


Je jich spousta a každá se preze ... ntuje ja~ ta nejlepší. Řeč 
je o českých vysokých školách. Casopis TYDEN již podruhé 
přináší unikátní srovnání tuzemských unwerzit a vysokých 
škol. Kam stojí za to podat si přihlášku? 

ž pouze posledních pár dní se mo
hou mladí lidé hlásit na největší 
české univerzity. Do konce února 

přihlášky přijímá například Masarykova 
univerzita v Brně nebo Univerzita Karlova 
v Praze. Další desítky škol berou zájemce 
až do konce března. Vyznat se v jejich 
nabídce není jednoduché. Proto redakce 

,, 
TYPNE sestavila žebříček nejlepších vy-
sokých škol v Česku. 

Je jich moc . 

,,V tuzemsku je držitelem státního sou-
hlasu působit jako vysoká škola více 
než sedmdesát institucí velmi odlišných 
kvalit. Zveřejněním vlastního hodnocení 
chceme usnadnit mladým lidem výběr vy
soké školy, inf armovat současné studenty 
o kvalitě navštěvované vzdělávací insti
tuce a zároveň ocenit ty školy, které jsou 
z našeho pohledu takovými centry vzdě
lanosti, jak si univerzity a vysoké školy 
představujeme," uvedl k žebříčkům Da
niel Kappl, výkonný ředitel vydavatel
ství Empresa Media, do jehož portfolia 

,, ,, 
spada i TYDEN. 

Redakce rozdělila vysoké · školy do 
sedmi skupin podle jejich zaměření a po
suzovala je na základě čtyř kritérií: zá
jmu uchazečů o školu, pedagogického 
zabezpečení, vědních výstupů a vněj
šího hodnocení (viz Jak jsme měřili). Na 
rozdíl od dosavadních hodnocení v tisku 
šla srovnání škol více do hloubky, kdy 
jsme například ~ědeckou činnost posu
zovali za poslední tři roky. Zajímal nás 
také nejen prostý počet akademických 
pracovn.íků, ale vyžadovali jsme po fa
kultách jen ty s relevantní vědeckou hod
ností a pracovním úvazkem ve výši mi
nimálně 0,7. Díky tomu jsou výsledky 
očištěny o takzvané agenturní pedagogy, 
kteří na škole odučí třeba jen jednu ho
dinu a dále se do jejího chodu nezapo-
. . ,, 
JUJ!. 

Zájem měly i soukromé školy 
,, 

TYDEN při získávání dat postupoval 
striktně ve spolupráci se školami. O in
formace jsme žádali ve veřejném zájmu-. 
U státních a veřejných vysokých škol je to 
nezpochybnitelné - instituce jsou financo
vány zejména z veřejných zdrojů a musejí 

být transparentní. Soukromé školy mají 
v tomto případě statut odlišný, a proto zá
leželo čistě na nich, zda budou do srov
nání zahrnuty. 

v 

,,Rada soukromých institucí se ale na-
v 

konec sama přihlásila. Ze to má smysl, 
ukázal například úspěch pražského 
CEVRO Institutu, který se v kategorii 
právo a bezpečnost již podruhé dostal 
mezi pět nejlepších škol, a překonal tak 
i některé velké fakulty univerzit s dlou
hou historií, které pobírají nemalé státní 
příspěvky," dodává Kappl. 

Do jiné kategorie spadá soukromá Uni
verzita Jana Amose Komenského v Praze 
(UJAK). Ta dostála své kontroverzní po
věsti, kdy byla dlouhodobě kritizována 

v 

Akreditační komisí CR, a dokonce jí hro-
zil zánik. Její mluvčí informace o pedago
gickém zabezpečení školy nebo statistiky 
o přihláškách časopisu neposkytl. 

Zbytečný strach 
Loňské problémy, kdy data odmítly do
dat i některé veřejné a státní školy, se 
neopakovaly. Požadované informace 
poskytla například Policejní akademie 
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Ptejte se 
VLADIMÍRA BARÁKA, 
autora přílohy o V·Š. 

V pondělí 27. 2. od 14 hodin. 

Otázky můžete klást již nyní na 
www.tyden.cz/ chat-s-osobnosti/ 
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Ceské republiky. Ačkoli se její dvě fakulty 
,, 

v rámci žebříčku TYDNE do TOP S nepro-
bojovaly, ve výsledku si nevedly vůbec 

v 

špatně. Skala kromě náročného výcviku 
budoucích policistů a bezpečnostních ex
pertů spolupracuje se zahraničními insti
tucemi, dobře se jí vede ve vědecké čin

nosti a nemá nouzi o uchazeče. 
Jiné instituce se ale stejně ošívaly a ne

závislému srovnání své školy se snažily 
zabránit. ,,Vámi připravované hodnocení 
vysokých škol může vést k poškození dob
rého jména naší univerzity, a to zveřejně

ním zavádějících výsledků tohoto hodno-
v 

cení. Zádám vás proto, abyste naši uni-
verzitu do vámi připravovaného hodno
cení nezahrnul. Pokud nebude naší žá
dosti vyhověno, budeme velmi důkladně 
vyhodnocovat dopady vašeho hodnocení 
na dobré jméno univerzity a na základě 
těchto výsledků zvážíme další kroky," 
pohrozil redakci rektor Slezské univer-

,, 
zity v Opavě Pavel Tuleja. Na to ale TY-
DEN odmítl přistoupit a fakulty této uni
verzity do srovnání zařadil. 

Slezská univerzita přitom nedopadla 
vůbec špatně - například Matematický 
ústav v Opavě se dostal v kategorii pří

rodní vědy na páté místo a lze jej ozna
čit jako vynikající matematické pracoviš
tě s kvalitním pedagogickým sborem 
a precizními vědeckými výstupy. 

Lékařství na jedničku 
Velký zájem veřejnosti vzbudily výsledky 
loňského srovnání lékařských a zdravot
nických fakult. I letos se potvrdilo, že jsou 
nadprůměrně~ Mohou se pochlubit skvě

lými odborníky, vynikající je jejich vě
decká činnost. Občany může těšit, že na 
rozdíl od řady jiných oborů o studium lé
kařských věd zájem mezi mladými přetr

vává. První místo v žebříčku i letos obsa
dila Fakulta vojenského zdravotnictví Uni
verzity obrany v Hradci Králové. Již loni si 

,, 
ze strany TYDNE vysloužila chválu a le-
tos tomu nemůže být jinak. Fakulta klí
čové ukazatele ještě vylepšila. Zvýšila po
čet pedagogů, rovněž vědecká činnost je 
vynikající. Kapacity školy jsou pro velký 
zájem studentů zcela zaplněny. V první 
pětce se také umístily hned tři lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy. 

,, 
Dodejme, že žebříček TYDNE je pouze 

orientačním hodnocením sloužícím jako 
pomůcka při volbě studia. Jedinou insti
tucí, která má ze zákona pravomoc vy
soké školy posuzovat, je Národní akredi
tační úřad pro vysoké školství. 



Zdravotnictví, 
lékařství, 
farmacie 

Umístění Název fakulty - školy Zájem o školu 

1. Fakulta vojenského zdravotnictví 
5,00 Univerzity obrany 

2. 3. lékařská fakulta Univerzity 
3,55 Karl0vy 

3. 2. lékařská fakulta Univerzity 
4,36 Karlovy 

4. Farmaceutická fakulta Univerzity 
2,28 Karlovy v Hradci Králové 

5. 1. lékařská fakulta Univerzity 
3,49 Karlovy 

Právo 
a bezpečnost 

Umístění Název fakulty - ,školy Zájem o školu 

1. Právnická fakulta 
Univerzity Karlovy 

2. Právnická fakulta Masarykovy 
univerzity 

3. Fakulta vojenského leadershipu 
Univerzity obrany 

4. Právnická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci 

CEVRO 
5. 

Institut 

Zemědělské, 
lesnické, 
veterinární vědy 

Umístění Název fakulty - školy 

1. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské 
univerzity v českých Budějovicích 

2. Fakulta veterinárního lékařství Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno 

~ 

3. Fakulta životního prostředí Ceské země-
dělské univerzity v Praze 

4. Fakulta veterinární hygieny a ekologie Ve-
terinární a farmaceutické univerzity Brno 

~ 

5. Fakulta tropického zemědělství Ceské 
zemědělské univerzity v Praze 

5,00 

4,45 

3,58 

4,19 

. 
328 1 

Zájem o školu 

2,89 

5,00 

3,01 

3,01 

2,96 

Věda Pedagogové Vnější hodnocení Celkem 

4,59 5,00 4,89 19,49 

4,67 4,62 4,67 17,51 

5,00 1,92 5,00 16,28 

4,44 4,29 4,89 15,90 

407 
' 

2,12 5,00 14,69 

Věda Pedagogové Vnější hodnocení Celkem 

3,78 1,11 5,00 14,89 

4,04 0,99 5,00 14,49 

1,00 5,00 4,24 13,81 

2,05. 1,98 4,89 13,10 

3,45 263 f ' 3,59 12,95 

Věda Pedagogové Vnější hodnocení Celkem 

5,00 500 
' 

4,3,3 17;22 

1,42 0,96 5,00 12,38 

2,91 0,57 4,56 11,04 

1,75 0,90 5,00 10,66 

2,14 1,02 4,00 10,13 
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

28.2., 8.4., 18.4., 23.5. 
a 5. 9. 2017 


