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JAK SI VYBRAT UNIVERZITU? 

 

Většina studentů se rozhoduje na základě několika faktorů: 

 

(1) země studia 

Nemusí být zcela určena vašimi jazykovými schopnostmi. Mnoho zahraničních univerzit 

nabízejí programy v angličtině. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi mohou být ale zásadní – 

od rozdílů v přístupu ke studentům a ve výuce, přes financování až po výběr oborů a mnohé 

další.  

 

(2) hodnocení dané univerzity v různých světových žebříčcích 

Tady je ale nutná velká opatrnost. Každý žebříček používá jiné měřítka, některé například 

řadí univerzity podle „spokojenosti studentů“, jiné podle kvality výzkumu (která nemusí být 

až tak zásadní pokud jste zatím jen na bakalářském programu), jiné podle úplně jiných 

charakteristik, které znovu nemusí mít tolik společného s výukou (například počet nositelů 

Nobelovy ceny učících na dané instituci apod.). Žebříčky se také každý rok mění a někdy 

jedna univerzita poměrně poskočí dolů nebo nahoru a přitom kvalita výuky mohla zůstat 

velmi podobná. A v neposlední řadě – některé univerzity jsou výborné v určitých oborech a 

horší v jiných. V celosvětových „průměrných“ žebříčcích pak buď budou uvedeny na 

průměrném místě přes všechny obory, nebo se tam ani neobjeví! 

 

Nejlepší je tedy se podle žebříčků nerozhodovat, ale brát je jen jako jednu z doplňujících 

informací. 

 

Některé ukázky jsou například: 

The Times Higher Education World University Rankings: 

https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/world-ranking#/ 

QS Top Universities Rankings: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-

university-rankings/2014 

https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/world-ranking#/
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014
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QS Top Universities Rankings, podle (širších) oborů: http://www.topuniversities.com/subject-

rankings/2015 

Guardian University League Tables, spíše založené na studentské spokojenosti a uplatnění po 

dokončení studia (jen UK university): http://www.theguardian.com/education/ng-

interactive/2015/may/25/university-league-tables-2016 (možnost řazení i podle jednotlivých 

oborů) 

 

(2) typ a struktura vybraného oboru 

Je důležité nezapomínat, že některé univerzity se mohou v kvalitě lišit velmi nepatrně a tedy 

spíše než podle jednoho „čísla“ v nějakém žebříčku je důležité si najít právě ten obor, který 

vás bude nejvíce zajímat a který vám pomůže v budoucnu tak, jak byste chtěli. Výuka každého 

oboru se může velmi lišit, i když název mají stejný. Všechny univerzity ale uvádí informace 

o struktuře a zaměření na svých stránkách. Nejlepší je si rozdílné programy pořádně 

prohlédnout a vybrat ty, které vám osobně nejvíce sedí. 

Více informací: https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/find-course/how-choose-

between-similar-courses-and-unis 

 

(3) splňuji požadavky daného programu? 

1. akademické výsledky 

Na mnoha školách neexistuje obdoba vstupních přijímacích zkoušek, ale univerzity mohou 

mít různé „vstupní požadavky“. Například ve Velké Británii může být požadavkem složení 

maturitní zkoušky z určitých předmětů (to se většinou ale vztahuje k přírodovědným 

oborům). Vaše přijetí na univerzitu pak bude většinou pod podmínkou, že dostanete z těchto 

předmětů na maturitě určité minimum (velmi často mohou žádat o samé jedničky). 

2. jazyková zkouška 

Každá zahraniční škola také bude mít určité jazykové požadavky dokládané určitým skóre 

nebo dosaženou úrovní na jazykových testech. Přesné požadavky vždy najdete na stránkách 

daného programu.  

http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2015
http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2015
http://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2015/may/25/university-league-tables-2016
http://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2015/may/25/university-league-tables-2016
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/find-course/how-choose-between-similar-courses-and-unis
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/find-course/how-choose-between-similar-courses-and-unis
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3. a ostatní (podle oborů) 

 

Viz. více informací: https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/entry-

requirements (pouze Velká Británie) 

http://www.eurodesk.cz/studium/studium-v-eu/velka-britanie (Velká Británie) 

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-

conditions/index_en.htm 

 

https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/entry-requirements
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/entry-requirements
http://www.eurodesk.cz/studium/studium-v-eu/velka-britanie
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_en.htm

