkumných pracovníků na výzkumných organizacích v ČR. 

 

 

4. Institucionální nástroje pro naplňování výzkumné strategie  

 

Podporu aktivitám výzkumu a vývoje na VŠFS zajišťují tři pracoviště, a to: 

- Odbor výzkumu a vývoje, 

- Odbor knihovnických a nakladatelských služeb, 

- Univerzitní výzkumné centrum jako koordinátor činností tří laboratoří fakult (Laboratoř 

empirických studií, Laboratoř neuromarketingu a marketingových analýz, Laboratoř 

kriminalistiky a forenzních disciplín). 

                                                 
5 Program ÉTA podporuje společenské, humanitní a umělecké vědy v činnostech aplikovaného výzkumu a inovací 

a svěřuje jim tvorbu návrhů řešení tzv. Výzev a příležitostí 21. století, kterým člověk a společnost v současné 

době čelí. V současnosti jde o 3. veřejnou soutěž programu Éta, vyhlášenou v září 2019.  
6 Akční plán byl schválen Usnesením vlády dne 9. 12. 2016 č. 1179. Postihuje problematiku mezinárodní 

spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a otázky internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR v několika 

dílčích perspektivách, které zahrnují zejména mezinárodní spolupráci a internacionalizaci výzkumných 

infrastruktur ČR a integraci týmů výzkumných organizací a podniků ČR do mezinárodních aktivit, které jsou 

rozvíjeny v rámci různorodých finančních nástrojů podpory multilaterální a bilaterální spolupráce ve výzkumu 

a vývoji.  
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Institucionální pravidla, ovlivňující výzkum a vývoj na VŠFS, jsou zakotvena v interních 

předpisech: 

 

a) Motivační působení na tvůrčí činnost akademických pracovníků jsou formulovány v: 

- Rozhodnutí rektorky č. 212 / 2016 Požadavky na výzkumnou, publikační a další tvůrčí 

činnost a jejich vyhodnocování, kde jsou stanoveny minimální požadavky na publikační 

a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků pro tříleté období, 

- Metodický pokyn prorektora pro výzkum a vývoj č. 1 /2019 Postup při vyhodnocování 

a odměňování nadstandardní publikační činnosti, 

- směrnice Motivace zaměstnanců VŠFS (v platném znění), včetně specifikace odměn za 

jednotlivé publikační výstupy. 

 

b) Předpisy k využití veřejných podpor výzkumu, k evidenci tvůrčí činnosti a navazující 

předpisy: 

- Rozhodnutí rektorky č. 250/ 2019 Interní grantová agentura (pravidla interních 

výzkumných projektů, včetně projektů v rámci specifického vysokoškolského 

výzkumu),  

- Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 1/2016-2017 Evidence výsledků výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, práva k výsledkům a jejich využití (včetně pravidel 

evidence publikační činnosti v Informačním systému), 

- Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 2 / 2013-2014 Proplácení publikačních 

poplatků. 

 

Plány publikační a další tvůrčí činnosti jednotlivých akademických pracovníků jsou určeny a 

vyhodnocovány v ročních „osobních listech“ a tříletých „plánech osobního rozvoje“, které jsou 

v kompetenci vedení kateder a fakult. 

 

Podpora tvůrčí činnosti doktorandů je zakotvena v interním předpisu Instrukce prorektora pro 

výzkum a vývoj č. 1/2012 Zapojení studentů doktorského studia do výuky a výzkumu.  

 

Výsledky tvůrčí činnosti doktorandů jsou hodnoceny v pravidelném ročním Hodnocení 

doktorandů s návrhy školitelů na další postup studia.  

 

K podpoře tvůrčí činnosti doktorandů přispívají každoroční konference doktorandů (za účasti 

doktorandů i z jiných vysokých škol) a dále soutěž o Cenu prof. F. Vencovského, určená 

doktorandům a postdoktorandům do 2 let po ukončení studia.  

 

 

 
 


