
Program podpory výsledků FFÚ pro hodnocení v Modulu 1 dle M2017+ (2021+) 

Cíl: podpora tvorby kvalitních výsledků VaV v kategorii přínos k poznání nebo společenská relevance (jiných než 

článek v časopise, monografie nebo sborníky z konferencí). 

• Výsledek posouzen buď podle kritéria přínos k poznání, nebo podle kritéria společenská relevance. Přínos 

k poznání posuzuje originalitu, význam a obtížnost získání výsledku zejména pro výsledky zákl. výzkumu.  

• Společenská relevance ve smyslu komerční užitečnosti (průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), 

nebo ve smyslu společenské užitečnosti či potřebnosti (typicky výzkum vznikající na společenskou resp. 

rezortní objednávku nebo ve společenských a humanitních oborech výzkum relevantní pro širší 

společnost). 

 

Výsledek:  

• Výsledek typu metodika, software, databáze, souhrnná výzkumná zpráva (Metodika 2017+  výsledky).  

• Rozsah cca 10+ stran, výsledek musí být mezinárodně kvalitní, založen na analýze a obstát v kritickém 

nezávislém hodnocení. Finální verze bude centrálně přeložena nebo korigována do AJ. 

• Výsledek musí mít kvalitu odpovídající stupni 1 či 2, výjimečně po předchozím souhlasu proděkana 

stupni 3. K výsledku by měla být dodána externí podpůrná stanoviska o využití/využitelnosti/potřebnosti. 

 

Rozpočet: obvykle max. 40 tis. Kč, z toho polovinu hradí děkanát a zbytek zdroj katedry. Odměna vyplacena po 

odevzdání výstupu a jeho posouzení na úrovni fakulty proděkanem s vyjádřením vedoucího katedry. 

 

Harmonogram:  

• Podávání přihlášek průběžně, max. rozsah návrhu 1 strana textu (struktura návrhu: navrhovatel, vymezení 

výsledku /co, rozsah, cíloví uživatelé/, požadovaná částka na řešení, termín dodání výsledku). 

• Odevzdání výstupů: do konce roku, v odůvod. případech se souhlasem proděkana do konce února násled. 

roku. 
 
 

Výběr návrhů provádí tříčlenná komise vedená proděkanem pro výzkum. Na přidělení podpory není právní nárok. 
 
 
Kvalitativní stupnice pro kritérium hodnocení „přínos k poznání“: 
(1) Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání na špičkové světové úrovni (world-leading).1 
(2) Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání na vynikající mezinárodní úrovni, ale nedosahuje nejvyšší úrovně excelence (excellent). 
(3) Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání mezinárodně uznávaný. 
(4) Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání národně uznatelný.  
(5) Výsledek, který nesplňuje standard národně uznatelné práce.2 
 
Kvalitativní stupnice pro kritérium hodnocení „společenská relevance“ je následující: 
(1) Výsledek na špičkové úrovni (world-leading), jehož využití v praxi přinese zásadní změnu s mezinárodním ekonomickým dopadem (reálný předpoklad 
širokého uplatnění na více zahraničních trzích atd.), nebo změnu s mimořádným dopadem mezinárodního charakteru na společnost (reálný předpoklad 
zásadního uplatnění na mezinárodní úrovni v oblastech veřejného zájmu). 
(2) Výsledek na vynikající úrovni (excellent), jehož využití v praxi přinese změnu s mezinárodním ekonomickým dopadem (reálný předpoklad uplatnění na 
zahraničním trhu atd.), nebo změnu s významným dopadem na společnost (reálný předpoklad zásadního uplatnění v oblastech  veřejného zájmu). 
(3) Výsledek na velmi dobré úrovni, jehož využití v praxi přinese změnu s ekonomickým dopadem na českém trhu nebo změnu s dopadem na společnost (reálný 
předpoklad uplatnění v oblastech veřejného zájmu). 
(4) Výsledek na průměrné úrovni, jehož využití v praxi přinese dílčí změnu s ekonomickým dopadem na českém trhu nebo dílčí změnu s dopadem na českou 
společnost (reálný předpoklad dílčího uplatnění v oblastech veřejného zájmu). 
(5) Výsledek na podprůměrné úrovni, jehož využití v praxi pravděpodobně nepřinese žádnou změnu s ekonomickým dopadem ani změnu s dopadem na českou 
společnost (není reálný předpoklad uplatnění v oblastech veřejného zájmu). 

 

V Praze dne 7. 5. 2021  
Leoš Vítek, proděkan pro výzkum a doktorské studium, FFÚ VŠE 

 
1 "Špičková světová úroveň" znamená absolutní standard kvality v každé oblasti i podoblasti. 
2 "Špičková světová úroveň", „mezinárodně" a "národně" uznávané v tomto kontextu označuje standardy kvality. Neodkazuje na povahu 
nebo zeměpisný rámec působnosti jednotlivých subjektů, ani na místo provádění výzkumu nebo oblast jeho šíření. Např. výzkum, který je 
zaměřen na téma specifické pro ČR, může splňovat kritéria pro "špičkovou světovou úroveň". Naopak práce s mezinárodním zaměřením 
nemusí být "špičkovým světovým, mezinárodně vynikajícím nebo mezinárodně uznávaným" standardem. 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=915665

