Slabé ročníky. Vysokým školám ubývá přihlášek po tisících
18.1.2016

brnensky.denik.cz

str. 0

Moje Brněnsko

Brno – Město studentů. Právě to se lidem vybaví, když slyší o Brně. Jenže o studiu na zdejších
vysokých školách má v posledních pěti letech zájem stále méně středoškoláků. Univerzity tak podle
limitů ministerstva školství i vlastního uvážení snižují počty přijatých studentů. Nejrazantnější chce být
brněnská Masarykova univerzita.
"
Přestože letošní maturanti mají na odevzdání přihlášky ještě více než měsíc, univerzity už teď vědí, že
se jich opět přihlásí méně. „O přesných číslech přijatých pro následující rok debatujeme s fakultami.
Nicméně trend snižování počtu studentů zejména v bakalářských programech zachováme," potvrdila
mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Tereza Fojtová.
Pokles počtu přihlášek souvisí s demografickým vývojem. Současní maturanti se narodili v letech 1997
až 1999, kdy se podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistik České republiky rodilo
nejméně dětí. „Vývoj jsme očekávali. Už před lety jsme počet přijatých začali omezovat. Nebudeme brát
každého. Chceme zachovat úroveň oborů. Máme dlouhodobý cíl snížit počet studentů na jednoho
učitele. Když je na jednoho třicet, je samozřejmě výuka kvalitnější, než když jich je sto," dodala Fojtová.
Někteří studenti uvítají méně spolužáků v oboru. „Podle výsledků starých přijímacích zkoušek, bylo
vidět, že se nároky postupně snižovaly. Když nás bude v ročníku méně, tak mám větší šanci sehnat
práci v oboru," řekl Ondřej Mervart, který se letos hlásí na fakultu sociálních studií Masarykovy
univerzity.
Loni Masarykova univerzita dostala o dva a půl tisíce méně přihlášek než v roce 2013. V porovnání s
rokem 2011 to už je o dvacet tisíc méně. Tehdy na školu chtělo třiašedesát tisíc mladých lidí.
Zájem je podle statistik nižší na všech fakultách největší brněnské univerzity, nejvíce na ekonomickosprávní. Loni se na ni přihlásilo o šest set studentů méně než v předešlém roce. Naopak největší zájem
je o lékařskou fakultu, především zubařský obor.
Méně přihlášek studenti odesílají i na další brněnské veřejné vysoké školy. Zatímco v roce 2013 Vysoké
učení technické obdrželo přes jednadvacet tisíc přihlášek, loni jich bylo téměř o patnáct set méně. A
také jich o čtrnáct set méně škola přijala.
Kromě agronomické a lesnické a dřevařské fakulty hlásí pokles přihlášek i Mendelova univerzita. Počty
přijatých studentů ale snižovat nechystá. „Pořád se hlásí dostatečné množství zájemců, ze kterých
máme na výběr. Nechystáme ani rušení oborů. V krajním případě bychom jen některé otevřeli třeba
jednou za dva roky. To ale zatím nehrozí," dodal mluvčí Mendelovy univerzity Radovan Kramář.
Výjimku v Brně tvoří úzce zaměřené školy jako Veterinární a farmaceutická univerzita, kde jsou rozdíly
v počtu přihlášených. O studium na Janáčkově akademii múzických umění zájem dokonce roste. „Stále
několikanásobně převyšuje počet přijatých. U herectví přijmeme třeba jen pět procent z nich. Počet
studentů naopak mírně roste, díky nově otevíraným oborům," popsal prorektor Václav Cejpek.
O omezení počtu studentů ovšem ještě může rozhodnout ministerstvo školství. Stanovuje totiž počet
těch, na které škola dostane od státu peníze. Neplatí to pro Univerzitu obrany o níž rozhoduje
ministerstvo obrany podle potřeb armády. Takže přestože na školu přišlo o tři sta přihlášek méně,
přijala o dvacet lidí více."
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