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Silný vědecký výkon, vysoké investice do vašeho studia 
 

Hlásíte se na vysokou školu? Hledáte přehledné a objektivní informace, jež vám 
pomohou rozhodnout se správně? Hospodářské noviny vydaly magazín Nejlepší vysoké 
školy. Ten na základě objektivního průzkumu hodnotí  21 veřejných vysokých škol 
a jejich 130 fakult. My vám chceme ukázat, jak výzkum prezentuje Přírodovědeckou 
fakultu Masarykovy univerzity (PřF MU), která se v hodnocení vědeckého výkonu fakult 
posunula ze třetího na druhé místo, a celkově se řadí mezi „pětihvězdičkové“ fakulty. 
 

 
                         Autor fotografií: Oliver Staša http://www.oliverstasa.cz

Výzkum Hospodářských novin zaručuje 
vysokou objektivitu informací 
 

České vysoké školy hodnotili experti ze Střediska 
vzdělávací politiky (SVP), Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy.  Pod vedením ředitele SVP, Jana 
Kouckého, postupovali experti střediska podle vlastní 
a ověřené metodiky. Pro inspiraci využili poznatků 
řady uznávaných žebříčků vysokých škol ve světě. 
Metodika stojí na rozboru stovek údajů o každé veřejné 
vysoké škole a fakultě. Čerpá především ze: 
 

 statistických dat ministerstva školství 
 databáze vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace  
 z údajů od 110 tisíc českých studentů vysokých 

škol o tom, jak hodnotí své studium, učitele 
a kurzy. 

 V hodnocení se pracovalo i s údaji od 35 tisíc 
absolventů hodnotících své vysokoškolské 
studium, uplatnění v práci, a také s údaji z dalších 
mnoha databází.  
 

 

http://www.oliverstasa.cz/


Hvězdičkové hodnocení VŠ 2017 
 Hodnocení prezentované v Hospodářských 

novinách nemá formu pořadí od nejlepší školy 
po nejhorší. 
 

 Kvalita školy se hodnotí v sedmi kritériích.  
 

 V každém z nich získává škola určitý počet 
hvězdiček.  
 

 Hodnocení je tak přesné, spravedlivé a podává 
plastický obraz. 

Sedm kritérií ukazuje různou kvalitu 
Několik stovek údajů o každé škole a fakultě sloužilo 
k vytvoření 85 ukazatelů, podle nichž se pak fakulty 
hodnotí na základě sedmi kritérií: 

1. Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace − jak je škola dobrá 
ve vědě a výzkumu; 

2. Mezinárodní otevřenost a atraktivita − jak škola spolupracuje 
se zahraničím; 

3. Regionální rozvoj a sociální inkluze − nakolik je daná škola 
propojena se svým regionem, jací studenti na ní studují a zda 
po studiu zůstávají ve svém regionu a jsou pro něj přínosem; 

4. Zájem uchazečů a úroveň studentů − jak moc je škola výběrová 
a jaké studijní předpoklady mají její studenti; 

5. Hodnocení studia, kurzů a učitelů − jak školu hodnotí sami 
studenti a absolventi; 

6. Zaměření na praxi a další vzdělávání − nakolik škola 
spolupracuje s praxí, tedy především se zaměstnavateli, a jak je 
zapojena do celoživotního vzdělávání;  

7. Uplatnění absolventů na trhu práce − jakou mají absolventi 
šanci na získání dobré práce ve svém oboru. Všechny ukazatele se 
vztahují k velikosti školy, takže při hodnocení nehraje roli, zda je 
fakulta velká, či malá. 

V každém kritériu tedy hodnocená škola získala 0–100 
bodů: "Pro snazší pochopení a lepší přehled jsme 
numerickou škálu převedli do pěti skupin označených 
jednou až pěti hvězdičkami. Vyšší počet hvězdiček 
znamená vyšší úroveň v příslušném kritériu, podobně 
jako u hotelů," přibližuje Jan Koucký z SVP. Je třeba 
dívat se na všech sedm kritérií, posoudit jejich 
vzájemné vztahy a udělat si obrázek o škole nebo 
fakultě jako celku. Až poté lze porovnat, jestli má škola 
ty vlastnosti, které uchazeč od studia očekává. 

 

Podrobně analyzované 
výsledky a metodiku 
hodnocení najdete 
v obsáhlé studii SVP na: 

  www.strediskovzdelavacipolitiky.info 

 

Silná stránka PřF MU? Vědecká, 
výzkumná a tvůrčí orientace! 
Jak uvádí děkan fakulty, Jaromír Leichmann: „Vědecký 
výkon fakulty vyjádřený v RIV bodech převyšuje 40 % 
výkonu celé MU a činí 4,4 % výkonu všech veřejných 
vysokých škol v Česku. Vedle kvalitního vědeckého 
výzkumu a špičkového vzdělávání nezaostává fakulta 
ani ve využívání výsledků  výzkumu v celospolečenské 
praxi. Díky spolupráci s firmami a podniky zde 
vzniká  řada patentů, které přispívají k šíření dobrého 
jména fakulty v podnikatelském sektoru ekonomiky.“ 

PřF MU do vašeho studia investuje 
až 2 miliony korun 
Jak tomu rozumět? Jde především o peníze, které 
získává fakulta na výzkum od poskytovatelů grantů 
a projektů. Studenty do výzkumu zapojujeme 
formou diplomových i disertačních prací a hradíme 
nemalé náklady na provoz či vybavení laboratoří, 
návštěvy konferencí a další studentské aktivity, 
které bychom bez vlastních zdrojů příjmů hradit 
rozhodně nemohli. 

PřF MU má široké spektrum příjmů 

 Příjmy z komerční činnosti 
a zahraničních zdrojů tvoří více než 
10 % celkových příjmů fakulty.  

 O výrazně  výzkumném profilu fakulty 
svědčí i to, že příspěvek na 
vzdělávací  činnost poskytovaný MŠMT 
představuje pouze                  
30 % celkového rozpočtu.  

 20 % příjmu tvoří Institucionální 
podpora. 

 Zbývajících 40 % tvoří příjmy z různých 
typů projektů.  

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/


Čtyři významná vědecká 
a technologická centra při PřF MU 

Za podpory Operačního programu EU Výzkum a 
Inovace byla na fakultě vybudována centra: 

 CETOCOEN – Centrum pro studium toxických 
látek v prostředí 

 CEPLANT – Centrum plazmových 
nanotechnologií 

 CESEB – Centrum experimentální, 
systematické a ekologické biologie 

 CEITEC – Středoevropský technologický 
institut spadající pod Masarykovu univerzitu.  
 

Mimo to pracují na fakultě desítky vědeckých týmů, 
které společně s uvedenými centry provádějí vědecký 
výzkum ve všech základních přírodovědných oborech 
a matematice. V řadě vědeckých disciplín dosahují 
pracovníci a studenti fakulty vynikajících 
výsledků  a přispívají tak ke stále rostoucí mezinárodní 
prestiži naší fakulty.  

 

 Excelentních výsledků  dosahuje naše fakulta 
v řadě odvětví, jak se dozvíte na našem webu.    

 Každý rok se na PřF MU koná  řada 
významných mezinárodních vědeckých 
konferencí, letních škol a workshopů.  

 Fakulta se podstatným způsobem podílí na 
vědeckém programu výzkumné stanice 
J. G. Mendela v Antarktidě.  

Hodnocení studia a učitelů PřF MU 
pohledem studentů 
Tato dimenze hodnocení citovaného výzkumu SVP je 
založena na tom, jak studenti a po ukončení studia také 
absolventi hodnotí různé aspekty získaného vzdělání 
na své vysoké škole a fakultě. V dimenzi jsou úspěšné 
ty školy a fakulty, jejichž studenti nejčastěji označují 
své vysokoškolské studium za celkově  kvalitní, dobře 
organizované a zajištěné. Samotnou výuku považuje 
většina za kvalitní, zaměřenou na studenta, dobře 

vyvažující teorii a praxi, náročnou a využitelnou 
v praxi. Studenti také dobře hodnotí jednotlivé kurzy 
svého studijního programu a označují je jako jasné, 
zajímavé a užitečné, i jednotlivé vyučující, které 
považují za kvalifikované, odborně kompetentní 
a s dobrým přístupem.  
 
 

 
 

Líbí se nám, že si naši studenti 
kladou vysoké cíle! 
 

„Mým cílem je dokázat to, co se ještě nikomu 
nepovedlo: detekovat vodík v plazmatu 
hořícím za atmosférického tlaku metodou 
laserem indukované fluorescence. K  dispozici 
mám prvotřídní přístroje. Například náš typ 
laseru vlastní jen pár laboratoří v celé Evropě. 
A to nám umožňuje pokračovat ve špičkovém 
výzkumu.“   
 

Marek Talába, student oboru Fyzika plazmatu 
 

 
 

Co hodnotí pozitivně studenti 
a absolventi PřF MU? Proč se 
k nám hlásit? Dozvíte se na   
následující straně! 

 



Benefity studia na PřF MU 
 
 PřF MU  zajišťuje různorodou nabídkou více než 

120 bakalářských, navazujících magisterských 
a doktorských oborů, ve kterých studuje 
téměř 4 tisíce studentů.  

 
 PřF má ze všech fakult MU výrazně nejnižší 

průměrný počet studentů připadající na jednoho 
učitele (9,1).  

 
 Toto vše dohromady umožňuje velmi individuální 

přístup učitelů ke studentům, což je parametr, 
kterým se obvykle pyšní fakulty malé.  

 
 Zvláště  ve vyšších ročnících učitelé nepracují 

s anonymní mnohačetnou masou studentů, ale 
poznávají silné stránky jednotlivých 
studentů  a mohou toho využít při jejich 
vzdělávání.    

 
 Bohaté mezinárodní kontakty a spolupráce 

poskytují rovněž základ pro zahraniční pobyty 
studentů, při kterých studenti mohou absolvovat 
i uznatelnou část studijního plánu svého oboru.   
 

 Naším  prvořadým úkolem je výuka, a proto věnuje 
velkou pozornost udržování a zvyšování její 
kvality. Vedení fakulty,  ředitelé ústavů  i garanti 
oborů  pečlivě  sledují úroveň  nabízených 
oborů  i jednotlivých předmětů.  

 
 Zpětnou vazbu od studentů  pak zajišťuje 

studentská anketa, která je vyhodnocována na 
úrovni jednotlivých ústavů. Nabídka studijních 
oborů  je obměňována, aby respektovala současné 
trendy v přírodních vědách. 
 

 Fakulta aktivně podporuje zvyšování vědecko‐
pedagogické kvalifikace svých učitelů, takže nyní 
na PřF působí více než čtvrtina všech 
profesorů a docentů z celé MU.    

 
 Při vzdělávání je kladen velký důraz na 

samostatnost studentů a rozvoj jejich tvůrčích 
schopností, zejména při vypracování bakalářských, 
diplomových a disertačních prací.  

 
 Studenti jsou organickou součástí výzkumných 

týmů, pracují na grantových projektech i zakázkách 
externích podniků  a státních institucí.  
 

 Práce v týmu, kde vedle studenta spolupracují 
zaměstnanci fakulty od profesora k technickému 
pracovníkovi, posiluje povědomí sounáležitosti 
a vytváří dlouhodobé profesní i osobní vztahy.    

 

 Příjemnou atmosféru na PřF MU dotváří 
mimovýukové  činnosti, ať  jsou to studentské 
spolky nebo zapojení studentů do početných 
popularizačních a vzdělávacích aktivit, které 
fakulta organizuje pro žáky středních škol a laickou 
veřejnost.  
 

 S lidským a individuálním přístupem se student 
setká i na studijním oddělení děkanátu, které se 
snaží nalézt vhodné řešení případných 
studentských problémů.   Na různých úrovních 
a různými prostředky se PřF snaží poskytnout 
kvalitní, v praxi žádané vzdělání, vytvořit 
inspirující, motivující, vstřícné a přátelské 
prostředí. Podle aktuálních výsledků  hodnocení 
vysokých škol v Česku se jí to snad daří.   

 

Šest důvodů,  
proč se hlásit právě k nám? 
1. Připravíme vás na kariéru 

 vědeckých pracovníků, 
 středoškolských učitelů  
 či odborníků schopných samostatné 

experimentální a laboratorní práce 
 

2. Máte velkou šanci uspět u přijímacího řízení 
 Víme, že u přijímaček máme omezené 

možnosti poznat schopnosti studentů. 
Proto nejsou přijímačky k nám příliš 
obtížné. Ukázkové přijímací testy si 
můžete vyzkoušet předem na webu. 
 

3. Prominutí přijímací zkoušky je možné 
 Více na www.sci.muni.cz 

 
4. Studijní a výzkumné zázemí naší fakulty 

je na špičkové úrovni.  
 Fakultu si lze  prohlédnout ve virtuální 

prohlídce Google View 
 

5. Studenti mají přímý kontakt s praxí 
 Můžete se zapojit do projektů našich 

mezinárodně uznávaných týmů. 
Studenti učitelství mohou využít 
rozšířených možností praxí na 
středních školách nebo jako vedoucí 
mimoškolních zájmových aktivit. 
 

6. Vypisujeme stipendijní programy 
prospěchové, ale i na podporu tvůrčí, 
výzkumné a reprezentační činnosti. 

 

Uzávěrka přihlášek 
k bakalářskému studiu:  
28. února 2017  
Více na www.sci.muni.cz 

http://www.sci.muni.cz/
http://www.sci.muni.cz/

