


HOSPODÁŘSKÉ NOVINY Vysoké školy [ 

V OSMI OBORECH SROVNÁVÁME PŘÍSNOST PŘIJÍMAČEK I ÚSPĚCHY- VĚDY 

Nej_lépe hodnocené fakulty 

Institut ekonomických studií FSV UK.v Praze 
· Škola nabízí studentům největší šanci na minimálně 

semestrální pobyt v zahraničí. Nejčastěji sem navíc 

ráva 

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. 

Právnická fakulta Masarykóvy univerzity v Brně _ 
Již čtvrtý'm rokem se brněnská práva drží v čele žebříčku HN:
Neporazitetná jsou ve vědecké práci. Fakulta také vychovává 
nejvíce doktorandů vzhledem k celkovému počtu studentů. 
Na přijímačky se ale zájemci musejí dobře připravit. Uspěje 
jen pětiAa uchazečů. 

... . 
Filozofick6 fakulta Univerzity Karlovy v Pra_ze 

Medidna 

Malá katedra sociologie již podruhé za sebou vyhrála 
žebřlček HN„ Především díky čilýl'l) stykům se zahraničím. 
Alespoň na semestr loni vyslala do zaliraničf téměř sedm 
procent svých studentů. Ze 163 posluchačů tu o titul usiluje 
devět cizinců. šanci nastoupit dostane 30 procent uchazečů. 

3. lékafská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
4~ Lékaři absolvující t1,1to fakultu budou mít za sebou hned ·1i9 na startu kariéry bohatou zahraniční zkušenost. šance 
~ IJ na výjezd do zahraničí jsou tady nejvyšší ze všech medicínských 
~.IP' škol. K vítězství přispělo i to, že zdejší vědečtí a pedagogičtí 

pracovníci navíc publikují největší množství vědeckých prací. 

INZERCE 

O -BAC 
ACCREDITED 

Stroj e vl 
Fakulta strojní ČVUT v Praze 

Strojaři z Prahy porazili své kolegy z Brna po třech letech. 
lt~ťŠ''" ČVUT uspělo díky náročnějším přijímačkám. Z přihlášených vm ' přijme 70 procent uchazečů, což je mezi technickými školami 

"'""'"""""" spíše výjimečné. Probíhá tu i individuálnější výuka a učitelé 
mají více zahraničních zkušeností. 

Jl4>t at· " 
Matematicko-fyzikálnf fakulta UK v Praze 

I letos nabízí budoucím informatikům nejlepší studijní 
podmlnt<Y. Naprostá většina vyučujících udržuje kontakty se 
zahraničím. Alespoň na tři dny odjelo na meziaárodní půdu 
přednášet 88 procenť učitelů. Tu přenášejí i do Prahy, 54 
procent závěrečných prací studenti sepsali v cizfm jazyce. 

Psych gie 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Bmě 

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 
rnezi nejvýběrovější, berou sem jen 9,51 procenta uchazečů. 

„A t e t a 
VŠUP v Praze 

UM 
PR 
UM 1 

Alkoliv je nejmenšf školou nabfzejld architekturu, žebříček 
HN vyhrála umělecky zaměfená VŠUP již popáté. I díky 
individuálnf výuce. Aktuálně tu studuje 79 posluchačů, 
a jeden učitel tak má „na starosti" jen sedm studentů. 
U přijfmadch zkoušek.uspěje každý~ zájemce. 
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MEDICÍNA 

První příčku si znovu 
vybojovala-3. lékařská fakulta 
S ťupně 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 fakult~, 
h.1:erá sídtí v nemocnici Motol, 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 
,. Olomouci na čtvrté místo. 

O 3. lékařskou fakultu Univerzity 
Karlovy by se měli zajímat ti, kteří už 
během studia chtějí získat zkušenos
á ze zahraničí. Právě tato škola vysílá 
a1espoň na semestr do zahraničí nej
,·ětší poměr studentů. 

Výsadou fakulty v pražské nemoc-
nici v Motole je zase doktorandské I srudium a s ním související věda. 2. lé
kařská fakulta má ve srovnání s ostat
nímí nejvyšší citační index (tzv. H-in
dex): .64. Tento indikátor udává, jak 
často vědecké práce citují au-
tory z 2. lékařské fakulty. 
Ve vědě vyniká také nej
,·ětší !. 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 
,. angličtině. Nejvíce cizinců usilují
cích v Česku o titul MUDr. aktuálně 
studuje na dvou mimopraži;j<ých fa
kultách Univerzity Karlovy - v Hrad
ci Králové a v Plzni. V obou případech 
cizinci studující v angličtině tvoří při
bližně třetinu posluchačů fakulty. 
Důležitým ukazatelem meziná

rodního zapojení fakulty je také to, 
kolik cizinců na ni přijede studovat 
v rámci semestrálních nebo ročních 
")měnných programů. Nejoblíbeněj
ší destinací zahraničních studentů 
ie v tomto ohledu 3. lékařská fakulta 
v Praze. Za poslední rok tvořili stu
denti na Erasmu 5,34 procenta všei;:h 
posluchačů. 

Výuka mladých lékařů se v posled- · 
nich dvou až třech ročnících ve velké 
,-ětšině odehrává přímo ve fakultních 
nemocnicích. Je proto důležité, aby 
na ně vyučující-lékaři měli dostatek 
času_ :\"ejpříznivější poměr studentů 
na jednoho pedagoga mají na králo
Yéhradecké lékařské fakultě. Jeden 
uéitel e tu může ,·ěnO\·at jen třem 
-rudentům. ČnŤÍ studená na učitele 
pak píipadaji Óa L lékařské fakultě 
ai;a.;;;:_:~,-oJom -ci 

Ve vědě boduje 1. LF 
Na rozdíl od ostatních oborů posuzují 
HN vědecké kvality 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 
databáze Web of Science, texty v do
mácích odborných časopisech i nové 
patenty. 

Nejlépe si v tomto ohledu vede 1. 
·lékařská fakulta, kde na jednoho pra
covníka připadá zisk 158 bodů. Dru-

hým kritériem je zmiňovaný citační 
indikátor H-index. Z mimopražských 
fakult mají nejvyšší hodnotu R-inde
xu zaměstnanci olomoucké lékařské 
fakulty: 56. 

Za těžkými testy do Olomouce 
Ke studiu přijímají 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 procént těch, kteří 

přišli k přijímacím zkouškám. Naopak 
největší šance jsou opět na!. 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 fakulty Univerzity Karlovy 
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
verzity Karlovy, a proto ji do srovnání 
nezafazujeme. Z hlediska uplatnění 
nemají absolventi lékařských fakult 
co řešit - 98až100 procent absolven
tů má dva roky po promoci už stálé 
pracovní místo. DAN 

Šance na přijetí 

Kolik uchazečů přijímají 
jednotlivé lékařské fakulty 
(v O/o) 

1. LF UK v Praze 29,24 

LFUKvPlzni 26,98 

LF UK v Hradci Králové 25,05 

3. LF UK v Praze 18,75 

LFMUvBmě 17,90 

LF OSO v Ostravě 13,65 

2. LF UK v Praze 12,08 

LF UP v Olomouci 11,30 

Pořadí škol v oboru medicína 
Fakulta Mezinárodní Zájem Věda Celkem 

zapojení školy o školu 

__ 1 •.. ~: .. lék.~~s~~ fa~~lta, ,~~iV.~~i!y~a,;:_l_ovy v Pra~~ --

.2. 2. lék.ařska faklJlta ':J~iv.e~zi!f~arlovy v _~r.~ze .•......•. . ~ ... 

3. l. lék.a _ř5.k..á.f~~u!.t.~ ~niver}!~X- ~a~l()v,yyPra,ze 

y,4 
?,1 

6,4 

6_. Lék~řská f~k\J.[t,_~!Y'asaryk.()YX\Jniyerzity ......... -~-- . _ 3,5_ 

.. ?!?. .. 
___ 7,3_, 

6,9 
.................... „., .. „ 

6,6 
....................... ·~--·· · 

- -~,1 ___ --

7. Lé~k~ !~kulta Univerzitx_~a.~~~V.X_v Plzn~·-· 4,9 - -- _______ },~ 

8. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě* 1,3 7,4 

Pozn.: Čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metod1<}' HN 
• ~ato fa ta vzn·-<la :ecr-e ~ "oce 2010. 'e tec!)l logKké. že š.kola v některYch ukaz.:tte'b r'.'e7á ta~évVse=. .a ostatn' 
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