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Školy

Máte jasnou představu, v jaké profesi se uplatnit, ale nemůžete se rozhodnout, kde obor studovat? Pak
vám možná pomohou naše tipy.
UČITELSTVÍ
Pokud sami sebe vidíte za katedrou a vaším snem je učit druhé, pravděpodobně zamíříte na některou
z pedagogických fakult. V našem srovnání nejlépe dopadla Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
v Brně. Velmi dobře se jí vede v získávání akreditací nových studijních programů a prodlužování těch
současných. Vyniká také v množství vědeckých výstupů. Dobrá zpráva je, že z problémů se dostala
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, jíž Akreditační komise v minulosti zakázala
přijímat nové studenty. „V loňském roce jsme posílili pedagogickopsychologickou přípravu budoucích
pedagogů, a to jak v personální, tak v obsahové oblasti. V současné době je vypsáno přijímací řízení
prakticky do všech bakalářských oborů se zaměřením na vzdělávání i do navazujících magisterských
oborů učitelství pro základní školy,“ napsal děkan fakulty Miroslav Randa.
EKONOMIE
Kde se stát mistrem v ekonomických vědách? Vysoká škola ekonomická v Praze je dobrá volba, ale
velmi pozorně vybírejte fakultu. V našem srovnání z tamních šesti nejlépe dopadla Fakulta informatiky
a statistiky, která všechny ostatní válcuje ve vykazování vědy. Špatně ale nezvolíte ani při výběru
Národohospodářské fakulty VŠE. U té lze vyzdvihnout zejména dlouhodobou stabilitu v udržování
kvality. Loni obsadila krásné druhé místo, letos jej obhájila. Moraváci by pak rozhodně neměli
opovrhovat Ekonomickosprávní fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Ta exceluje zejména v
mezinárodním srovnání a získávání nových akreditací. Doporučit můžeme i loňského vítěze –
Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci. Ve srovnání si sice pohoršila, obsadila čtvrté místo,
stále si ale udržuje velký náskok před ostatními, zejména pokud jde o pedagogický sbor.
PSYCHOLOGIE
Náročná profese psychologa láká obrovské množství mladých lidí a v průměru v přijímacím řízení
uspěje jen zhruba šestina uchazečů. Pokud vás to neodradí, doporučit lze Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy. Ta vyniká zejména výrazným zapojením studentů a učitelů do významných mezinárodních
projektů v oblasti vědy. Absolventi FF UK jsou navíc velmi ceněni i v praxi. Pokud někomu nevyhovuje
velikost školy a spíše ocení individuální přístup, nabízí se Fakulta psychologie soukromé Paneurópské
vysoké školy se sídlem na Slovensku, síť vzdělávacích center má ale i v České republice. Slibuje
kvalitní teoretickou a praktickou přípravu studentů, aby splnili podmínky pro získání „Evropského
certifikátu z psychologie“ a zapsali se i na seznam do europsychologů. Z důvodu konkurenceschopnosti
na trhu práce v zahraničí škola klade důraz na jazykovou vybavenost.
BEZPEČNOST
V oblasti bezpečnosti se studentům nabízí hned několik směrů. Vysokou prestiž si drží státní dvojice
škol – Univerzita obrany v Brně a Policejní akademie v Praze. U žádné z nich srovnání nedopadlo
špatně, ani jedna nemá nouzi o zájemce. Pokud někoho zajímají bezpečnostní otázky i z
politologického pohledu, může uvažovat o studijních programech soukromé VŠ CEVRO Institut v Praze.
Té se podařilo stát součástí International Counter-Terrorism Academic Community, mezinárodní
asociace akademických institucí, odborníků a výzkumných pracovníků zabývajících se studiem
terorismu. Výstupem jejich činnosti jsou navrhovaná opatření pro boj s teroristickými organizacemi po
celém světě. „Jsme hrdi na to, že jsme se jako jediná instituce v rámci České republiky dostali do
vybrané společnosti těch nejlepších expertů na boj s terorismem. Schválení našeho členství v ICTAC
je oceněním profesní kvality naší školy,“ řekl k tomu Tomáš Pojar, prorektor CEVRO Institutu.
PRÁVA

Zájemci o studium práv neprohloupí, pokud si vyberou jednu z tzv. velké právnické trojky. Jde o
právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně nebo Univerzity Palackého
v Olomouci. Všechny v rámci srovnání dopadly velmi dobře, prvenství si připsala Praha. Pokulhává ale
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Škola, která se stala symbolem pro nekvalitu
vysokoškolského vzdělávání kvůli skandálu s „rychlostudenty“, bohužel stále nedosahuje výsledků,
jakých by mohla. Nepříliš uspokojivě dopadla zejména při hodnocení pedagogického sboru a vědeckých
výsledků.
UMĚNÍ
Umělecké studijní programy jsou velmi specifické. Nekladou takový důraz na vědecké výstupy, výuka z
velké části není zajištěna profesionálními pedagogy s akademickým titulem, ale „pouze“ experty z praxe.
Umělecké vysoké školy navíc zpravidla již neumožňují podávat přihlášky. Kategorie umění si však
zaslouží zmínit alespoň v souvislosti s novou vysokou školou, která obdržela státní souhlas teprve loni.
Vysoká škola kreativní komunikace se sídlem v Praze se inspirovala modelem severských a britských
škol a staví nejen na znalostech a řemeslné dovednosti, ale pomáhá získat i zkušenosti a kontakty,
které jsou garancí úspěchu při hledání zaměstnání ve zvoleném oboru. Studenti mohou volit mezi
literární a vizuální tvorbou se specializacemi fotografie a audiovize, animace a vizuální efekty, grafický
a mediální design. Ty jsou napojeny na praktický provoz reklamních agentur, grafických studií,
vydavatelských firem a mediálních institucí.
Foto popis| LÁKAVÉ UMĚNÍ. Mladí lidé mají velký zájem o umělecké obory. Kapacity veřejných škol
jsou však mnohem menší než zájem studentů. Pomoci mohou soukromé vysoké školy. Na snímku
Vysoká škola kreativní komunikace v Praze.
Foto autor| Foto: Tomáš Hercog/FA VŠKK

