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Nejvíc přibylo zájemců o České vysoké učení technické v Praze.

Ačkoli na většině vysokých škol letos zřejmě opět ubude studentů, některé školy hlásí
nárůst počtu přihlášek nebo zájem srovnatelný s loňským rokem. Asi nejvíc přibylo
zájemců o České vysoké učení technické v Praze, kam se proti loňsku přihlásil zhruba
dvojnásobek lidí. Celkový počet uchazečů o studium přitom již několik let klesá v
souvislosti s vývojem populace, kdy ze středních škol vycházejí slabé ročníky lidí
narozených v 90. letech. Počty přijatých studentů zatím nejsou definitivní, protože někde
ještě pokračují dodatečné přijímací zkoušky. Konečné statistiky by měly být k dispozici na
přelomu října a listopadu. ČTK oslovila 16 z celkem 26 veřejných vysokých škol v
regionech po celém Česku. Největší rozdíly v počtu zájemců přijatých i nově zapsaných
proti loňsku nahlásilo ČVUT. Zatímco loni se na školu do bakalářského či magisterského
studia hlásilo 13 460 lidí, letos to bylo přibližně 26 260. Větší zájem se odrazil i v nárůstu v
počtu přijatých a nově zapsaných.

Naproti tomu na Vysokém učení technickém v Brně se počet přihlášek snížil o téměř čtyři
procenta. Letos škola obdržela 16 275 přihlášek, loni to bylo 16 920, uvedla mluvčí
Radana Kolčavová. Pokles očekává i v počtu přijatých. Největší a nejstarší vysoká škola v
Česku, Univerzita Karlova, evidovala k 7. září 61 675 přihlášek, což je v meziročním
srovnání asi o 948 méně. Loni bylo přihlášek o přibližně 3200 méně než v předcházejícím
roce. Přijato bylo letos zatím 16 356 uchazečů, což je zhruba o 2600 méně než minulý rok.
Počet ale není definitivní, protože na některých oborech ještě neskončily přijímací
zkoušky. Naopak Univerzita Palackého v Olomouci zaznamenala již nyní mírný nárůst
přihlášek ve srovnání s minulým rokem. Loni se o studium ucházelo 25 045 lidí, letos je to
zatím 25 271. I zde přitom na některých oborech přijímací zkoušky pokračují. Největší
nárůst zájmu byl letos u pedagogické fakulty, kam přišlo asi o 310 přihlášek více než loni.
Počet uchazečů narostl rovněž na Západočeské univerzitě v Plzni, kam se letos hlásilo 11
651 lidí, což je o 635 více než vloni. Větší zájem než loni zaznamenala také Ostravská
univerzita.

„Nejvýraznější nárůst je zde u přírodovědecké fakulty – téměř 20 procent, což je v rámci
republiky unikátní,“ uvedl mluvčí školy Adam Soustružník. Pozitivní trend nahlásila i
Univerzita Hradec Králové, kde se podle mluvčího Jakuba Nováka zastavil pokles počtu
zájemců o studium i počtu přijatých. „U dvou fakult (fakulta informatiky a managementu
a přírodovědecká fakulta) došlo meziročně ke zvýšení počtu přihlášek i předpokládaného
počtu zapsaných,“ uvedl. Obdobný počet uchazečů, přijatých i zapsaných studentů jako
loni očekávají na Univerzitě Pardubice či Mendelově univerzitě v Brně. Na Technické
univerzitě v Liberci byl téměř stejný počet uchazečů, ale podmínky přijetí jich podle
mluvčí školy Barbory Jónové splnilo letos přibližně o 500 méně. Ostatní vysoké školy,
které odpověděly na dotaz ČTK, evidují nyní v porovnání s minulým rokem pokles zájmu.
Například Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích má meziroční úbytek uchazečů o
deset procent a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) asi o dvě až tři procenta. Pokles
zájmu na UTB se týká hlavně společenskovědních oborů, zatímco o studium technických



oborů vzrostl. Méně studentů se letos přihlásilo také na Vysokou školu ekonomickou v
Praze.

Počty přijatých studentů nejsou definitivní.
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