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České vysoké školy bodují v žebříčku nejlepších světových univerzit
QS World University Ranking zveřejnil žebříček tisícovky nejlepších světových univerzit
akademického roku 2020/2021. Českou republiku v něm zastupuje deset univerzit, což je o jednu
více než v minulém roce.
České univerzity v mezinárodním srovnání
Nejlépe hodnocenou českou univerzitou je podle QS World University Ranking již tradičně Univerzita
Karlova. Z 291. místa, které obsadila v minulém roce, se letos posunula na 260. příčku. Své hodnocení
zlepšily i další české univerzity – druhá nejlépe hodnocená Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze (342.), třetí České vysoké učení technické (432.), dále Masarykova Univerzita a Univerzita
Palackého v Olomouci. Nově se v žebříčku objevily Mendelova univerzita v Brně a Univerzita
Pardubice.
Nejlépe si české univerzity vedou v kategorii, jež hodnotí podíl mezi počtem akademických
pracovníků a studentů, která udává hypotetickou průměrnou velikost třídy na dané univerzitě.

Tabulka: Pořadí českých univerzit v žebříčku QS World University Ranking
Pořadí
2020/2021

Pořadí
2019/2020

260

291

Univerzita Karlova

342

355

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

432

498

České vysoké učení technické v Praze

531-540

551-560

Masarykova univerzita

591-600

601-650

Univerzita Palackého v Olomouci

701-750

651-700

Vysoké učení technické v Brně

701-750

-

Mendelova univerzita v Brně

751-800

751-800

Technická univerzita v Liberci

801-1000

801-1000

Česká zemědělská univerzita v Praze

801-1000

-

Univerzita

Univerzita Pardubice
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Nejlépe hodnocené univerzity světa
Trojice nejlepších univerzit světa zůstává i letos neměnná: na špičce žebříčku se již devět let drží
Massachusetts Institute of Technology (MIT), následován druhou Stanford University a třetí Harvard
University. Pozici nejlépe hodnocené evropské univerzity obhájila University of Oxford, která se
umístila na páté příčce.
Kritéria hodnocení QS World University Ranking
QS World University Ranking poskytuje globální srovnání vysokých škol a každoročně vytváří jeden
z nejprestižnějších mezinárodních žebříčků. Hodnocení univerzit vychází ze šesti kritérií:
-

akademická reputace určená na základě šetření mezi akademickými pracovníky;
reputace mezi zaměstnavateli, která vypovídá o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce na
základě šetření mezi zaměstnavateli;
podíl mezi počtem akademických pracovníků a studentů;
počet publikovaných citací akademických pracovníků;
podíl zahraničních akademiků;
podíl zahraničních studentů.

Poslední dvě uvedená hodnotící kritéria úzce navazují na strategii internacionalizace, která je
prosazována univerzitami celého světa jako známka atraktivity a relevance jejího působení i za
hranicemi vlastního státu.
Nejlepších výsledků v kategoriích podíl zahraničních akademiků a zahraničních studentů, které
poukazují na stupeň internacionalizace dané vysoké školy, dosáhla Masarykova univerzita. Druhou
nejlépe hodnocenou univerzitou v této oblasti je Vysoká škola chemicko-technologická.
Dům zahraniční spolupráce univerzity v jejich internacionalizačních snahách podporuje
prostřednictvím mezinárodních vzdělávacích programů, které školám umožňují spolupracovat se
zahraničními univerzitami, i prostřednictvím aktivit Study in the Czech Republic, jež propagují české
univerzity mezi potenciálními zahraničními studenty. „Velmi nás těší, že si české univerzity v tomto
prestižním hodnocení stojí každý rok lépe. Potvrzuje to rostoucí konkurenceschopnost českých
univerzit na mezinárodním poli a podpoří i zájem zahraničních studentů o studium u nás,“ říká Jakub
Tesař, vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání Domu zahraniční spolupráce.

Kompletní výsledky QS World University Ranking jsou dostupné zde.
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Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast
mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je
k dispozici na www.dzs.cz

