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Zpráva je pravidelnou hodnotící zprávou podle článku 23 odst. 1 písm. a) Pravidel 
systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE.  

Zprávu schválila Rada pro vnitřní hodnocení VŠE dne 16. ledna 2019. 
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Hlavní závěry: 

1. Celkový počet přihlášek do BS pokračoval v sestupné tendenci, celkem bylo podáno 7 957 přihlášek, což je o 423 
méně než v předchozím roce. Do studia nastoupilo celkem 3 208 studentů, což je nárůst o 72.  

2. Z České republiky si podalo přihlášku do BS 5 880 a ze Slovenska 514 uchazečů, což představuje pokles téměř o 
7 %, resp. 9 %. Naopak počet uchazečů z ostatních cizích zemí vzrost, činil 1 563, což je nárůst o téměř 4 %. 

3. Mezi přijatými studenty do BS převládají studenti, kteří absolvovali gymnázium (72,1 % přijatých českých 
studentů), na obchodní akademie připadá 15,8 % a na ostatní střední odborné školy zbylých 12,0 %.  

4. Přihlášek do NMS bylo na celé VŠE podáno 3 779, což představuje meziroční pokles o 15,8 %, o téměř 14 % poklesl 
i počet přihlášených, kteří se dostavili k přijímací zkoušce; meziroční pokles (- 10,2 %) zaznamenal i počet přijatých 
do studia. 

5. Počet přijatých uchazečů do NMS z VŠE meziročně poklesl o téměř 18 % (z 1 878 na 1 543); naopak o téměř 8 % 
vzrostl počet přijatých uchazečů z jiných vysokých škol, což v absolutním vyjádření znamená nárůst o 63 studentů. 

 

Navržená opatření: 

1. Zvýšit propagaci navazujících magisterských programů mezi studenty bakalářských programů na jiných vysokých 
školách. 

2. Analyzovat trendy v rozhodování absolventů bakalářského studia z hlediska jejich dalšího studia nebo pracovního 
uplatnění. 

3. Využít oprávnění vyplývající z institucionální akreditace spočívající v možnosti samostatného posuzování splnění 
předchozího vzdělání dosaženého v zahraničí. 
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