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Mezinárodní hodnocení vysokoškolských systémů a institucí 

TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE (2022) 

Ing. Aleš Bartušek 

Disertační práce reaguje na relativně nový fenomén související s významnými proměnami 

vysokoškolských systémů v posledních desetiletích. Postupná globalizace, masifikace a 

diverzifikace vysokého školství nepochybně znamenaly posun od tradičního pojetí a zvýšily 

celosvětovou potřebu dostupnosti srozumitelných a srovnatelných informací. Především proto 

se začala objevovat první mezinárodní hodnocení vysokoškolských institucí. 

Cílem práce bylo podrobit tyto nově vznikající iniciativy důkladnému studiu a přispět tak ke 

správnému chápání a interpretování zveřejňovaných údajů. Toho bylo dosaženo zasazením 

problematiky do širších vztahů a souvislostí, monitorováním významných trendů a rozborem 

metodologií a výsledků hlavních celosvětových iniciativ v čele s žebříčky Academic Ranking 

od World Universities (ARWU), QS World University Ranking (QS) a THE World University 

Ranking (THE).  

Přes mnohá omezení a kritiky jsou zveřejňovaná mezinárodní hodnocení vysokých škol 

prvními snahami o zjišťování a měření kvality na celosvětové úrovni. Cenné jsou i tím, že 

podněcují diskuse na toto téma. Pojednáním o významu, důsledcích a vlivu mezinárodních 

hodnocení disertační práce shrnuje přínosy a upozorňuje na potenciální rizika. 

Rozbory metodologií nejvýznamnějších světových hodnocení ukazují na rozdíly a odlišná 

definování kvality vysokoškolských institucí. Proto v rámci disertační práce vznikl vlastní 

souhrnný žebříček Cross Ranking poskytující komplexnější hodnocení vysokoškolských 

institucí a následně i vysokoškolských systémů. 

Důležitým cílem práce bylo navíc, na základě zkušeností získaných rozborem metodologií a 

výsledků mezinárodních hodnocení, realizovat vlastní srovnání českých veřejných vysokých 

škol mapující jejich přirozenou diverzitu. Výsledky potvrzují, že současné české vysoké 

školství vedle tradičních rolí plní celou řadu nových funkcí, což koresponduje s vývojem 

moderních vysokoškolských systémů ve světě. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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Cíle disertační práce 

Protože se studiu problematiky hodnocení vysokoškolských institucí z různých pohledů věnuji 

již více než deset let, věřím, že předkládaná disertační práce může být cenným komplexním 

materiálem shrnujícím první dvě dekády existence tohoto nového fenoménu v širších 

souvislostech a zároveň materiálem přinášejícím konkrétní možnosti a ukázky praktického 

využití získaných zkušeností v našich národních podmínkách. 

Cílem disertační práce bylo přispět ke správnému chápání a interpretování zveřejňovaných 

informací o vysokých školách a k definování kvality vysokoškolských institucí, ale i celých 

vysokoškolských systémů. Dělat na základě výsledků žebříčků rychlé a jednoduché závěry je 

sice velmi lákavé, ale zároveň potenciálně zavádějící, případně i nebezpečné. Umístění 

jednotlivých vysokých škol, stejně jako jejich příčiny a souvislosti, lze totiž objasnit až při 

dobré znalosti metodologie hodnocení. Proto je třeba podívat se nejen na celkové výsledky, ale 

také na méně viditelnou tvář žebříčků a na způsoby, jak jsou vytvářeny.  

Důležitým cílem práce bylo na základě zkušeností získaných rozborem metodologií a výsledků 

mezinárodních hodnocení připravit a zpracovat: 

 vlastní mezinárodní hodnocení vysokoškolských systémů a institucí, které vychází 

z informací zveřejňovaných v mezinárodních žebříčcích vysokých škol ARWU, QS a 

THE; 

 vlastní národní srovnání českých veřejných vysokých škol a monitorovat tak jejich 

přirozenou diverzitu. 

Jak pro celý český vysokoškolský systém, tak pro jeho jednotlivé instituce je totiž důležité znát 

svoji pozici v rámci globálního i národního kontextu. Jde rovněž o to, aby se vysoké školství i 

každá vysoká škola mohly zaměřit na ty funkce, které se od nich očekávají, jsou jim vlastní a 

jež jsou také schopny kvalitně naplnit. Proto přirozeně roste potřeba poznatků o tom, jaké 

vlastně české vysoké školy jsou, v čem mohou dosáhnout špičkové mezinárodní úrovně, ale 

také například v čem mohou přispět k rozvoji svého regionu. Disertační práce je dalším krokem 

tímto směrem, neboť jejím cílem je mapovat silnější a slabší stránky všech 26 českých 

veřejných vysokých škol. Práce přitom navazuje na již realizované a zveřejněné srovnání funkcí 

a profilů českých veřejných vysokých škol (například Koucký, Bartušek a Zelenka 2012 nebo 

Koucký a Bartušek 2016). 
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Základní teoretická východiska 

Vysoké školství1 ve světě, v Evropě i v České republice prochází v posledních desetiletích – 

vlastně již od 60. let minulého století – významnými proměnami a do značné míry již 

nekoresponduje s původními představami. Platí to nejen pro vysokoškolské instituce samotné, 

pro skladbu a obsah studijních programů, které nabízejí, ale také pro zvyšující se počty 

uchazečů, studentů a absolventů a rovněž pro očekávání společnosti související s jinými než 

tradičními funkcemi vysokých škol. Proměny vysokého školství a s tím spojené nové funkce a 

role vysokých škol také stály u zrodu žebříčků vysokých škol. 

Proměnu tradičního pojetí vysokého školství a rovněž vznik žebříčků vysokých škol způsobily 

především tři hlavní významné trendy: 

Zaprvé, probíhající globalizace světa (umocněná v našich podmínkách propojováním zemí 

Evropské unie) ukazuje, že právě vysoké školy (a mezi nimi především univerzity) patří 

k významným institucím, které mají nadnárodní (globální) charakter. Zároveň však globalizace 

vysoké školy zpětně ovlivňuje a (sice postupně, ale zásadně) proměňuje jejich charakteristiky. 

S tím je úzce spojená rostoucí mezinárodní konkurence mezi vysokými školami a potřeba 

zjišťovat jejich základní funkce a charakteristiky. 

Zadruhé, probíhá kvantitativní expanze vysokého školství a na vysoké školy vstupuje stále 

významnější část populace odpovídajícího věku (v posledních 50 letech se ve světě počty 

vysokoškolských studentů zvyšuji zhruba o 4 až 5 % ročně), což dle očekávání vede ke značné 

různorodosti studijních předpokladů, motivací a zájmů studentů, jejich životních cílů, aspirací 

a profesních kariér. Samozřejmě se tento trend odráží i na počtu vysokoškolských institucí. 

Poslední celosvětové údaje Mezinárodní asociace univerzit (International Association of 

Universities, IAU), které však zahrnují pouze vysoké školy nabízející alespoň bakalářské 

vzdělání, uvádějí 19 8002 institucí, což je přibližně dvojnásobek oproti roku 1995 a více než 

čtyřnásobek ve srovnání s rokem 1970.  

                                                 
1 Přesněji by se mělo hovořit o terciárním vzdělávání zahrnujícím například v České republice nejen vysokoškolské 

vzdělávání, ale rovněž vyšší odborné vzdělávání, které je prakticky orientováno a realizováno na vyšších 

odborných školách a ve vyšších ročnících konzervatoří. Vzhledem k mezinárodním specifikům a pro zjednodušení 

textu nejsou termíny terciární vzdělávání a terciární vzdělávací instituce v disertační práci používány. 

2 Zdrojem údaje je stav nejrozsáhlejší souhrnné světové databáze vysokých škol WHED World Higher Education 

Database z ledna 2022. Databázi vytvořila a spravuje Mezinárodní asociace univerzit (International Association 

of Universities IAU) ve spolupráci s organizací UNESCO. 
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A zatřetí, v důsledku expanze vysokoškolských systémů začaly vysoké školy plnit některé nové 

role a funkce, které od nich společnosti (jednotlivci, instituce, regiony, státy, …) očekávají. 

V dané rozmanitosti a různorodosti však není reálné, efektivní a ani žádoucí, aby se každá 

vysoká škola snažila dosahovat co nejlepších výsledků v celé této šíři různých funkcí a činností. 

Každá z funkcí vysokých škol má totiž odlišně definovanou kvalitu, vyžaduje jiné zaměření, 

má různé cíle, institucionální hodnoty, procesy i kulturu a vytváří odlišné vnitřní i vnější vztahy 

a vazby ve svém specifickém prostředí. 

Především z popsaných důvodů se v posledních letech v médiích i v odborných publikacích ve 

světě, ale i u nás, začaly stále častěji objevovat různé srovnávací žebříčky hodnotící kvalitu 

vysokých škol. Celosvětovými průkopníky v tomto ohledu jsou tzv. Šanghajský žebříček 

ARWU (Academic Ranking of World Universities), žebříček QS (QS World University 

Rankings) zveřejňovaný britskou agenturou Quacquarelli Symonds Limited a žebříček THE 

(Times Higher Education World University Rankings) britského týdeníku Times Higher 

Education. 

Na jedné straně jsou takové iniciativy vítány, protože se snaží překonat nedostatek potřebných 

informací o jednotlivých vysokých školách v různých zemích, případně v rámci určité země. 

Přínosné jsou nepochybně také proto, že vnášejí pojem kvality vysoké školy do mezinárodní 

diskuse, a tím i do diskuse národní, že poukazují na velké rozdíly mezi jednotlivými školami 

ve stále rozsáhlejších a vnitřně různorodějších vysokoškolských systémech, které se navíc 

postupně stávají součástí systému celosvětového. 

Na druhé straně jsou podobné iniciativy provázeny řadou více či méně zřejmých úskalí, 

problémů a nedostatků, které často zůstávají skryty, přestože mají výrazný vliv na zveřejňované 

údaje a z nich plynoucí pořadí škol. Jedním z nejvýznamnějších je, že se většinou zaměřují 

pouze jednostranně na nejsnáze měřitelné ukazatele, jako je například kvantitativní výkonnost 

škol ve vědecké a výzkumné činnosti. Tím ovšem nepřípustně redukují rozmanitost jejich 

funkcí na jedinou dimenzi a pomíjejí tím funkce ostatní. Navíc tím vysoké školy směřují do 

činností, které pro ně samotné nemusejí být efektivní ani relevantní. 

Přesto dnes již opravdu málokdo pochybuje o tom, zda žebříčky mají své místo a budoucnost v 

oblasti hodnocení vysokoškolských institucí. Například již na celosvětové konferenci Global 

Forum on Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses3, které jsem se 

                                                 
3 Konferenci Global Forum on Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses pořádala 

organizace pro vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO ve spolupráci s OECD a Světovou bankou v Paříži ve dnech 



5 

 

osobně účastnil, se hovořilo o tom, že mezinárodní žebříčky vysokých škol tu jsou a budou 

(„are here to stay“). 

Na konferenci zaznělo mnoho příspěvků, komentářů a kritik na téma žebříčků vysokých škol. 

Mým oblíbeným zůstalo tehdejší poselství irské profesorky a ředitelky výzkumného oddělení 

HEPRU (Higher Education Policy Research Unit) na dublinském Technologickém institutu 

(Institute of Technology) Ellen Hazelkorn: „Žebříčky by se měly rozvíjet tak, aby svým 

uživatelům (univerzitám, studentům, akademickým a vědeckým pracovníkům a dalším aktérům 

vysokoškolského vzdělávání) poskytovaly relevantnější informace a aby, raději než k růstu 

několika málo světových univerzit, přispívaly k růstu světových systémů vysokoškolského 

vzdělávání.“ 

Z uvedených i jiných důvodů vznikla v posledních letech řada nových národních i 

celoevropských (zejména tzv. U-Multirank4) projektů, které mají srovnávat vysoké školy podle 

jejich různých funkcí. Tyto projekty mají svým multidimenzionálním přístupem, spočívajícím 

v orientaci na široké spektrum aktivit a činností vysokoškolských institucí, odstraňovat 

nejčastější nedostatek klasických žebříčků. Výsledkem podobných srovnání jsou proto 

informace o tom, v čem spočívají silné stránky konkrétní vysoké školy, jaké jsou její hlavní 

charakteristiky a směry jejího vývoje. 

Konkrétně například U-Multirank proto neuvádí jedno celkové skóre každé vysoké školy, jak 

to činí většina ostatních mezinárodních žebříčků, ale nechává volbu a důležitost (tedy váhu) 

ukazatelů na každém uživateli. Nejedná se tedy o klasický žebříček, ale o nástroj pro srovnávání 

vysokých škol, jehož cílem je transparentním způsobem ukázat velkou různorodost 

vysokoškolských institucí. 

Takovéto sofistikovanější ukazatele mohou být velmi užitečné pro srovnání jednotlivých 

institucí a jejich studijních programů, ale také pro nezbytnou mezinárodní spolupráci na 

                                                 
15. - 18. května 2011. Jejím účelem bylo přispět k probíhající diskusi v oblasti žebříčků poskytnutím jedinečné 

příležitosti pro bezprostřední výměnu názorů mezi představiteli nejsledovanějších a nejvlivnějších světových 

žebříčků vysokých škol, politiky a dalšími klíčovými aktéry ve vysokoškolské oblasti. 

4 U-Multirank je projekt podporovaný z prostředků Evropské unie a jeho realizace probíhá pod vedením konsorcia 

třech významných evropských pracovišť zaměřených na vysoké školství – německého Centre for Higher 

Education (CHE), nizozemského Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente a 

rovněž nizozemského Centre for Science and Technology Studies (CWTS) na Leiden University. Konsorcium dále 

úzce spolupracuje s partnerskými organizacemi, z nichž hlavními jsou: vydavatelství (a také správce významných 

světových databází) Elsevier, německá nadace Bertelsmann Foundation, německá softwarová společnost Folge 3 

a britský internetový poskytovatel informací studentům Push. 
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institucionální úrovni. Rozvoj podobných nástrojů pro zvýšení transparentnosti v úzké 

spolupráci se všemi zúčastněnými byl navíc již dříve zařazen mezi podporované aktivity na 

konferenci ministrů v rámci boloňského procesu ve vysokém školství. 

Vliv žebříčků vysokých škol na vzdělávací politiky a strategie institucí 

Uplynulých dvacet let představuje nejen dynamický rozvoj počtu mezinárodních a národních 

žebříčků vysokých škol (aktuální evidence mezinárodní organizace IREG5 uvádí 46 

mezinárodních žebříčků, včetně dílčích, oborových a regionálních, a dalších více než padesát 

národních žebříčků vysokých škol z 35 zemí světa), ale také výrazný růst jejich významu. 

V posledních letech dokonce světové žebříčky výrazně ovlivňují chování a jednání vlád a 

politiků, ale i samotných vysokoškolských institucí, neboť umístění v žebříčku podstatně 

zvyšuje prestiž a zviditelňuje jejich profil. A proto některé špičkové vysoké školy vynakládají 

značné úsilí, aby si své místo v žebříčku alespoň udržely nebo ideálně ještě zlepšily. 

Rauhvargers (2013, s. 21-22) uvádí řadu pozitivních přínosů žebříčků. Žebříčky mimo jiné 

výrazně přispívají k získávání a zveřejňování spolehlivých národních údajů o vysokoškolském 

vzdělávání i o jednotlivých vysokoškolských institucích. Někdy jsou přímo na těchto údajích 

založena některá rozhodnutí vysokoškolské, vzdělávací nebo veřejné politiky. Díky tomu se 

rovněž od vysokých škol požaduje, aby ve svém rozhodování více využívaly dostupné 

informace a aby dokumentovaly výsledky svých studentů i instituce jako celku. Vytváření 

žebříčků tak vhodně zapadlo do širokého proudu podpory tvorby tzv. politik a rozhodování 

založených na faktech (evidence based policy-making). 

Na úrovni systémů se ukazuje, že tzv. světové univerzity mohou být financovány na úkor 

institucí, které sledují jiné společenské cíle, což může mít zásadní vliv na rozvoj systému jako 

celku. Existuje riziko, že se zvýší míra jeho segmentace, dojde k posílení jeho hierarchické 

struktury a vznikne jakási druhá (zbytková) kategorie vysokých škol, orientovaných především 

na výuku. Krok tímto směrem ovšem může znamenat, že na nejlepších vysokých školách 

převáží výzkum nad výukou a v souvislosti s tím může současně vzniknout nerovnováha mezi 

                                                 
5 IREG (International Ranking Expert Group) je tzv. expertní skupina pro mezinárodní žebříčky, kterou v reakci 

na značný boom žebříčků v roce 2004 založilo Evropské centrum terciárního vzdělávání UNESCO-CEPES 

(UNESCO European Centre for Higher Education) v Bukurešti společně s Institutem terciární vzdělávací politiky 

(Institute for Higher Education Policy) ve Washingtonu. Hlavním smyslem pravidelných konferencí je setkání a 

diskuse čtyř klíčových zainteresovaných skupin: představitelů univerzit a vysokoškolských institucí, zástupců 

vlády a ministerstev, významných expertů na mezinárodní hodnocení a žebříčky vysokých škol a reprezentantů 

organizací, které mezinárodní žebříčky vysokoškolských institucí vytvářejí. 
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akademickými obory (přírodní vědy a lékařství na straně jedné a umělecké, humanitní a sociální 

obory na straně druhé). Mezi riziky, jež to obnáší, vystupuje zejména obava, že bez konkrétních 

opatření a pobídek na podporu a ochranu institucionální diverzity budou vznikat unifikované, 

a především vertikálně diferencované, vysokoškolské systémy (van Vught a Ziegele 2012, s. 

75). 

Podle Hazelkorn 2014 se výběr ukazatelů používaný v žebříčcích fakticky stal mezinárodní 

normou pro definování kvality a výsledky žebříčků jsou interpretovány jako ukazatele globální 

konkurenceschopnosti vysokoškolského vzdělávání. Nepolevující zaměření na nejlepších 

několik set světových institucí rovněž pozměnilo koncept vysokoškolských institucí světové 

úrovně (world-class universities) a zdůraznilo prestiž elitních univerzit. 

Výsledkem je, že se žebříčky často staly základem hluboké transformace vysokoškolských 

institucí i systémů a zároveň v mnoha zemích výrazně ovlivnily výdaje na vysoké školství, 

výzkum a vývoj. Žebříčky také v mnoha zemích ovlivnily politické a vládní programy. Podobně 

jako úvěrové ratingové agentury mají i žebříčky obrovský vliv na vlády, vysoké školy i celou 

společnost, a to v pozitivním i negativním smyslu. (Hazelkorn 2014) 

Rozbor nejvýznamnějších světových žebříčků vysokých škol 

Přes řadu výhrad a nedostatků jsou zveřejňované mezinárodní žebříčky vysokých škol dosud 

stále jediné vážnější pokusy o zjišťování, hodnocení, měření a srovnávání kvality vysokých 

škol na mezinárodní úrovni. Navíc vzhledem k tomu, že většina z nich je aktualizována 

pravidelně každý rok, umožňují také důležité srovnání vývoje v čase. Aby bylo možné výsledky 

žebříčků správně interpretovat a těžit ze zveřejňovaných informací, je třeba se podívat také na 

méně viditelnou tvář žebříčků, tedy na způsoby, jak jsou vytvářeny. 

Disertační práce uvádí popis a rozbor metodik a výsledků třech nejvíce prestižních a zároveň 

nejčastěji používaných i kritizovaných mezinárodních žebříčků vysokých škol – jedná se o 

Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS World University Ranking (QS) a THE 

World University Ranking (THE). 

Žebříček ARWU je založen na šesti kritériích akademické a vědecko-výzkumné výkonnosti 

vysokoškolských institucí, jejichž hodnoty nezávisí na subjektivním názoru posuzovatele a jsou 

veřejně přístupné a ověřitelné (viz zdroj uvedený u každého z kritérií níže). Podobně jako jiné 

žebříčky je i žebříček vysokých škol ARWU sestavován na základě řady metodologických 
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předpokladů, které jsou předmětem mnoha diskusí a polemik. Šesti kritérii hodnocení (s vahami 

uvedenými v závorce) jsou: 

 Alumni (10 %). Absolventi vysoké školy, kteří jsou držiteli Nobelovy ceny nebo 

Fieldsovy medaile (Fields Medal)6. Zdroj: http://www.nobelprize.org/, 

http://www.mathunion.org/. 

 Award (20 %). Zaměstnanci vysoké školy, kteří jsou držiteli Nobelovy ceny nebo 

Fieldsovy medaile. Zdroj: http://www.nobelprize.org/, http://www.mathunion.org/. 

 HiCi (20 %). Vysoce citovaní výzkumníci a odborníci vysoké školy ve 21 definovaných 

oborových skupinách. Zdroj: https://clarivate.com/webofscience group/researcher-

recognition/. 

 N&S (20 %). Dokumenty publikované v časopisech Nature a Science. Zdroj: 

http://www.webofscience.com/ (pro instituce zaměřené na humanitní a sociální vědy 

není kritérium N&S uvažováno a jeho váha je rozložena mezi ostatní kritéria). 

 PUB (20 %). Dokumenty obsažené v databázích Science Citation Index-expanded 

(SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI). Zdroj: http://www.webofscience.com/. 

 PCP (10 %). Vážený součet předchozích pěti výsledků dělený počtem akademických 

pracovníků vysoké školy (akademická výkonnost instituce na pracovníka). Zdroj (počet 

akademických pracovníků): národní úřady jako například ministerstva školství, 

statistické úřady, asociace univerzit nebo konference rektorů. 

Žebříček QS začal vycházet pod původním názvem THE-QS World University Rankings o 

pouhý rok později než žebříček ARWU, tedy v roce 2004. Tento druhý nejstarší mezinárodní 

žebříček vysokých škol zpracovává výzkumná společnost Quacquarelli Symonds Limited a je 

koncipován tak, aby přinášel vícerozměrný pohled na relativně silné stránky předních 

světových vysokých škol. Každopádně ze všech třech srovnávaných žebříčků usiluje QS o 

nejširší záběr z hlediska rozdílných rolí a funkcí vysokoškolských institucí. Jeho autoři tvrdí, 

že je určen nejen budoucím studentům a jejich rodičům jako vodítko pro výběr školy, ale také 

stávajícím studentům, akademikům, zaměstnavatelům, vládním orgánům a všem ostatním jako 

ukazatel, na jaké úrovni se daná vysoká škola nachází. Počet zveřejňovaných vysokoškolských 

institucí se postupně zvyšuje a v roce 2021 dosáhl již rekordních 1 300. 

                                                 
6 Fieldsova medaile (Fields Medal) je prestižní matematické ocenění udělované Mezinárodní matematickou unií 

(International Mathematical Union IMU) za vynikající matematické výsledky za stávající práci a za příslib 

budoucích úspěchů. Udělována je na mezinárodním matematickém kongresu vždy jednou za čtyři roky a 

nominováni mohou být dva až čtyři matematici mladší ve věku do 40 let (http://www.mathunion.org/). 
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Na rozdíl od ARWU nevyužívá žebříček QS americkou citační databázi Web of Science, ale 

konkurenční databázi Scopus7, což přispívá k větší rovnováze mezi vysokými školami z 

anglicky a neanglicky mluvících zemí, protože databáze Scopus má oproti Web of Science 

přinejmenším dvě podstatné výhody. Zaprvé je více zaměřena i na neanglické jazyky (přestože 

angličtina v ní i tak výrazně dominuje) a zvláště v některých oborech proto lépe odpovídá 

evropskému výzkumnému prostoru (na rozdíl od Web of Science orientované více na Severní 

Ameriku). Zadruhé je do databáze Scopus zahrnuta větší část výstupů vědy a výzkumu mimo 

odborné časopisy, což lépe zohledňuje situaci v určitých vědních oblastech (například Arts and 

Humanities; Engineering; Business, Management and Accounting; Energy). 

Metodologie hodnocení jednotlivých vysokých škol v rámci žebříčku QS je (shodně ve všech 

letech) postavena na šesti kritériích: 

 Academic reputation (40 %). Akademickou reputaci vyjadřuje index získaný z 

odpovědí v rámci globálního šetření (QS Academic Survey) mezi více než 130 000 

akademickými pracovníky s cílem vybrat vysoké školy, které jsou v jejich oboru 

nejlepší. 

 Employer reputation (10 %). Reputaci mezi zaměstnavateli vyjadřuje index získaný 

z přibližně 75 000 odpovědí v rámci globálního šetření (QS Employer Survey) mezi 

zaměstnavateli týkající se hodnocení kvality absolventů vysokých škol. 

 Citations per faculty (20 %). Počet citací za posledních pět let připadající v průměru na 

jednoho akademického pracovníka vysoké školy dle databáze Scopus. 

 Faculty / Student Ratio (20 %). Průměrný počet studentů na akademického pracovníka. 

Jedná se o snahu měřit kvalitu výuky, přičemž sami autoři uznávají, že se jedná pouze 

přiblížení, neboť zde nepochybně hrají roli oborová specifika. 

 International students (5 %). Internacionalizaci studentů vyjadřuje skóre odrážející 

podíl zahraničních studentů (cizinců) z celkového počtu studentů. 

 International faculty (5 %). Internacionalizaci akademických pracovníků vyjadřuje 

skóre odrážející podíl zahraničních pracovníků (cizinců) v akademickém sboru. 

                                                 
7 Scopus je celosvětová citační a abstraktová databáze zahrnující v současné době již přibližně 1,8 miliardy citací 

pro 84 milionů vědeckých výstupů publikovaných v nejvýznamnějších recenzovaných odborných časopisech a 

vědeckých publikacích od roku 1970. Provozovatelem a poskytovatelem databáze je nizozemské vydavatelství 

Elsevier. 
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Žebříček THE je vydáván až od roku 2010, kdy britský list The Times Higher Education (THE) 

přestal spolupracovat s výzkumnou společností Quacquarelli Symonds Limited (QS), což 

znamenalo konec společného žebříčku vydávaného od roku 2004 pod názvem THE-QS World 

University Rankings. 

Na metodologii žebříčku THE je podstatné, že ve svých kritériích nejvíce ze srovnávaných 

žebříčků zohledňuje velikost hodnocených institucí. Zatímco v žebříčcích ARWU a QS se 

velikost hodnocené vysoké školy bere v úvahu pouze v jednom ze šesti kritérií vstupujících do 

celkového hodnocení, v žebříčku THE vstupuje velikost instituce přibližně do poloviny 

uvažovaných ukazatelů. I to je důvod, proč je třeba se alespoň stručně podívat na metodologii 

sestavování žebříčků. 

O pořadí nejlepších vysokých škol na světě v žebříčku THE rozhoduje celkem 13 samostatných 

ukazatelů. Navrženy jsou tak, aby byly především empiricky dosažitelné a zároveň co nejlépe 

reprezentovaly poměrně širokou škálu aktivit a poslání vysokých škol od výuky přes výzkum 

a mezinárodní rozměr až po šíření znalostí a spolupráci s veřejným i podnikatelským sektorem. 

V celkovém konceptu však autoři THE pojednávají zejména o pěti hlavních oblastech, za něž 

jsou zveřejňovány výsledky jednotlivých škol. Hodnoty za jednotlivé ukazatele bohužel 

zveřejňovány nejsou, což samozřejmě znemožňuje jejich následnou kontrolu a analýzu. 

Základem metodiky hodnocení žebříčku THE je následujících pět hlavních oblastí (v závorce 

je vždy uvedena váha, s níž každá oblast vstupuje do výsledného skóre, a tedy váha, která 

spolurozhoduje o pořadí vysokých škol v žebříčku): 

 Teaching (30 %). Vzdělávací reputace vysokoškolské instituce, charakteristiky 

prostředí pro výuku a studium. Zdrojem je mimo jiné 22 000 odpovědí získaných 

v rámci šetření Academic Reputation Survey. 

 Research (30 %). Rozsah výzkumné činnosti, příjmy z výzkumné činnosti a výzkumná 

reputace instituce. 

 Citations (30%; v roce 2010 činila váha 32,5 %). Ohlas a vliv výzkumné činnosti vysoké 

školy. Zdrojem jsou výsledky citační a abstraktové databáze Scopus za posledních 6 let. 

 International outlook (7,5 %; v roce 2010 pouze 5 %). Podíl zahraničních zaměstnanců 

a studentů, podíl vědeckých výstupů s mezinárodní spoluprací. 

 Industry income (2,5 %). Rozsah spolupráce na výzkumných aplikacích a inovacích pro 

podnikatelský sektor. 
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CROSS RANKING – vlastní hodnocení vysokoškolských systémů 

V reakci na mezinárodní diskuse o potřebě přesunout pozornost od žebříčků nejlepších 

vysokých škol k nejlepším vysokoškolským systémům začaly vedle žebříčků vysokých škol 

vznikat také žebříčky vysokoškolských systémů. Nejznámějším a zároveň nejserióznějším je 

žebříček U21 Ranking of National Higher Education Systems (U21). Jeho základní myšlenkou 

je, že ekonomický, sociální a kulturní rozvoj země závisí na kvalitě celého vysokého školství, 

a nikoli na kvalitě několika výzkumně orientovaných univerzit. 

Snaží se tak překonat jedno z významných omezení světových žebříčků vysokoškolských 

institucí. Toto omezení spočívá v tom, že v některých zemích je historicky vysoké školství 

uspořádané vertikálně (například v USA vedle přibližně dvou set špičkových univerzit funguje 

také několik tisíc velmi průměrných vysokoškolských institucí), zatímco jinde je vysoké 

školství orientováno horizontálně (například v Německu, kde funguje přibližně 150 kvalitativně 

mnohem spíše srovnatelných univerzit a vysokých odborných škol). Německé vysoké školy se 

proto v žebříčcích neumisťují tak dobře jako americké, což však neznamená, že je vysoké 

školství jako celek v Německu horší. 

Důkladné rozbory metodologií nejvýznamnějších světových žebříčků vysokých škol potvrdily, 

že jsou dosti rozdílné, mají své silné i slabší stránky a na základě rozličných zdrojů informací 

zohledňují různé charakteristiky vysokých škol. Právě proto je ovšem méně vhodné posuzovat 

umístění jednotlivých škol a rozdíly mezi nimi pouze na základě jednoho z žebříčků, neboť 

každý odráží jen určité informace o vysokých školách a pracuje pouze s omezenými zdroji 

údajů. Podstatně bohatší a komplexnější hodnocení lze ovšem získat propojením různých 

informací z nejvýznamnějších žebříčků a vytvořit tak souhrnný žebříček, který dále označuji 

jako CROSS RANKING (Cross Ranking).  

Srovnání výsledků jednotlivých vysokých škol z celého světa je postaveno na jejich hodnocení 

v rámci třech nejvýznamnějších světových žebříčkům – jedná se o Academic Ranking of World 

Universities (ARWU), QS World University Rankings (QS) a THE World University Rankings 

(THE). Jejich výběr se opíral také o to, že uvedené žebříčky mají v akademické obci vysokou 

reputaci a nejdelší historii, jsou transparentní, zveřejňují poměrně podrobně svou metodologii 

a uvádějí zdroje dat, komunikují s uživateli žebříčků o svých výsledcích a metodologii a 

permanentně usilují o zdokonalování žebříčku. 

Nezbytným krokem v celém metodickém postupu bylo vytvoření společné databáze výsledků 

všech vysokých škol a hodnot všech jejich ukazatelů ve vybraných mezinárodních žebříčcích 
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v letech 2012, 2016, 2017, 2018 a 2019. S rozšiřováním počtu vysokých škol zveřejňovaných 

v žebříčcích ARWU, QS a THE se zvyšuje celkový počet institucí vstupujících do žebříčku 

Cross Ranking (z 821 v roce 2012 až na 1 721 v roce 2019). Roste však také počet vysokých 

škol, pro něž jsou dostupné údaje ve všech třech sledovaných žebříčcích (mezi roky 2012 a 

2019 se počet takových škol postupně zvýšil z 318 na 638) nebo alespoň ve dvou z nich (jejich 

počet se zvýšil ze 168 v roce 2012 na 398 v roce 2019). 

 

Suverénní prvenství v žebříčku Cross Ranking obsadila ve všech sledovaných letech americká 

Harvard University. V roce 2019 získala s poměrně značným odstupem nejvyšší vážené skóre 

98,0 (především díky výraznému prvenství v žebříčku ARWU). Dílčí skóre Harvard University 

ukazují, že hlavní silou jsou výsledky vědecké a výzkumné činnosti, v nichž má před druhou 

University of Cambridge značný náskok.  

Mezi nejlepšími pětadvaceti vysokými školami se v roce 2019 navíc umístilo dalších šestnáct 

amerických vysokých škol. V TOP 25 jsou dále čtyři univerzity britské (nejlépe University of 

Cambridge na historicky nejlepším 3. místě), na evropském kontinentu nejúspěšnější švýcarský 

ETH Zürich na 13. místě (zlepšení ze 14. místa v roce 2018), kanadská University of Toronto 

na 21. místě (zlepšení z 22. místa v roce 2018), japonská University of Tokyo na 24. místě 

(shodné umístění jako v roce 2018) a poprvé v historii čínská Tsinghua University na 25. místě, 

která se do TOP 25 souhrnného žebříčku Cross Ranking dostala na úkor americké Northwestern 

University (27. místo). Z prvních 25 vysokých škol je tedy 68 % z USA a pouze 20 % z Evropy 

(Spojené království a Švýcarsko). 

https://pedfcuni-my.sharepoint.com/personal/ales_bartusek_pedf_cuni_cz/Documents/Dokument.docx?web=1
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Při pohledu na prvních 250 vysokých škol v žebříčku, jež představují 1,36 % nejlepších 

vysokých škol na světě, se obrázek celkového geografického rozložení podstatně změní. Na 

úrovni TOP 250 je totiž podle výsledků Cross Ranking 2019 pouze 25 % vysokoškolských 

institucí z USA a naopak dokonce 46 % vysokých škol z Evropy. V pořadí světových regionů 

následují Asie (17 %), Oceánie (7 %), ostatní země Severní Ameriky (4 %), Latinská Amerika 

(1 %) a Afrika (méně než 1 %). Ještě více v neprospěch USA se situace posouvá při zohlednění 

všech 1 721 zařazených vysokoškolských institucí. Cross Ranking 2019 pak zahrnuje pouze 14 

% vysokoškolských institucí z USA a přibližně 34 % (tedy více než dvojnásobek) z Evropy. V 

pořadí světových regionů je na tom lépe než USA (a po roce 2018 již podruhé v historii dokonce 

i lépe než Evropa) také Asie (36 %), dále následují Latinská Amerika (7 %), ostatní země 

Severní Ameriky, Oceánie a Afrika (shodně přibližně 3 %).  

Pozici číslo jedna v České republice v roce 2019 (stejně jako v ostatních sledovaných letech) 

obsadila Univerzita Karlova (269. místo). Druhá nejúspěšnější byla Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze (VŠCHT) na 535. místě, zejména vlivem vynikajícího 355. místa v 

žebříčku QS, kam byla přitom zařazena vůbec poprvé! Třetí se umístilo České vysoké učení 

technické v Praze (ČVUT) na 544. místě. Masarykova univerzita si sice v roce 2019 udržela 

téměř stejnou pozici (548. místo), ale v důsledku zlepšení VŠCHT i ČVUT poklesla až na čtvrté 

místo v ČR ve srovnání s rokem 2018. V TOP 1 000 souhrnného žebříčku zůstaly Univerzita 

Palackého v Olomouci (555. místo, tj. meziroční zlepšení o 62 pozic) a Česká zemědělská 

univerzita v Praze (893. místo, tj. meziroční zlepšení o 31 pozic), navíc se do TOP 1 000 nově 

posunula Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (926. místo, tj. meziroční zlepšení 

dokonce o 427 pozic vlivem zařazení do žebříčku THE, kde se při svém prvním zařazení 

umístila na pozici 801-1000). Naopak z TOP 1 000 vypadlo Vysoké učení technické v Brně 

(1082 místo, tj. meziroční zhoršení o 145. pozic). Mezi zbývajícími vysokými školami (1001. 

– 1721. místo) zařazenými do Cross Ranking 2019 se ovšem umístilo ještě dalších osm českých 

vysokých škol: Technická univerzita v Liberci (1135. místo), Ostravská univerzita (1170. 

místo), Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové, 

Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava a Západočeská univerzita v Plzni (všechny shodně 1405. místo). 

Celkem tedy rekordních 17 vysokoškolských institucí z České republiky. 

Pro srovnání se sousedními zeměmi se nejúspěšnější německá vysoká škola v hodnocení Cross 

Ranking 2019 umístila na 43. místě (University of Munich; stejně jako v roce 2018), nejlepší 

rakouská vysoká škola na 143. místě (University of Vienna; v roce 2018 stejná instituce na 154. 
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místě), nejlepší polská vysoká škola na 354. místě (University of Warsaw; v roce 2018 stejná 

instituce na 375. místě) a nejlepší slovenská vysoká škola na 845. místě (Univerzita 

Komenského v Bratislavě; v roce 2018 stejná instituce na 738. místě). 

Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016 

Hlavní myšlenkou vlastního hodnocení českých veřejných vysokých škol byla snaha o 

transparentní hodnocení jejich silnějších a slabších stránek a mapování jejich přirozené 

diverzity. V souvislosti s expanzí vysokoškolských systémů totiž není reálné, a ani žádoucí, aby 

jednotlivé vysoké školy dosahovaly nadprůměrných výsledků ve všech rolích a funkcích, jež 

společnost od vysokoškolského systému očekává. Proto je důležité přirozenou diverzitu 

vysokoškolských institucí znát a pravidelně monitorovat, aby bylo možné ji podporovat. 

Zpracování je inspirováno významnými mezinárodními iniciativami v oblasti hodnocení 

vysokoškolských institucí (ARWU, QS, THE, U-Multirank) a čerpá z dlouholetých zkušeností 

získaných studiem jejich metodologií, výsledků, přínosů a rizik. Profily veřejných vysokých 

škol a fakult v ČR 2016 navazují na metodiku Střediska vzdělávací politiky Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy (Koucký, Bartušek a Zelenka 2012), nově je však hodnocení 

postaveno na rozboru několika desítek údajů o každé veřejné vysoké škole a fakultě získaných 

z různých zdrojů, které dříve nebyly k dispozici. 

Zmíněný analytický postup inspirovaný řadou zahraničních postupů vedl k postupné 

krystalizaci, vymezení a nakonec definování 7 základních dimenzí (funkcí, kategorií) profilu 

pro 21 vysokých škol a jejich 130 fakult: 

 Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace; 

 Mezinárodní otevřenost a atraktivita; 

 Regionální rozvoj a sociální inkluze; 

 Zájem uchazečů a úroveň studentů; 

 Hodnocení studia, kurzů a učitelů; 

 Zaměření na praxi a další vzdělávání; 

 Uplatnění absolventů na trhu práce.  

Model s těmito sedmi dimenzemi (funkcemi, kategoriemi) lze přitom celkově považovat za 

velmi robustní a konzistentní, neboť vymezené dimenze (funkce, kategorie) společně 

vyčerpávají dvě třetiny (67 %) veškerého rozptylu (variance) mezi všemi 85 ukazateli.  
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Úroveň každé dimenze (funkce, kategorie) byla standardizována a převedena na numerickou 

škálu od 0 do 100 bodů, přičemž větší počet bodů znamená vyšší úroveň naplňování příslušné 

dimenze (funkce, kategorie) a naopak. Pro snazší interpretaci, ale rovněž z důvodu 

nepřeceňování některých nepatrných rozdílů nebo naopak velkých skoků mezi 

školami/fakultami, je však tato numerická škála převedena do pěti skupin označených jednou 

až pěti hvězdičkami (vyšší počet hvězdiček znamená vyšší úroveň příslušné funkce podobně 

jako například u hotelů). 

Dosažené hodnoty (počty hvězdiček) u všech sedmi definovaných dimenzí (funkcí) vytvářejí 

profil vysoké školy nebo fakulty, který poskytuje důležité a srovnatelné informace nejen 

tvůrcům vzdělávací politiky, samotným vysokým školám a fakultám, jejich pracovníkům a 

studentům, ale také uchazečům o vypisované studijní programy či zájemcům o spolupráci se 

školou nebo s některou z fakult. 

 

Pro vyhodnocení celkových výsledků je třeba se postupně podívat na všech sedm dimenzí, 

jejich povahu a vzájemné vztahy, vazby na jednotlivé ukazatele, ale i širší souvislosti, umístění 

všech 21 veřejných vysokých škol a 130 fakult a případně také tendence, které lze identifikovat 

v jejich vývoji. 

Hodnocení dimenzí a profilů VVŠ ČR 2016

Vědecká, 

výzkumná a 

tvůrčí 

orientace 

Mezinárodní 

otevřenost a 

atraktivita

Regionální 

rozvoj a 

sociální 

inkluze

Zájem 

uchazečů a 

úroveň 

studentů 

Hodnocení 

studia, kurzů 

a učitelů

Zaměření na 

praxi a další 

vzdělávání

Uplatnění 

absolventů 

na trhu práce

Univerzi ta  Karlova v Praze **** ***** * ***** **** *** *****

Jihočeská univerzi ta  v Českých Budějovicích *** ** ***** *** ** *** **

Univerzi ta  J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ** ** ***** ** ** *** ***

Masarykova univerzi ta **** ***** *** **** **** *** ***

Univerzi ta  Pa lackého v Olomouci *** *** *** **** *** **** ***

Veterinární a  farmaceutická  univerzi ta  Brno *** ***** * ***** *** **** ***

Ostravská univerzi ta  v Ostravě ** ** ***** **** *** *** ***

Univerzi ta  Hradec Krá lové ** ** **** ** *** *** ***

Slezská  univerzi ta  v Opavě ** ** ***** ** * ** **

České vysoké učení technické v Praze **** **** * *** *** *** ****

Vysoká škola  chemicko-technologická  v Praze ***** **** * *** **** **** ****

Západočeská univerzi ta  v Plzni *** ** *** *** *** *** ***

Technická  univerzi ta  v Liberci ** ** ***** ** ** *** ***

Univerzi ta  Pardubice *** ** **** ** ** ** **

Vysoké učení technické v Brně **** *** ** *** *** **** ***

Vysoká škola  báňská - Technická  univerzi ta  Ostrava *** ** **** ** ** ** **

Univerzi ta  Tomáše Bati  ve Zl íně *** ** ***** ** ** *** ***

Vysoká škola  ekonomická v Praze ** ***** * ***** **** ** ****

Česká zemědělská  univerzi ta  v Praze *** *** ** ** ** ** ***

Mendelova univerzi ta  v Brně *** **** *** *** ** ** *

Vysoká škola  polytechnická  Jihlava * * **** * ** **** **

Vysoká škola  technická  a  ekonomická v Č. Budějovicích * ** **** * * ***** **
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Shrnutí a závěry 

Probíhající globalizace, masifikace a diverzifikace vysokého školství v posledních desetiletích 

vedly k novým výzvám a očekáváním a postupně také k nevyhnutelným proměnám vysokého 

školství. Vlivem globalizace se zvyšuje mezinárodní konkurence mezi vysokými školami, které 

však zároveň čelí různorodosti studijních předpokladů a aspirací rostoucích počtů uchazečů o 

vysokoškolské studium. V důsledku expanze vysokoškolských systémů navíc společnost 

očekává, že vysoké školy budou schopné plnit řadu nových rolí a funkcí, což má samozřejmě 

své limity a není reálné, a ani žádoucí, aby každá vysoká škola dosahovala výborných výsledků 

v celé šíři různých činností. 

V kontextu těchto proměn se celosvětovým fenoménem v oblasti vysokého školství staly 

žebříčky vysokoškolských institucí hodnotící kvalitu vysokých škol. Slouží totiž mnoha 

účelům: zájemcům poskytují snadno interpretovatelnou informaci o postavení 

vysokoškolských institucí, stimulují konkurenci mezi institucemi, přinášejí některé principy pro 

rozdělování finančních prostředků a pomáhají diferencovat mezi různými typy institucí a 

různými studijními programy a obory. Navíc, jsou-li správně chápány a interpretovány, 

přispívají k definování kvality vysokoškolských institucí dané země.  

Prvním, a tedy nejstarším, celosvětovým žebříčkem vysokých škol je žebříček ARWU, který 

byl poprvé publikován již v roce 2003. Je orientován především na vědeckou a výzkumnou 

úroveň institucí, což také bývá označováno za jeho nedostatek. Navíc přebíhá informace 

z americké citační databáze Web of Science a díky tomu je výrazněji orientován na anglicky 

psané vědecké články a do určité míry tak zvýhodňuje vysoké školy z anglicky mluvících zemí. 

Od roku 2018 žebříček ARWU zveřejňuje 1 000 nejúspěšnějších vysokoškolských institucí. 

Druhým nejstarším světovým žebříčkem vysokých škol je žebříček QS, který ze všech třech 

srovnávaných žebříčků usiluje o nejširší záběr z hlediska rozdílných rolí a funkcí 

vysokoškolských institucí. Na rozdíl od ARWU nevyužívá žebříček QS americkou citační 

databázi Web of Science, ale konkurenční databázi Scopus, což přispívá k větší rovnováze mezi 

vysokými školami z anglicky a neanglicky mluvících zemí. Počet zveřejňovaných 

vysokoškolských institucí se postupně zvyšuje a v roce 2021 dosáhl již rekordních 1 300. 

Na metodologii žebříčku THE je podstatné, že ve svých kritériích nejvíce ze srovnávaných 

žebříčků zohledňuje velikost hodnocených institucí. Zatímco v žebříčcích ARWU a QS se 

velikost hodnocené vysoké školy bere v úvahu pouze v jednom ze šesti kritérií vstupujících do 
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celkového hodnocení, v žebříčku THE vstupuje velikost instituce přibližně do poloviny 

uvažovaných ukazatelů. I to je důvod, proč je třeba se alespoň stručně podívat na metodologii 

sestavování žebříčků. 

Nejčastější kritikou tradičních žebříčků vysokých škol bývá jejich jednostranné či omezené 

zaměření, často na nejsnáze měřitelné veličiny, tedy zejména na kvantitativní monitorování 

výzkumné činnosti. Je však zřejmé, že tím je nepřípustně redukována rozmanitost rolí, funkcí 

a aktivit vysokých škol na jediný rozměr a pomíjeny jsou funkce ostatní. Vysoké školy jsou tak 

ovšem směřovány do činností, které pro mnohé z nich nemusejí být adekvátní, relevantní ani 

efektivní.  

Oprávněná kritika tradičních žebříčků vysokých škol vedla ke zrodu nových projektů, které 

usilují o srovnávání vysokých škol ve světě právě podle jejich různých funkcí a s různě 

definovanou kvalitou. Mezi nejznámější patří například mezinárodní projekt U-Multirank, 

jehož základní myšlenkou je orientace na široké spektrum aktivit a činností vysokoškolských 

institucí. Výsledkem těchto srovnávacích projektů ovšem nejsou další žebříčky, ale spíše 

informace o tom, v čem spočívají silné stránky (kvality) té které vysoké školy, jaké jsou její 

hlavní charakteristiky a směry vývoje.  

V reakci na diskuse o potřebě přesunout pozornost od žebříčků nejlepších vysokých škol k 

nejlepším vysokoškolským systémům začaly navíc vznikat žebříčky vysokoškolských systémů 

jako například žebříček U21 Ranking of National Higher Education Systems. Jeho základní 

myšlenkou je, že ekonomický, sociální a kulturní rozvoj země závisí na kvalitě celého vysokého 

školství, a nikoli na kvalitě několika výzkumně orientovaných univerzit.  

Rozbory metodologií nejvýznamnějších světových žebříčků vysokých škol ukazují, že žebříčky 

nejsou totožné a že zohledňují různé charakteristiky vysokých škol na základě různých zdrojů. 

Jinými slovy, definují kvalitu vysokých škol odlišnými způsoby. Právě proto je logicky není 

vhodné posuzovat umístění jednotlivých škol a rozdíly mezi nimi pouze na základě jednoho z 

žebříčků, neboť každý odráží pouze určité informace o vysokých školách a pracuje s vlastní 

definicí jejich úspěšnosti a kvality. Propojením informací z nejvýznamnějších žebříčků vznikl 

v rámci disertační práce souhrnný žebříček Cross Ranking poskytující komplexnější hodnocení 

vysokoškolských institucí a následně i vysokoškolských systémů. 

Cross Ranking propojuje hodnocení vysokoškolských institucí ze třech nejprestižnějších, 

nejuznávanějších a nejvlivnějších světových žebříčků – ARWU, QS a THE. Propojuje všechny 

informace o vysokých školách, které jsou v těchto žebříčcích obsaženy a konkrétně vyjádřeny 
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nejen ve třech souhrnných skóre vysokých škol, ale rovněž v celkem 17 dimenzích, jež vytvářejí 

profily vysokých škol. Cross Ranking tak o všech zařazených vysokoškolských institucích, ale 

i o vysokoškolských systémech, získává podstatně bohatší informaci, než je obsažena v každém 

z těchto žebříčků zvlášť. 

Propojením informací o jednotlivých vysokoškolských institucích v žebříčcích ARWU, QS a 

THE v letech 2012, 2016, 2017, 2018 a 2019 vznikla společná databáze umožňující sledovat, 

jak se výsledky vysokoškolských institucí vyvíjejí v čase nejen ve všech třech mezinárodních 

žebříčcích, ale především v souhrnném žebříčku Cross Ranking. Sumární skóre, a tedy i celkové 

pořadí, se podařilo přiřadit 821 vysokým školám za rok 2012, 1 223 vysokým školám za rok 

2016, 1 407 vysokým školám za rok 2017, 1 626 vysokým školám za rok 2018 a 1 721 vysokým 

školám za rok 2019.  

Na institucionální úrovni se situace mezi nejlépe hodnocenými vysokými školami (TOP 25) v 

letech 2012-2018 téměř neměnila, objevovaly se pouze některé drobné posuny, nicméně ve 

všech sledovaných letech byla shodně a suverénně první Harvard University, v TOP 25 bylo 

dalších sedmnáct vysokých škol z USA, čtyři britské (UK) a nejlepší vysoká škola ze 

Švýcarska, z Kanady a z Japonska. Změnu v seznamu nejúspěšnějších vysokoškolských 

institucí na světě přinesl až rok 2019, kdy se poprvé v historii do TOP 25 souhrnného žebříčku 

Cross Ranking dostala vysoká škola z Číny (Tsinghua University) na úkor americké 

Northwestern University (27.). 

Rovněž v roce 2019 se potvrdily dřívější zajímavé a zřetelné tendence na nižších patrech 

žebříčku Cross Ranking. Postupně totiž roste počet a zároveň se zlepšuje umístění vysokých 

škol z Evropy, Asie (zvláště Čína a Jižní Korea) i Oceánie (Austrálie), a to zejména na úkor 

vysokých škol Severní Ameriky (na úrovni TOP 250 jich bylo 92 v roce 2012, 76 v roce 2016 

a shodně 73 v letech 2018 i 2019).  

Mezi TOP 250 vysokých škol je tak v Cross Ranking 2019 zařazeno již pouze 25 % institucí z 

USA (a další necelá 4 % z Kanady), avšak na druhé straně dokonce 46 % vysokých škol z 

Evropy. V pořadí světových regionů následují Asie (17 %), Oceánie (7 %), Latinská Amerika 

(1 %) a Afrika (méně než 1 %).  

Absolutní počet zařazených institucí na různých úrovních žebříčku Cross Ranking však ještě 

nic nevypovídá o pozici či umístění jednotlivých vysokých škol a není tedy příliš vhodný pro 

hodnocení celého vysokého školství v různých zemích. Vhodnější je pro to použít celkového 

dosaženého skóre všech vysokoškolských institucí dané země zařazených do Cross Ranking. 
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Rozbor vývoje podílu celkového skóre zemí i regionů pochopitelně koresponduje s vývojem 

počtu zařazených vysokých škol. Rozdílné rozmístění vysokoškolských institucí v žebříčku 

Cross Ranking však způsobuje, že celkové skóre získané vysokými školami každé země může 

být oproti počtu zařazených vysokých škol poněkud posunuté.  

Vzhledem k velmi dobrému umístění amerických vysokých škol v čele všech tří výchozích 

žebříčků (ARWU, QS a THE) a tedy i v žebříčku Cross Ranking, se to týká například právě 

vysokého školství v USA. Právě americké vysoké školy dosahují totiž na úrovni TOP 250 v 

roce 2019 zdaleka nejvyššího skóre (30 % z celkového skóre rozděleného mezi 250 

nejúspěšnějších institucí). Teprve se značným odstupem za nimi následuje Spojené království 

(13 %) a v dalším pořadí Německo (6 %), Austrálie (6 %), Čína (5 %) a Nizozemsko (5 %).  

Naopak z hlediska dosaženého skóre v roce 2012 až devátá Čína za pouhých sedm let do roku 

2019 více než zdvojnásobila svůj podíl na celosvětovém skóre (z 3,0 % na 6,2 %) a vyhoupla 

se již na třetí místo a přibližuje se i k zatím stále druhému Spojenému království. Vedle 

dynamického růstu Číny se podíl z celkového skóre v první desítce zemí zvýšil také Korejské 

republice, Austrálii a možná poněkud překvapivě i Itálii. 

Dosažené skóre všech vysokých škol je ovšem možné využít pro srovnání nejen absolutního, 

ale i relativního výkonu celého systému vysokého školství v jednotlivých zemích. Důležitý 

ukazatel – souhrnné skóre vysokých škol každé země k počtu jejích obyvatel – je konstruován 

jako součet dosaženého skóre všech vysokých škol dané země, vztažený k velikosti dané země 

(k počtu jejích obyvatel); konkrétně vyjadřuje sumu všech dosažených skóre vysokých škol z 

dané země připadající na milion obyvatel. Vztah mezi absolutním a relativním ukazatelem je 

tedy obdobou vztahu mezi celkovou úrovní HDP (Hrubého domácího produktu) a HDP na 

obyvatele (Per capita GDP). Zatímco absolutní ukazatel celkového dosaženého skóre vyjadřuje 

mohutnost výkonu vysokého školství, relativní ukazatel dosaženého skóre na obyvatele 

vyjadřuje úroveň jeho výkonu.  

Na úrovni všech 1 721 zařazených vysokých škol v Cross Ranking 2019 získalo nejvyšší 

celkové skóre na milion obyvatel Švýcarsko (45,6) následované Novým Zélandem (42,8), 

Austrálií (40,1), Finskem (39,5) a Irskem (36,7). V relativním srovnání (skóre na milion 

obyvatel) se tedy pochopitelně jedná o zcela jiné (spíše menší) země než ty, které dominují 

absolutnímu srovnávání (obdobně jako v případě ukazatelů HDP a HDP na obyvatele). 

Například USA v takto definovaném ukazateli obsadily až 19. místo (skóre 16,0), Německo 21. 

místo (15,3), Japonsko 33. místo (8,2) a Čína dokonce až 66. místo se skóre 1,2 na milion 

obyvatel. Na úrovni světových regionů je v tomto ohledu – díky Austrálii i Novému Zélandu – 
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nejúspěšnější Oceánie (skóre 29,0 na milion obyvatel), následují Severní Amerika (16,9), 

Evropa (12,7), Asie (1,4), Latinská Amerika (1,3) a Afrika (0,3).  

Cross Ranking neposkytuje pouze celkové skóre, kterého vysoké školy dosáhly, Cross Ranking 

umožňuje monitorovat a posuzovat rozdíly v profilech jednotlivých vysokých škol, v nichž se 

projevuje jejich různé zaměření či orientace.  

Zatímco například švédská Stockholms universitet se koncentruje zejména na výzkumné 

aktivity a její silnou stránkou je i reputace mezi akademiky, nizozemská Universiteit Maastricht 

vykazuje výraznou orientaci na internacionalizaci, tedy na mezinárodní rozměr a atraktivitu 

školy pro studenty i akademické pracovníky ze zahraničí a prosazuje se ovšem také orientací 

na spolupráci s podnikatelským sektorem. Relativně vyvážený celkový profil má například 

švýcarská Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, mezi jejíž silné stránky patří 

zvláště orientace na internacionalizaci, avšak také na výzkumné aktivity a rovněž její reputace 

mezi akademiky i zaměstnavateli.  

Do souhrnného žebříčku Cross Ranking 2019 bylo zařazeno rekordních 17 vysokoškolských 

institucí z České republiky, což představuje 1,0 % ze všech 1 721 vysokých škol, které byly 

zařazeny díky výsledkům v žebříčcích ARWU, QS a THE. Současně však české školy získaly 

skóre pouze ve výši 0,59 % z celku. Znamená to, že patříme mezi země, jejichž školy se umístily 

spíše v dolních patrech TOP 1721. V pozici českých vysokých škol ovšem dochází k pozitivním 

změnám.  

V rámci disertační práce bylo navíc realizováno vlastní hodnocení českých veřejných vysokých 

škol a jejich fakult. Posuzuje nejen zaměření a výkonnost jednotlivých vysokých škol a fakult 

v různých oblastech činnosti, ale zobrazuje rovněž značnou variabilitu jejich funkcí a rolí, 

kterou přinesla expanze českého vysokého školství v posledních desetiletích. Zpracování je 

inspirováno významnými mezinárodními iniciativami v oblasti hodnocení vysokoškolských 

institucí (ARWU, QS, THE, U-Multirank) a čerpá z dlouholetých zkušeností získaných studiem 

jejich metodologií, výsledků, přínosů a rizik. 

Získané a analyzované údaje potvrzují, že české vysoké školství v současnosti plní celou řadu 

funkcí a rolí což koresponduje s vývojem moderních vysokoškolských systémů ve světě. 

Vysokoškolské instituce proto již nelze posuzovat jen podle jednoho nebo dvou kritérií, 

založených na jejich tradičních rolích, a seřazovat je do jednoho žebříčku. Jejich rozmanitost 

přináší novou a dosud ne zcela rozpoznanou kvalitu a pro společnost představuje nové 

bohatství.  
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Proces institucionální diferenciace probíhá přesto, že formální struktura vysokého školství 

zůstává dlouhodobě zdánlivě neměnná. Vysoké školství je v tomto směru také často 

podrobováno kritice, že v něm nadále přetrvává velký počet veřejných vysokých škol 

univerzitního typu (24), pouze dvě veřejné školy neuniverzitního typu a desítky kvalitativně 

velmi rozdílných a většinou spíše menších soukromých škol, místo toho, abychom měli malý 

počet výzkumných a mezinárodně orientovaných univerzit a vedle toho praktičtěji zaměřené 

profesní vysoké školy.  

Získané poznatky však ukazují, že pod tímto formálně statickým zastřešením dochází k 

přirozené diverzitě a řada škol s univerzitním statutem úspěšně naplňuje pro univerzitu dosti 

netradiční funkce (a připomíná tak spíše fungování regionálních nebo technických vysokých 

škol v jiných zemích, které ovšem také někdy mívají statut univerzity). Nedá se přitom tvrdit, 

že se tak děje systému navzdory, neboť vysokoškolská legislativa ani řízení vysokého školství 

tomuto procesu příliš nebrání, přestože ho ani nijak nepodporuje.  

Rozmach a rozrůznění funkcí vysokého školství nepochybně souvisí s jeho kvantitativní 

expanzí (masifikací), která probíhala především mezi roky 1995 až 2010 a byla mimo jiné 

spojena se vznikem řady nových vysokoškolských institucí a organizačních forem – 

kvantitativní rozmach přitom nepochybně přinesl novou kvalitu. Souvisí ovšem také s 

permanentní modernizací českého vysokého školství, jež se po roce 1990 projevila nejen v 

několika etapách zavádění viditelných systémových reforem, ale především v neutuchajícím 

proudu méně zřetelných inovací různého druhu a úrovně, které probíhají na všech možných 

úrovních vysokoškolského systému i jednotlivých institucí.  

Podle očekávání se stejně jako ve světě i u nás prokázalo, že při tak silné expanzi a diverzifikaci 

funkcí nemohou všechny sektory vysokého školství, jednotlivé vysoké školy nebo dokonce 

fakulty naplňovat stejnou měrou všechny původní (tradiční) i nové funkce. Každá vysoká škola 

nebo jiná dostatečně autonomní organizační jednotka (jimiž jsou v českém kontextu právě 

fakulty) se orientuje určitým směrem, který vychází jak z její historie, tak z jejích současných 

cílů, možností, podmínek a výhledu do budoucna. Každá vysokoškolská instituce tak vytváří 

svůj profil, který reaguje na poněkud odlišné společenské potřeby a požadavky a uspokojuje 

různé subjekty. 


