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Předmluva  

 

Cílem předkládané studie je navrhnout ukazatele vhodné pro monitorování vývoje průchodu 
vysokoškolským vzděláváním a přechodu mezi jeho jednotlivými stupni a představit výsledky jejich 
analýzy v České republice (ČR) v posledních letech. Studie se řadí mezi tzv. Trackit studie, které 
v evropských zemích vznikají v posledních letech.  

Ve studii navrhujeme celkem čtyři ukazatele. Dva ukazatele pro monitorování úrovně přechodu 
z bakalářského do magisterského studia (podíl nově zapsaných navazujících magisterských studií 
k absolvovaným bakalářským studiím a podíl absolventů bakalářských studií pokračujících v dalším 
vysokoškolském studiu). Stejné dva ukazatele navrhujeme i pro monitorování úrovně přechodu 
z magisterského do doktorského studia (podíl nově zapsaných doktorských studií k absolvovaným 
magisterským studiím a podíl absolventů magisterských studií pokračujících v dalším vysokoškolském 
studiu).  

Studie blíže popisuje nejen metodologii konstrukce těchto ukazatelů, jejich specifika a možnosti 
interpretace, ale jejich prostřednictvím rovněž dokumentuje a analyzuje uplynulý vývoj v České 
republice (ČR) v průběhu posledních patnácti let (2003-2017). Nezůstává přitom pouze na úrovni 
celého vysokého školství, ale posuzuje zvlášť skupiny veřejných a soukromých vysokých škol a 
v analýze pokračuje až na úroveň jednotlivých vysokých škol (veřejných i soukromých) a jejich fakult.  
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1. Celkový kontext   

Studie o průchodu vysokoškolským studiem a o přechodech studentů mezi jeho stupni na 

jednotlivých vysokých školách a fakultách je současně také studií o míře (institucionální) diferenciace 
českého vysokého školství. Ukazuje totiž, nakolik se v českém vysokém školství profilují jednotlivé 
instituce (nebo jejich části – fakulty) na bakalářské nebo naopak na doktorské studijní programy.  

Nikdy uspokojivě nevyřešenou a také proto se neustále vracející diskusi o institucionální a 
programové diferenciaci českého vysokého školství – tedy o míře jeho stratifikace – výrazně podnítily 
dva podstatné vývojové procesy.  

Zaprvé české vysoké školství prošlo zhruba v letech 1995-2010 výraznou a velice rychlou masifikací, 
kdy do vysokoškolského studia začaly být přijímány (či zapisovány) stále větší podíly populačních 
ročníků. Čistá míra vstupu (nejvhodnější používaný ukazatel OECD net entry rate) do terciárního 
vzdělávání se zvyšovala z méně než 20 %, kterých dosahovala až do roku 1994, překročila 50 % o 
deset let později v roce 2004 a svého dosavadního vrcholu 67 % dosáhla v roce 2010. Po roce 2010 se 

i nadále udržuje v rozmezí 60 – 65 %.  

Zadruhé v rámci naplňování doporučení Boloňského procesu započal po roce 1998 v českém vysokém 
školství přechod na třístupňovou strukturu vysokoškolského studia (bakalář – magistr – doktor), 

který postupně nahradil tradiční dvoustupňové studium s dlouhým magisterským/inženýrským 
studiem. Je však třeba připomenout, že restrukturalizace části dlouhých magisterských programů 
stále ještě dobíhá a v některých oborech zůstávají nadále zachovány dlouhé magisterské programy.  

V důsledku obou uvedených významných vývojových procesů českého vysokého školství se zcela 

přirozeně a oprávněně objevily otázky, jako například:  

 Mají všichni absolventi vysokých škol nebo jejich významná většina nadále 
ukončovat vysokoškolské studium s magisterským diplomem? Jaká část absolventů má do 
praxe odcházet s titulem bakaláře, případně již po absolvování vyšší odborné školy?  

 Mají mít všechny nebo rozhodující většina vysokých škol možnost vzdělávat studenty ve všech 
stupních vysokoškolského studia v celé šíři nabízených oborů? Do jaké míry má být možnost 
nabízet doktorské a případně i magisterské studijní programy vázána na excelentní vědeckou a 
odbornou kvalitu těchto vysokoškolských institucí v daných oborech?  

Koncepční stanovisko k těmto a dalším obdobným otázkám uvádí Bílá kniha (Národní program 
rozvoje vzdělávání v České republice) z roku 2001, kde se píše:  

Vhodná kombinace typu studijních programů s odpovídající vědeckou a další tvůrčí činností povede v 
budoucnu k vytvoření tří charakteristických skupin vysokých škol:  

 Vysoké školy, kde se ve většině studijních programů (magisterských a doktorských) výrazně 
uplatní špičkový vědecký výzkum a výchova k vědecké práci;  

 Vysoké školy, kde vědecký výzkum bude probíhat spolu s vědeckou výchovou v jednom nebo 
několika málo studijních programech, ostatní studijní programy budou mít převážně praktický 
profesní charakter spojený s aplikovaným výzkumem a různými typy tvůrčí činnosti;  

 Vysoké školy zaměřené především na bakalářské studijní programy s uplatněním tvůrčí činnosti 
(vysoké školy neuniverzitního typu).  

Bílá kniha předpokládala, že tyto skupiny škol vzniknou přirozenou cestou a zdůrazňovala, že „je 

třeba respektovat a vzít plně na vědomí odlišnost jejich charakteru […] že jen pro toto odlišné pojetí 
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studia a tvůrčí činnosti nelze jednu skupinu označovat za lepší a jinou za horší“. Bílá kniha rovněž 
předpokládala, že polovina absolventů bakalářského studia nebude dále pokračovat ve studiu a 
odejde na pracovní trh.  
 

Na koncepci Bílé knihy z roku 2001 navázal Dlouhodobý záměr MŠMT pro vysoké školy na roky 2006-

2010 (Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti 
pro oblast vysokých škol na období 2006 – 2010), který ministerstvo zveřejnilo a předložilo vládě ČR 
v srpnu roku 2005. Mimo jiné se v něm uvádí:  

Přístup k vysokoškolskému vzdělání. Příležitost získat vysokoškolské vzdělání na veřejných a 
soukromých vysokých školách dostalo v roce 2004/2005 již 37 % mladých lidí. Navíc je ovšem třeba si 
uvědomit, že do celého terciárního vzdělávacího sektoru (včetně vyšších odborných škol a dalších 
institucí terciárního vzdělávání) bylo v tomto akademickém roce poprvé zapsáno již téměř 50 % 
uchazečů z příslušných věkových skupin. Již v roce 2005/2006 se podíl mladých lidí poprvé zapsaných 
do vysokoškolského studia přiblíží 40 % a podíl zapsaných do nějaké formy terciárního vzdělávání pak 
přesáhne polovinu příslušných věkových skupin, což zcela naplní cíl stanovený v roce 2001 v Bílé knize. 
Do roku 2010 je pak třeba počítat s tím, že na vysoké školy se zapíše asi 45 – 48 % mladé populace, 
což bude společně se zapsanými na vyšší odborné školy a do dalších druhů terciárního vzdělávání 
představovat přes 55 % mladých lidí (v roce 2015 je pak reálné dosáhnout jenom ve vysokoškolském 
sektoru účasti přesahující dokonce 50 % příslušné generace občanů ČR).  

Lze předpokládat, že nárůst studentů v bakalářských studijních programech povede do roku 2010 k 
uspokojení poptávky po studiu. Vstup do magisterských studijních programů bude výběrový, pro ty 
uchazeče, kteří splní náročné podmínky kladené na tento typ studia. Vzhledem k tomu, že se počty 
studentů v magisterských studijních programech nebudou dále navyšovat, předpokládáme, že ve 
studiu bude pokračovat asi 50 % absolventů bakalářských studijních programů.  

Počty lidí, kteří získávají alespoň první vysokoškolský titul, se začínají prudce zvyšovat již v 
současnosti: z necelých 25 tisíc kolem roku 2000 na stále více než 30 tisíc v současnosti. Avšak ještě do 
roku 2010 se počet absolventů zvedne na téměř 50 tisíc ročně. Rozhodující podíl na uvedeném zvýšení 
budou mít především absolventi bakalářských studijních programů. Projeví se to přirozeně i v nástupu 
nových ročníků absolventů všech stupňů a druhů škol na pracovní trh. Kolem roku 2010 budou mezi 
nimi již více než třetinu představovat absolventi vysokých škol nebo jiných forem terciárního 
vzdělávání. A o dalších pět let později to bude dokonce 40 %.  
 

V únoru 2010 ministerstvo zveřejnilo nový Dlouhodobý záměr vysokých škol do roku 2015 

(Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015). V něm se k uvedeným problémům 
otevřeně vyjadřuje a definuje cesty k jejich řešení. Rovněž v tomto případě stojí za to část 
z Dlouhodobého záměru citovat:  

Významné je rovněž zjištění, že se nepodařilo naplnit cíl předchozího dlouhodobého záměru 
ministerstva, aby ve studiu v magisterských studijních programech pokračovalo jen okolo 50 % 
absolventů bakalářských studijních programů. Data z roku 2009 ukazují, že do magisterských 
studijních programů přechází ve skutečnosti více než 80 % bakalářů a z vysokých škol proto stále ještě 
ve velké většině odcházejí absolventi s magisterským diplomem. Je to zároveň jedním z důvodů, proč 
se po zavedení strukturovaného studia, skutečná průměrná délka setrvání studenta ve 
vysokoškolském vzdělávání prodlužuje, místo, aby se zkracovala.  
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Tak rychlému nárůstu počtu studentů neodpovídá ani ekonomická situace, ani schopnost vysokého 
školství se přizpůsobovat a mít pro každého z širokého spektra zájemců o studium – se stále 
různorodějším zázemím a životními zkušenostmi, studijními předpoklady a motivacemi, aspiracemi a 
cíli – odpovídající nabídku.  

České vysoké školství prošlo v uplynulých letech značnými proměnami, z nichž nejmarkantnější byl 
pokračující nárůst počtu studentů. Kvantitativní ukazatele v tomto ohledu výrazně překročily i cíle 
stanovené v Dlouhodobém záměru ministerstva na období 2006 – 2010. Klíčoví aktéři se přitom 
shodují, že rychlý přechod terciárního vzdělávání od fáze elitní směrem k jeho univerzalizaci, 

umocněný navíc demografickým a ekonomickým vývojem, přináší a v následujícím období ještě 
přinese řadu závažných důsledků pro obecné funkce vysokého školství, formy a obsahy vzdělávací 
činnosti, studentské kariéry, ale rovněž pro řízení systému vysokého školství jako celku i jednotlivých 
vysokých škol. Jako zvláště závažné jsou v tomto kontextu ministerstvem, vysokými školami i vnějšími 
aktéry vnímány nové výzvy v oblasti kvality, relevance a efektivity vzdělávání. 

V souvislosti s uvedeným vývojem se i v České republice ukazuje, že kvantitativní expanze musí být 
provázána s diverzifikací vysokého školství. Jejím cílem je přitom na jedné straně umožnit vzdělávání 
mnohem různorodější populaci studentů a připravit je na velmi rozmanité pozice ve společnosti, ale 
na druhé straně také ochránit a zachovat tradiční elitní univerzitní sektor vysokého školství, udržet 
jeho vysokou úroveň, která je pro vývoj společnosti (a ekonomiky) životně důležitá. V masifikovaném a 
diverzifikovaném vysokém školství, které plní řadu velice rozmanitých funkcí, je proto třeba vytvořit 
příznivé prostředí pro profilaci jednotlivých škol podle toho, v čem jsou schopny dosahovat nejlepších 
výsledků. Vedle škol orientovaných na špičkový výzkum v mezinárodním prostředí a náročné 
vzdělávací programy na magisterské a doktorské úrovni musí dostatečný prostor pro svůj rozvoj získat 
také školy, které se zaměří například na bakalářské programy, vzdělávání dospělých, transfer znalostí, 
spolupráci s podniky nebo podporu svého regionu.  

Ministerstvo:  

 bude usilovat o to, aby podíl poprvé zapsaných do celého terciárního vzdělávání v ČR z 
odpovídající věkové kohorty byl do roku 2015 zachován přibližně do dvou třetin populace 
odpovídajícího věku;  

 bude usilovat o to, aby podíl absolventů bakalářských studijních programů, kteří pokračují ve 
studiu v navazujících magisterských studijních programech, tvořil v systému českého vysokého 
školství nejvýše 50 %. Konkrétní podíl se však u jednotlivých vysokých škol a v jednotlivých 
oblastech vzdělávání může i výrazně lišit v závislosti na jejich celkové profilaci a rovněž na 
charakteru uskutečňovaných studijních programů;  

 změní parametry financování veřejných vysokých škol tak, aby byla postupně oslabována váha 

vstupních parametrů (počet studentů) ve prospěch parametrů výstupních a kvalitativních s 
postupným posilováním prvků kontraktového financování založeného na průniku strategie 
ministerstva se strategiemi jednotlivých vysokých škol. Tento systém umožní více diferencovat 

využití prostředků a směrovat je na posílení kvality a podporu rozmanitější struktury funkcí, rolí 
a aktivit vysokých škol.  

Ministerstvo poté ještě v Dlouhodobém záměru uvádí, že rozhodujícím nástrojem pro dosažení 
uváděných záměrů se stane změna pravidel financování veřejných vysokých škol.  
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2. Přechod z bakalářského do magisterského studia 

Pro posouzení úrovně přechodu mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem jsme 
konstruovali dva ukazatele, které si na jedné straně jsou velmi blízké, na druhé straně ale každý z nich 

má svá specifika, která je potřeba zohlednit při interpretaci.  

Prvním ukazatelem je tzv. podíl nově zapsaných (N1) k absolventům (B), který srovnává počet 
absolventů bakalářského studia na dané vysoké škole/fakultě s počtem studentů nově vstupujících 
do navazujícího magisterského studia na této vysoké škole/fakultě a to včetně absolventů 
bakalářského studia na jiné vysoké škole (včetně absolventů s cizím státním občanstvím). Znamená 
to, že v tomto ukazateli dominují vysoké školy/fakulty poskytující ve zvýšené míře navazující 
magisterské studijní programy a to jak pro své absolventy, tak pro absolventy bakalářského studia na 
jiných (i zahraničních) vysokých školách včetně cizinců. Tento ukazatel nicméně nevypovídá 
dostatečně o studijních aspiracích absolventů bakalářského studia těchto vysokých škol/fakult ve 
smyslu jejich pokračování v dalším vysokoškolském studiu. 

Právě z tohoto důvodu jsme jako druhý ukazatel zařadili tzv. podíl absolventů (B) pokračujících ve 
vysokoškolském studiu, který srovnává celkový počet absolventů bakalářského studia na dané 
vysoké škole/fakultě s počtem absolventů bakalářského studia na této vysoké škole, jež po 
absolvování pokračují v dalším vysokoškolském studiu, ať již na stejné nebo jiné vysoké škole v ČR. 

Znamená to, že v tomto ukazateli profitují vysoké školy/fakulty, jejichž absolventi bakalářských 
studijních programů ve zvýšené míře pokračují v libovolném vysokoškolském studiu (na stejné 
bakalářské nebo vyšší úrovni) na libovolné veřejné nebo soukromé vysoké škole v ČR.  
 

2.1 Podíl nově zapsaných (N1) k absolventům (B) (včetně cizinců) 

Podíl nově zapsaných (N1) k absolventům (B) jsme konstruovali jako podíl nově zapsaných 
navazujících magisterských studií (včetně studií cizinců) k 31. 10. daného roku (N1) k počtu 
absolvovaných bakalářských studií (včetně studií cizinců) vždy za uplynulý rok rovněž k 31. 10. 
daného roku (Absolvovaná studia B). 

Absolvovaná studia B (absolvovaná bakalářská studia) VVŠ/SVŠ  

(Počet úspěšně absolvovaných bakalářských studií na veřejných/soukromých vysokých školách. Započtena jsou 
všechna absolvovaná bakalářská studia (bez ohledu na financování) na veřejných/soukromých vysokých školách 
v uplynulém roce (od 1. 11. roku t-1 do 31. 10. roku t); (studia absolventů, kteří v daném období absolvovali více 
studijních programů, jsou započtena vícekrát). Zdroj: Standardní výstup z databáze SIMS.) 

N1 (nově zapsaná navazující magisterská studia) VVŠ/SVŠ 

(Počet navazujících magisterských studií zapsaných v 1. roce aktuálního studia na veřejných/soukromých 
vysokých školách. Započtena jsou všechna navazující magisterská studia (bez ohledu na financování) v  1. roce 

aktuálního studia k 31. 10. daného roku (studia studentů, kteří v daném období studovali více studijních 
programů, jsou započtena vícekrát). Zdroj: Standardní výstup z databáze SIMS.) 

Podíl N1 (nově zapsaná navazující magisterská studia) z absolvovaných B (bakalářských) studií VVŠ/SVŠ 

(Procento navazujících magisterských studií zapsaných v 1. roce aktuálního studia na veřejných/soukromých 
vysokých školách z úspěšně absolvovaných bakalářských studií na veřejných/soukromých vysokých školách. 
Jedná se o poměr mezi počtem všech navazujících magisterských studií zapsaných v 1. roce aktuálního studia 
(bez ohledu na financování) na veřejných/soukromých vysokých školách v daném roce a počtem všech 
absolvovaných bakalářských studií (bez ohledu na financování) na veřejných/soukromých vysokých školách 
v uplynulém roce (od 1. 11. roku t-1 do 31. 10. roku t); (studia studentů/absolventů, kteří v daném období 
studovali/absolvovali více studijních programů, jsou započtena vícekrát). Zdroj: Vstupní údaje – standardní 
výstup z databáze SIMS.) 
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Hodnota podílu nově zapsaných (N1) k absolventům (B) v součtu na veřejných a soukromých 
vysokých školách (viz Obrázek 1.1) nejprve od roku 2003 do roku 2005 mírně klesala, neboť počet 
absolventů bakalářského studia rostl rychleji než počet nově zapsaných do navazujícího 
magisterského studia. Poté se ale trend obrátil a hodnota podílu postupně vzrostla až na 93 % v 
letech 2008 a 2009, což bylo ze strany MŠMT vnímáno jako nežádoucí a cílem bylo tuto úroveň snížit. 
To se začalo dařit od roku 2010 se zavedením tzv. limitů pro počty financovaných studií na úrovni 
jednotlivých veřejných vysokých škol, kdy podíl nově zapsaných (N1) k absolventům (B) postupně 
poklesl až na 81 % v letech 2012 a 2013. Nicméně jelikož počty nově zapsaných do navazujícího 
magisterského studia na českých vysokých školách dostatečně nereflektovaly pokles počtu 
absolventů bakalářských studií (a klesaly významně pomaleji; zejména z důvodu ustoupení MŠMT od 
zavedené metodiky zmiňovaných limitů pro počty financovaných studií), hodnota podílu se postupně 
vrátila na své maximum a v roce 2017 činila přibližně 93 %.  
 

Obrázek 1.1 

 
 

Hodnota podílu nově zapsaných (N1) k absolventům (B) ve výši 93 % v roce 2017 nicméně žádným 
způsobem nereflektuje existující vnitřní rozdíly v českém vysokém školství a to jak mezi skupinami 
veřejných a soukromých vysokých škol, tak uvnitř těchto skupin a rovněž na úrovni jednotlivých fakult 
veřejných vysokých škol.  Na úrovni veřejných vysokých škol v roce 2017 totiž podíl nově zapsaných 
(N1) k absolventům (B) dosahuje hodnoty 101 %, zatímco na úrovni soukromých vysokých škol pouze 
55 %. Srovnání hodnot pro jednotlivé veřejné vysoké školy s průměrem soukromých vysokých škol, 
z něhož je zároveň zřejmé, že drtivá většina veřejných vysokých škol je v tomto ohledu nad 

průměrem soukromých vysokých škol, poskytuje Obrázek 1.2.  

Při pohledu na vnitroskupinovou variabilitu se ukazuje, že největší rozdíly jsou mezi soukromými 
vysokými školami, kde na jedné straně více než polovina soukromých vysokých škol navazující 
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magisterské studium neposkytuje vůbec (a má tedy nulový podíl nově zapsaných N1 k absolventům 
B) a na druhé straně existují soukromé vysoké školy s podílem nově zapsaných (N1) k absolventům 
(B) vysoce převyšujícím průměr veřejných vysokých škol – například CEVRO Institut (255 %), AMBIS 
(136 %), VŠ ekonomie a managementu (135 %), Pražská VŠ psychosociálních studií (134 %) nebo 

Akademie STING (133 %). 

Na úrovni fakult veřejných vysokých škol rovněž existují jak fakulty, které navazující magisterské 
programy neposkytují vůbec – a to ať už z důvodu, že poskytují pouze dlouhé magisterské studium 

(například 3. lékařská fakulta UK nebo Právnická fakulta UK) nebo z důvodu akreditace pouze pro 

bakalářské studijní programy (například Fakulta zdravotnických studií UJEP), tak fakulty s podílem 
nově zapsaných (N1) k absolventům (B) vysoko nad průměrem veřejných vysokých škol – zejména 
FTZ ČZU (293 %), FHS UK (246 %), FŽP UJEP (223 %), ESF MU nebo FM VŠE (obě shodně 217 %).  
 

Obrázek 1.2 

 

Relativně nejnižší je variabilita mezi veřejnými vysokými školami (variační koeficient 0,46), u nichž se 
hodnota podílu nově zapsaných (N1) k absolventům (B) pohybuje v rozmezí od 0 % (pouze AVU) do 
166 % (VŠUP). Kromě jmenované VŠUP mají nadprůměrný podíl nově zapsaných (N1) k absolventům 
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(B), který vypovídá o nadprůměrném zájmu studentů o jejich navazující magisterské studium, rovněž 
ČZU (156 %), VŠE (126 %), VŠB-TUO, AMU (obě shodně 125 %), UK (123 %), MU (122 %), VŠCHT (118 
%), VUT (113 %), UTB (107 %) a těsně také ČVUT (102 %). 

Obrázek 1.3 zobrazuje 30 fakult veřejných vysokých škol s nejvyšším podílem nově zapsaných (N1) 
k absolventům (B) v roce 2017. Z popisků je patrné, že z tohoto pohledu 30 nejžádanější fakult 
poskytujících navazující magisterské studium je z celkem 14 veřejných vysokých škol, což vypovídá o 
poměrně horizontálním uspořádání českých veřejných vysokých škol a jejich fakult z hlediska úrovně 
navazujícího magisterského studia a zároveň se potvrzuje, že spíše než o žádaných vysokých školách 
je vhodnější hovořit o konkrétních studenty vyhledávaných fakultách.  
 

Obrázek 1.3 

 

 

V následujícím textu je podrobněji rozebrán vývoj podílu nově zapsaných (N1) k absolventům (B) jak 

na úrovni skupiny veřejných a soukromých vysokých škol, tak na úrovni konkrétních příkladů 
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vysokoškolských institucí a jejich fakult v letech 2008, 2013 (tedy v letech, kdy vývoj procházel 
významnými změnami) a 2017 (poslední dostupné srovnatelné údaje). Vývoj mezi roky 2008 a 2013 a 
mezi roky 2013 a 2017 graficky dokumentují připojené obrázky (viz Obrázek 1.4 a Obrázek 1.5), které 
vedle zobrazení absolutních hodnot podílů umožňují názorné vyhodnocení rostoucího či naopak 
klesajícího trendu. K tomuto vyhodnocení slouží červeně označená čárkovaná diagonála procházející 
body se shodnými hodnotami podílu nově zapsaných (N1) k absolventům (B) v obou sledovaných 
letech. Body umístěné pod touto diagonálou reprezentují vysoké školy/fakulty s rostoucí hodnotou 
podílu a analogicky body umístěné nad diagonálou vypovídají naopak o klesajícím trendu podílu nově 
zapsaných magisterských studií k absolvovaným bakalářským studiím.  
 

Obrázek 1.4 

 

Obrázek 1.4 graficky dokumentuje a srovnává podíl nově zapsaných navazujících magisterských studií (N1) 
k absolvovaným bakalářským studiím (B) v České republice v letech 2008 (na svislé ose) a 2013 (na vodorovné 
ose). Hodnoty podílů pro oba sledované roky jsou vyznačeny pro jednotlivé: 1. Fakulty veřejných vysokých škol, 
2. Veřejné vysoké školy (VVŠ), 3. Soukromé vysoké školy (SVŠ) – v obrázku jsou tyto skupiny barevně odlišeny; 
pro veřejné a soukromé vysoké školy jsou zobrazeny rovněž jejich průměrné hodnoty (dva větší body s popisky 

VVŠ a SVŠ). Vedle toho, že je na jednotlivých osách možné pro konkrétní instituci vyčíst hodnoty podílů ve 
sledovaných letech, obrázek názorně umožnuje jejich porovnání ve smyslu rostoucího či naopak klesajícího 
trendu, k čemuž slouží červeně označená diagonála procházející body se shodnými hodnotami podílů v obou 

sledovaných letech. Umístění instituce pod diagonálou vypovídá o rostoucím trendu – tedy o rostoucím podílu 
nově zapsaných navazujících magisterských studií (N1) k absolvovaným bakalářským studiím (B), umístění nad 
diagonálou naopak o klesajícím trendu. 
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Mezi roky 2008 a 2013 hodnota koeficientu přechodu z B do N1 poklesla shodně na veřejných (z 96 % 
na 88 %) i soukromých (ze 77 % na 55 %) vysokých školách, nicméně úroveň přechodu mezi 
bakalářským a magisterským studiem byla v obou letech významně vyšší ve prospěch veřejných 
vysokých škol. Vysokoškolské instituce a jejich fakulty, které šly proti tomuto celkovému trendu (a 

umístily se tedy pod červeně označenou diagonálou), jsou například: VŠUP, VŠCHT, UJEP, UP, UK (na 
úrovni veřejných vysokých škol); FCHI VŠCHT, FHS UK, HTF UK, FT UTB, FS ZČU, FŽP UJEP (na úrovni 
fakult veřejných vysokých škol) a Soukromá VŠ ekonomických studií (SVŠES), VŠ ekonomie a 
managementu (VŠEM) nebo VŠ logistiky (na úrovni soukromých vysokých škol). 
 

Obrázek 1.5 

 

Obrázek 1.5 graficky dokumentuje a srovnává podíl nově zapsaných navazujících magisterských studií (N1) 
k absolvovaným bakalářským studiím (B) v České republice v letech 2013 (na svislé ose) a 2017 (na vodorovné 
ose). Hodnoty podílů pro oba sledované roky jsou vyznačeny pro jednotlivé: 1. Fakulty veřejných vysokých škol, 
2. Veřejné vysoké školy (VVŠ), 3. Soukromé vysoké školy (SVŠ) – v obrázku jsou tyto skupiny barevně odlišeny; 
pro veřejné a soukromé vysoké školy jsou zobrazeny rovněž jejich průměrné hodnoty (dva větší body s popisky 

VVŠ a SVŠ). Vedle toho, že je na jednotlivých osách možné pro konkrétní instituci vyčíst hodnoty podílů ve 
sledovaných letech, obrázek názorně umožnuje jejich porovnání ve smyslu rostoucího či naopak klesajícího 
trendu, k čemuž slouží červeně označená diagonála procházející body se shodnými hodnotami podílů v obou 

sledovaných letech. Umístění instituce pod diagonálou vypovídá o rostoucím trendu – tedy o rostoucím podílu 
nově zapsaných navazujících magisterských studií (N1) k absolvovaným bakalářským studiím (B), umístění nad 
diagonálou naopak o klesajícím trendu. 
 

Mezi roky 2013 a 2017 se hodnota koeficientu přechodu z B do N1 vyvíjela na úrovni veřejných a 
soukromých vysokých škol odlišně. Zatímco na úrovni veřejných vysokých škol hodnota koeficientu 
vzrostla (z 88 % na 101 %), na úrovni soukromých vysokých škol dále stagnovala na hodnotě přibližně 
55 %, čímž se ještě více prohloubil rozdíl ve prospěch veřejných vysokých škol. Zástupci veřejných 
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vysokoškolských institucí a jejich fakult, které nejvíce přispěly tomuto celkovému trendu (a umístily 
se tedy pod červeně označenou diagonálou), jsou například: UK, MU, ČZU, SU, UTB (na úrovni 
veřejných vysokých škol) nebo FŽP UJEP, FTZ ČZU, 1. LF UK, FME UTB, ESF MU (na úrovni fakult 
veřejných vysokých škol). Existují však rovněž soukromé vysoké školy, které v posledních letech šly 
proti celkovému trendu soukromých vysokých škol a u nichž se podíl nově zapsaných magisterských 
studií k absolvovaným bakalářským studiím zvýšil: AMBIS, Akademie STING, VŠ ekonomie a 
managementu (VŠEM) nebo VŠPP Praha. 

 

2.2 Podíl absolventů bakalářského studia pokračujících ve studiu (bez cizinců) 

Pro posouzení míry pokračování v dalším studiu na vysoké škole po absolvování bakalářského studia 

jsme (pro studenty s českým státním občanstvím) konstruovali tzv. podíl absolventů (B) 

pokračujících ve vysokoškolském studiu jako podíl počtu absolventů bakalářského studia, kteří po 
absolvování zahájili další studium na vysoké škole na celkovém počtu absolventů bakalářského studia 
ve sledovaném období. 
 

Počet absolventů bakalářského studia na VVŠ/SVŠ  

(Počet úspěšných absolventů bakalářských studií na veřejných/soukromých vysokých školách v uplynulém roce 
(od 1. 11. roku t-1 do 31. 10. roku t); (jako datum ukončení studia se uvažuje datum úspěšného vykonání 
poslední státní zkoušky). Zdroj: Standardní výstup z databáze SIMS.) 

Počet absolventů bakalářského studia pokračujících ve studiu na VVŠ/SVŠ 

(Počet úspěšných absolventů bakalářských studií na veřejných/soukromých vysokých školách v uplynulém roce 
(od 1. 11. roku t-1 do 31. 10. roku t), kteří po absolvování zahájili další studium na vysoké škole a zároveň v něm 
byli ke zvolenému období stále zapsáni; (jako datum ukončení studia se uvažuje datum úspěšného vykonání 
poslední státní zkoušky). Zdroj: Standardní výstup z databáze SIMS.) 
 

 

Hodnota podílu absolventů (B) pokračujících ve studiu v součtu na veřejných a soukromých vysokých 
školách (viz Obrázek 1.6) nejprve od roku 2003 do roku 2007 vzrostla z 56 % na téměř 71 %, neboť 
počet absolventů bakalářského studia pokračujících ve studiu rostl rychleji než celkový počet 
absolventů bakalářského studia. Poté hodnota podílu od roku 2007 do roku 2009 stagnovala na 

hodnotě přibližně 71 % a od roku 2010 (když došlo k zavedení tzv. limitů pro počty financovaných 
studií na úrovni jednotlivých veřejných vysokých škol) postupně klesla až na 59 % v roce 2014. 

V posledních třech letech však podíl absolventů (B) pokračujících ve vysokoškolském studiu znovu 
rostl a v roce 2017 činil přibližně 64 %.  

I v tomto případě existují vnitřní rozdíly mezi skupinami veřejných a soukromých vysokých škol, uvnitř 
těchto skupin a rovněž na úrovni jednotlivých fakult veřejných vysokých škol. Na úrovni veřejných 
vysokých škol totiž podíl absolventů (B) pokračujících ve studiu v roce 2017 dosahoval hodnoty 71 %, 

zatímco na úrovni soukromých vysokých škol pouze hodnoty 29 %. Srovnání hodnot pro jednotlivé 
veřejné vysoké školy s průměrem soukromých vysokých škol, z něhož je názorně patrné, že všechny 
veřejné vysoké školy (s výjimkou AVU, která navazující magisterské studium poskytuje až od roku 
2017) jsou v tomto ohledu nad průměrem soukromých vysokých škol, poskytuje Obrázek 1.7. 

Při pohledu na vnitroskupinovou variabilitu se ukazuje, že největší rozdíly jsou mezi soukromými 
vysokými školami (variační koeficient 0,98), kde na jedné straně přibližně u třetiny soukromých 
vysokých škol buď magisterské studijní programy nejsou poskytovány nebo jejich absolventi 
bakalářského studia v dalším vysokoškolském studiu nepokračují vůbec (a tyto školy mají tedy nulový 
podíl absolventů B pokračujících ve studiu) a na druhé straně existují soukromé vysoké školy 
s podílem absolventů (B) pokračujících ve studiu na úrovni srovnatelné s průměrem veřejných 
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vysokých škol – například Pražská VŠ psychosociálních studií (86 %), Soukromá VŠ ekonomických 
studií (77 %), ARCHIP (75 %) nebo VŠ mezinárodních a veřejných vztahů (68 %).   
 

Obrázek 1.6 

 

 

Nižší jsou rozdíly na úrovni fakult veřejných vysokých škol (variační koeficient 0,35), kde rovněž 
existují jak fakulty, jejichž absolventi bakalářského studia v dalším vysokoškolském studiu 
nepokračují, tak fakulty s hodnotou podílu absolventů (B) pokračujících ve vysokoškolském studiu 
vysoko nad průměrem veřejných vysokých škol – zejména Fakulta chemická VUT (98 %), Fakulta 

stavební ČVUT (97 %), Fakulta chemické technologie VŠCHT nebo Fakulta potravinářské a 
biochemické technologie VŠCHT (obě shodně 96 %).  

Relativně nejmenší variabilita je mezi veřejnými vysokými školami (variační koeficient 0,31), u nichž 
se hodnota podílu absolventů (B) pokračujících ve studiu pohybuje v rozmezí od 0 % (pouze AVU) do 
93 % (VŠCHT). Kromě jmenované VŠCHT mají nadprůměrný podíl absolventů (B) pokračujících ve 
studiu, který vypovídá o nadprůměrných studijních aspiracích jejich bakalářských absolventů, rovněž 
VUT (91 %), VŠE (88 %), VŠB-TUO (87 %), ČVUT (86 %), VŠUP (81 %), AMU (79 %), MENDELU (79 %), 
VFU (76 %), ČZU (76 %) a těsně také UK (73 %) a MU (72 %). 
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Obrázek 1.7 

 

 

Obrázek 1.8 zobrazuje 30 fakult veřejných vysokých škol s nejvyšším podílem absolventů (B) 
pokračujících ve studiu na vysoké škole v roce 2017. Z popisků je patrné, že dle tohoto kritéria 30 
fakult, jejichž absolventi bakalářského studia mají nejvyšší studijní aspirace, je z celkem 11 veřejných 
vysokých škol, což potvrzuje spíše horizontální uspořádání českých veřejných vysokých škol a jejich 
fakult z hlediska studijních aspiraci jejich bakalářských studentů. 
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Obrázek 1.8 

 

 

Podobně jako v předchozím případě je podrobněji rozebrán vývoj podílu absolventů bakalářského 
studia pokračujících v navazujícím studiu nejen zvlášť na úrovni skupiny veřejných a soukromých 
vysokých škol, ale i na úrovni konkrétních příkladů vysokoškolských institucí a jejich fakult v letech 

2008, 2013 a 2017. Vývoj mezi roky 2008 a 2013 a mezi roky 2013 a 2017 graficky dokumentují 
připojené obrázky (viz Obrázek 1.9 a Obrázek 1.10), které vedle zobrazení absolutních hodnot podílů 

umožňují názorné vyhodnocení rostoucího či naopak klesajícího trendu, čemuž slouží opět červeně 
označená čárkovaná diagonála procházející body se shodnými hodnotami podílu. 

Mezi roky 2008 a 2013 hodnota podílu absolventů bakalářských studií pokračujících ve studiu 

poklesla shodně na veřejných (ze 76 % na 67 %) i soukromých (ze 43 % na 26 %) vysokých školách, 
nicméně úroveň přechodu mezi bakalářským a magisterským studiem byla v obou letech významně 
vyšší ve prospěch veřejných vysokých škol. Vysoké školy a jejich fakulty, které šly proti tomuto 
celkovému trendu (a umístily se tedy pod červeně označenou diagonálou), jsou například: VŠUP, UK a 

UHK (na úrovni veřejných vysokých škol); FIT ČUVT, FS ZČU a FR UPa (na úrovni fakult veřejných 
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vysokých škol) a Soukromá VŠ ekonomických studií (SVŠES), Pražská vysoká škola psychosociálních 
studií (PVŠPS) nebo ARCHIP (na úrovni soukromých vysokých škol).  
 

Obrázek 1.9 

 

Obrázek 1.9 graficky dokumentuje a srovnává podíl absolventů bakalářských (B) studií pokračujících v dalším 
vysokoškolském studiu (stejné nebo vyšší úrovně) v České republice v letech 2008 (na svislé ose) a 2013 (na 
vodorovné ose). Hodnoty podílů pro oba sledované roky jsou vyznačeny pro jednotlivé: 1. Fakulty veřejných 
vysokých škol, 2. Veřejné vysoké školy (VVŠ), 3. Soukromé vysoké školy (SVŠ) – v obrázku jsou tyto skupiny 

barevně odlišeny; pro veřejné a soukromé vysoké školy jsou zobrazeny rovněž jejich průměrné hodnoty (dva 
větší body s popisky VVŠ a SVŠ). Vedle toho, že je na jednotlivých osách možné pro konkrétní instituci vyčíst 
hodnoty podílů ve sledovaných letech, obrázek názorně umožnuje jejich porovnání ve smyslu rostoucího či 
naopak klesajícího trendu, k čemuž slouží červeně označená diagonála procházející body se shodnými 
hodnotami podílů v obou sledovaných letech. Umístění instituce pod diagonálou vypovídá o rostoucím trendu – 

tedy o rostoucím podílu absolventů bakalářských (B) studií pokračujících v dalším vysokoškolském studiu, 

umístění nad diagonálou naopak o klesajícím trendu. 
 

Mezi roky 2013 a 2017 hodnota podílu absolventů bakalářských studií pokračujících ve studiu naopak 
shodně na úrovni veřejných i soukromých vysokých škol mírně vzrostla. Konkrétně z 67 % na 71 % na 

úrovni veřejných vysokých škol a z 26 % na 29 % v případě soukromých vysokých škol, čímž se 
zachoval rozdíl ve prospěch veřejných vysokých škol. Vysoké školy a jejich fakulty, které nejvíce 
přispěly tomuto celkovému trendu (a umístily se tedy pod červeně označenou diagonálou), jsou 
například: VUT, MENDELU, ČZU nebo AMU (na úrovni veřejných vysokých škol) nebo FLKŘ UTB, FPR 
ZČU (na úrovni fakult veřejných vysokých škol). Mezi soukromé vysoké školy, které v posledních 
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letech zaznamenaly rostoucí podíl absolventů bakalářských studií pokračujících ve studiu, patří: 
ARCHIP, Soukromá VŠ ekonomických studií (SVŠES) nebo Pražská vysoká škola psychosociálních studií 
(PVŠPS).  
 

Obrázek 1.10 

 

Obrázek 1.10 graficky dokumentuje a srovnává podíl absolventů bakalářských (B) studií pokračujících v dalším 
vysokoškolském studiu (stejné nebo vyšší úrovně) v České republice v letech 2013 (na svislé ose) a 2017 (na 
vodorovné ose). Hodnoty podílů pro oba sledované roky jsou vyznačeny pro jednotlivé: 1. Fakulty veřejných 
vysokých škol, 2. Veřejné vysoké školy (VVŠ), 3. Soukromé vysoké školy (SVŠ) – v obrázku jsou tyto skupiny 
barevně odlišeny; pro veřejné a soukromé vysoké školy jsou zobrazeny rovněž jejich průměrné hodnoty (dva 
větší body s popisky VVŠ a SVŠ). Vedle toho, že je na jednotlivých osách možné pro konkrétní instituci vyčíst 
hodnoty podílů ve sledovaných letech, obrázek názorně umožnuje jejich porovnání ve smyslu rostoucího či 
naopak klesajícího trendu, k čemuž slouží červeně označená diagonála procházející body se shodnými 
hodnotami podílů v obou sledovaných letech. Umístění instituce pod diagonálou vypovídá o rostoucím trendu – 

tedy o rostoucím podílu absolventů bakalářských (B) studií pokračujících v dalším vysokoškolském studiu, 
umístění nad diagonálou naopak o klesajícím trendu. 
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3. Přechod z magisterského do doktorského studia 

Pro posouzení úrovně přechodu mezi magisterským a doktorským studiem jsme (analogickým 
způsobem jako v případě sledování přechodu mezi bakalářským a navazujícím magisterským 
studiem) konstruovali dva ukazatele, jejichž specifika je rovněž potřeba zohlednit při interpretaci. 
Prvním ukazatelem je tzv. podíl nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N), který srovnává počet 
absolventů magisterského studia na dané vysoké škole/fakultě s počtem studentů nově vstupujících 
do doktorského studia na této vysoké škole/fakultě a to včetně absolventů magisterského studia na 

jiné vysoké škole a včetně absolventů s cizím státním občanstvím. Znamená to, že v tomto ukazateli 

dominují vysoké školy/fakulty poskytující ve zvýšené míře doktorské studijní programy a to jak pro 
své absolventy, tak pro absolventy magisterského studia na jiných (i zahraničních) vysokých školách 
včetně cizinců. Tento ukazatel nicméně nevypovídá nic o studijních aspiracích absolventů 
magisterského studia těchto vysokých škol/fakult ve smyslu jejich pokračování v dalším 
vysokoškolském studiu. 

Právě z tohoto důvodu jsme jako druhý ukazatel zařadili tzv. podíl absolventů (M+N) pokračujících 
ve vysokoškolském studiu, který srovnává celkový počet absolventů magisterského studia na dané 
vysoké škole/fakultě s počtem absolventů magisterského studia na této vysoké škole, jež po 
absolvování pokračují v dalším vysokoškolském studiu, ať již na stejné nebo jiné vysoké škole v ČR. 

Znamená to, že v tomto ukazateli profitují vysoké školy/fakulty jejichž absolventi magisterských 

studijních programů ve zvýšené míře pokračují v libovolném vysokoškolském studiu stejné nebo vyšší 
úrovně na libovolné veřejné nebo soukromé vysoké škole v ČR.  
 

3.1 Podíl nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N) (včetně cizinců) 

Podíl nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N) jsme konstruovali jako podíl nově zapsaných 
doktorských studií (včetně studií cizinců) k 31. 10. daného roku (P1) k počtu absolvovaných 
magisterských studií (včetně studií cizinců) vždy za uplynulý rok rovněž k 31. 10. daného roku 
(Absolvovaná studia M+N). 

Absolvovaná studia M+N (absolvovaná magisterská studia) VVŠ/SVŠ  

(Počet úspěšně absolvovaných magisterských studií (tzv. dlouhých i navazujících) na veřejných/soukromých 
vysokých školách. Započtena jsou všechna absolvovaná magisterská studia (bez ohledu na financování) na 
veřejných/soukromých vysokých školách v uplynulém roce (od 1. 11. roku t-1 do 31. 10. roku t); (studia 

absolventů, kteří v daném období absolvovali více studijních programů, jsou započtena vícekrát). Zdroj: 

Standardní výstup z databáze SIMS.) 

P1 (nově zapsaná doktorská studia) VVŠ/SVŠ 

(Počet doktorských studií zapsaných v 1. roce aktuálního studia na veřejných/soukromých vysokých školách. 
Započtena jsou všechna doktorská studia (bez ohledu na financování) v 1. roce aktuálního studia k 31. 10. 

daného roku (studia studentů, kteří v daném období studovali více studijních programů, jsou započtena 
vícekrát). Zdroj: Standardní výstup z databáze SIMS.) 

Podíl P1 (nově zapsaná doktorská studia) z absolvovaných M+N (magisterských) studií VVŠ/SVŠ 

(Procento doktorských studií zapsaných v 1. roce aktuálního studia na veřejných/soukromých vysokých školách z 
úspěšně absolvovaných magisterských studií na veřejných/soukromých vysokých školách. Jedná se o poměr mezi 
počtem všech doktorských studií zapsaných v 1. roce aktuálního studia (bez ohledu na financování) na 
veřejných/soukromých vysokých školách v daném roce a počtem všech absolvovaných magisterských studií (bez 
ohledu na financování) na veřejných/soukromých vysokých školách v uplynulém roce (od 1. 11. roku t-1 do 31. 

10. roku t); (studia studentů/absolventů, kteří v daném období studovali/absolvovali více studijních programů, 
jsou započtena vícekrát). Zdroj: Vstupní údaje – standardní výstup z databáze SIMS.) 
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Hodnota podílu nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N) v součtu na veřejných a soukromých 
vysokých školách (viz Obrázek 2.1) od roku 2003 do roku 2011 postupně klesala z rekordních 24 % až 
na téměř polovičních 14 %, neboť počet absolventů magisterského studia rostl, zatímco počet nově 
zapsaných do doktorského studia byl v tomto období relativně stabilní. Od roku 2012 začal počet 
absolventů magisterského studia naopak klesat. A protože mírně klesal rovněž počet nově zapsaných 
do doktorského studia, hodnota podílu nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N) až do roku 2017 

kolísala okolo hodnoty 14 %.  
 

Obrázek 2.1 

 

 

Hodnota podílu nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N) ve výši 14 % v roce 2017 nicméně žádným 
způsobem nereflektuje existující vnitřní rozdíly v českém vysokém školství (tj. mezi skupinami 

veřejných a soukromých vysokých škol, tak uvnitř těchto skupin a rovněž na úrovni jednotlivých fakult 
veřejných vysokých škol).  Na úrovni veřejných vysokých škol v roce 2017 totiž podíl nově zapsaných 
(P1) k absolventům (M+N) dosahuje hodnoty 16 %, zatímco na úrovni soukromých vysokých škol 
(které doktorské studijní programy poskytují výjimečně) pouze hodnoty 0,5 %. Srovnání hodnot pro 
jednotlivé veřejné vysoké školy s průměrem soukromých vysokých škol, z něhož je zároveň zřejmé, že 
drtivá většina veřejných vysokých škol (s výjimkou neuniverzitních VŠPJ a VŠTE) je v tomto ohledu 

nad průměrem soukromých vysokých škol, poskytuje Obrázek 2.2.  

Při pohledu na vnitroskupinovou variabilitu se ukazuje, že relativně největší jsou rozdíly mezi 

soukromými vysokými školami, kde na jedné straně drtivá většina doktorské studium neposkytuje 

vůbec (a má tedy nulový podíl nově zapsaných P1 k absolventům M+N) a na druhé straně existují 
pouze tři soukromé vysoké školy (tedy méně než 10 %) s podílem nově zapsaných (P1) k absolventům 
(M+N) na úrovni kolem 1 % – Metropolitní univerzita Praha (1,2 %), Univerzita Jana Amose 

Komenského (1,0 %) a Vysoká škola finanční a správní (0,6 %). 
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Nižší jsou rozdíly na úrovni fakult veřejných vysokých škol (variační koeficient 0,75), kde rovněž 
existují jak fakulty, které doktorské programy neposkytují vůbec (například Fakulta zdravotnických 
studií ZČU, Fakulta zdravotnických studií TUL, Fakulta restaurování UPA nebo Fakulta regionálního 
rozvoje a mezinárodních studií MENDELU), tak fakulty s podílem nově zapsaných (P1) k absolventům 
(M+N) vysoko nad průměrem veřejných vysokých škol – zejména Přírodovědecká fakulta UK (63 %), 

Přírodovědecká fakulta JU (61 %), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (53 %), Matematicko-

fyzikální fakulta UK (50 %) nebo Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT (45 %).  

Relativně nejmenší variabilita je mezi veřejnými vysokými školami (variační koeficient 0,56), u nichž 
se hodnota podílu nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N) pohybuje v rozmezí od 0 % (pouze VŠPJ 
a VŠTE) do 41 % (VŠCHT). Kromě jmenované VŠCHT mají nadprůměrný podíl nově zapsaných (P1) 
k absolventům (M+N), vypovídající o nadprůměrném zájmu studentů o jejich doktorské studium, 
rovněž UK (28 %), VŠB-TUO (18 %), ČVUT nebo UP (shodně 17 %).  

 

Obrázek 2.2 
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Obrázek 2.3 zobrazuje 30 fakult veřejných vysokých škol s nejvyšším podílem nově zapsaných (P1) 

k absolventům (M+N) v roce 2017. Z popisků je patrné, že z tohoto pohledu 30 nejžádanější fakult 
poskytujících doktorské studium je z celkem 14 veřejných vysokých škol, což potvrzuje poměrně 
horizontální uspořádání českých veřejných vysokých škol a jejich fakult z hlediska úrovně 
doktorského studia a zároveň se potvrzuje, že spíše než o žádaných vysokých školách (výjimkami jsou 
VŠCHT, která má mezi 30 nejžádanějšími fakultami v ČR všechny čtyři své fakulty a UK, která má 
v TOP 30 devět svých fakult) je vhodnější hovořit o jednotlivých studenty vyhledávaných fakultách. 
 

Obrázek 2.3 

 

V následujícím textu je popsán vývoj podílu nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N) nejen zvlášť 
na úrovni skupiny veřejných a soukromých vysokých škol, ale i na úrovni konkrétních příkladů 
vysokoškolských institucí a jejich fakult v letech 2004 (nejstarší dostupné srovnatelné údaje) a 2017 
(poslední dostupné srovnatelné údaje). Vývoj mezi roky 2004 a 2017 graficky dokumentuje připojený 
obrázek (viz Obrázek 2.4), který vedle zobrazení absolutních hodnot podílů umožňuje názorné 
vyhodnocení rostoucího či naopak klesajícího trendu. K tomuto vyhodnocení slouží červeně označená 
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čárkovaná diagonála procházející body se shodnými hodnotami podílu nově zapsaných (P1) 
k absolventům (M+N) v obou sledovaných letech. Body umístěné pod touto diagonálou reprezentují 
vysoké školy/fakulty s rostoucí hodnotou podílu a analogicky body umístěné nad diagonálou 
vypovídají naopak o klesajícím trendu a tedy o snižujícím se podílu nově zapsaných doktorských studií 
k absolvovaným magisterským studiím.  
 

Obrázek 2.4 

 

Obrázek 2.4 graficky dokumentuje a srovnává podíl nově zapsaných doktorských studií (P1) k absolvovaným 
dlouhým i navazujícím magisterským studiím (M+N) v České republice v letech 2004 (na svislé ose) a 2017 (na 
vodorovné ose). Hodnoty podílů pro oba sledované roky jsou vyznačeny pro jednotlivé: 1. Fakulty veřejných 
vysokých škol, 2. Veřejné vysoké školy (VVŠ) – v obrázku jsou tyto skupiny barevně odlišeny; pro veřejné vysoké 
školy je zobrazena rovněž jejich průměrná hodnota (větší bod s popiskem VVŠ). Vedle toho, že je na jednotlivých 
osách možné pro konkrétní instituci vyčíst hodnoty podílů ve sledovaných letech, obrázek názorně umožnuje 
jejich porovnání ve smyslu rostoucího či naopak klesajícího trendu, k čemuž slouží červeně označená diagonála 
procházející body se shodnými hodnotami podílů v obou sledovaných letech. Umístění instituce pod diagonálou 
vypovídá o rostoucím trendu – tedy o rostoucím podílu nově zapsaných doktorských studií (P1) k absolvovaným 
dlouhým i navazujícím magisterským studiím (M+N), umístění nad diagonálou naopak o klesajícím trendu. 
 

Mezi roky 2004 a 2017 hodnota koeficientu přechodu z M+N do P1 na veřejných vysokých školách 
poklesla z 22 % na 16 %; pro srovnání na úrovni soukromých vysokých škol není k dispozici 

dostatečně dlouhá časová řada, neboť doktorská studia na nich začala být zapisována až od roku 
2015. Vysoké školy a jejich fakulty, které šly proti tomuto celkovému klesajícímu trendu (a umístily se 
tedy pod červeně označenou diagonálou), jsou například: JAMU, VŠUP, UHK, OU nebo UJEP (na 
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úrovni veřejných vysokých škol) a FCH VUT, FHS UK, FT TUL, KTF UK, PřF OU nebo TF JU (na úrovni 
fakult veřejných vysokých škol). 
 

3.2 Podíl absolventů magisterského studia pokračujících ve studiu (bez cizinců) 

Pro posouzení míry pokračování v dalším studiu na vysoké škole po absolvování magisterského studia 

jsme (pro studenty s českým státním občanstvím) konstruovali tzv. podíl absolventů (M+N) 

pokračujících ve vysokoškolském studiu jako podíl počtu absolventů magisterského studia, kteří po 

absolvování zahájili další studium na vysoké škole na celkovém počtu absolventů magisterského 

studia ve sledovaném období. 
 

Počet absolventů magisterského studia na VVŠ/SVŠ  

(Počet úspěšných absolventů magisterských studií na veřejných/soukromých vysokých školách v uplynulém roce 
(od 1. 11. roku t-1 do 31. 10. roku t); (jako datum ukončení studia se uvažuje datum úspěšného vykonání 
poslední státní zkoušky). Zdroj: Standardní výstup z databáze SIMS.) 

Počet absolventů magisterského studia pokračujících ve studiu na VVŠ/SVŠ 

(Počet úspěšných absolventů magisterských studií na veřejných/soukromých vysokých školách v uplynulém roce 
(od 1. 11. roku t-1 do 31. 10. roku t), kteří po absolvování zahájili další studium na vysoké škole a zároveň v něm 
byli ke zvolenému období stále zapsáni; (jako datum ukončení studia se uvažuje datum úspěšného vykonání 
poslední státní zkoušky). Zdroj: Standardní výstup z databáze SIMS.) 
 

 

Obrázek 2.5 

 
 

Hodnota podílu absolventů (M+N) pokračujících ve studiu v součtu na veřejných a soukromých 
vysokých školách (viz Obrázek 2.5) nejprve od roku 2003 do roku 2005 poklesla z rekordních 22 % na 

přibližně 13 %, neboť počet absolventů magisterského studia pokračujících ve studiu mírně klesal, 
zatímco celkový počet absolventů magisterského studia naopak mírně rostl. Poté hodnota podílu od 
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roku 2005 do roku 2013 kolísala na úrovni mezi 13 % a 15 % a v letech 2015 a 2016 klesla dokonce 
pod 12 %. V roce 2017 se (poprvé od roku 2009) meziročně zvýšil počet absolventů magisterského 
studia pokračujících ve studiu, což v kombinaci s klesajícím celkovým počtem absolventů 
magisterského studia vedlo ke zvýšení podílu pokračujících na 12,5 %.  

Obdobně jako v předchozích případech se ukazuje, že i z hlediska míry pokračování v dalším studiu na 
vysoké škole po absolvování magisterského studia existují rozdíly mezi skupinou veřejných a 
soukromých vysokých škol, uvnitř těchto skupin a rovněž na úrovni jednotlivých fakult veřejných 
vysokých škol.  Na úrovni veřejných vysokých škol podíl absolventů (M+N) pokračujících ve studiu 
v roce 2017 dosahoval hodnoty 13 %, zatímco na úrovni soukromých vysokých škol pouze hodnoty 3 

%. Srovnání hodnot pro jednotlivé veřejné vysoké školy s průměrem soukromých vysokých škol, 
z něhož je názorně patrné, že všechny veřejné vysoké školy (s výjimkou VŠPJ a AVU) jsou v tomto 

ohledu nad průměrem soukromých vysokých škol, poskytuje Obrázek 2.6. 
 

Obrázek 2.6 

 

Při pohledu na vnitroskupinovou variabilitu se ukazuje, že největší rozdíly jsou mezi soukromými 
vysokými školami (variační koeficient 0,83), kde na jedné straně více než polovina soukromých 
vysokých škol buď magisterské studijní programy neposkytuje nebo jejich absolventi magisterského 
studia v dalším vysokoškolském studiu nepokračují vůbec (mají tedy nulový podíl absolventů M+N 
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pokračujících ve studiu) a na druhé straně existují soukromé vysoké školy s podílem absolventů 
(M+N) pokračujících ve studiu na úrovni srovnatelné (nebo téměř srovnatelné) s průměrem 
veřejných vysokých škol – Anglo-americká VŠ (13 %) a Pražská VŠ psychosociálních studií (9 %).   

Nižší jsou rozdíly na úrovni fakult veřejných vysokých škol (variační koeficient 0,69), kde rovněž 
existují jak fakulty, jejichž absolventi magisterského studia v dalším vysokoškolském studiu 
nepokračují, tak fakulty s hodnotou podílu absolventů (M+N) pokračujících ve vysokoškolském studiu 
vysoko nad průměrem veřejných vysokých škol – zejména Přírodovědecká fakulta UK (44 %), Fakulta 

chemicko-inženýrská VŠCHT, Přírodovědecká fakulta MU, Fakulta chemická VUT, (všechny tři shodně 
43 %) nebo Fakulta chemické technologie (42 %).  

Relativně nejmenší variabilita je mezi veřejnými vysokými školami (variační koeficient 0,64), u nichž 

se hodnota podílu absolventů (M+N) pokračujících ve studiu pohybuje v rozmezí od 0 % (pouze VŠPJ) 
do 39 % (VŠCHT). Kromě jmenované VŠCHT mají nadprůměrný podíl absolventů (M+N) pokračujících 
ve studiu, který vypovídá o nadprůměrných studijních aspiracích jejich magisterských absolventů, 
rovněž MU (19 %), VUT (18 %), VŠB-TUO (15 %), MENDELU (15 %), UK (14 %), ZČU (14 %) a těsně také 
JAMU (13 %). 

 

Obrázek 2.7 
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Obrázek 2.7 zobrazuje 30 fakult veřejných vysokých škol s nejvyšším podílem absolventů (M+N) 
pokračujících ve studiu na vysoké škole v roce 2017. Z popisků je patrné, že dle tohoto kritéria 30 
fakult, jejichž absolventi bakalářského studia mají nejvyšší studijní aspirace, je z celkem 13 veřejných 
vysokých škol, což opět potvrzuje spíše horizontální uspořádání českých veřejných vysokých škol a 
jejich fakult z hlediska studijních aspiraci jejich bakalářských studentů. 

 

Obrázek 2.8 

 

Obrázek 2.8 graficky dokumentuje a srovnává podíl absolventů dlouhých i navazujících magisterských (M+N) 

studií pokračujících v dalším vysokoškolském studiu (stejné nebo vyšší úrovně) v České republice v letech 2004 

(na svislé ose) a 2017 (na vodorovné ose). Hodnoty podílů pro oba sledované roky jsou vyznačeny pro jednotlivé: 
1. Fakulty veřejných vysokých škol, 2. Veřejné vysoké školy (VVŠ), 3. Soukromé vysoké školy (SVŠ) – v obrázku 
jsou tyto skupiny barevně odlišeny; pro veřejné a soukromé vysoké školy jsou zobrazeny rovněž jejich průměrné 
hodnoty (dva větší body s popisky VVŠ a SVŠ). Vedle toho, že je na jednotlivých osách možné pro konkrétní 
instituci vyčíst hodnoty podílů ve sledovaných letech, obrázek názorně umožnuje jejich porovnání ve smyslu 
rostoucího či naopak klesajícího trendu, k čemuž slouží červeně označená diagonála procházející body se 
shodnými hodnotami podílů v obou sledovaných letech. Umístění instituce pod diagonálou vypovídá o rostoucím 
trendu – tedy o rostoucím podílu absolventů dlouhých i navazujících magisterských (M+N) studií pokračujících 
v dalším vysokoškolském studiu, umístění nad diagonálou naopak o klesajícím trendu. 
 

Podobně jako v předchozím případě je podrobněji rozebrán vývoj podílu absolventů magisterského 
studia pokračujících v navazujícím studiu nejen zvlášť na úrovni skupiny veřejných vysokých škol 
(soukromé vysoké školy začaly magisterská studia zapisovat až v roce 2005), ale i na úrovni 
konkrétních příkladů vysokoškolských institucí a jejich fakult v letech 2004 a 2017. Vývoj mezi roky 
graficky dokumentuje připojený Obrázek 2.8, který vedle zobrazení absolutních hodnot podílů 
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umožňuje názorné vyhodnocení rostoucího či naopak klesajícího trendu, čemuž slouží opět červeně 

označená čárkovaná diagonála procházející body se shodnými hodnotami podílu. 

Mezi roky 2004 a 2017 hodnota podílu absolventů magisterských studií pokračujících ve studiu na 
veřejných vysokých školách poklesla z 18 % na 13 %. Vysoké školy/fakulty, které šly proti tomuto 

celkovému trendu (pod červeně označenou diagonálou), jsou například: VŠUP, JAMU, UJEP, OU a 

MENDELU (na úrovni veřejných vysokých škol) a FF UK, KTF UK, PřF OU, LDF MENDELU, FVU VUT 
nebo FUA TUL (na úrovni fakult veřejných vysokých škol). 

 

4. Závěrem 

Výsledkem zpracovaného textu jsou celkem čtyři ukazatele vhodné pro monitorování úrovně 
přechodu mezi stupni vysokoškolského studia v ČR nejen na úrovni celého vysokoškolského 
systému, ale rovněž na úrovni jednotlivých vysokoškolských institucí a jejich fakult – zaprvé se jedná 
o dvojici ukazatelů pro monitorování úrovně přechodu z bakalářského (B) do navazujícího 

magisterského (N) studia a zadruhé o dvojici ukazatelů pro monitorování úrovně přechodu 
z magisterského (M+N) do doktorského (P) studia. 

 

Podíl nově zapsaných k absolventům 

Vždy první z dvojic ukazatelů srovnává počet absolventů nižšího ze srovnávaných stupňů (B, resp. 

M+N) na dané vysoké škole/fakultě s počtem studentů nově vstupujících do vyššího ze srovnávaných 
stupňů (N, resp. P) na stejné vysoké škole/fakultě. Důležité je, že zahrnuti jsou nejen absolventi dané 
vysoké školy/fakulty, ale také absolventi studia na jiné (i zahraniční) vysoké škole včetně absolventů 
s cizím státním občanstvím. Znamená to, že v takto konstruovaných ukazatelích dominují vysoké 
školy/fakulty poskytující ve zvýšené míře N, resp. P, studijní programy a to jak pro své absolventy, 
tak pro absolventy B, resp. M+N, studia na jiných (i zahraničních) vysokých školách včetně cizinců. 

Nejvyšší podíl nově zapsaných (N1) k absolventům (B) mají  VŠUP, ČZU, VŠE, VŠB-TUO a AMU (na 

úrovni veřejných vysokých škol), FTZ ČZU, FHS UK, FŽP UJEP, ESF MU a FM VŠE (na úrovni fakult 
veřejných vysokých škol) a CEVRO, AMBIS, VŠEM, PVŠPS a STING (na úrovni soukromých vysokých 
škol). 

Nejvyšší podíl nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N) mají VŠCHT, UK, VŠB-TUO, ČVUT a UP (na 

úrovni veřejných vysokých škol), FROV JU, PřF UK, PřF JU, FJFI ČVUT a MFF UK (na úrovni fakult 
veřejných vysokých škol) a MUP, UJAK a VŠFS (na úrovni soukromých vysokých škol). 
 

Podíl absolventů pokračujících ve studiu 

Výše popsaným způsobem definované podíly nově zapsaných k absolventům nicméně nevypovídají 
nic o studijních aspiracích absolventů (B, resp. M+N) těchto vysokých škol/fakult ve smyslu jejich 
pokračování v dalším vysokoškolském studiu. 

Právě z tohoto důvodu jsme jako druhý do dvojic ukazatelů zařadili podíl absolventů (B, resp. M+N) 

pokračujících ve vysokoškolském studiu, který srovnává celkový počet absolventů (B, resp. M+N) na 

dané vysoké škole/fakultě s počtem absolventů (B, resp. M+N) na této vysoké škole, kteří po 

absolvování pokračují v dalším vysokoškolském studiu, a to ať již na stejné či jiné vysoké škole v ČR. 
Znamená to, že v tomto ukazateli profitují vysoké školy/fakulty, jejichž absolventi (B, resp. M+N) 



29 

 

studijních programů ve zvýšené míře pokračují v libovolném vysokoškolském studiu stejné nebo 
vyšší úrovně na libovolné veřejné nebo soukromé vysoké škole v ČR. 

Nejvyšší podíl absolventů (B) pokračujících ve studiu mají VŠCHT, VUT, VŠE, VŠB-TUO a ČVUT (na 

úrovni veřejných vysokých škol), FCH VUT, FSv ČVUT, FCHT VŠCHT, FPBT VŠCHT a FAST VŠB-TUO (na 

úrovni fakult veřejných vysokých škol) a PVŠPS, SVŠES, ARCHIP a VŠMVV (na úrovni soukromých 
vysokých škol). 

Nejvyšší podíl absolventů (M+N) pokračujících ve studiu mají VŠCHT, MU, VUT, VŠB-TUO a MENDELU 

(veřejné vysoké školy), PřF UK, FCHI VŠCHT, PřF MU, FCH VUT a FCHT VŠCHT (fakulty veřejných 
vysokých škol) a AAVŠ a PVŠPS (soukromé vysoké školy). 

 

Vysokoškolský systém ČR 

Na úrovni celého českého vysokoškolského systému z těchto ukazatelů vyplývá: 

A) Podíl nově zapsaných (N1) k absolventům (B) v součtu na veřejných a soukromých vysokých 
školách nejprve od roku 2003 do roku 2005 mírně klesal, poté se ale trend obrátil a hodnota podílu 

postupně vzrostla až na 93 % v letech 2008 a 2009. To bylo ze strany MŠMT vnímáno jako nežádoucí 
a cílem bylo tuto úroveň snížit, což se začalo dařit od roku 2010 se zavedením tzv. limitů pro počty 
financovaných studií na úrovni jednotlivých veřejných vysokých škol, kdy podíl nově zapsaných (N1) 
k absolventům (B) postupně poklesl až na 81 % v letech 2012 a 2013. Nicméně jelikož počty nově 
zapsaných (N1) na českých vysokých školách (zejména z důvodu ustoupení MŠMT od zavedené 
metodiky zmiňovaných limitů pro počty financovaných studií) dostatečně nereflektovaly pokles počtu 
absolventů (B), hodnota podílu se postupně vrátila na své maximum a v roce 2017 činila přibližně 93 
%. 

B) Podíl absolventů (B) pokračujících ve studiu v součtu na veřejných a soukromých vysokých školách 
nejprve od roku 2003 do roku 2007 vzrostl z 56 % na téměř 71 %, neboť počet absolventů (B) 

pokračujících ve studiu rostl rychleji než celkový počet absolventů (B). Poté hodnota podílu od roku 
2007 do roku 2009 stagnovala na hodnotě přibližně 71 % a od roku 2010 (kdy došlo k zavedení 
zmiňovaných limitů pro počty financovaných studií na úrovni jednotlivých veřejných vysokých škol) 
postupně klesla až na 59 % v roce 2014. V posledních třech letech však podíl absolventů (B) 
pokračujících ve vysokoškolském studiu znovu rostl a v roce 2017 činil přibližně 64 %. 

C) Podíl nově zapsaných (P1) k absolventům (M+N) v součtu na veřejných a soukromých vysokých 
školách od roku 2003 do roku 2011 postupně klesal z rekordních 24 % až na 14 %, neboť počet 
absolventů (M+N) rostl, zatímco počet nově zapsaných (P1) byl v tomto období relativně stabilní. Od 

roku 2012 začal počet absolventů (M+N) naopak klesat. A protože mírně klesal rovněž počet nově 
zapsaných (P1), hodnota podílu nově zapsaných (P1) k absolventům (M+M) až do roku 2017 kolísala 
okolo hodnoty 14 %. 

D) Podíl absolventů (M+N) pokračujících ve studiu v součtu na veřejných a soukromých vysokých 
školách nejprve od roku 2003 do roku 2005 poklesl z rekordních 22 % na přibližně 13 %, neboť počet 
absolventů (M+N) pokračujících ve studiu mírně klesal, zatímco celkový počet absolventů (M+N) 

mírně rostl. Poté hodnota podílu od roku 2005 do roku 2013 kolísala na úrovni mezi 13 % a 15 % a v 
letech 2015 a 2016 klesla dokonce pod 12 %. V roce 2017 se (poprvé od roku 2009) meziročně zvýšil 
počet absolventů (M+N) pokračujících ve studiu, což v kombinaci s klesajícím celkovým počtem 
absolventů (M+N) vedlo ke zvýšení podílu pokračujících na 12,5 %.  

 

 


