Směrnice č. 1DS/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU
Činnost výzkumných týmů na FEK ZČU
čl. 1 – Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice definuje pojem výzkumný tým na FEK ZČU v souladu se strategií univerzity,
stanovuje rámcová pravidla pro činnost výzkumných týmů na FEK a specifikuje zdroje
financování činnosti těchto týmů.
čl. 2 – Definice výzkumného týmu
1. Výzkumným týmem na FEK je skupina akademických či vědeckých pracovníků fakulty a
studentů doktorského (výjimečně i navazujícího magisterského) studia, která vzniká za
účelem vědeckého bádání a řešení projektů základního, aplikovaného nebo smluvního
výzkumu příbuzného či obsahově blízkého zaměření. Formální atributy výzkumného týmu
(dále jen „tým“) jsou následující:
a) tým má určeného svého vedoucího a specifikovanou oblast svého odborného zaměření;
b) tým má minimálně 6 členů;
c) členové týmu (mimo studentů) mají nenulový h-index (podle WoS);
d) tým má publikace ve WoS nebo Scopus v Q1 (řazené dle IF resp. JCR v rámci
příslušných kategorií);
e) publikace jsou citovány autory mimo ZČU;
f) doktorandi v týmu se významně podílejí na práci týmu.
2. Činnost týmu je dlouhodobějšího charakteru, není vázána na jeden konkrétní projekt či
jeden konkrétní zdroj financování.
3. Tým je po předchozím projednání ve VR FEK ustaven či zrušen rozhodnutím děkana, ve
kterém je specifikováno odborné zaměření týmu a vedoucí týmu.
čl. 3 – Organizační struktura a postavení týmu ve struktuře fakulty
1. Tým nemá charakter fakultního pracoviště, není jednotkou organizační struktur y univerzity
a fakulty. Tým má obvykle přeskatedrální charakter, není ve své činnosti přímo podřízen
vedoucímu katedry a je metodicky řízen proděkanem pro výzkum a vývoj.
2. Vedoucím týmu je docent nebo profesor s pracovním úvazkem vyšším než 0,5 na fakultě.
3. O zařazení pracovníka či studenta do týmu či jeho vyřazení z týmu rozhoduje vedoucí
týmu.
4. Každý akademický či vědecký pracovník fakulty nebo student může být členem pouze
jednoho týmu.
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5. Člen týmu může být členem řešitelského kolektivu výzkumného projektu řešeného mimo
jeho tým.
6. Formální evidence projektů a projektových žádostí včetně jejich archivace a případného
sledování podmínek udržitelnosti je vedena na fakultním středisku SPA.
čl. 4 – Rámcová náplň činnosti týmu
1. Hlavní náplní činnosti týmu je výzkumná a vývojová práce ve vědních oblastech, které
odpovídají odbornému zaměření fakulty a jejích studijních programů. Prostředkem pro
realizaci těchto činností je primárně projektová aktivita členů týmu. Výstupem
realizovaných činností jsou především vědecké publikace, výsledky aplikovaného a
smluvního výzkumu, workshopy, konference apod.
2. Projektová žádost a realizovaný projekt je přiřazen k týmu podle příslušnosti hlavního
řešitele daného projektu. Pro účely vykazování tvůrčí činnosti fakulty (např. v žádostech o
akreditaci) může být projekt i jeho publikační či jiné výstupy vykázán pod katedrou
řešitele.
čl. 5 – Formální požadavky na činnost týmu
1. O svých hlavních aktivitách a dosažených výsledcích za uplynulý kalendářní rok
zpracovává vedoucí týmu stručnou zprávu o činnosti výzkumného týmu. Obsah této zprávy
může být využit při zpracování výroční zprávy fakulty, při přípravě sebehodnotících zpráv
fakulty a dalších dokumentů obdobného charakteru a v souhrnné podobě za všechny týmy
je projednáván na jednání VR FEK.
2. Minimálně dvakrát ročně zorganizuje tým workshop pro členy týmu, a především další
pracovníky a studenty fakulty, případně přizvané hosty. Náplň workshopu je obvykle:
a) prezentace průběžných výstupů činnosti týmu,
b) diskuse nad možnými směry práce týmu včetně nových perspektivních námětů,
c) projednání možnosti spolupráce na konkrétních tématech s jinými týmy či pracovišti,
d) zhodnocení stavu řešení realizovaných projektů a diskuse o zamýšlených či
připravovaných projektech,
e) případné řešení dalších otázky týkající se práce týmu.
Termín a místo konání workshopu oznámí tým minimálně 14 dní před jeho konáním
informací na svých webových stránkách, v aktualitách na hlavní stránce fakulty a případně
na dalších místech k tomu určených (nástěnky apod.).
3. Tým se prezentuje na oficiálních webových stránkách týmu v české i anglické jazykové
verzi (umístěné na webu fek.zcu.cz), které obsahují především informace o
a) vědeckém zaměření týmu,
b) vedoucím a členech týmu,
c) řešených projektech,
d) publikačních a dalších případných výstupech činnosti týmu,
e) další údaje a informace podle uvážení týmu.
Správa těchto stránek může být na žádost týmu svěřena pracovišti SPA.
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čl. 6 – Financování týmu
1. Základním zdrojem financování činnosti týmu jsou projektové (zakázkové) prostředky.
2. Prostředky institucionální podpory výzkumu a vývoje jsou rozdělovány podle platné
Metodiky rozpočtu FEK. Primárně nejsou určeny pro podporu činnosti týmů,
v odůvodněných případech mohou být použity jako zdroj spolufinancování konkrétních
návrhů výzkumných projektů, pokud je to poskytovatelem projektu vyžadováno.
3. Zakázky projektové a další činnosti týmu jsou formálně zařazeny pod střediskem SPA.
čl. 7 - Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá platnosti 1. 3. 2017.
2. Aktuální seznam ustavených výzkumných týmů na FEK ZČU je dán rozhodnutím děkana.

V Plzni dne 28. 2. 2017

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan FEK
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