
 

 

Tisková zpráva 
Praha, 19. 6. 2019 

České školy si výrazně polepšily v prestižním žebříčku nejlepších světových univerzit 

QS World Univerzity Ranking dnes zveřejnil žebříček tisícovky nejlepších světových univerzit pro 
akademický rok 2019/2020. Z českých vysokých škol se umístilo rekordních 9 institucí, přičemž 4 školy 
se do hodnocení probojovaly letos úplně poprvé. Většina českých škol, které se v žebříčku umisťují 
pravidelně, si navíc meziročně výrazně polepšila. 

Žebříček již po osmé v řadě vede Massachusetts Institute of Technology, následuje Standford 
University a Harvard University. Z českých škol si tradičně nejlépe vede Univerzita Karlova, následuje 
Vysoká škola chemicko – technologická v Praze, která se letos v žebříčku objevila vůbec poprvé, a České 
vysoké učení technické v Praze. 

Meziroční srovnání umístění českých vysokých škol: 

ŠKOLA Pořadí pro r. 2019/2020 Pořadí pro r. 2018/2019 
Univerzita Karlova 291 317 
Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze 

355 - 

České vysoké učení technické v Praze 498 531 - 540 
Masarykova univerzita 551 - 560 571 - 580 
Univerzita Palackého v Olomouci 601 - 650 651 - 700 
Vysoké učení technické v Brně 651 - 700 651 - 700 
Technická univerzita v Liberci 751 - 800 - 
Česká zemědělská univerzita v Praze 801 - 1000 - 
Ostravská univerzita 801 - 1000 - 

 

QS World univerzity ranking patří mezi nejprestižnější mezinárodní srovnání vysokých škol. 1000 
nejlepších světových univerzit je každoročně hodnoceno na základě šesti kritérií: akademická reputace 
(s přidělenou největší vahou 40%), reputace mezi zaměstnavateli (10%), relace mezi počtem 
akademických pracovníků a studentů (20%), počet publikovaných citací akademických pracovníků 
(20%), podíl zahraničních akademiků (5%) a podíl zahraničních studentů (5%). „Aktuální vývoj žebříčku 
ukazuje, že české vysoké školy dokážou v konkurenci těch zahraničních nejen obstát, ale každým rokem 
se významně zlepšují i v celé řadě hodnocených kritérií. Jsme rádi, že Dům zahraniční spolupráce je pro 
školy partnerem v oblasti internacionalizace a pomáhá do České republiky lákat zahraniční akademiky 
i studenty,“ říká vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání Jakub Tesař. 



 

 

Celé výsledky a další informace najdete zde 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:  
Lucie Durcová  
Vedoucí informačního a komunikačního oddělení  
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

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. 
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