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Demografická křivka říká, že v roce 2018 oslaví 19. narozeniny, tedy předpokládaný věk
potenciálního nástupu na vysokou školu, nejméně lidí za dlouhá léta. Z toho plyne i
největší šance studentů na přijetí.

Ostrava – Univerzitám nejen v našem regionu dlouhodobě klesá počet uchazečů o
studium (výjimkou je Ostravská univerzita, které letos v rámci všech studijních programů
poprvé po šesti letech přibylo studentů). A nejmenší konkurence teoreticky znamená i
největší šanci na přijetí na univerzitu.

„Jedna věc je, jestli někoho na vysokou školu přijmou, ale další ta, jestli ji dokončí,“
neopomíná zmínit i druhou stranu mince Petra Halíková z Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO).

Na této škole například za poslední tři roky klesl počet přihlášených zájemců o 1600,
avšak studentů, kteří se nakonec zapsali do studia, bylo jen o tisíc méně. V nižší
konkurenci se slevuje i z dříve vyšších nároků na studenty. „Dříve se využívalo více
testování potenciálních uchazečů, ale se SCIO testy se to odbouralo,“ popisuje mluvčí
univerzity Halíková situaci na ekonomické fakultě. Obecně však pro VŠB-TUO platí, že
hlavním kritériem pro přijetí na technické fakulty je maturita z matematiky a fyziky.

PRO STUDENTY TERNO, PRO UNIVERZITY PEKLO

Zatímco pro studenty je současný stav ideální, pro univerzity je to naopak s trochou
nadsázky období temna. První zvýšení počtu zájemců po šesti letech tak Ostravská
univerzita pořádně oslavila. „Nárůst v době poklesu demografické křivky univerzitě
přináší obrovský potenciál kvalitních studentů,“ ví její mluvčí Adam Soustružník.

S proměnou doby se také mění obory, o které je větší poptávka, a na něž je tedy i těžší, či
lehčí se dostat. „Hodně se to odvíjí od trhu práce. Třeba před deseti lety byl velký zájem o
všechny ekonomické obory, momentálně zase roste zájem o IT, strojírenství nebo
přírodní vědy,“ vysvětluje Halíková.

Zlaté časy pro ty, kteří mají pocit, že ve větší konkurenci by si už tolik nevěřili, pozvolna
ustupují. Počty studentů totiž kopírují demografickou křivku a jejich mírný nárůst se
očekává asi za čtyři roky (celorepublikově asi o pět tisíc, pozn. red.). „To na ‚výšky‘
nastoupí takzvané Klausovy děti. Tak velký nárůst, jako jsme měli v letech 2009 a 2010,
ale neočekáváme,“ předpokládá Halíková.

Pro zajímavost: ročníky, které se budou muset popasovat s největší konkurencí, dozrají
do univerzitního věku v roce 2027.

Oproti letošnímu roku by jich mělo být v celé republice asi o třicet tisíc víc.


