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redakční zpracování

vysoké školy – hospodářské noviny hodnotí 60 fakult

Na kterou školu zamířit po maturitě

hospodářskénovinyletosjižpo
sedmé přinášejí vlastní žebří
čekvysokýchškolvosmipres
tižníchoborech: ekonomii, in

formatice, právu,medicíně, psycholo
gii, sociologii, architektuřeastrojíren
ství. Právě ve strojírenství letos došlo
napříčkáchvítězůknejvětšímuposu
nu. Praha se do čela žebříčku vrátila
po třech letech, kdy ji poráželi stroja
ři z Brna. Další významná změna se
odehrála v kategorii právnických fa
kult – dlouhá léta odepisovaná Plzeň
poskočila ze čtvrtého místa na třetí
a předehnala Olomouc.
Univerzita Palackého v Olomouci

letos bodovala i jinde, její filozofická
fakulta se dostalamezi nejlepší školy
pro studium psychologie. Jde o obor,
kde letošní hodnocení vůbec nejvíce
zamíchalopořadím–naprvnímmístě
sice zůstala Fakulta sociálních studií
v Brně, ale do první trojky se poprvé
probojovalaPedagogická fakultaUni
verzity Karlovy a Filozofická fakul
ta Univerzity Palackého v Olomouci.
Na nižší příčky vytlačily Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy a Masa
rykovy univerzity.
Přetahovaná pokračuje na první

příčce kateder sociologie. Jen těsně
letossociologovézpražskéfilozofické
fakulty uhájili prvenství před brněn

skoukonkurencí.Naopakstabilní zů
stávajívítězovékategorie informatika
aekonomie.Voboukategoriíchvítězí
největší česká vysoká škola –Univer
zita Karlova. Pro studium počítačů
je tak stále nejlepší volbou matfyz
a na ekonomii jsoumistři v Institutu
ekonomických studií Fakulty sociál
ních věd UK. Školy vzdělávající bu
doucí architekty se umístily stejně
jako loni.

Výběrová psychologie
SrovnáváníHNsezúčastnilo60fakult.
Nejvíceznichnabízíekonomickéobo
ry:na19hodnocenýchfakultáchaktu
álněstuduje53661vysokoškoláků.Nej
výběrovějšímoborem je tradičněpsy
chologie.Vpřijímacímřízenívprůmě
ru uspěje jen 11 procent přihlášených.
Většina českých veřejných vysokých
školpřijímápřihláškypropříštíakade
mický rok jen do konce února.
Strany v závěru této přílohy patří

hlavnětěm,kteří sepomaturitěchtějí
vydat technickým či přírodovědným
směrem. Firmy se o absolventy těch
to oborů stále více přetahují, a HN
proto už podruhé přibližují vybrané
„obory budoucnosti“. Tentokrát jde
o nanotechnologie, energetiku, do
pravu, stavitelství a chemii. V této
příloze hodnotíme pouze veřejné vy
soké školy. Ty soukromé do žebříčků
vzhledem k jejich různorodé úrovni
nezařazujeme.

Letošní hodnocení
HN letos upravily kritéria, podle kte
rých jednotlivým fakultám přiřazují
body. Změny se týkají oblastí, na něž

julie.dankova@economia.cz

julie Daňková

Metodika HN
1. mezinárodní zapojení školy
Zjišťujeme, kolik procent z celkového
počtu studentů odjelo alespoň
na semestr na zahraniční vysokou
školu. Čím vyšší je procento
vyjíždějících studentů, tím se škola
lépe umístí. Zjišťujeme i počet
zahraničních studentů, kteří alespoň
na semestr přijeli studovat do České
republiky. Jejich počet zohledňujeme
vůči celkovému počtu studentů.
Čím vyšší je procento přijíždějících
studentů, tím se škola lépe umístí.
dále sledujeme počet cizinců,
kteří na dané škole studují celý
studijní program. Jejich počet opět
zohledníme vůči celkovému počtu
studentů. Čím vyšší je procento
studentů-cizinců, tím lépe se škola
umístí. Nakonec nás zajímá procento
závěrečných prací obhájených v cizím
jazyce. Čím je procento vyšší, tím lépe
se škola umístí.

2. zájem o školu
Zjišťujeme šanci na přijetí, tedy poměr
přihlášených a přijatých uchazečů.
Čím nižší procento přihlášených
škola přijímá, tím lépe se umístí. dále
sledujeme poměr přijatých a skutečně
zapsaných. Čím vyšší je procento
zapsaných studentů, tím lépe se škola
umístí. Zjišťujeme i zájem doktorandů
o školu, tedy počet doktorandů vůči
celkovému počtu studentů. Čím vyšší
je procento doktorandů, tím lépe se
škola umístí. rovněž sledujeme, kolik
procent doktorandů z celkového
počtu studentů doktorandských
programů získalo magisterský či
inženýrský titul na jiné škole. Čím je
toto procento vyšší, tím lépe se škola
umístí.

3. Pedagogové
Sledujeme, kolik vyučujících
v uplynulém akademickém roce
absolvovalo alespoň třídenní souvislý
pobyt na zahraniční vysoké škole,

výzkumném pracovišti či konferenci.
Jejich počet zohledňujeme vůči
celkovému počtu vyučujících. Čím
vyšší procento učitelů během daného
roku vyjede, tím se škola umístí lépe.
Stejně tak sledujeme dlouhodobou
zahraniční zkušenost vyučujících.
Zjišťujeme počet akademických
a vědeckých pracovníků, kteří
kdykoliv v minulosti pobývali déle
než rok na zahraniční vysoké škole
či výzkumném pracovišti. Čím
vyšší procento z celkového počtu
vyučujících splňuje tuto podmínku,
tím lépe se škola umístí. hodnotíme
i individuální přístup: počet studentů
na jednoho akademika. Čím méně
studentů na vyučujícího připadá, tím
lépe se škola umístí.

4. Průzkum absolventů
Pokud si škola dělá vlastní pravidelný
průzkum mezi absolventy, dostane
bod, v opačném případě je to nula
bodů.

5. věda a výzkum
Posuzovali jsme je podle výzkumných
výsledků fakult za rok 2012 tak, jak je
shromáždila rada pro výzkum, vývoj
a inovace. data za rok 2013 budou
zveřejněna až v únoru, jelikož rada
upravuje metodiku výpočtu. celkový
počet získaných bodů přepočítáme
na počet akademických pracovníků,
kteří na škole působí jako vědečtí
i pedagogičtí pracovníci.

celkový součet
kritéria, která jsou vyjmenována
v jednotlivých hodnocených
kategoriích, mají určitý koeficient.
dohromady dají koeficienty v každé
kategorii číslo jedna. koeficient
násobíme pořadím, ve kterém se škola
v konkrétním kritériu umístí. Pokud je
v kategorii 12 škol, koeficient fakulty,
která je v daném kritériu nejlepší,
se násobí číslem 12. Součet těchto
výpočtů dá dohromady celkový počet
bodů, podle kterého školy řadíme.

obsah
ekonomie str. 4–5
informatika str. 6–7
sociologie str. 8
Psychologie str. 9
strojírenství str. 10–11
architektura str. 12–13
Právo str. 14–15
medicína str. 16-17
chemie str. 18
doprava str. 19
stavařina str. 20
soukromé vš str. 21
Přehled soukromých vš str. 22
ukázka testů str. 23-24

samy školy HN upozorňovaly. Se se
znamem kritérií a principem hodno
ceníbyly jednotlivé fakulty seznáme
ny na začátku sestavování žebříčku.
A jak se hodnocení změnilo?
AbyHN zjistily, v jakémíře jsou fa

kultyotevřenézahraničnímvýměnám
studentů iučitelů,nověomezinárod
ním zapojení školy rozhoduje i počet
cizinců,kteřínaškoláchstudujípoce
lou dobu studia. A také to, kolik vyu
čujících dané katedry odpřednášelo
nazahraničníchvysokých školách (či
pracovalo ve výzkumu za hranicemi)
alespoň jeden akademický rok.
Škrtalo se naopak v kategorii věda.

O celkovém pořadí škol v rámci jed

noho oboru už rozhoduje pouze to,
kolik bodů z databáze RIV připadá
na jednoho akademického pracovní
ka.DříveHNbralyvpotaz iprostýpo
četzáznamů.Zájemoškolunověměří
i to,kolikdoktorandů,kteřípřicházejí
s magisterským či inženýrským titu
lem z jiné školy, se do jejích dokto
randských programů zapsalo.
Každý žebříček je zjednodušující

anemůžedokonalepostihnoutpřed
nosti jednotlivých škol. Není to ani
cílemhodnoceníHN.ŽebříčekHNpo
můžeodkrýtstudijnípodmínky,které
naškoláchnabudoucívysokoškoláky
čekají. Jakkvalitněse tamučí, ale tato
příloha postihnout neumí.
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v osmi oborech srovnáváme přísnost přijímaček i úspěchy vědy

Nejlépe hodnocené fakulty

strojírenství
fakulta strojní čvut v Praze

Strojaři z Prahy porazili své kolegy z brna po třech letech.
ČVut uspělo díky náročnějším přijímačkám. Z přihlášených
přijme 70 procent uchazečů, což je mezi technickými školami
spíše výjimečné. Probíhá tu i individuálnější výuka a učitelé
mají více zahraničních zkušeností.

ekonomie
institut ekonomických studií fsv uk v Praze

Škola nabízí studentům největší šanci na minimálně
semestrální pobyt v zahraničí. Nejčastěji sem navíc
směřují cizinci. mezinárodní rozměr jí dodává i 80 procent
závěrečných prací napsaných v cizím jazyce. Šance na přijetí
nejsou nereálné. dostane se 44 procent přihlášených.

informatika
matematicko-fyzikální fakulta uk v Praze

i letos nabízí budoucím informatikům nejlepší studijní
podmínky. Naprostá většina vyučujících udržuje kontakty se
zahraničím. alespoň na tři dny odjelo na mezinárodní půdu
přednášet 88 procent učitelů. tu přenášejí i do Prahy, 54
procent závěrečných prací studenti sepsali v cizím jazyce.

Práva
Právnická fakulta masarykovy univerzity v Brně

Již čtvrtým rokem se brněnská práva drží v čele žebříčku hN.
Neporazitelná jsou ve vědecké práci. Fakulta také vychovává
nejvíce doktorandů vzhledem k celkovému počtu studentů.
Na přijímačky se ale zájemci musejí dobře připravit. uspěje
jen pětina uchazečů.

Psychologie
fakulta sociálních studií masarykovy univerzity v Brně

brněnská katedra uspěla v rekordní konkurenci sedmi škol,
které vyučují psychologii. Exceluje ve vědě a vede i v podílu
akademiků vysílaných na stáže a přednášky do ciziny. uspět
v přijímačkách je těžké na všech školách. ač brno nepatří
mezi nejvýběrovější, berou sem jen 9,51 procenta uchazečů.

sociologie
filozofická fakulta univerzity karlovy v Praze

malá katedra sociologie již podruhé za sebou vyhrála
žebříček hN. Především díky čilým stykům se zahraničím.
alespoň na semestr loni vyslala do zahraničí téměř sedm
procent svých studentů. Ze 163 posluchačů tu o titul usiluje
devět cizinců. Šanci nastoupit dostane 30 procent uchazečů.

architektura
všuP v Praze

ačkoliv je nejmenší školou nabízející architekturu, žebříček
hN vyhrála umělecky zaměřená VŠuP již popáté. i díky
individuální výuce. aktuálně tu studuje 79 posluchačů,
a jeden učitel tak má „na starosti“ jen sedm studentů.
u přijímacích zkoušek uspěje každý pátý zájemce.

medicína
3. lékařská fakulta univerzity karlovy v Praze

Lékaři absolvující tuto fakultu budou mít za sebou hned
na startu kariéry bohatou zahraniční zkušenost. Šance
na výjezd do zahraničí jsou tady nejvyšší ze všech medicínských
škol. k vítězství přispělo i to, že zdejší vědečtí a pedagogičtí
pracovníci navíc publikují největší množství vědeckých prací.

Think out
of the box

Accredited degrees from the US, EU, UK
Practical and critical thinking orientation

World-class education, all-English instruction
International faculty and student body

Get a bachelor’s degree in:
Business Administration | Communication and Mass Media
International Economic Relations | Psychology | IT Management
English Language and Literature
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Šance na přijetí

kolik uchazečů přijímají (v %)

ef všB-tu ostrava 75,03
oPf slu v karviné 68,82
fis vše v Praze 60,16
fse uJeP v Ústí nad labem 57,85
ef Jču v čes. Budějovicích 55,32
fes univerzity Parbubice 51,41
Pef men. univerzity v Brně 45,74
fm vše v Jindřichově hradci 45,43
ies fsv uk v Praze 44,33
fmv vše v Praze 43,52
ef tu v liberci 42,36
fe zču v Plzni 41,06
esf muni v Brně 37,66
fme utB ve zlíně 36,44
fP vut v Brně 35,85
ffÚ vše v Praze 34,52
Pef čzu v Praze 31,24
nf vše v Praze 28,24
fP vše v Praze 25,89

fakulta mezinárodní zájem Pedagogové Průzkum věda celk.
zapojení o školu absolventů
školy

1. institut ekonomických studií 17,8 12,3 12,9 1 17 61
Fakulty sociálních
věd univerzity karlovy

2. Národohospodářská 11,3 17,1 11,9 1 19 60,3
fakulta VŠE v Praze

3. Provozně ekonomická fakulta 14,7 8,4 11,2 1 14 49,3
mendelovy univerzity v brně

4. Fakulta podnikohospodářská 13 14,7 9,2 1 7 44,9
VŠE v Praze

5. Fakulta financí a účetnictví 7,2 12,5 9 1 15 44,7
VŠE v Praze

6. Ekonomicko-správní fakulta 11,1 9 9,7 1 12 42,8
masarykovy univerzity

7. Provozně ekonomická fakulta 12,3 15 13,3 1 1 42,6
České zemědělské univerzity

8. Fakulta managementu 11,4 14 10,8 1 5 42,2
a ekonomiky univerzity
tomáše bati ve Zlíně

9. Fakulta mezinárodních 14 12,7 9,6 1 4 41,3
vztahů VŠE v Praze

10. Ekonomická fakulta Jihočeské 6,5 6,3 10,6 1 16 40,4
univerzity v Českých budějovicích

11. Ekonomická fakulta tu v Liberci 10,8 9,8 9,4 1 8 39

12. Fakulta managementu 3,6 7,7 7,1 1 18 37,4
VŠE v Jindřichově hradci

13. Ekonomická fakulta 8,3 5,1 11,7 1 11 37,1
Vysoké školy báňské – technické
univerzity v Ostravě

14. Fakulta informatiky 8,6 9,5 12,9 1 3 35
a statistiky VŠE v Praze

15. Fakulta ekonomická 10,4 10,9 6,5 1 6 34,8
Západočeské univerzity v Plzni

16. Fakulta podnikatelská 9,2 9,6 1,6 1 13 34,4
Vut v brně

17. Fakulta ekonomicko-správní 6,7 4 9,8 1 10 31,5
univerzity Pardubice

18. Obchodně-podnikatelská 2,8 6,8 11 1 9 30,6
fakulta Slezské univerzity v Opavě

19. Fakulta sociálně ekonomická 9,7 4 3,4 0 2 19,1
univerzity J. E. Purkyně
v Ústí n. Labem

Pořadí škol v oboru ekonomie

poznámka: čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metodiky hn.

Nezaměstnanost

kolik měly fakulty absolventů /
kolik jich je bez práce (v %)

fm vše v Jindřich. hradci 352/0,5
nf vše v Praze 529/0,8
ffÚ vše v Praze 698/1,0
Pef čzu v Praze 2927/1,7
fmv vše v Praze 1191/1,9
fP vše v Praze 922/2,2
fis vše v Praze 647/2,5
esf muni v Brně 649/2,6
fe zču v Plzni 621/3,4
fse uJeP v Ústí nad labem 531/5,0
Pef men. univerzity v Brně 940/5,1
ef Jču v čes. Budějovicích 497/5,1
ef tu v liberci 529/5,4
fP vut v Brně 678/6,3
fes univerzity Pardubice 555/8,0
oPf slu v karviné 872/8,4
ef všB-tu ostrava 1661/12,6
fme utB ve zlíně 1154/13,9

zdroj: Středisko vzdělávací politiky
uk v Praze: koucký, Zelenka. data
jsou za absolventy z let 2010 a 2011.
Pro iES FSV tato data samostatně
neexistují.
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ekonomie

Ekonomie se nejlépe studuje
na Fakultě sociálních věd uk
ani letos se ekonomickým

fakultám nepodařilo z čela
žebříčku sesadit Institut
ekonomických studií. Nej

lepší ekonomie tak zůstává na praž
ské Fakultě sociálních věd Univer
zity Karlovy.
Druhé místo obhájila Národohos

podářská fakulta Vysoké školy eko
nomické. První trojici devatenácti
hodnocených fakult uzavírá Provoz
ně ekonomická fakulta Mendelovy
univerzity v Brně, která se semposu
nulaz loňskéhopátéhomísta.Atěsně
pod stupněm vítězů skončila Podni
kohospodářská fakulta Vysoké školy
ekonomické.
Zeškol,kterésenacházejímimodvě

největšíměsta, sedoprvnídesítkydo
staly ekonomické fakulty Univerzity
TomášeBati veZlíně a Jihočeskéuni
verzity v Českých Budějovicích.

Ekonomie táhne
Ekonomii na hodnocených deva
tenácti fakultách aktuálně studuje
53 661 vysokoškoláků a jejich studij
ní oddělení musela loni zpracovat
přibližně 63 631 přihlášek do prv
ních ročníků. Vysokoškolské studi
um ekonomie je tak stále populární,
i když se jejím absolventům nedaří
vždy uplatnit na odpovídajících po
zicích.
Například z průzkumumezi absol

ventyFakultypodnikatelskézbrněn
ského VUT vyplývá, že dva roky po
ukončení studia v oboru pracuje 73
procent absolventů – 52 procent na
pozicích vyžadujících vysokoškolské
vzdělání a21procentnapozicích, kde
se zaměstnavatel spokojí s předlože
nímmaturitního vysvědčení.

Mnozívystudovaní inženýři
a magistři proto pracují v ad
ministrativě či na pozicích
obchodních zástupců.
Nabídka toho, co lze na
ekonomicky zaměřené
vysokéškole studovat,
jetaklogickyvelmirůz
norodá.V žebříčkuHN
se zájemci o studium
mohou v jednotlivých
fakultách zorientovat
alespoň podle vybra
ných ukazatelů: mezi
národní zapojení, zá
jem o školu, aktivita
pedagogů, prů
zkumabsolven
tů a věda.

FSV:
mezinárodní
rozměr studia
Pokud si chcete po
dat přihlášku na ekono
mii a je pro vás důležité, jakou
máte šanci na studijní výjezd do
zahraničí, přihlaste se na vítěz
nouFakultu sociálníchvěd.Loni
znídocizinyalespoňnajedense
mestr vyjelo téměř devět procent
studentů.
5,38procentasvýchstudentůna

zahraničníuniverzituposlalaEko
nomickosprávní fakulta Masary
kovyuniverzity.A třetínejaktivněj
ší školou v uzavírání partnerských
smluv se zahraničnímiuniverzitami
o výměně studentů je Fakultamana
gementu a ekonomiky ve Zlíně.
O prestiži školy vypovídá i to,

kolik mezinárodních studentů
na ni alespoň na semestr přijede

získávat kredity. Taková
škola pak nabízí i předmě
ty vyučované v cizích jazy
cích. I v tomto ohledu vede
pražská FSV. Loni tu cizinci
na krátkodobých pobytech
tvořili 15 procent studen
tů. Mezinárodní rozměr
vítězného Institutuekono
mických studií potvrzuje
i fakt, že více než osmde
sát procent bakalářských,
diplomových či disertač

ních prací odevzdávají stu
denti v cizím jazyce.
Zahraničnístudentynapřed
náškáchbudoučastopotkávat
iti,kdosedostanounaPodni
kohospodářskoufakultuVŠE
v Praze. Tuto školu si za svou
alma mater zároveň zvolilo
nejvíce cizinců (s ohledem na
velikostškoly):410.Jdeozahra
ničnístudenty,kteřísituodbý
vajícelévysokoškolskéstudi
umzakončené promocí.

Nejtěžší přijímačky jsou
na VŠE
Zájemostudiumekonomie
jevČeskuobrovskýanejtěž

ší je dostat se naPodnikohos
podářskou fakultu VŠE, která
akceptuje 25,89 procenta při
hlášených. Druhou nejmenší
šanci na přijetí uvádí Náro
dohospodářská fakulta VŠE.
Dostane se se sem 28,24
procenta uchazečů. Nejlepší
šance na přijetí naopak hlá
sí Obchodněpodnikatelská
fakulta Slezské univerzity
v Karviné a Ekonomická fa

kulta ostravské Vysoké školy báňské.
HN však školy ohledně jejich přijíma
cíhosítahodnotípřesněopačně:nejví
ce bodů dostává fakulta, která simezi
uchazeči o studium vybírá nejpřísně
ji, a nejméně ta, na kterou se dostane
„skoro každý“.
HNhodnotí i to,do jakémíry jevýu

kanaškole individuální.Nejosobnější
výukaprobíhánaEkonomickéfakultě
TechnickéuniverzityvLiberci, kdena
jednohopedagogapřipadá 17 studen
tů.Učitelétakmajínastudentydaleko
vícečasunežnapříkladnaNárodohos
podářské fakultě VŠE, kde musí uči
tel svojipozornost rozdělitvprůměru
mezi 43 studentů.
Ekonomickéoborysedají studovat

také na Masarykově ústavu vyšších
studií při ČVUT. Programy tu ale běží
teprve třetím rokem, a do žebříčku je
proto nezařazujeme. Ti, kteří hleda
jí vhodnou školu pro doktorandské
studium, by seměli zajímat také o in
stitutCERGEEIvPraze.Tedyspoleč
né pracoviště Národohospodářské
hoústavuAkademievědaUniverzity
Karlovy.CERGEEIzároveňspolupra
cujesvítěznýmInstitutemekonomic
kých studií a nadaní magisterští stu
denti na CERGEEI mohou začít stu
dovat doktorandské předměty ještě
před promocí.
HNsledují také to, zda školuzajímá

zpětná vazbaod absolventů.Detailní
a na internetu dostupné informace
má například VŠE nebo Masarykova
univerzita.Českázemědělskáuniver
zitamá pro absolventy vlastní web.
Rekordníhrubéměsíčnímzdyhlásí

absolventi vítězného IES (49 297ko
run) a Národohospodářské fakulty
VŠE (43 100 korun). dan

HN045196-1

Czech Management Institute Praha
manažerská fakulta

Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

(obor ekonomika a management)
PROGRAM MBA

l Den otevřených dveří na bakalářské studium 11. 2. 2014 v 17.00
l Den otevřených dveří na program MBA 25. 2. 2014 v 17.00
l Člen české asociace MBA škol CAMBAS
l StuDentůM BAkAlářSkého StuDiA nABízíMe SeMeStrální
Až roČní StuDiuM v BArCeloně Bez nutnoSti vYřizování
jAkýChkoliv forMAlit

LETOS SLAvíME jIž 20 LET PůSOBEní v ČESKÉ REPUBLICE!
Kontakt: esma@esma.cz, informace: www.esma.cz

CMI, Resslova 10, Praha 2, tel., 224 920 088
HN045234-1

http://kariera.iHNed.cz HN045235
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Šance na přijetí
kolik uchazečů přijímají jednotlivé fakulty (v %)

fakulta aplikovaných věd západočeské univerzity v Plzni 93,26
fakulta informatiky a managementu univerzity hradec králové 76,18
fakulta aplikované informatiky univerzity tomáše Bati ve zlíně 72,43
fakulta mechatroniky, informatiky a meziobor. studií tu v liberci 71,66
fakulta elektrotechnická čvut v Praze 71,01
fakulta elektrotechniky a informatiky univerzity Pardubice 68,13
fakulta informačních technologií vut v Brně 56,47
fakulta informatiky masarykovy univerzity 55,95
Provozně ekonomická fakulta čes. zeměděl. univerzity v Praze 50,25
fakulta informačních technologií čvut v Praze 49,90
matematicko-fyzikální fakulta univerzity karlovy 48,19
fakulta informatiky a statistiky vše v Praze 33,56

Pořadí škol v oboru informatika
fakulta mezinárodní zájem Pedagogové Průzkum věda celkem

zapojení o školu absolventů
školy

1. 1. matematicko-fyzikální fakulta univerzity karlovy 7,0 8,3 11,3 1 9 36,6

2. Fakulta elektrotechnická ČVut v Praze 9,9 5,5 8,1 1 12 36,5

3. Fakulta informačních technologií Vut v brně 7,5 8,7 7,4 1 7 31,6

4. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze 11,7 8,4 5,8 1 4 30,9

5. Fakulta informatiky masarykovy univerzity 6,2 4,7 5,3 1 11 28,2

6. Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni 7,3 4,3 7,2 1 8 27,8

7. Fakulta aplikované informatiky univerzity tomáše bati ve Zlíně 3,2 5,9 6,9 1 10 27,0

8. Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze 3,1 9,1 7 1 6 26,2

9. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií tu v Liberci 6,2 7,2 7 0 3 23,4

10. Fakulta informačních technologií ČVut v Praze* 6,6 6,3 5,2 1 2 21,1

11. Fakulta informatiky a managementu univerzity hradec králové 6,0 3,9 4,4 1 1 16,3

12. Fakulta elektrotechniky a informatiky univerzity Pardubice 3,0 5,7 2,4 0 5 16,1

pozn.: čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metodiky hn. * fakulta vznikla teprve v roce 2009. je tedy logické, že škola v některých ukazatelích nemá takové výsledky jako ostatní.

informatika

Studujte pro svoji budoucnost

www.ujak.cz
Univerzita
Jana Amose Komenského
Praha

HN045262-2
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informatika

Lídr v informatice: matfyz
Julie daňková
julie.dankova@economia.cz

sledků přijímacích
zkoušek. Po mat
fyzu tu učí také
nejvíce profesorů
a docentů, kteří
jezdí na krátko
dobé studijní či
vědecké poby
ty do zahraničí.

Loni jich

ale spoň na tři
dny vyjelo 74 procent.

„Zemědělka“ je čtvrtá
Těsně pod stupínkem
vítězůseumístilaČeská
zemědělská univerzita
v Praze, kde se informa
tikavyučujenaProvozněekonomické
fakultě.Zodpovědíškolyvyplynulo,že
v zahraničí platí za atraktivní studijní
destinaci.Mezi 1228budoucími infor
matikytustuduje175cizincůaalespoň
na semestr sem v loňském akademic
kém roce přijelo studovat 209 zahra
ničních studentů. Aktivní jsou i čeští
studenti. Šanci vyjet alespoň na půl
roku do zahraničí tu dostane 7,5 pro
centa studujících.
Druhou největší šanci k nasbírání

zkušeností za hranicemi Česka mají
posluchači Fakulty aplikovanýchvěd
Západočeské univerzity v Plzni. Loni

díky Erasmu a dalším meziná
rodním programům
vyjelo 53 z 1168 stu
dentů. Celkově se
Plzeň umístila
na šestém mís
tě.
Pořadím

na „zeměděl
ku“ navazuje
Fakulta infor

matiky Masaryko
vy univerzity v Brně, kte
rá se vyšvihla především
vevědeckýchpublikacích.
V této kategorii jí patří
„stříbrnámedaile“.

Za individuální výukou do Plzně
Na náročné přijímačky semusejí při
pravit ti, kteří chtějí studovat na Fa
kultě informatiky a statistiky VŠE
v Praze. Přijímá jen 33,56 procen
ta zájemců o studium. V celkovém
hodnocení je ale až osmá, protože
pokulhává ve vědě a mezinárodních
výměnách studentů. Šanci vyjet
na Erasmus tu dostane jen 1,3 pro
centa studentů – nejméně ze všech
srovnávaných škol. Studenti navíc
musejí počítat s tím, že učitelé na ně
nebudoumít příliš času. Na jednoho
vyučujícího připadá 64 studentů. To
je velký rozdíl oproti matfyzu nebo

Fakultě aplikovaných věd v Plzni,
kde se jeden učitel „stará“ v průmě
ru o osm studentů. „Masová“ výuka
nehrozí ani těm, kteří si za svoualma
mater zvolí Fakultu mechatroniky,
informatiky amezioborových studií
v Liberci. Tady působí jeden akade
mik pro devět studentů.
Velký zájem mají studenti po VŠE

amatfyzutakéoFakultuinformačních
technologiínaČVUT.Přijímacímsítem
tu projde padesát procent těch, kteří
na studijní oddělení poslali přihlášku.
FakultanaČVUTpřitomvzniklateprve
vroce2009a je logické,ževněkterých
ohledech ještě nemá takové výsledky.
Stejně tak Fakulta elektrotechniky
a informatiky Univerzity Pardubice,
která vznikla v roce 2008 amnohé se
na ní teprve rozbíhá. Například prů
zkumabsolventů teprve plánují.

Informatici berou přes 30 tisíc
Školy, které simezi svýmiabsolventy
dělají šetření,mají zájemoto, jakse je
jichbývalýmstudentůmvedenapra
covním trhu. Získávají tak zpětnou
vazbu ohledně své výuky.
Fakulty také mají možnost mimo

jiné zjistit, kolik si jejich absolventi
vydělají. Z odpovědí, které fakultám
přijdou, vyplývá, že plat čerstvě vy
studovanéhoabsolventa sepohybuje
mezi 30 a 35 tisíci korunami.
Napříkladprůměrnáhrubámzdaab

solventů Fakulty informačních tech
nologií Vysokého učení technického
činí35tisíckorun,zFakulty informati
kyMasarykovyuniverzityvBrnězase
33tisíc.KdovystudujeFakultuelektro
technickou na ČVUT,může si vydělat
až 40,5 tisíce korun zaměsíc.

vítězství informatiky na Ma
tematickofyzikální fakultě
Univerzity Karlovy ještě ni
kdy nebylo tak těsné. Jejím

letošním největším konkurentem je
Fakulta elektrotechnická ČVUT, kte
rou od informatiků z matfyzu
dělí desetina bodu.
Matfyz je stále nejlepší

ve vysílání svýchvyučujících
do zahraničí. Alespoň na tři
dny odjelo do zahraničí předná
šet 88 procent sboru akademických
apedagogickýchpracovníků.Fakulta
zabodovala i v novém kritériu HN –
54 procent obhájených bakalářských
a diplomových prací studenti ode
vzdali v cizím jazyce, což jenpotvrzu
jemezinárodní rozměr výuky.
Napříkladvevěděalematfyzdotáh

la jeho pražská konkurence z ČVUT.
Body jí přidalo také to, že je atraktiv
nější pro zahraniční studenty, kteří
doČeskapřijíždějínasemestrální stu
dijnípobyty.Elektrotechnickáfakulta
navíc vychovává procentuálně dva
krát tolikdoktorandůnežmatfyz. Za
tímconamatfyzutvořídoktorandide
setprocentvšech studentů, naČVUT
o titul Ph.Dusiluje téměř dvacet pro
centmladých informatiků.
Třetí příčka letos patří Vysokému

učení technickémuvBrně. TamníFa
kulta informačních technologií nej
lépe uspěla v kritériu, jež sleduje, na
kolik je fakultaškolouprvnívolbypro
všechnypřijaté.Na studijnímodděle
ní si indexyvyzvedlo97procentucha
zečů,kteréškolapřijalanazákladěvý
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sociologie

Vede Filozofická
fakulta uk. ale těsně
univerzitaKarlovaprokázala,že

její loňský úspěch nebyla ná
hoda. Její Filozofická fakulta
opětzískalavedenívžebříčku

HNvoborusociologie.Ze třetíhomís
ta sena stříbrnýpost vrací vyhlášená
Katedra sociologieFakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity. V čele
žebříčku tak stojí dva silní soupeři.
Třetímísto letos patří Fakultě sociál
ních věd Univerzity Karlovy.
Filozofická fakultaUKvede vmezi

národnímzapojeníavýběrovosti.Ales
poňnasemestr lonivyslaladozahrani
čí téměřsedmprocentsvýchstudentů
–nejvícezevšechkatedersociologie.Je
navíc atraktivní i pro zahraniční stu
denty.Mezi163studenty,kteřítuchtějí
získat vysokoškolský diplom, je více
nežpětprocentcizinců.Vmístnostech
pražské Filozofické fakulty navíc pro
bíhá poměrně individuální výuka. To
je důležité z hlediska toho, kolik času
mohou vyučující studentům věnovat
během sepisování závěrečných prací.
Jeden akademikmůže upnout pozor
nost v průměru na patnáct studentů.
OprotitomunabrněnskéMasarykově
univerzitěmusí jedenpedagogrozdělit
svůj čas v průměrumezi 37 studentů.

V bádání vede Brno
Kdosechce jakosoci
olog dostat na strán
ky odborných ča
sopisů a vědecky
publikovat, nejlep
ší předpoklady má
na brněnské Fakultě
sociálních studií. Ta
letos nejlépe uspě
lavkategorii věda.
Osm procent ba

kalář
skýchadiplomovýchprací,
které mají dát studentům
základyvědeckýchpostupů,
tady navíc budoucí sociolo
govéodevzdávajívcizímjazy
ce. Mohou se tak porovnávat
se světovou konkurencí.
Nejaktivnější pedagogy co

do počtu zahraničních před
nášekakonferencímáZápado
českáuniverzita v Plzni, která
se posunula na čtvrté místo

v žebříčku HN. Deset z jedenácti
vyučujících loni pracovně odjelo
alespoň na tři dny na zahraniční
univer zitu či vědecké
pra coviště.Naza

hraničnípůdě
často předná
šejí i akademici
z brněnské soci
ologie a z Filozo

fické fakulty v Olo
mouci.
Nejvíce zahraničních

studentů, kteří do Česka
přijedoustudovatna semestr či

celý akademický rok, láká studium
na Fakultě sociálních věd v Praze.
Alespoň na semestr sem přijelo 40
cizinců. Zájemci o studium na této
fakultě takmají jistotu, žepřednáš
ky sociologie tu dostanou meziná
rodní rozměražebudoumocichodit
na výuku v cizích jazycích.

V Hradci berou polovinu uchazečů
Největší šance na přijetí mají ucha
zeči na Filozofické fakultě Univerzi
ty Hradec Králové, která do bakalář
ského programu sociologie přijímá
každého druhého uchazeče. Reálné

fakulta mezinárodní zájem Pedagogové Průzkum věda celkem
zapojení školy o školu absolventů

1. Fakulta sociálních studií masarykovy univerzity 4,4 4,2 4,2 1 7 20,8
2. Filozofická fakulta univerzity Palackého v Olomouci 5 4,4 4,3 1 6 20,7
3. Pedagogická fakulta univerzity karlovy v Praze 6,3 5,6 3,6 1 4 20,5
4. Filozofická fakulta univerzity karlovy v Praze 5,1 4,9 2,2 1 5 18,2
5. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých budějovicích 2,8 3,9 4,9 1 3 15,6
6. Filozofická fakulta masarykovy univerzity 3,3 3,8 4,1 1 1 13,2
7. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě* 2 1 4,7 1 2 10,77
pozn.: čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metodiky hn. * na této fakultě se psychologie vyučuje od roku 2010. Škola proto logicky v některých ukazatelích nemá takové výsledky jako ostatní.

Pořadí škol v oboru psychologie

vyhlídkymají i ti, kteří zašloupřihláš
kunaplzeňskouFilozofickoufakultu.
Na ostatních školách dostane šanci
30–38 procent uchazečů.
Nejvíce se u přijímacích zkoušek

musejí snažit ti, kteří chtějí sociologii
studovat v Brně. Zdejší katedra přijí
má jen 23 procent těch, kteří sempo
šlou vyplněný formulář. Zároveň ale
téměř polovina přijatých studentů
nepřijde k zápisu na studijní oddě
lení a na školu nakonec nenastoupí.
I tentofaktorHNvhodnocení sledují.
Vypovídá tooprestiži školy–nakolik
byla pro uchazeče vysněnou volbou
a na kolik spíše záchrannou varian
tou.Velkýpoměrpřijatýchsinakonec
vyzvedne indexnaolomouckéFilozo
fickéfakultě iFilozofickéfakultěUK–
jde téměř o 70 procent přijatých.
Oprestiži školysvědčí také to,kolik

studentů s magisterským titulem si
ji vybere pro svá doktorandská stu
dia. Nejvíce studentů, kteří do dok
torandského programu školy přešli
z jiné fakulty, má Filozofická fakulta
vOlomouci.Druhouvpořadí jev tom
to ohledu Fakulta sociálních věd.
Bakalářský titul sociologie lze

od loňského ledna získat také na Fi
lozofické fakultěOstravské univerzi
ty. Do prvního ročníku tu nastoupilo
31 studentůačástpředmětů jevyučo
vána v angličtině.
Průměrný nástupní plat sociologů

je podle olomoucké Filozofické fakul
ty 23 tisíc korun hrubého. Ti, co zís
kají práci v Praze, vydělají o tři tisíce
víc.PodleFakultysociálníchvědUKse
většinaabsolventůuplatnínamístech
ve výzkumných agenturách, státním
i neziskovém sektoru či v PR. dan

fakulta mezinárodní zájem Pedagogové Průzkum věda celkem
zapojení školy o školu absolventů

1. Filozofická fakulta univerzity karlovy v Praze 5,2 5 3,3 1 5 19,5
2. Fakulta sociálních studií masarykovy univerzity 4,8 3,8 3,7 1 6 19,3
3. Fakulta sociálních věd univerzity karlovy v Praze 4,3 3,5 3,1 1 4 15,9
4. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 2,1 2,2 5,3 1 3 13,6
5. Filozofická fakulta univerzity Palackého v Olomouci 1 4,5 2,9 1 2 11,4
6. Filozofická fakulta univerzity hradec králové* 3 1,6 2,7 0 1 8,3
pozn.: čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metodiky hn. * ff univerzity hradec králové vyučuje pouze bakalářský program.

Pořadí škol v oboru sociologie
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Šance na přijetí

kolik uchazečů přijímají jednotli-
vé fakulty ke studiu psychologie
(v %)

ff osu v ostravě 19,97
Pedf Jču v čes. Budějovicích 16,67
ff uPol v olomouci 11,65
fssmuni v Brně 9,51
ff uk v Praze 8,81
ff muni v Brně 8,32
Pedf uk v Praze 6,86

psychologie

Překvapení: Olomouc je druhá
psychologie je vůbec nejžáda

nějším z oborů, které žebříčky
HNsrovnávají. Letoshodnotily
rekordní počet sedmi škol, na

kterých lze tentoatraktivní obor stu
dovat. Kromě prvníhomísta se jejich
pořadí kompletně proměnilo.
Do čela žebříčku se stejně jako

v loňském ročníku probojovala psy
chologie, kterou vyučuje Fakulta so
ciálníchstudiíMasarykovyuniverzity
vBrně–exceluje vevěděa vede i vpo
dílu akademiků vysílaných na stáže
a přednášky do ciziny.

Olomouc: čilé styky se zahraničím
Druhémístoobsadiladříve spíšeprů
měrná katedra psychologie na Filo
zofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. Studentům nabízí nej
vyšší šancinaabsolvováníalespoňse
mestrunazahraničníuniverzitě a za
městnává vyučující s nejbohatší za
hraniční zkušeností. Pět z jednadva
ceti pedagogů v minulosti pracovně
pobývalo alespoň rok na zahraniční
škole či výzkumnémpracovišti.

Na třetí místo se dostala Pedago
gická fakultaUniverzityKarlovy. A to
díky oblibě, které se těší u zahranič
ních studentů. Až na čtvrtémísto tak
odsunula svoji univerzitní „kolegyni“
Filozofickou fakultu UK. Ta si sice ve
všechukazatelíchdržívelmidobrévý
sledky,alevesrovnánísesilnoukonku
rencí zdejším pedagogům chybí dlou
hodobější zahraniční zkušenost.
Další příčka patří Pedagogické fa

kultě Jihočeské univerzity, kterou do
hodnocení zařazujeme vůbec poprvé.
Ostatníškolypředčilanapříkladnejpří
znivějšímpodílemstudentůna jedno
hopedagoga.Dospodníčástižebříčku
se letos přesunula Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity. A hodnocení
uzavírá nejmladší katedra psycholo
gie – na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity se vyučuje teprve od roku
2010.Jeprotologické,žeještěpotřebu
je čas na dohnání ostatních škol.

Nejžádanější obor
Kvůlipřísnémupřijímacímusítunení
na školách nabízejících psychologii

výjimkou, že se sem uchazeči zkou
šejí dostat dva i čtyři roky po sobě.
Nejvíce se musejí snažit ti, kteří stojí
otitulzPedagogickéfakultyUK,která
mezistudentypsychologiepřijímájen
6,86 procenta uchazečů.
Vtom,kolikpřijatýchnaškolusku

tečně nastoupí, vedou katedry psy
chologie filozofických fakult v Olo
mouci a v Praze – je to 96 procent
studentů.
Pro studenty je také důležité znát

podmínky studia a příležitosti, kte
ré na ně čekají. Například to, zda se
během přednášek setkají s masovou
výukou,nebospíše individuálnímpří
stupem učitelů. Nejvíce času na jed
notlivé studenty mají zaměstnanci
Pedagogické fakulty Jihočeské uni
verzity v Českých Budějovicích. Na
jednoho učitele tu připadá sedm stu
dentů. Nejméně v tomto ohledu na
opakbodujeFilozofickáfakultavOlo
mouci. Jedenučitel se tumusí „posta
rat“ o čtyřicítku studentů.
Z absolventských dotazníků Pe

dagogické fakulty UK vyplývá, že po

skončení studia se mladí psycholo
gové nejčastěji vydávají do zdravot
nictví a do školství. Průměrný hrubý
příjem se tu pohybuje okolo 25 tisíc
korun. dan

HN
04
52
27
-1

HN
04
52
55
-1

inzerce
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inzerce

strojírenství

Strojaři z Prahy porazili
po třech letech brněnské Vut

Šance na přijetí

kolik uchazečů přijímají
jednotlivé fakulty (v %)

fakulta strojní tu v liberci 86,75

fsi vut v Brně 78,79

fs všB-tu ostrava 77,40

fs zču v Plzni 71,14

fakulta strojní čvut v Praze 70,81

letošní srovnání pěti tuzem
ských strojních fakult přines
lo řadu změn. Stejnémísto jako
loni si zachovala pouze Fakulta

strojní Západočeskéuniverzity v Plz
ni – zůstala těsně pod stupínky vítě
zů na čtvrtém místě. Jinak se pořadí
kompletně proměnilo. Ve vzdělávání
budoucích strojařů je letos jedničkou
pražské ČVUT, které po tři předcho
zí roky porážela brněnská Fakulta
strojního inženýrstvíVysokéhoučení
technického. Velký náskok ale Praze
Brno letosneposkytlo. ČVUTvyhrálo
o jedinou desetinu bodu.
Na třetí místo poskočila strojní fa

kulta Technické univerzity v Liber
ci a pětici letos uzavírá Vysoká škola
báňská – Technická univerzita v Os
travě, která si tak s libereckou kole
gyní vyměnilamísto.
Strojírenství lzestudovat inaústec

kéUniverzitěJanaEvangelistyPurky
ně. Tamní Fakulta výrobních techno
logiíamanagementuseale ipřesto,že
si její existenci loni různízaměstnava
telé pochvalovali, rozhodla letošního
hodnocení HNneúčastnit.

Ve výjezdech vedou profesoři ČVUT
Přetahovanoumezi Prahou a Brnem
letos rozhodla větší výběrovostpraž
ské fakulty, větší zahraniční zkuše
nosti jejíchpedagogůa individuálněj

ší výuka. Nejméně studentů na jed
noho učitele mají na ČVUT – jenom
osm. V Brně musí jeden vyučující
zvládnout konzultace, vedení závě
rečných prací a dotazy po přednáš
kách a cvičeních v průměru patnácti
studentů.
Na pražské technice také pracuje

více docentů a profesorů, kteří mají
v životopise alespoň jeden akade
mický rok odučený nebo odpracova
nýnauniverzitní či vědecké instituci
v zahraničí.
Dostat se na studium „strojařiny“

není příliš těžké ani na jedné ze sle
dovaných škol. Přijímají mezi 70 a 86
procenty uchazečů. Technické školy
navícposouvají termínpodánípřihlá
šek až na konec března, aby dali ma
turantům víc času. Zájem o studium
tohotooboru ale stoupá a přijímačky
přestávajíbýtpouhouformalitou.Ješ
tě před čtyřmi lety školy akceptovaly
devadesát až sto procent těch, kteří
zaslali přihlášku.Nejvýběrovější ško
lou je letos ČVUT, kam se dostalo 70
procent přihlášených.
Pořadí vžebříčcíchodráží i to, kolik

přijatýchuchazečůseskutečnězapsa
lo do prvního ročníku. Srovnání uká
zalo, že studenti stále nejvíc preferu
jí Vysokou školu báňskou. Ke studiu
doOstravysereálnězapíše92procent
přijatých.

V Brně cestují více studenti
Nejvyšší šanci strávit semestr stu
dijně v cizině mají budoucí inženýři
z Brna. Výuku v mezinárodním pro
středí si vyzkoušela zhruba dvě pro
centaposluchačů.Podobnémnožství
studentů vyjelo také ze Západočeské
univerzity.
Z dvou a půl tisíce studentů, kteří

obor studují v Praze, jich do poslu
cháren zahraničních technických
univerzit vyrazilo jen sedmnáct. Ten
tokrátale slabinanení zcelana straně
školy. Podle zaměstnancůpražské fa
kultymají jejich studenti v zahraničí
vyjednáno až pětkrát
tolik volných míst,
jenomže zájemci
neprojdou jazy
kovými testy.
Nejvíce

bodů za vědu
(tedy za pro
dukci odbor
ných článků, pa
tentů, prototypů či
průmyslových vzorů)
posbíralo brněnské VUT.
Průzkum mezi svými absolventy

neprovádí jen strojní fakulty v Praze
a Ostravě. Ostatní školy sledují, jak
jejich absolventi svůj titul zhodnotili
na trhupráce. Z odpovědí absolventů
plzeňské „strojařiny“ vyplývá, že ná

stupní plat se pohybujemezi dvaceti
a sedmadvaceti tisíci korun hrubého
měsíčně.Liberečtí inženýřiberoupod
le průzkumu i nad třicet tisíc. dan

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Centrum celoživotního vzdělávání
pořádá

Kurz pro maturanty (a nejen pro ně)
určený těm, kteří se chystají ke studiu na vysoké škole a chtějí si zlepšit studijní předpoklady.
Obsah: verbální a numerické myšlení, rozvoj logicko-analytických schopností,

základy kritického myšlení
Rozsah: 7 přednáškových dnů
Termín: kurz bude organizován ve dvou obsahově zcela totožných variantách:

čtvrtek – 16.00–19.15 hodin
sobota – 9.30–12.45 hodin

Cena: 3 100,00Kč
Zahájení: 1. února 2014 (sobota)

6. března 2014 (čtvrtek)
Přijímání přihlášek: prostřednictvím Obchodního centra:

http://is.muni.cz/obchod/fakulta/law/
Uzávěrka přihlášek: 30. ledna 2014
Bližší informace: www.law.muni.cz
e-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz,☎ 549 49 5664

Nadezda.Svihelova@law.muni.cz,☎ 549 49 5344
HN045250-1
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trh práce

Firmy rozjely hon na talenty

studentbrněnskéhoVUTRado
vanVítek se chtěl při psaní ba
kalářské práce vyhnout tomu,
aby celé měsíce věnoval výpo

čtům, které ocení jen jeho učitelé.
KontaktovalprotofirmuMotorJikov
Slévárna.Sladil s tamnímizaměstnan
ci a lidmi ze školy zadání a začal srov
návat dvě metody lití, které ve firmě
zkoušeli. „Nazkouškypropraktickou
část práce, které probíhaly ve slévár
ně, jsemdohlíželosobněformoupraxe
ve firmě,“ vysvětluje Vítek. A právě
během praxe se osvědčil natolik, že
ho podnik vzal mezi své stipendisty.
„Vybraným studentům již v průběhu
studia v nižších ročnících nabízíme
stipendium a zároveň jim garantuje
me, že je po úspěšném ukončení stu
dia zaměstnáme.Za toodnichočeká
váme, že k nám po ukončení studia
nastoupí do práce,“ popisuje ředitel
Motor JikovMiroslav Dvořák.
Stejně jakoonsi iostatnífirmysna

ží rozebrat talenty z vysokých škol
ještě dříve, než odpromují. Největší
poptávka je po studentech s praxí
a s kvalitní angličtinou.

Diplom z techniky není záruka
Celkový počet absolventů strojíren
ských oborů by potřeby firem pokryl.
Jenže průmysl nestojí o každého.
„V době nových technologií a vyšších
nároků na znalosti vysokoškolských
odborníkůvefirmáchbývají v hledáč
ku podniků pouze kvalitní a úspěš
ní studenti specifických oborů,“ říká
Dana Fialová, vedoucí vzdělávání

Julie daňková
julie.dankova@economia.cz Pořadí škol v oboru strojírenství

fakulta mezinárodní zájem Pedagogové Průzkum věda celkem
zapojení školy o školu absolventů

1. Fakulta strojní ČVut v Praze 3,1 3,7 3,5 0 4 14,3

2. Fakulta strojního 3,3 2,1 2,8 1 5 14,2
inženýrství Vut v brně

3. Fakulta strojní tu v Liberci 3,5 1,8 4,2 1 3 13,5

4. Fakulta strojní Západočeské 3,6 3,6 2,5 1 2 12,7
univerzity v Plzni

5. Fakulta strojní Vysoké školy báňské 1,8 3,8 2 0 1 8,6
– technické univerzity v Ostravě

pozn.: čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metodiky hn.

a personalistka firmy Žďas. A dodává,
že i oni poptávají úzce specializované
lidi – odborníky na materiálové inže
nýrství, hydrauliku, svařovací tech
nologie a podobně. „U odborně stro
jírensky vyprofilovaných a pro firmy
nedostatkovýchoborůbývajíšpičkoví
studenti ‚vyprodaní‘ již během studia
posledníchročníků,a tozahraničními
firmamičifirmami,které jimposkyto
valymožnosti spolupráce během stu
dia,“ popisuje Fialová s tím, že i jejich
podnik programpro studenty rozjel.
Pokud se tedy studenti z technic

kýchvysokýchškol vprvnímročníku
nerozhlédnoupo trhupráce, zda o je
jich odbornost stojí, mohou nároč
nou školu studovat zbytečně. „Naše
technickéuniverzityprodukují ročně

dostatek strojních inženýrů, bohužel
odbornézaměření těchtoabsolventů
neodpovídápotřebámstrojírenských
firem.Našefirmaširoce spolupracuje
seZápadočeskouuniverzitouvPlzni,
sČVUTPraha i smnohavýzkumnými
ústavy. I přesto je problematické zís
katpožadovanéspecialisty,“potvrzu
jeVlastimilHlavatý, technickýředitel
Škody Plzeň.
Studentům se podle Hlavatého

na všech českých strojních fakultách
dostane nadprůměrných teoretic
kých znalostí, přístupuknejnovějším
poznatkům v oboru i možnost vyjet
na odborné zahraniční stáže. „Slabým
místemvevzděláváníalezůstávánedo
statečnámožnoststudentůzískatmi
nimální praxi již během studia ve své

oboru,“ míní Hlavatý. A doškolování
stojífirmypeníze. „Každoročně inves
tujeme přibližně čtyři miliony korun
do dalšího vzdělávání, rozvojových
programůadoškolovacíchprogramů
v rámci adaptačního procesu. Z toho
je patrné, že nám stále chybí kvalita
ve školském systému,“ říká Dvořák
zMotor Jikov.

Jazyky nutností
Mladí strojaři také doufají, že s tech
nickou školou se vyhnou jazykům.
„Opak je pravdou a stále na to upo
zorňujeme,žepředevšímvexportních
firmách je běžná projektová a výrob
ní dokumentaceminimálně v anglič
tině,“ upozorňuje mluvčí Vítkovice
Machinery Group Eva Kijonková.
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Šance na přijetí

kolik uchazečů přijímají
jednotlivé fakulty ke studiu
architektury (v %)

fakulta stavební všB-tu
v ostravě 59,78

fakulta stav. čvut v Praze 59,58

fakulta architektury čvut
v Praze 54,83
fakulta stavební vut v Brně 45,57

fakulta architekt. vut v Brně 23,92
všuP v Praze 18,64

architektura

Žebříčku opět kraluje
výběrová VŠuP

fakulta mezinárodní zájem Pedagogové Průzkum věda celkem
zapojení o školu absolventů
školy

1. Vysoká škola umělecko- 4,6 4,2 6 0 6 20,8
průmyslová v Praze

2. Fakulta architektury 4,5 3,7 3,6 1 4 16,8
ČVut v Praze

3. Fakulta architektury 3,4 4,5 3,1 1 2 14
Vut v brně

4. Fakulta stavební 3 3,5 3,2 0 3 12,7
ČVut v Praze

5. Fakulta stavební 1,6 1,8 1 1 5 10,4
VŠb-tu v Ostravě

6. Fakulta stavební 2,9 1,5 2,3 0 1 7,7
Vut v brně

pozn.: čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metodiky hn.

Pořadí škol v oboru architektura

letošní žebříček škol v oboru
architektura nepřinesl žád
né zemětřesení. I tentokrát
se do čela žebříčku postavila

nejmenší z hodnocených škol: Vyso
ká škola uměleckoprůmyslová vPra
ze (VŠUP). Na stříbrné a bronzové
příčce skončily fakulty architektury
pražské a brněnské techniky.
Na následujících příčkách se seřa

dily další stavební fakulty: pražská
ČVUT, ostravská Vysoké školy
báňské a brněnská VUT. Li
berecká Fakulta umění a ar
chitektury, kde aktuálně
studuje 184 budoucích ar
chitektů, se do žebříčku HN
nezapojila.
VŠUP dominuje ve všech

hodnocených kategoriích kro
měprůzkumuabsolventů –uplat
nění svýchbývalých studentů škola
o79posluchačícharchitekturynijak
systematicky nesleduje.
Studenti, kterým záleží na tom,

aby k nim učitelé přistupovali in
dividuálně a děsí je architektura
podávaná formou frontální výuky,
byměli usilovat o přijetí na vítěz
nouVŠUP.Na jednohoučitele
tu připadá sedm studentů.
Na ostatních školách je to
o poznání jiné. Na obou fa
kultách VUT působí jeden
učitel na 14 studentů.Na fakultách
ČVUTmusí jeden stačit pro osmnáct

budoucícharchitektů.Asinejdélebu
dou čekatnakonzultaci výkresů stu
denti Stavební fakulty Vysoké školy
báňské vOstravě.Na jednohoučitele
tady připadá 21 studentů.
Důležitýmukazatelempři sestavo

vání žebříčků škol je i šance studentů
na alespoň semestrální studijní po
bytvzahraničí.Kontaktyazkušenos
ti z cizinymohoustudenty inspirovat
napříkladkposílání přihlášekdonej
různějšícharchitektonickýchsoutě
ží, které bývají většinou otevřeny
uchazečům z celého světa.
Alespoňnasemestr sedozahra
ničí nejčastěji dostanou studen
ti VŠUP. V loňském roce vyjelo
deset procent studentů. Dobré
šance nabízí i Brno – tamní Fa
kulta stavební devět procent
a Fakulta architektury sedm
procent. Na ostatních fakul
tách se zahranicepodívají dvě
až tři procenta studentů.

Pražské školy ale mají výhodu
v tom, že jsouoblíbenýmcílemzahra
ničních studentů, což dělá z tamních
ateliérů a přednáškových místností
mezinárodnější prostředí. Nejvíce ci
zinců jezdí na Fakultu architektury
ČVUT.Loni jichsemnavýměnnépro
gramy typu Erasmus přijelo 175 a zís
katvysokoškolskýtitul se turozhodlo
98 cizinců.
Architektura se dá studovat

i na Škole architektury Akademie

výtvarných umění. Ta se ankety HN
sice účastní, ale pro její specifičnost
ji s ostatními školami nesrovnává
me. Na umělecky orientované AVU
lze architekturu studovatpouze jako
čtyřletýnavazujícímagisterskýobor,
takže uchazeč musí spolu s přihláš
ku prokázat, že má bakalářský titul
z jiné technické školy. dan

Nezaměstnanost

kolik měly fakulty absolventů /
kolik jich je bez práce (v %)

fs čvut v Praze 1578/3,9*
fs vut v Brně 1377/5,7*
fa čvut v Praze 329/6,0
všuP v Praze 61/6,9*
fs všB-tu v ostravě 359/8,5*
fa vut v Brně 152/10,3

zdroj: Středisko vzdělávací politiky
univerzity karlovy v Praze: koucký,
Zelenka. Údaje jsou za absolventy
z let 2010 a 2011.

* Sleduje pouze údaj za celou fakultu,
nikoli jen za absolventy architektury.
Údaj je tedy orientační.
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pohled odborníka

velmi často se zabývám otáz
kou, pro koho je architektu
ra ten správný obor a proč
ji vlastně jít studovat. Ane

bo: K čemu vlastně je v dnešní době
studium architektury? To je zřejmě
tennejsprávnější dotaz.Nelze jít stu
dovat architekturu a očekávat, že
budu pracovat pro pět nejbohatších
zadavatelů. Málokdo se také narodí
do zlaté kolébky rodičů – úspěšných
architektů amá jistotu vybrané prá
ce. Takové lidi česká architektura ani
nepotřebuje. Studium architektury
není primárně k osobnímu nadstan
dardnímuprofitu. Auž vůbecne v si
tuaci, ve které se nyní nachází naše
země.

Když architekt není jen překážka
Situace v Česku je odlišná od situa
ce v jiných zemích a na jiných konti
nentech, kde ve společnostech s vr
cholovou a špičkovou architekturou
je architekt společností uznávaným
odborníkem. Je také osobností, kte
rá má významný vliv na kulturu pro
středí dané společnosti. Architekt se
zde vyjadřuje k celé škále problémů
týkajících se především prostředí,
v němž žije daná společnost – od vel
kýchúzemníchprognózpo tvarkliky
na radnici, avšak napříč obory i otáz
kami kulturními, vědními a tak dále.
Vždy tam, kde je žádán a kde je ne
zbytný z hlediska estetického, kde je
třeba jeho cit a zkušenosti.
A takové země nejsou jen bohaté

velmoci.Dokonce jsoutozeměchudší
a sméněobyvateli, než je ta naše.Na
příklad Slovinsko, Portugalsko.Nebo
vposlednídoběChile, země,kterápro
šla tak jako my temnými obdobími
komunismu i fašismu. A přesto před
takovými zeměmi a jejich architekty

architekti by měli kultivovat národ
musíme s úctou smeknout. Musíme
však smeknout především před celý
mihouževnatýminárody,kterésvéar
chitekty chtějí, neberou je jako obtíž
prodražující projekt, ale jakonutnost
vedoucí k lepšímu životu.
Chilští architekti AlejandroArave

naaSmiljanRadicvytvářejídílavsou
časnosti nejprogresivnější na světě,
zaujímající i celé spektrum zadání
odnovéhopojetí sociální výstavbyaž
ponejbrilantnějšíukázkyobčanských
staveb a bydlení střední třídy. Pojetí
Smiljana Radice pracuje s důrazem
na úctu k tradici a géniem loci. Stav
by obou architektů jsou realizovány,
respektovány i žádány.
U nás je tomu ale jinak. Zatím

ve většinové společnosti přetrvává
nepotřeba estetického projevu, kte
rá je daná absencí estetického cítění.
Studovat architekturualenení v žád
ném případě zbytečné. Architekt se
musí angažovat za lepší svět, vytáh
nout do boje za lepší architekturu,
kvalitnější prostředí, v němž žijeme,
nabízetnová řešení.Apřipravit se, že
budeodmítán, ale nedat se, být otrlý.
To vydrží málokdo, ale bez toho to
nejde. Pro takového člověka, který
se rozhodne pracovat na kultivaci
národa, je studium architektury ten
správný obor.

Už od školy je podstatná praxe
Vidím největší perspektivu v mladé,
nejmladší generaci architektů. Mají
kromě svého mládí, tedy i dostatku
času, ohromné přednosti. Jsou jazy
kově vybaveni amají zahraniční zku
šenosti, jejich sebevědomí není mi
nuloudobounarušeno, sezahraničím
zcela běžně komunikují.
Anejdůležitější je, že skutečnépro

blémy vidí amají energii je intenziv
ně řešit. Není jim lhostejné ničení
lesů, půdy, nezastavěné plochy, sta
ví jednoduché levné domy svým ka
marádům a vytlačují establishment

zdeněk fránek dvaapadesátiletý profesor architektury má i vlastní studio. rád
používá přírodní materiály – například dřevo nebo beton. foto: hn – Jiří koťátko

zdeněk fránek
autori@economia.cz

typové zástavby. Jednoduše a levně
estetizují veřejnýprostorbez zbyteč
ného balastu a kýče. Jsou připraveni
a schopni jít doulic aupravit a zobyt
nit si je podle svých představ. Tako
véto aktivity studentů architektury
a mladých architektů jsou již běžné
v krajských městech a dostávají se
do dalších obcí a vesniček, k památ
kám i do přírody.
V tomto jearchitektura jedenznej

perspektivnějšíchoborů.Neznámjiný,
kdebybylvíczasažennedostatekcitu
k přírodě, k prostředí, v němž žijeme,
khistorii avůbecnedostatekcituato
lerance člověka k člověku.
A jak se ze školy odrazit do reálné

ho života a praxe? Každý student si
od začátku studia architektury vybí
rá ten předmět svého zájmu, ve kte

rém vyniká. Od vymýšlení domů, ur
banismu, zeleně a tak dále přes spo
lečenskou angažovanost až po do
vednosti zcela konkrétní, jako je 3D
modelování nebo tvorba vizualizací.
O experimentu a zkoušení nových
řešení ani nemluvě.
Z tétoarmádyodborníků je zlomek

opravdu špičkových, ale jako celek,
nejlépe jazykově vybavený, se již
od školymusí angažovat v praxi, pů
sobit naokolí, získávat vliv a kontak
ty. A pak bude přechodmladých stu
dentů architektury do praxe plynulý
abudouplatní a snadpomohou, ales
poň trochu, zkultivovat své okolí.

autor působí jako děkan fakulty umění
a architektury na technické univerzitě
v liberci
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právo

Suverénně nejlepší
práva jsou v brně

Pořadí škol v oboru právo
fakulta mezinárodní zájem Pedagogové Průzkum věda celkem

zapojení o školu absolventů
školy

1. Právnická fakulta 2,4 3,5 2,5 1 4 13,4
masarykovy univerzity

2. Právnická fakulta 3,5 3,3 2 1 2 11,8
univerzity karlovy v Praze

3. Právnická fakulta 2,4 1,3 2,2 1 3 9,9
Západočeské univerzity v Plzni

4. Právnická fakulta 1,7 1,9 3,3 1 1 8,9
univerzity Palackého v Olomouci

pozn.: čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metodiky hn.

Šance na přijetí

kolik uchazečů přijímají
jednotlivé právnické fakulty
(v %)

Pf zču v Plzni 40,51

Pf uP v olomouci 23,98

Pf uk v Praze 21,47

Pfmu v Brně 20,60

brněnská univer
zita již počtvrté
potvrdila, že bu
doucím advoká

tům nabízí nejlepší
podmínky pro vzdě
lání právě její právnic
ká fakulta. V čele žeb
říčkuHNsedržípřede
vším díky své výběro
vosti a nejlepší vědě.
Právě věda je při

tom kategorie, ve kte
ré na Brno nejvíce ztrácí jeho
hlavní konkurent – pražská
právnická fakulta. Ta i letos
zůstala druhá.
Významnázměnase letosodehrála

na třetímačtvrtémmístě.Nabronzo
vou příčku se totiž po letech probo
jovala plzeňská práva, která byla léta
spojována se skandálem kolem rych
lostudentů a snadným ziskem diplo
mu. Je vidět, že fakulta se vzpamato
váváa „odlepuje seoddna“.Zatímpla
tí, že nemůže otevřít doktorský pro
gram, ale již může přijímat studenty
domagisterského studia, což jí v žeb
říčkuHNpřidalobody.Olomouckáfa
kulta tak znovu dostala rovnocenné
ho soupeře. To, že svou tradiční třetí
příčku bude muset silněji obhajovat,
přitomnaznačilouž loňskéhodnoce
ní HN. V tom Olomouc Plzni utekla
o pouhou jednu desetinu bodu.

V Brně mají nával
Brno vyhrálo i díky své výběrovos
ti. Na místní studijní oddělení přijde
suverénně nejvíc přihlášek ke studiu
práv. Loni se sem hlásilo téměř šest
tisícstudentůasítemprošel jenkaždý
desátýuchazeč.Ale ipražskáprávnic
ká fakulta si své studenty pečlivě vy
bírá.Akceptovalapouze21,5procenta
zvícenež tří apůl tisícepřihlášených.
Největší šancinapřijetímají studenti,
kteří sepřihlásínaplzeňskouprávnic
kou fakultu. Dostane se sem čtyřicet
procent těch, kteří pošlou přihlášku.
HN se dívají i na to, jakou školu si

studenti, kteří se dostanou na více
škol, nakonec vyberou. Školou první
volby zůstává pražská fakulta. Dru
há příčka v této kategorii patří Brnu
a třetí a čtvrtémístopotvrzuje celko
vépořadí. Studenti, kteří uspějí v při
jímačkách, si častěji vyzvednou index
v Plzni než v Olomouci.
O zájmu studentů o fakultu v žeb

říčkuHNnověvypovídái to,kolikpro
cent doktorandů tvoří magistři z ji
ných fakult. I to svědčí o atraktivitě
školy a zdejších profesorů. V tomto
ukazateli letos zvítězila pražská fa

kulta. 12 procent dokto
randůtvoří lidé smagis
terským titulem z jiné
školy.
Brnu dále k obhájení

první příčky pomohla
nejvyšší úroveň vědec
ké práce. HN přepočí
távají počet bodů, kte
ré jednotlivým fakul
támpřidělujeRadavlády
provýzkum,vývoja inovace,
na počet vědeckých i peda
gogickýchpracovníků, kteří
se o vědecké výsledky školy
zasloužili. V tomto ohledu
Brnojasněvítězí.Druhý
největšívědeckývýkon

prokázala opětPlzeň a ažna tře
tímmístěskončilapražskápráv
nická fakulta.
Olomoucká práva získala
nejvícebodůvkategorii, která
sledujezahraničnízkušenosti
pedagogůa individualituvý
uky.Devětprocent zdejších
pedagogickýchavědeckých
pracovníků za seboumáale

spoň jeden akademický rok práce
na zahraniční univerzitě či vědec
kémpracovišti.Vyučující takéčasto
vyjíždějí nakrátkodobékonference
a přednášky do ciziny.

Nejvíce času na studentymají
pedagogové plzeňské fakulty.
Na jednoho vyučujícího tu při

padá jednadvacet studentů. Druhou
nejúspěšnější školousev tomtoohle
du stalaOlomouc.Na jednohodocen
ta čiprofesora zdepřipadá třiadvacet
studentů. V Brně se přitom do kon
zultačníchhodinkaždéhoakademika
musí vejít 41 studentů.
Nejvíce zahraničních výměn mezi

studenty se opět odehrálo na Práv
nické fakultěUniverzityKarlovy.Prá
vě tato škola vyslala alespoň na se
mestr největší počet studentů a také
do svých kurzů zapsala nejvíce za
hraničních studentů, kteří na nějaký
čas přijeli nabrat studijní zkušenos
ti do Česka. V této kategorii naopak
příliš nevynikáBrno. ZatímcodoPra
hy loni přijelo studovat 165 cizinců,
do Brna jen 69. dan

Nezaměstnanost

kolik měly fakulty absolventů /
kolik jich je bez práce (v %)

Pf uk v Praze 548/0,8
Pf zču v Plzni 421/1,0
Pfmu v Brně 720/3,3
Pf uP v olomouci 383/7,3

zdroj: Středisko vzdělávací politiky
univerzity karlovy v Praze: koucký,
Zelenka. Údaje jsou za absolventy
z let 2010 a 2011.



Dvě otázky pro právníky:

anketa

Jan diblík, havel, holásek & Partners,
absolvent Pf uk v Praze

1. Docent Ján Gronský
a doktorka Irena Hol
cová. Docent Gron
ský je výborný ústavní
právník. Jeho každotý
denní vědecké seminá
ře, říkalo se jim podle
maďarského revolu
cionáře a básníka 19.
století Sándora Petöfi
ho „Petöfiho kroužek“,
byly nejenom o právu,

ale také o životě.
DoktorkaHolcová byla a je promě velkou osobností au
torského práva, také si jí velice vážím lidsky. Vedla moji
diplomovou a rigorózní práci, ukázala mi krásu logiky
vprávuadalamněpříkladpreciznosti právnické analýzy.
Pozitivní vztahkprávůmduševníhovlastnictvími zůstal
do dneška a de facto mě z podstatné části živí.

2. Být studentem fakulty, snažil bych se vedle školy
od druhého nebo třetího ročníku pracovat v nějaké ad
vokátní kanceláři a vyjet na rok studovat do zahraničí, to
je díky evropskému programu Erasmusmožné.

ivo Janda, white & case,
absolvent Pf mu v Brně

1 . Rád vzpomínám
na profesora Jílka z ka
tedry mezinárodního
práva a profesora Bejč
ka z katedry obchodní
ho práva. Prvně jmeno
vanýměpřivedl kmezi
národnímuprávuveřej
nému, kterému jsem se
prvních pár let věnoval
při své práci na minis
terstvu zahraničí. Pro

fesor Bejček mi dal základy obchodního práva, v první
polovině devadesátých let naprosto nové právní disci
plíny.

2.Myslím, ževe svédobě jsemsezaměřilnavšepodstatné.
Možnábych zkusil při studiupráci v advokátní kanceláři,
což je dnes u řady studentů běžné, před dvaceti lety však
ještě nebyly takové možnosti.

michael kohajda, advokát,
absolvent Pf uP v olomouci

1. Nejpodstatněji mě
ovlivnil doktor Filip
Dienstbier, který učil
správní právo. Dob
ře si vzpomínám, že
studenty dokázal vel
mi zaujmout propo
jením právní teorie,
učiva správního práva
a praktických zkuše
ností. Ukázal nám, že
právo není jen černo
bílé a že mnoho otázek

nemá jen jedinousprávnouodpověď.Že jepotřebasevždy
nad problémem zamyslet z více úhlů pohledu a vybrat
tu nejvhodnější právní argumentaci. Svým přístupem
mě také motivoval k dalšímu, postgraduálnímu, studiu.
A u veřejného práva, i když finančního a daňového, jsem
pak zůstal i ve své praxi.

2. V době mých studií nebylo mnoho možností zahra
ničních studijních pobytů. Myslím si, že takovýto pobyt
by měl absolvovat každý student, a to nejen kvůli jazy
ku (podle mě jsou dnes dva světové jazyky na pracovní
úrovni u advokáta standardem), ale také kvůli poznání
jiného přístupu ke studiu, k práci, jiné kultury života.
Pokud bych mohl na svém studiu něco změnit, za kaž
dou cenu bych vyjel studovat alespoň na semestr do za
hraničí. dan

Petr Bezouška, Prk Partners, absolvent Pf zču
v Plzni a vyučující Pf uP v olomouci

1. Profesor Karel Eliáš,
hlavní zpracovatel no
véhoobčanského záko
níku. Když byl pověřen
jeho sepsáním, pořádal
pro studenty setkání,
na kterých s námi dis
kutoval o tom, jak by
měl občanský zákoník
vypadat, seznamoval
nás se svými myšlen
kami, se zahraničními
právnímiúpravami,při

čemž ho zajímal náš názor, tehdy ještě příliš nezatížený
anepostiženýexistujícímprávnímprostředím.Přednášky
a semináře profesoraEliáše byly zřejmě tímnejdůležitěj
ším impulsem ve směřovánímé kariéry. Nutno dodat, že
na plzeňské právnické fakultě již nyní nepůsobí.

2.Hlavní roli nyní hraje rekodifikace soukroméhopráva.
Novýobčanský zákoník čerpá svoji inspiraci ze zahranič
ních vzorů, proto bych asi o pár let dříve začal se studiem
rakouského,německéhoči švýcarskéhosoukroméhoprá
va, protože tyto znalosti se mi dnes velmi hodí. Většina
názorů sice není zcela přenositelná, ale jde spíše o styl
uvažování,metoduvýkladupráva, v tom jsou v zahraničí
o hodně před námi.

1. jaký vysokoškolský profesor znamenal největší přínos pro vaši
kariéru?

2. když se díváte zpětně, na co byste se během studia víc soustředil?

HN045233-2
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Šance na přijetí

kolik uchazečů přijímají
jednotlivé lékařské fakulty
(v %)

1. lf uk v Praze 29,24

lf uk v Plzni 26,98

lf uk v hradci králové 25,05

3. lf uk v Praze 18,75

lf mu v Brně 17,90

lf osu v ostravě 13,65

2. lf uk v Praze 12,08

lf uP v olomouci 11,30

medicína

První příčku si znovu
vybojovala 3. lékařská fakulta

Ve vědě boduje 1. LF
Narozdíl odostatníchoborůposuzují
HNvědeckékvality lékařských fakult
podle dvou kritérií. Prvním je stejně
jako u ostatních hodnocených oborů
počet bodů, které školy získaly za své
výsledky od Rady vlády pro výzkum,
vývoj a inovace. V případě medicíny
rada sleduje příspěvky v prestižních
periodikách zařazených do světové
databázeWeb of Science, texty v do
mácích odborných časopisech i nové
patenty.
Nejlépe si v tomto ohledu vede 1.

lékařská fakulta, kdena jednohopra
covníka připadá zisk 158 bodů. Dru

přišlikpřijímacímzkouškám.Naopak
největší šance jsouopětna 1. lékařské
fakultě. Ta do prvního ročníku bere
třetinu přihlášených a za skutečné
síto tu spíš platí zkoušky na konci
prvního ročníku. Větší šance na při
jetí hlásí i fakultyUniverzityKarlovy
v Plzni a v Hradci Králové.
Medicínu lze studovat také na Fa

kultě vojenského zdravotnictví Uni
verzity obrany v Hradci Králové.
Na výuce mediků se ale podílí i krá
lovéhradecká Lékařská fakulta Uni
verzityKarlovy, aproto ji do srovnání
nezařazujeme. Z hlediska uplatnění
nemají absolventi lékařských fakult
co řešit – 98 až 100procent absolven
tů má dva roky po promoci už stálé
pracovní místo. dan

Pořadí škol v oboru medicína
fakulta mezinárodní zájem věda celkem

zapojení školy o školu

1. 3. lékařská fakulta univerzity karlovy v praze 7,4 5,9 7 20,3

2. 2. lékařská fakulta univerzity karlovy v praze 5,1 7,3 7 19,4

3. 1. lékařská fakulta univerzity karlovy v praze 6,4 6,9 5,5 18,8

4. lékařská fakulta univerzity palackého v olomouci 2,7 9,1 5 16,8

5. lékařská fakulta univerzity karlovy v hradci králové 4,7 6,6 2,5 13,8

6. lékařská fakulta masarykovy univerzity 3,5 4,1 5,5 13,1

7. lékařská fakulta univerzity karlovy v plzni 4,9 3,1 2,5 10,5

8. lékařská fakulta ostravské univerzity v ostravě* 1,3 7,4 1 9,7

pozn.: čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metodiky hn.
* tato fakulta vznikla teprve v roce 2010. je tedy logické, že škola v některých ukazatelích nemá takové výsledky jako ostatní.

hým kritériem je zmiňovaný citační
indikátorHindex. Zmimopražských
fakultmají nejvyšší hodnotuHinde
xu zaměstnanci olomoucké lékařské
fakulty: 56.

Za těžkými testy do Olomouce
Kestudiupřijímají české fakulty 11 až
29 procent zájemců. Nejlépe se mu
sejí připravit ti, kteří usilují o studi
um v Olomouci. Tato fakulta dává
šanci jenom jedenácti procentům
uchazečů.
Tradičně vysokou laťku nasazuje

i 2. lékařská fakulta, která bere jen
o procento uchazečů více. Velký zá
jem je také o studium na nejmladší
škole v Ostravě. Loni tu museli od
mítnout přes 86 procent těch, kteří

stupně vítězů v oboru medi
cína stoprocentně obsadily
pražské lékařské fakulty. Pr
venství i v letošním roce ob

hájila 3. lékařská fakulta Univerzity
Karlovy v Praze. 2. lékařská fakulta,
která sídlí vnemocniciMotol, zůstala
na druhém místě. Změny se naopak
udály na třetí a čtvrté příčce. Bronz
přesvědčivě putuje na 1. lékařskou
fakultu, která tak odsunula Lékař
skou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci na čtvrté místo.
O 3. lékařskou fakultu Univerzity

Karlovyby seměli zajímat ti, kteří už
běhemstudia chtějí získat zkušenos
ti ze zahraničí. Právě tato školavysílá
alespoňna semestr do zahraničí nej
větší poměr studentů.
Výsadou fakulty v pražské nemoc

nici v Motole je zase doktorandské
studiumasnímsouvisející věda.2. lé
kařská fakultamávesrovnání sostat
níminejvyšší citační index (tzv.Hin
dex): 64. Tento indikátor udává, jak
často vědecké práce citují au
tory z 2. lékařské fakulty.
Ve vědě vyniká také nej
větší 1. lékařská fakulta.

Cizinci volí Hradec
a Plzeň
O prestiži a mezinárodním zapoje
ní školy vypovídá i to, kolik zahra
ničních studentů přiláká do svých
studijních programů vyučovaných
v angličtině. Nejvíce cizinců usilují
cích v Česku o titul MUDr. aktuálně
studuje na dvou mimopražských fa
kultáchUniverzityKarlovy – vHrad
ciKrálovéavPlzni.Voboupřípadech
cizinci studující vangličtině tvořípři
bližně třetinu posluchačů fakulty.
Důležitým ukazatelem meziná

rodního zapojení fakulty je také to,
kolik cizinců na ni přijede studovat
v rámci semestrálních nebo ročních
výměnných programů.Nejoblíbeněj
ší destinací zahraničních studentů
je v tomto ohledu 3. lékařská fakulta
v Praze. Za poslední rok tvořili stu
denti na Erasmu 5,34 procenta všech
posluchačů.
Výukamladých lékařů se v posled

níchdvouaž třech ročnících ve velké
většiněodehrávápřímovefakultních
nemocnicích. Je proto důležité, aby
na ně vyučujícílékaři měli dostatek
času. Nejpříznivější poměr studentů
na jednoho pedagoga mají na králo
véhradecké lékařské fakultě. Jeden
učitel se tu může věnovat jen třem
studentům.Čtyři studenti na učitele
pak připadají na 1. lékařské fakultě
a fakultě v Olomouci.
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obory budoucnosti

Nanočástice pomáhají i léčit

pojem nanotechnologie je úzce
spojen s vývojem nových ma
teriálů i technologií budouc
nosti. Ve Středoevropském

technologickém institutu (CEITEC)
v Brně jejich výzkum vede Tomáš
Šikola. Výsledky jeho skupiny se loni
dostaly na stránky prestižního časo
pisuNatureNanotechnologya slibně
vypadá i výzkum nového materiálu
– grafénu. Pro vědce tento materiál
představujenaději, že jej půjdevyužít
místokřemíkukekonstrukciextrém
ně rychlých procesorů.

hn: v poslední době mnoho lidí vkládá
velké naděje do výzkumunovéhomate-
riálu grafénu (plochého krystalu uhlíku
o tloušťce jednoho atomu, který vypadá
jako průhledná platební karta, pozn.
red.). Pro jaké využití ho zkoumáte vy?
V našem ústavu zkoumáme grafén
z hlediska jeho využití pro přípravu
elektronických nanosoučástek, kte
ré umožňují řídit velmi malé proudy
vnějším elektrickýmnapětím.
Dálepakzkoumámetentomateriál

v kombinaci s kovovými nanostruk
turamiprooblastnanofotonikyapře
měnyslunečníenergienaelektrickou
energii.Konkrétněprodetektorysvět
la, sluneční článkyapodobně.Grafén
využíváme rovněž pro výzkum jeho
využití v oblasti senzorů. Například
senzorů vlhkosti a potenciálně i sen
zorů různýchplynů.Odalších aplika
cích uvažujeme.

hn: o nanotechnologiích a nanoma-
teriálech se hodně mluví v souvislosti
s budoucností a pokrokem. kde ale
v dnešní době už můžeme vidět jejich
aplikace?

Julie daňková
julie.dankova@economia.cz

Rozhovor

tvoří i část jejich diplomových pra
cí. Náklady jsou hrazeny z programu
Erasmus. Doktorandi z nanotechno
logických oborů zpravidla absolvují
zahraniční stáže v partnerských tý
mech ze zahraničních univerzit nebo
výzkumných institucí.

hn: Jak výzkumné centrum ceitec
rozproudilo výzkum nanotechnologií
a nanomateriálů v Brně?
Výzkumné týmy se začaly díky cent
ru systematicky zabývat výzkumem
v této oblasti. Projekt EU spojený
s tímto centrem jednak zajišťuje pe
níze na vybudování speciálních labo
ratoří vybavených potřebnými mo
derními přístroji, jednak umožňuje
vychovávattalentovanémladévědec
ké pracovníky.
V neposlední řadě také napomáhá

zvýšit spolupráci mezi jednotlivými
týmy pocházejícími z různých fakult
a univerzit v Brně, a tím odstraňovat
jejich určitou izolovanost, typickou
pro výzkum v České republice.

Jedná se třeba o odvětví elektroniky
afotoniky,kdesenanomateriályana
nostrukturypoužívajíprovýrobupolo
vodičovýchlaserů–napříkladlaserové
ukazovátko. Další uplatnění je u spe
ciálníchfotodiod(citlivýchdetektorů,
pozn. red.) a v oblasti záznamových
médií – napříkladmagnetické paměti
či čtecí hlavy. Jedná se i oodvětví che
mie, kde senanočásticemohouuplat
nitpřizvyšovánísamočistícíchúčinků
nátěrů. V oblasti strojírenství se pak
nanomateriály používají pro zlepšení
mechanických vlastností.
Velmislibněserozvíjí aplikacevob

lasti biomedicíny, zejménadiagnosti
ky,kdepomocínanočástica jinýchna
nostruktur lzeoprotiklasickýmmeto
dám detekovat látky o velmi malých
koncentracích. Lze tak s předstihem
zjistit ranástadiazávažnýchonemoc
nění. Začíná se rovněž rozvíjet uplat
něnínanočástic voblasti léčby. Jedná
se zejména o takzvanou cílenou do
pravuúčinných látekdopostižených
částic lidského těla, která je výrazně
účinnější a šetrnější k organismu.

hn: Jak vypadá studiumnanotechnolo-
gií – jsou to spíše fyzikální vzorce, nebo
pokusy v laboratoři?
Propochopeníprincipůnanotechno
logií je třebamítbezesporusolidní zá
klady z matematiky, fyziky i chemie.
Nicméně oblast nanotechnologií je
značně široká amůže si v ní najít své
místoosoba jak teoreticky, tak iprak
ticky zaměřená. Všeobecně se dá říci,
že převažují experimentálně laděné
studentské práce a projekty.

hn: Pracují čeští studenti nanotechno-
logií v mezinárodních týmech?
Ano. Třeba studenti oboru Fyzikál
ní inženýrství a nanotechnologie vy
jíždějí během svého magisterského
studia na půl roku na zahraniční uni
verzity, kde pracují ve výzkumných
týmechnaprojektech,kterézpravidla

Kde studovat
nanotechnologie:
vut v Brně – Fakulta strojního

inženýrství

všcht v Praze – Fakulta chemické
technologie, Fakulta chemicko-
inženýrská

uk v Praze – Přírodovědecká
fakulta

uP v olomouci – Přírodovědecká
fakulta

uJeP v Ústí nad labem –
Přírodovědecká fakulta

tu v liberci – Fakulta
mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií

všB-tu v ostravě

tomáš šikola Ve Středoevropském technologickém institutu (cEitEc) v brně
vede výzkum nanotechnologií. foto: archiv t. šikoly

Základem je
správná vejška !

Denní i dálkové studium:

◦ Management ICT

◦ Informační technologie

◦ Podniková ekonomika a management

◦ Marketing

◦ Management sociální práce

◦ Právo v podnikání

◦ Právo ve veřejné správě

Elektronická přihláška na:

www.vsmiep.cz

Dny otevřených dveří:

20.2., 20.3.2014
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chemie: talenty z ústavu organické chemie a biochemie

S profesorem holým pracovala už na střední

dostat se do týmu jednoho
z nejvýznamnějších českých
vědců Antonína Holého se
podařilo málokterému vyso

koškolákovi. Eliška Procházková to
dokázala už předmaturitou.
Profesora poprvé oslovila s pros

bou, zda může svou práci, kterou
chtěla poslat do středoškolské sou
těže, uskutečnit v jeho laboratořích.
„S prací o nukleosidech jsem postou
pila až do republikovéhokola. Topan
profesor velmiocenil a nabídlmipra
covnímísto ve své skupině, až odma
turuji, zapředpokladu,žebudupokra
čovat ve studiu na vysoké škole, což
jsemměla v plánu,“ vypráví Procház

ková.Adodává, žematuritanaodbor
néMasarykově střední škole chemic
ké jí umožnila nastoupit k profesoru
Holému jako laborantka.

ZároveňsedostalanaPřírodovědec
kou fakultu UK a Holý se stal školite
lem její bakalářské práce. „Do labora
toře jsemchodilakaždouvolnouchvíli
a učila jsem se stále nové a nové věci.
Ve své bakalářské práci jsem se zabý
vala syntézou potenciálně biologicky
aktivních látek s účinkem proti para
zitovi, který způsobuje malárii,“ po
pisuje šestadvacetiletá doktorandka.
Ta působí v Ústavu organické chemie
a biochemie a současně pracuje i jako
vyučující – vede cvičení k přednášce
z fyzikální chemie na Přírodovědecké
fakultě.Hodněsevěnuje ipopularizaci
vědy.Zvlastnízkušenostiví,žestuden
ti seproni umějí nadchnout. „Nemys

lím si, že věda je jen pro ‚odvážlivce‘
nebo žemámezi vysokoškoláky špat
noupověst,záležínapřístupukaždého
studenta,“ říká Procházková.
Sama si během studia vyzkoušela

různé oblasti chemie. „Během baka
lářského studia jsem se v laboratoři
zabývala syntézou látek, tedy orga
nickouchemií.Běhemmagisterského
studia jsem si vyzkoušela biochemii,
tedyzkoumáníbiologickýchvlastnos
tí nově připravených látek. A v dok
torském studiu se zabývám spektro
skopií čili zkoumánímstrukturya fy
zikálněchemických vlastností nově
syntetizovaných látek,“popisujemla
dá vědkyně. daŇ

eliška Procházková. foto: archiv e. P.

Studium na VŠcht nasadilo vysokou laťku

organický chemik Michal
Česnek právě hledá způsob,
jak porazit bakterii černého
kašle. „Momentálním cílem

jenajít apřipravit takovoumolekulu,
která by zabránila bakterii černého
kašle v infekci člověka. Pokud by se
ukázalo, že je v tom úspěšná, a pro
šlabynáročnými testybezzávažných
vedlejšíchúčinků, jemožnéjejíbudou
cí použití k léčení,“ vysvětluje svou
vědeckou práci v Ústavu organické
chemieabiochemieabsolventVysoké
školy chemickotechnologické.
Pro studium chemie si zvolil právě

jednu z nejmenších a zároveň nejná
ročnějších veřejných vysokých škol.

„Postupemčasu jsemocenil, že tone
bylo vždycky jednoduché. Zpětně si
říkám, že nastavení určité laťky, pod
kterou se nešlo, je dobré. Ale v době
studia se člověk leckdy pořádně za
potil. Ze studia si samozřejmě nepa
matujete vše, nicméně škola mi dala
rozhled a množství vědomostí, které
pak stačí oživit,“ říká sedmatřiceti
letý vědec. Podle svých slov mu dnes
díky širokému záběru studia nedělá
problém rozumět jazyku biochemi
ků, biologů i lékařů. „V dnešní době
je důležité umět si spojit a pochopit
výsledky,kterévámsvojí činnostípo
skytují oni, a navrhovat další postup
v bádání,“ dodává.

S Ústavem organické chemie a bi
ochemie ho propojila osobnost pro
fesora Antonína Holého, který vedl
jeho disertační práci. A ve vědeckém

ústavu už zůstal. „V době, kdy jsem
vycházel z VŠCHT, mi nepřišlo, že by
soukromýsektorunásposkytoval ta
kovoutvůrčí svobodu.Nenarazil jsem
nafirmu, kde by bylomožno věnovat
se vývoji nových chemických látek
a zkoumání jejich funkce v živých or
ganismech. Bohužel v té době byl vý
voj v soukromém sektoru dle mého
názoruúplněpotlačen.Toměnasmě
rovalo k vědě,“ říká Česnek. Podle něj
ve vědě prakticky nelze uváznout
ve slepé uličce.
„Zjištění, ženěconení tak, jak jstese

domnívali, případněže toprostěpro
bíhá jinak,můžemítvětšívýznamnež
původní záměr,“ míní Česnek. daŇ

michal česnek. foto: archivm. č.

Je důležité, aby mladý vědec poznal i zahraničí

došestnácti let siRadimNenc
ka myslel, že se stane archi
tektem nebo designérem.
Na konci střední školy se

ale rozhodl pro farmacii a nastoupil
naFarmaceutickou fakultuUniverzi
ty Karlovy v Hradci Králové. Dnes je
vedoucím juniorského výzkumného
týmu, který navazuje na práci profe
sora AntonínaHolého.
„To, že chci dělat vědu, jsem zjistil

vlastně hned, když jsem k ní přičichl
a začal jsem ve třetím ročníku na vy
soké škole pracovat na jednomzme
dicinálněchemickýchprojektůnaka
tedře farmaceutické chemie. Od za
čátku semi na tom líbilo, že ta práce
rozhodně není jednotvárná, člověk
může realizovat své vlastní nápady
a dává mu to vlastně velkou svobo
dumyšlení,“ popisuje pětatřicetiletý
Nencka, který se věnujemedicinální
chemii. Když se po studiích v Hrad
ci Králové hlásil na doktorandské

studium přírodovědecké fakulty
v Praze, u přijímacích zkoušek si ho
vyhlédl profesor Holý. „Po zkoušce
mě oslovil a nabídl mi, že bychmohl
pracovat v jeho týmu. To byla na
bídka, která se neodmítá,“ vzpomí
ná Nencka, kterého práce v Ústavu
organické chemie a biochemie stále
naplňuje.
Za důležité ale považuje, abymladí

vědci načas poznali i výzkumná pra

covištěv jinýchzemích. „Získátenad
hled, víte, jak se věci dělají jinde, nau
číte senové technikyapráci snovými
přístroji. Práce je takyplně samostat
ná – nikdo vám neříká, co a jak máte
dělat, ale očekávají se od vás výsled
ky,“ míní Nencka.
Skupina,kterouvede, aktuálněhle

dánové léčivé látkyprotivirům,které
způsobují třeba rýmu nebo chřipku,
ale i takzávažnéaživotohrožující sta
vy jako hepatitidu typu C nebo viro
vou encefalitidu.
„Za náš největší úspěch zatím po

važuji objev celé skupiny látek, kte
rá vykazuje aktivitu proti některým
enterovirům, které způsobují široké
spektrumonemocnění,odnachlazení
až po záněty srdečního svalu. Ve spo
lupráci sdalšímikolegyzústavuana
šimi belgickými kolegy se v současné
době snažíme odhalit mechanismus
účinku těchto látek,“ vysvětluje vě
dec. daŇ
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Kde studovat chemii:
Jču v českých Budějovicích –

Přírodovědecká fakulta
mu v Brně – Přírodověd. fakulta
uk – Farmaceutická fakulta v hk,

Přírodovědecká fakulta v Praze
uP v olomouci – Přírodověd. fak.
všcht v Praze
vut v Brně – Fakulta chemická
utB ve zlíně – Fak. technologická
uJeP v Ústí nad labem –

Přírodovědecká fakulta
tu v liberci – Fakulta

přírodovědně-humanitní a pedagog.
univerzita hradec králové –

Přírodovědecká fakulta
univerzita Pardubice – chemicko-

-technologická fakulta
ostravská univerzita –

Přírodovědecká fakulta
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doprava

celýbyznys stojí a padá sdopra
vou. Přeprava zboží je ale pod
velkým cenovým a časovým
tlakem a vydělá jen ten, kdo

si nejlépe nastaví logistiku rozvozů
i umístění skladů. To vyžaduje profe
sionálníplánování,apracovníchnabí
dek je proto v tomto oboru celá řada.
Mzdy se přitom pohybují i v násob
cích českého průměrného platu.
Záběroboru jenadtomnohemširší,

nežbysenaprvnípohledmohlozdát,
anejdeuždávno jenoto,umětvypra
vit vlak či vyprojektovat dálnici.
„Lidé berou jako samozřejmost, že

přepraví odněkud někam sebe, své
děti, svou korespondenci v písemné
i elektronické podobě,materiál k prá
ci i zábavě,“ říká Ivo Drahotský, pro
fesor na dopravní fakultě Univerzity
Pardubice. Doprava ale přímo souvisí

Odborníky v dopravě
firmy často musí přeplácet
roman šitner
roman.sitner@economia.cz

s ekonomickýmúspěchemzemě– jen
tam,kdese lidéazbožídokážourychle
aspolehlivěpřesouvat,můžedocházet
krůstu. Jsouprotopotřebaodborníci,
kteří rozumějí technice, technologiím,
logistice, ekonomice i informatice.
„Dopravníodborníci v této republi

ce chybí, a to velmi. Je to asi proto, že
o dopravě jako takové semocnemlu
viloabylypreferovány jinéobory, a to
dlouhodobě,“ říkášéf inženýrskéspo
lečnosti AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Přetahovaná o odborníky
Nedostatek odborníků na dopravu
je ještě výraznější než obecný nedo
statek techniků pro český průmysl.
O absolventy se tak bojuje. „V našem
oboruzabezpečovací technikavželez
ničnídopravěsnadžádní studenti ani
nejsou, nebo aspoň do našeho oboru
žádní nepřicházejí. Projektanty, vý
vojovépracovníky, regulanty,pracov
níky servisuprostěneseženeme. Pře
tahujeme si je a přeplácíme,“ dodává

Chrdle.Rostoucízájemodopravníod
borníkyjeznátpraktickyvevšechobo
rech.V železniční dopravě se rozšiřují
pokročilé technologie a je větší snaha
řídit dopravu tak, aby se zvýšila kapa
cita kolejí i bezpečnost. Současných
zájemcůostudiumsetýkáiplánované
budování vysokorychlostních tratí.
I u silničních staveb se stále více

ukazuje, že kvalitní projekty a jejich
kontroladokážoustátuušetřitmiliar
dy.Uplatnění sepřitomnabízí i přímo

vcentruEvropskéunievBruselu, tam
totižmusejíodborníciprojekty,nakte
ré EUpřispívá, vyhodnocovat.
„Kdyžnakupujemepřeselektronic

kýobchod,zajímánászejménadopra
va vybraného zboží k nám domů. To,
že senaše zprávaoobjednávcemuse
la přepravit k prodejci a naše peníze
najehoúčet,beremejakosamozřejmé.
Elektrotechnikaaelektronikaale tvo
řínedílnousoučástdopravníchsysté
můaodbornícina tutooblast jsouvy
važováni zlatem,“ říká Drahotský.
Současní zájemci o studium dopra

vy se nemusejí bát, že se vše postaví
dříve, než školu dokončí. „Například
zbývajících tisíc kilometrůplánované
dálniční sítěnebudedokončenodříve
než v roce 2040, možná 2050,“ před
pokládá šéf odboru strategie minis
terstva dopravy Luděk Sosna.

Chytrá auta i semafory
Budoucnostdopravu jakoperspektiv
ní studijní obor ještě znásobí. Veměs
techmajívznikatkomplexnísystémy,
které prostoupí komunikace. Auta se
naučí komunikovatmezi sebou i s in
frastrukturou. Semafory se automa
ticky uzpůsobí dopravním proudům.
Navigacebudoumítvšechnyúdajepro
plánovánínejvhodnější trasy.Přestup
naveřejnoudopravuimezi jejímitypy
budeconejvíceusnadněn.Tovšebude
vyžadovat odborníky.

Kde studovat dopravu:
čvut v Praze – Fakulta dopravní
univerzita Pardubice – dopravní

fakulta Jana Pernera
všte v českých Budějovicích –

katedra dopravy a logistiky
vut v Brně – Fakulta stavební
vut v Brně – Fakulta strojního

inženýrství
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“I have realised
how important
it is to have an
international
qualification.”

IELTS is jointly owned by the British Council,
IDP: IELTS Australia and
Cambridge English Language Assessment
www.ielts.org

The test for study, work
and life
IELTS, International English Language
System, is designed to assess language
skills at all levels.

For more information, please visit
www.britishcouncil.cz
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stavařina

Staví tunely po celém světě

v kanadském Vancouveru
teď stavaři hloubí tunel
nové rychlodráhy za dozo
ru Češky Kateřiny Howard.

Odbornice přes tunely s diplomem
zpražskéhoČVUT jepodepsána ipod
projektováním podzemní přestupní
stanice metra v centru Hongkongu,
přístupových tunelů pro podzemní
úložiště jaderného odpadu v Maďar
sku či stavbou vodní elektrárny na
Islandu. Její kariéra svědčí o tom, že
i přes krizi ve stavebnictví, na kterou
v posledních letech poukazují české
firmy, platí stavitelství v mezinárod
nímměřítku za obor budoucnosti.
„NapříkladHongkongmomentálně

procházívelmidynamickoufázírozvo
je dopravní infrastruktury, v podzemí
probíhajíneboseplánují třinovélinky
ačtyřiprodlouženímetra.Pracovnína
sazení se trochu liší od toho, na které
jsmezvyklívEvropě,takžesečastostá
valo,že jsmevýkresydokončovalipoz
dědonoci. Je tohlavněkvůli velkému
tlakuna inženýrskéobory:projektů je
moc a zkušených lidí málo,“ popisuje
třiatřicetiletá projektantka tunelů a
potvrzuje,ženamezinárodníúrovni je
po vystudovaných stavařích hlad.

Studium v Aténách
Fascinacetunelyachuťdostudia jazy
kůbylydvaklíčekúspěchumladéČes
ky, které o její budoucnosti rozhodly
ažkekonci studianaStavební fakultě
ČVUT.„Málokdopřesněvosmnácti le
techví, cochcevživotěopravdudělat.
Já jsem si svou cestu k tunelůmnašla

Julie daňková
julie.dankova@economia.cz

Profil

kateřina howard Na snímku je při projektování nové linky rychlodráhy ve
Vancouveru – Evergreen Line, která je ve výstavbě. foto: archiv k. howard

taktrochuoklikou,původně jsemstu
dovalaprogramarchitekturyapozem
níhostavitelstvíapakjsempřestoupila
nakonstrukceapozemnístavby,“ říká
Howard s tím, že zásadní zkušeností
pro ni byla studijní stáž na Technické
univerzitě v Aténách. Tam se naučila
řecky a zároveň tu poprvé navštívila
stavbyhlubokýchzákladůatunelů.Po
návratu si proto na poslední dva roky
studiavybralaspecializacinageotech
niku, kde potkala učitele, kteří ji pro
obor získali definitivně.
První kontakt s praxí si vyzkouše

la na studentské stáži v Metrostavu.
„Před deseti lety se nás tam na praxi
dostalajenhrstka.Nynísesituacezlep
šuje, zaměstnavatelé se rychle učí, že
studentsképraxejsouvýhodoujakpro
studenty, takproně,“míníHoward.Po
získání diplomu už se ale mezi jejími
zaměstnavateli střídaly výhradně re
nomované mezinárodní firmy: Mott

Kde studovat
stavařinu

čvut v Praze – Fakulta stavební

vut v Brně – Fakulta stavební

všB-tu v ostravě – Fakulta
stavební

zču v Plzni – Fakulta aplikovaných
věd

všte v českých Budějovicích –
katedra stavebnictví

energetika

libor holub
ObchOdNí ŘEditEL, bOhEmia
ENErgy
Odvětví energetiky zajišťuje základní
životní potřeby obyvatelstva
a spoluvytváří podmínky pro
ekonomický rozvoj. Nelze jej
nahradit žádným jiným odvětvím.

Prochází a bude procházet dynamickými změnami
v celém hodnotovém řetězci – počínaje prvotními
energetickými zdroji, výrobou, přenosem, distribucí
a konče změnami v oblasti prodeje a užití energií. to
všechno vytváří mnoho příležitostí pro uplatnění – jak
pro zaměstnance, tak pro podnikatele.

Josef lejček
ŘEditEL ÚtVaru
PErSONaLiStika, ČEZ
Energetika je odvětví pro Česko velmi
podstatné, je na něj napojena spousta
pracovních míst a specifické know-
how, které je třeba neustále udržovat.
konkrétně třeba znalosti spojené

s obsluhou jaderných elektráren jsou velmi ceněné.
Ne každá země si sama dokáže vychovat operátory
jaderných reaktorů. Podobné speciální know-how je
potřeba také pro práce pod napětím na distribuční
soustavě a podobně. Například ve Skupině ČEZ ročně
průměrně přijímáme okolo 800 nových lidí.

vladimír vácha
tiSkOVý mLuVČí, E.ON
O zkušené energetiky bývá
na trhu práce zpravidla zájem.
Zdá se, že v současné době je
trh spíše přesycen ekonomy,
proto lze energetiku považovat
za perspektivní obor. Zkušení

energetici jsou v současné době stále žádanější
a je možné, že tento trend bude postupovat
i do budoucna. uchazeč o studium energetiky by měl
mít již předchozí zkušenosti v dané oblasti, jako jsou
například praxe při studiu nebo zájem rozvíjet své
odborné znalosti.

MacDonald, Aurecon či současný za
městnavatel Jacobs Associates, do je
hož nové kanadské pobočky se před
loni přesunula zHongkongu.

Důležité kontakty
Dozahraničísedostaladíkyinženýrovi
aheadhunteroviGeorgiStoneovi,kte
rý tehdy spolupracoval s ČVUT a po
máhalabsolventůmzískat inženýrské
pozice ve Velké Británii. Ještě při stu
diu jípomohlzískatmístogeotechnic
kéhoprojektantanavelkémzahranič
ním projektu – dubajské rychlodráze
firmy Capita Symonds v Británii. Pak
už se jí z firem ozývali sami. „V Lon
dýně je velmi aktivní spolek British
TunnellingSociety,kdese lidézoboru
scházejí jednouzaměsícnavečerních
přednáškách, a tam se,myslím, nejvíc
loví talenty.Přesbývalékolegy jsemsi
ve většině případů našla novou práci
i já,“ říkáHoward.

Při práci v mezinárodních týmech
také může srovnávat, jaké startovní
podmínky má díky české univerzitě
v porovnání s cizinci. „Měla jsem vý
hoduvevětšímrozsahu teoretických
ipraktickýchznalostí, cožmyslímpři
spělo k mému rychlému kariérnímu
růstu. Dohánět jsem musela spíše
záležitosti ohledně ‚měkkých doved
ností‘ jako time management, řeše
ní konfliktních situací, vedení týmů
a rozpočtů. To nás na ČVUTmoc ne
naučili,“ uvažuje Howard.
Zároveňupozorňujena slabinuvět

šiny absolventů technických oborů.
Personalistépřipohovorechzjišťují,že
jimmnohdydělápotíže isrozumitelně
sepředstavitbudoucímuzaměstnava
teli. Zvlášť nevynikají ani ve znalosti
cizích jazyků. I v tom, žeKateřinuHo
ward neopustilo nadšení do studia ci
zíchřečíanipopřechodunatechniku,
je projektantka spíše výjimkou.

Kde studovat energetiku: čvut v Praze – Fakulta elektrotechnická, uJeP v Ústí nad labem – Fak. výrobních technologií a managementu,
čzu v Praze – technická fakulta, všB-tu v ostravě – Fakulta elektrotechniky a informatiky, všcht v Praze – Fakulta technologie ochrany prostředí,
vut v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta strojního inženýrství, zču v Plzni – Fakulta elektrotechnická

Anketa mezi energetickými firmami: proč je podle vás energetika perspektivní studijní obor do budoucna?
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soukromé vŠ

Soukromé vysoké školy
nabízejí hlavně ekonomii

v říjnu letošního roku začne
vČeskusvýukounováumě
leckávysokáškolaArt&De
sign institut. Jde o soukro

mou alternativu pro ty, kteří chtějí
na vysoké škole studovat fotografii
či grafiku. Vznik nové instituce do
kládá, že na soukromých vysokých
školách v Česku lze studovat čím dál
víc oborů. Tyto školy tak tvoří další
možnostipromaturanty,kteří seprá
vě rozhodují, kamzamíří po „zkoušce
dospělosti“.
Na kvalitu škol dohlíží jednadva

cetičlenná akreditační komise v čele
s profesorkou politologie Vladimí
rou Dvořákovou. Soukromé a veřej
né vysoké školy takmusejí prokázat
stejnou kvalitu. Komise je totiž při
schvalování nebo při prodlužování
státního souhlasu k výuce posuzu
je stejně.
Kvalitní škola musí mít dostateč

ný počet vyučujících tak, aby mohli
v konzultačních hodinách věnovat
všem žákům patřičný čas. Akredi
tační komise kontroluje také to, aby
každý studijní program nebo obor
na škole zaštiťoval profesornebodo
cent. Tam, kde se o garanci ekono
mickéhooboruucházínapříkladpro

Julie daňková
julie.dankova@economia.cz

fesor historie, komise škole nemusí
prodloužit právo k výuce.

Obory firmám na míru
Čtyřiačtyřicet škol s českou akre
ditací nabízí převážně ekonomické
a společenskovědní obory. K největ
ším soukromým vysokým školám
patří pražská Univerzita Jana Amo
se Komenského (UJAK), jejíž vlajko
vé obory jsou speciální pedagogika,
vzdělávání dospělých amediální ko
munikace, aMetropolitní univerzita
Praha, která se specializuje na výuku
mezinárodních vztahů.
Víceekonomickyseorientujínapří

kladVysoká školafinanční a správní,
Bankovní institut a další. Mezi stu
dijními programy soukromýchvyso
kých škol jemožnéčastonajít i obory
jako právo a veřejná správa. Naopak
technické obory v nabídce privát
ních vzdělávacích institucí chybějí.
Výjimku představuje studium IT, se
kterým je spojena třebaUnicornCol
lege, nebo studiumarchitektury, kte
ré nedávno rozjel Archip – Pražský
institut architektury.

Placená studia
Mezi výhody privátních škol patří,
že přijímají přihláškyvýrazněpozdě
ji v průběhu roku než veřejné školy,
které obvykle uzavírají přihlašování
v únoru nebo březnu. Některá stu

dijní oddělení soukromých škol při
hlášky akceptují i v říjnu, těsně před
začátkemakademického roku.A tře
baVysoká škola podnikání vOstravě
nabízí dálkovýmstudentůmzačátek
studia i v únoru. Právě přizpůsobi
vost jedalší charakteristikousoukro
mýchvysokýchškol. Své studijnípro
gramy často upravují podle aktuální
situacena trhupráce. „Máme i obory,
kterými reagujemenabezprostřední
požadavkyzaměstnavatelů – typicky
pojišťovnictví. Tento obor byl ušit

na míru po dohodě se zaměstnava
teli, kteří měli zájem vzdělat své za
městnance ve specifikovaném obo
ru,“ popsal před časem pro HN pro
rektor UJAK Petr Kolář.
Na soukromé vysoké škole musejí

studenti počítat s placením školné
ho. To se většinou pohybuje okolo
50 tisíc korun za rok. Za nákladnější
vybavení k výuce či výuku v cizích
jazycích si ale studenti připlatí a roč
ní školné může překročit i sto tisíc
korun.

ilustrační foto:
shutterstock

www.un icornco l lege .cz
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Přehled soukromých vysokých škol v Čr
hlavní město Praha

akcent college, s.r.o.
www.akcentcollege.cz

anglo-americká vysoká škola,
o.p.s.
www.aauni.edu

archip, s.r.o. – architectural
institute in Prague
www.archip.eu

art & desiGn institut,
s.r.o. *)
www.artdesigninstitut.cz

Bankovní institut vysoká škola,
a.s.
www.bivs.cz

cevro institut, o.p.s.
www.cevroinstitut.cz

czech management institute
Praha – manažerská fakulta
esma Barcelona s.r.o.
www.esma.cz

international art camPus
Prague, s.r.o. **)
www.literarniakademie.cz

metropolitní univerzita Praha,
o.p.s.
www.mup.cz

mezinárodní baptistický
teologický seminář evropské
baptistické federace, o.p.s.
www.ibts.eu

Pražská vysoká škola
psychosociálních studií, s.r.o.
www.pvsps.cz

soukromá vysoká škola
ekonomických studií, s.r.o.
www.svses.cz

unicorn college s.r.o.
www.unicorncollege.cz

university of new york in
Prague, s.r.o.
www.unyp.cz

vysoká škola aplikovaného
práva, s.r.o.
www.vsap.cz

vysoká škola ekonomie
a managementu, o.p.s.
www.vsem.cz

vysoká škola finanční a správní,
o.p.s.
www.vsfs.cz

vysoká škola hotelová
v Praze 8, s.r.o.
www.vsh.cz

vysoká škola manažerské infor-
matiky, ekonomiky a práva, a.s.
www.vsmiep.cz

vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
www.vip-vs.cz

vysoká škola obchodní v Praze,
o.p.s.
www.vso.cz

vysoká škola regionálního
rozvoje, s.r.o.
www.vsrr.cz

vysoká škola tělesné výchovy
a sportu Palestra, s.r.o.
vstvs.palestra.cz

vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
www.vszdrav.cz

Jihočeský kraj

filmová akademie miroslava
ondříčka v Písku, o.p.s.
www.filmovka.cz

vysoká škola evropských
a regionálních studií, o.p.s.
www.vsers.cz

Jihomoravský kraj

akademie stinG, o.p.s.
www.sting.cz

B.i.B.s., a.s. Brno international
Business school
www.bibs.cz

evropský polytechnický institut,
s.r.o.
www.edukomplex.cz

newton college, a.s.
www.newtoncollege.cz

rašínova vysoká škola s.r.o.
www.ravys.cz

soukromá vysoká škola
ekonomická znojmo, s.r.o.
www.svse.cz

vysoká škola karla engliše
v Brně, a.s.
www.vske.cz

vysoká škola obchodní
a hotelová, s.r.o.
www.hotskolabrno.cz

vysoká škola realitní – institut
franka dysona s.r.o.
www.fdyson.cz

karlovarský kraj

vysoká škola karlovy vary, o.p.s.
www.vskv.cz

moravskoslezský kraj

vysoká škola podnikání, a.s.
www.vsp.cz

vysoká škola sociálně-správní,
institut celoživotního vzdělávání
havířov, o.p.s.
www.vsss.cz

olomoucký kraj

moravská vysoká škola
olomouc, o.p.s.
www.mvso.cz

vysoká škola logistiky, o.p.s.
www.vslg.cz

středočeský kraj

academia rerum civilium –

vysoká škola politických
a společenských věd, s.r.o.
www.vspsv.cz

škoda auto vysoká
škola o. p. s
www.savs.cz

Ústecký kraj

vysoká škola aplikované
psychologie, s.r.o.
www.vsaps.cz

kraj vysočina

západomoravská vysoká škola
třebíč, o.p.s.
www.zmvs.cz

* art & dESigN iNStitut, s.r.o. -
státní souhlas byl udělen v červenci
2013, vysoká škola zahájí svoji
činnost až v roce 2014.

** Předchozí název vysoké školy
byl „Literární akademie (Soukromá
vysoká škola Josefa Škvoreckého)
s.r.o.“, ke dni 24. 7. 2013 byl
název vysoké školy změněn na
„international art camPuS Prague,
s.r.o.“

ilustrační foto:
shutterstock
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přijímací řízení

ukázka testů
přinášíme výběr otázek z testu obecných studijních předpokladů společnosti scio. celý test trvá 110
minut a obsahuje devadesát úloh. v přijímacím řízení jej využívá 41 fakult v česku. mimo jiné fakulta
sociálních věd univerzity karlovy, fakulta sociálních studií masarykovy univerzity či tři právnické fakulty.

společnost scio na webu www.scio.cz nabízí on-line i prezenční kurzy, které zájemce o studium na tento
typ testů připraví. samotné kurzy probíhají 28. 2., 27. 3., 22. 4. a 15. 5.

kompletní vzorový test najdete na ihned.cz.

v následující větě jsou prázdnámísta. vyberte z možností dvojici slov,
která se významově a stylisticky nejlépe hodí do věty jako celku.

1.

představitel stavební firmy na tiskové konferenci _______ sdělil, že se
podařilo zajistit prodloužení dálnice a úplná dostavba už není _______.

(a) s potěšením – v nedohlednu

(b) soukromě – hotová

(c) s přesvědčením – na papíře

(d) s omluvou – v pořádku

(e) jistě – nezbytná

4.

obor informační technologie je jedním z těch, které jsou dlouhodobě
úzce spojovány s muži. zkušenosti z praxe však dokazují, že se jedná
o oblast, kterou by přítomnost ženského elementu obohatila. Ženy
mají řadu vlastností, kterými mladí muži neoplývají. jsou pečlivé,
spolehlivé, mají větší smysl pro řád, jsou empatické a mají mnohdy
větší cit pro jazyk a komunikaci.

které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu?

i. Ženy dlouhodobě neprojevují o informační technologie přílišný
zájem.

ii. kvůli negativním vlastnostem mužů obor informačních
technologií stagnuje.

iii. Větší počet žen v oboru informačních technologií by mohl této
oblasti prospět.

(a) žádné

(b) jen i

(c) jen ii

(d) jen iii

(e) i a iii

2.

poplach : panika

(a) jiskra : požár

(b) blesk : strom

(c) víra : bohoslužba

(d) moře : vlna

(e) čin : nápad

3.

vzruŠenÝ

(a) odtažitý

(b) klidný

(c) opatrný

(d) nehybný

(e) zklamaný

teXt k Úlohám 5 aŽ 7

studenti provedli porovnání tří barů (u kocoura, u zmije, u supa). v barech
hodnotili šest hledisek – čistotu prostředí, vlídnost personálu, bohatost
nabídky jídel a nápojů, přijatelnost cen, rychlost obsluhy a chuť jídel a nápojů.
v každém hledisku mohl bar získat 0–10 bodů (0 = nejhorší, 10 = nejlepší).
graf ukazuje, jaká bodová hodnocení jednotlivé bary ve sledovaných
kritériích získaly.

pokračování testu na straně 24

vyberte z možností tu, v níž je
významový vztahmezi výrazy
nejpodobnější vztahumezi dvojicí
výrazů v zadání (pořadí výrazů je
důležité).

vyberte z možností výraz,
který se nejvíce blíží opačnému
významu výrazu v zadání. Pozor,
v úlohách jde často o odlišení
velmi jemných rozdílů.

%
STUDENTŮ U NÁS
HRAJE HLAVNÍ ROLI

Vysoká škola
finanční a správní

Bakalářské a magisterské studijní obory:
/ ekonomické / společensko-vědní
/ právně-správní / informatické

www.vsfs.cz
HN045236

inzerce
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testy
následující úloha obsahuje úvodní informace, otázku a dvě tvrzení, označená jako (1) a (2).
s využitím všech těchto informací, znalostí matematiky a objektivních známých faktů rozhodněte,
zda jsou dané informace dostačující pro určení jednoznačné odpovědi na otázku v zadání.

v následujících úlohách porovnejte výrazy vlevo a vpravo
a zvolte odpověď
(a) pokud výraz vlevo je větší,
(b) pokud výraz vpravo je větší,
(c) pokud jsou si výrazy rovny,
(d) pokud vztah mezi výrazy nelze podle zadání jednoznačně určit.

10.
čtverec abcd protíná kružnici k v celkem osmi bodech.

délka strany čtverce aBcd průměr kružnice k

(a) hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.
(b) hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.
(c) hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.
(d) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

11.
meteorologická stanice postupně
naměřila teploty

8 ˚c, 10 ˚c, 16 ˚c, 14 ˚c, 12 ˚c a 10 ˚c.

výsledky:1a,2a,3b,4d,5c,6c,
7b,8d,9a,10b,11c,12c

12.
pro které z nabídnutých čísel platí
všechny tři následující podmínky?

1) Obsahuje lichý počet sudých
číslic.
2) Součet sudých číslic je roven
součtu lichých číslic.
3) Je dělitelné třemi.
(a) 35 631
(b) 721 496
(c) 52 674
(d) 1 538 229
(e) 123 985

6.

které bary dostaly více bodů za přijatelnost
cen než za čistotu prostředí?

(a) jen bar u kocoura

(b) jen bar u Zmije

(c) každý z dvojice barů u kocoura,
u Zmije

(d) každý z dvojice barů u Zmije, u Supa

(e) každý z dvojice barů u Supa,
u kocoura

8.
kolikáté narozeniny v roce 2012 oslaví, případně již oslavila, dvojčata paní simony?

(1) dvojčata se narodila v roce 2009.
(2) V roce 2020 oslaví dvojčata jedenácté narozeniny.
(a) tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující.
(b) tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující.
(c) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující.
(d) každé tvrzení samotné je dostačující.
(e) tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.

9.

pan toman si chce pořídit auto a přemýšlí, jaké vybrat. v časopise objevil žebříčky bodující pět typů aut
značek honda, mazda, volkswagen, renault a volvo na škále od jednoho k pěti bodům. při bodování
rozumnosti ceny získal renault 5 bodů, volkswagen 4 body, mazda 3 body, honda 2 body a volvo 1 bod.
zcela stejné počty bodů získaly jednotlivé značky i za spotřebu paliva. za rychlost získalo volvo 5 bodů,
honda 4 body, mazda 3 body, renault 2 body a volkswagen 1 bod. za spolehlivost získalo volvo 5 bodů,
mazda 4 body, volkswagen 3 body, honda 2 body a renault 1 bod. a konečně za designové provedení auta
získala honda 5 bodů, mazda 4 body, volvo 3 body, renault 2 body a volkswagen 1 bod.

které auto si pan toman vybere, pokud chce, aby mělo co nejlepší vlastnosti, tj. dosáhlo v těchto kategoriích
celkem co nejvíce bodů?

(a)mazdu

(b) Volkswagen

(c) Volvo

(d) renault

(e) hondu

7.

pokud by se sčítaly jen body získané za
vlídnost personálu a rychlost obsluhy,
jaké by bylo pořadí od baru s nejvyšším
součtem bodů k baru s nejnižším součtem
bodů?

(a) 1. u Zmije, 2. u kocoura, 3. u Supa

(b) 1. u Supa, 2. u kocoura, 3. u Zmije

(c) 1. u Supa, 2. u Zmije, 3. u kocoura

(d) 1. u kocoura, 2. u Supa, 3. u Zmije

(e) 1. u Zmije, 2. u Supa, 3. u kocoura

5.

jaké bylo průměrné bodové hodnocení
všech barů za chuť jídel a nápojů?

(a) 3 body

(b) 4 body

(c) 5 bodů

(d) 6 bodů

(e) 7 bodů

průměr z prvních čtyř
naměřených teplot

průměr z posledních
tří naměřených teplot

(a) hodnota vlevo je větší
než hodnota vpravo.
(b) hodnota vpravo je větší
než hodnota vlevo.
(c) hodnota vpravo je
stejná jako hodnota vlevo.
(d) Nelze jednoznačně určit,
která hodnota je větší.


