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Studium Jakou vysokou školu zvolit
17.1.2007    Mladá fronta DNES    str. 11   Vysoké školy - příloha

    MICHAELA KUČEROVÁ    

Jak se vyznat v množství vysokých škol a oborů, které vypisují? Dá se uspět i při nedostatku míst a těžkých 
přijímacích testech? Kde máte nejmenší šanci a kde vás přijmou bez zkoušek?

Přestože se počet míst na vysokých školách neustále zvyšuje a letos bude úspěšných opět více zájemců, než v 
akademickém roce 2006/2007 (kdy bylo ke studiu přijato téměř devadesát tisíc lidí), opakuje se stále stejný 
obrázek. Na některých školách uspěl loni jen každý desátý a v průměru se na školy nedostalo třicet procent 
zájemců.

Kde bude nejtěžší se prosadit? Pokud to bude u přijímaček vypadat podobně jako loni, tak v případě 
práv,  uměleckých škol,  psychologie či  architektury  jsou šance na přijetí  malé -  pohybují  se mezi  10 až 20 
procenty. Naopak více než osmdesátiprocentní naději máte na chemických, strojírenských a některých oborech 
zemědělských škol. “V technických oborech navíc najdete poměrně slušné uplatnění po skončení školy, to se 
ovšem nedá tvrdit  o  zemědělství,”  cituje  zprávu o  uplatnitelnosti  absolventů  škol  Jan  Koucký  ze Střediska 
vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK. Podle něho se v praxi nejlépe uplatňují lékaři a učitelé.

Zkuste to jinam
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Eva Dušková z Prahy se letos bude hlásit na vysokou školu už potřetí. Poslední dva roky skládala zkoušky na 
Filozofickou fakultu UK, ale pro vysoký počet zájemců nebyla přijata. Tomu se chce letos vyhnout. “Začala jsem 
pátrat po méně žádaných školách. Na filozofii je sice nával všude a ne vždy otevírají dějiny umění, o které mám 
zájem. Třetí neúspěch už ale nechci riskovat. Takže počítám s dojížděním. Navíc budu muset kvůli živobytí 
zvolit  kombinované studium, ”  vysvětluje  letošní  taktiku neúspěšná studentka.  Zatím si  vyhlédla filozofickou 
fakultu na Západočeské  univerzitě v Plzni, kde, jak doufá, bude úspěšnější. Univerzální recept to však není, 
protože loni byl o studium na právnické fakultě v Plzni a na Masarykově univerzitě v Brně ještě větší zájem než 
na pražská práva.

Menší škola, větší šance

Pokud si vybíráte nějaký hodně žádaný obor, projděte podrobně celé seznamy vysokých škol na následujících 
stranách.  Najdete  v  nich  všechny  fakulty,  na  kterých  se  dá  studovat.  Třeba  ekonomické  směry  nemusíte 
absolvovat jen na VŠE, ale i na technických nebo zemědělských školách.

Jaký  byl  loni  poměr  mezi  přihlášenými  a  přijatými  na  jednotlivých  fakultách  státních  i  soukromých 
vysokých škol, se dozvíte na stránkách www.studentin.cz. Tak snadno můžete porovnat své šance na přijetí. 
Další  informace  o  studiu  i  přijímacím řízení  získáte  na  webech  fakult,  vodítkem vám můžou být  i  názory 
současných studentů na úroveň školy. Vybrat menší město a méně prestižní  univerzitu je dobrá volba pro ty, 
kdo chtějí studovat velmi žádaný obor a nechtějí čekat několik let, až se tam dostanou. Nakonec často zjistí, že 
úroveň výuky je srovnatelná. Pro majetnější může být východiskem soukromá škola.

Na techniky bez zkoušek

Veselejší  situaci  mají  technicky nadaní studenti.  Někteří  se zkoušek vůbec obávat nemusí.  “Jediným naším 
přijímacím kritériem je složená maturita, zkoušky vůbec neděláme. Máme totiž dost velkou kapacitu a během 
prvního semestru až třetina lidí odpadne, protože náročné studium nezvládnou,” říká Jiří Doubrava ze studijního 
oddělení Fakulty strojní ČVUT.

Zjistěte si přesně, jaké fakulta vyžaduje přijímací zkoušky, a podle toho se nachystejte. Některé školy 
pořádají  přípravné kurzy.  Testy si  lze  vyzkoušet  i  u agentur,  které se přijímačkami  zabývají.  Profesionálně 
vedená příprava ke zkouškám vás vyjde na tři až čtyři tisíce korun.

Letos se na devíti  fakultách setkáte s novým systémem přijímaček.  Tyto školy požadují  pouze test 
obecných studijních předpokladů společnosti Scio a některé přidávají ještě předmětové testy. Například Fakulta 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně test základů společenských věd nebo Fakulta zdravotně sociální 
Ostravské univerzity u některých oborů test z přírodních věd.

“Scio testy obecných studijních předpokladů lze skládat na 21 místech v ČR ve třech termínech po 
sobě, započítává se nejlepší výsledek,” vysvětluje Bohumil Kartous ze Scio.

***

Na co nezapomenout

* přihlášky na veřejné vysoké školy se podávají elektronicky, písemně či osobně do 28. února

* soukromé školy si stanovují termíny odevzdání přihlášek samy

* každý uchazeč o studium na VŠ si může podat neomezený počet přihlášek

* termíny přijímacích zkoušek se můžou překrývat, účast u zkoušek na jiné škole není omluva

* jediným důvodem k omluvě jsou závažné důvody, škola pak nabídne uchazeči náhradní termín

* přijímací zkoušky na vysoké školy se platí (cca 500 korun), poplatek je třeba uhradit v předepsaném termínu

Tabulka

* 10 nejžádanějších oborů

1. výtvarné umění
2. film
3. divadlo
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4. hudba
5. právo
6. medicína
7. farmacie
8. filozofie
9. architektura, design
10. ekonomie

20 nej škol

Podle uplatnění absolventů

1. Fakulta managementu VŠE Praha
2. Farmaceutická fakulta VFU Brno
3. VŠ ekonomických studií
4. Bankovní institut
5. Divadelní fakulta AMU Praha
6. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
7. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
8. VŠ finanční a správní
9. Katolická teologická fakulta UK Praha
10. Akademie múzických umění Praha
11. Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha
12. Středočeský vysokoškolský institut
13. Hudební fakulta AMU Praha
14. Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha
15. Fakulta filmová a televizní AMU Praha
16. Fakulta jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT Praha
17. University of New York in Prague
18. Fakulta financí a účetnictví VŠE Praha
19. Fakulta sociálních studií MU Brno
20. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky PF UK

Foto popis| ZVLÁDNU TO? Výběr studijního programu dobře zvažte, berte v úvahu šanci na přijetí i možnost 
uplatnění po škole
Foto autor| FOTO: PROFIMEDIA. CZ

Přihlaste se na vysokou školu přes iDNES.cz
16.1.2007    zpravy.iDNES.cz    str. 0   Zprávy / Studium - Vysoké školy

    iDNES.cz    

Už je to tady zase. Desetitisíce zájemců o studium na vysoké škole v České republice čeká ubíjející vyplňování 
tří stránek přihlášky, ve většině případů několikrát. Od loňska ale přibylo fakult, na které se lze přihlásit on-line. 
Třeba prostřednictvím iDNES.cz.

Některé univerzity a vysoké školy přihlášku on-line i zpracují, jinde si ji musíte po vyplnění na počítači vytisknout 
a poslat klasickou poštou. Řiďte se informacemi ze stránek konkrétních fakult.

Vyplněním přihlášky elektronicky  můžete  kromě poštovného někdy ušetřit  i  část  nákladů na administrativní 
poplatky.

Pokud víte o škole nebo fakultě, která umožňuje podat přihlášku on-line, ale nenašli jste ji v našem seznamu, 
můžete nás upozornit na adresu idnes@idnes.cz .  Školy s on-line přihláškami   Univerzita Karlova v Praze 
Evangelická teologická fakulta  Katolická teologická fakulta  1. lékařská fakulta  2. lékařská fakulta  3. lékařská 
fakulta  Lékařská fakulta v Plzni  Lékařská fakulta v Hradci Králové  Pedagogická fakulta  Fakulta sociálních věd 
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Fakulta tělesné výchovy a sportu  PŘIHLÁŠKA PRO 10 VÝŠE UVEDENÝCH FAKULT ZDE  Právnická fakulta 
Filozofická  fakulta   Matematicko-fyzikální  fakulta   Přírodovědecká  fakulta   Fakulta  humanitních  studií 
Masarykova univerzita v Brně   Univerzita Palackého v Olomouci   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem   Západočeská  univerzita v Plzni   Technická  univerzita v Liberci  Fakulta mechatroniky  Fakulta 
strojní    Ostravská univerzita v Ostravě   Slezská univerzita v Opavě   Univerzita Hradec Králové  Pedagogická 
fakulta  Fakulta humanitních studií  Fakulta informatiky a managementu   České vysoké učení technické v Praze 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně   Vysoká škola chemicko-technologická v Praze   Univerzita Pardubice   Vysoké 
učení technické v Brně   Vysoká škola báňská - Technická  univerzita Ostrava   Vysoká škola ekonomická v 
Praze   Česká zemědělská  univerzita v Praze   Univerzita obrany   Evropský polytechnický institut,  s.  r.  o. 
Vysoká škola finanční a správní o. p. s   Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.   Vysoká škola veřejné správy 
a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.   Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky,a.s.   Newton 
College, a. s.   Vysoká škola logistiky, o. p. s.   Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra  B.I.B.S., a.s. 
Brno

URL|  http://zpravy.idnes.cz/prihlaste-se-na-vysokou-skolu-pres-idnes-cz-fet-
/vysokeskoly.asp?c=A060116_073622_vysokeskoly_klu

Novoroční koncert lidi melodiemi velmi zaujal
16.1.2007    Týdeník Havířovsko    str. 4   Kultura

    (md)    

BOHUMÍN - Bohumínský Salón Maryška ovládla minulý týden opera a opereta. Stalo se tak díky pořadu “Od 
operety  do  opery”,  ve  kterém vystoupili  sólisté  sboru  ostravského  Divadla  Jiřího  Myrona  a  další  operní  a 
operetní zpěváci z ostravského institutu pro umělecká studia.

Zvláštním  hostem  večera  byla  Nina  Krioutchkova,  profesorka  zpěvu  Ostravské univerzity,  která  pochází  z 
ruského Petrohradu.

“V České republice na rozdíl od Ruska mnoho velkých koncertních sálů není. Vážná hudba navíc neláká 
tolik lidí, kolik bych si přála. Avšak ti, kteří přijdou, dokážou tento deficit bohatě vynahradit, protože vaši práci 
upřímně  ocení,  a  z  toho  mám velkou radost,”  řekla  v  Maryšce  Nina  Krioutchkova.  Velmi  ji  potěšilo,  že  si 
novoroční koncert v Maryšce nenechaly ujít desítky lidí, kteří zdejší Salón zaplnili do posledního místa.

Foto popis| Večer plný opery a operety v Maryšce.
Foto autor| foto: NIKOL LIBERDOVÁ

Ostravská výstava připomene dílo a výročí úmrtí Andyho Warhola
15.1.2007    Metro    str. 3   Morava

    ČTK    

VÝSTAVU DÍLA Andy Warhola, jedné z největších postav moderního umění,  nabídne od 19.  února do 14. 
března ostravská galerie Fiducia. Akce s názvem Andy Warhol: Život a Smrt(Death and Life) je věnovaná 20. 
výročí  úmrtí  tohoto  krále pop-artu.  Výstavu doprovodí  průběžný “warholovský”  festival,  sdělili  pořadatelé  ze 
společnosti sevenemedia, kteří akci pořádají ve spolupráci s Muzeem moderního umění Andyho Warhola ze 
slovenských Medzilaborců.

Doprovodný program

Výstava představí 40 Warholových děl, tematicky vybraných a uspořádaných tak, aby prezentovala nejznámější 
oblasti  a  období  umělcovy  tvorby.  Součástí  vernisáže  bude  doprovodný  program,  který  nabídne  například 
vystoupení rusínského pěveckého folklorního souboru Sosna, promítání filmů souvisejících s Warholem nebo 
oděvní a pohybovou kreaci na téma pop-art.
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V rámci festivalu jsou připraveny přednášky Institutu výtvarného umění  Ostravské univerzity, výstava 
slovenského post  pop-artového fotografa  Daniela  Brogyányiho v  Ostravském muzeu,  filmová představení  v 
novém Minikině,  autorské čtení  kulturněspolečenské  a  literární  skupiny  Non Poetry  ze Slovenska(dříve Vo 
Vani).

Vystaveny budou i práce profesionálních i neprofesionální autorů, které pořadatelé vyzývají k účasti na 
projektu. Podrobnosti jsou uvedeny na www.warhol.cz.

Regionální mutace| Metro - Morava

Fotografka odráží svět ženy
12.1.2007    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský

    MARKÉTA RADOVÁ    

Čtyři nové výstavy, které nabízí opavský Dům umění, vyzývají návštěvníky ke konfrontaci

Opava  -  Německý  výtvarník,  docent  Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity a  dvě  absolventky 
Akademie výtvarných umění v Praze se v těchto dnech prostřednictvím své tvorby setkávají  ve výstavních 
prostorách Domu umění v Opavě.

Díla Jeffa Beera, Zbyňka Janáčka, Ivany Štenclové a Sylvy Francové doplňuje expozice Lucie Farářové 
ve venkovním atriu.

První zmiňovaný umělec, Jeff  Beer,  není pouze výtvarník.  Jeho druhým oborem je hudba, v níž se 
uplatňuje jako intepret i jako skladatel. Při úterní vernisáži v Domě umění, jíž zahájil svou expozici Gramatika 
vody, zahrál hostům na perkuse.

Janáček uvádí tisky

Zbyněk Janáček, vysokoškolský pedagog a grafik, který v posledních letech několikrát uspěl v soutěži Grafika 
roku, představuje v Domě umění svou výstavu tisků.

Další  z  vystavujících,  šestadvacetiletá  výtvarnice  Ivana  Štenclová  uvádí  v  Domě umění  expozici  s 
názvem Něžný mirelon. “Výstava je součástí projektu Jiná média, jiné tváře, který představuje mladší výtvarníky 
pracující s netradičními výtvarnými materiály nebo reagujícími na konkrétní prostor či prostor obecně,” uvedl 
Martin Klimeš ze sdružení Bludný kámen, které řídí opavský Dům umění.

Ivana Štenclová absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze u profesorky Jitky Svobodové, zabývá 
se především kresbou, malbou a digitální fotografií.
Stěžejním prvkem jejích obrazů se stává práce s figurálními motivy, jež často korespondují se vztahem k rodině 
a blízkým lidem.

Ženské vidění figuruje i v další z expozic - Portrétů žen Sylvy Francové.

Žena vně i uvnitř fotografie

Snímky mladé výtvarnice, absolventky pražské Akademie výtvarného umění, svými ději  stírají  hranice času. 
Prostředím se stává interiér bytu, domova, Francová do něj v několika různých polohách, při několika různých 
činnostech umísťuje jeho jedinou a stále tutéž obyvatelku. Okamžiky se slévají do jednoho, na mysl přicházejí 
témata zvyku versus jedinečnosti, časové ohraničenosti a nekonečnosti.

Náhled ženské autorky je patrný v expozici Lucie Farářové. V atriu představuje svou Rajskou zahradu.
“Pro návštěvníka výstav je  nejcennější  vnímat  je z hlediska jejich odlišnosti  i  možných souvislostí,” 

podotkl Martin Klimeš. Expozice budou v Opavě k vidění do 11. února.

Foto  popis|  PORTRÉTY ŽEN.  Fotografie  z cyklu Portréty  žen,  kterou v těchto  dnech nabízí  opavský Dům 
umění.
Foto autor| FOTO: SYLVA FRANCOVÁ

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko
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Deset univerzit podle počtu přihlášek (2006/2007)
11.1.2007    Právo    str. 2   Jak se dostat na VŠ

        

Masarykova univerzita Brno                  46 939
Univerzita Karlova Praha                    43 449
Univerzita Palackého Olomouc                23 188
Západočeská univerzita Plzeň                18 906
VŠE Praha                                   14 078
VUT Praha                                   13 183
Česká zemědělská univerzita Praha           11 905
Ostravská univerzita                        11 808
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 11 665
ČVUT Praha                                  11 622
Zdroj: ÚIV
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