
 

 

Otevřenost doktorského studia 

pro zahraniční zájemce 

 

Část II.  

 

 

 

 

zpracoval: Národní vzdělávací fond, o.p.s. 

 

říjen 2022 

 

Projekt sdílených činností 
Strategická inteligence pro výzkum a inovace 

 
 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

Studie Otevřenost doktorského studia pro zahraniční zájemce se zabývá situací na celkem dvaceti 

čtyřech veřejných vysokých školách, které se odlišují jak svou velikostí, tak svým zaměřením. Proto je 

studie rozdělena do tří částí, každá část je věnována jednomu segmentu vysokých škol. Rozdělení škol 

do segmentů odpovídá jejich vymezení v Pravidlech pro poskytování příspěvku a dotací veřejným 

vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou ministerstvem využívány 

pro porovnání kvality a výkonů veřejných vysokých škol.  

Předložená část studie věnuje pozornost segmentu 3, který zahrnuje patnáct vysokých škol  – Vysokou 

školu chemicko-technologickou, Jihočeskou univerzitu, Českou zemědělskou univerzitu, Mendelovu 

univerzitu, Technickou univerzitu Liberec, Univerzitu Hradec Králové, Univerzitu Tomáše Bati, 

Ostravskou univerzitu, Univerzitu Pardubice, Západočeskou univerzitu, Vysokou školu báňskou – 

Technická univerzita Ostrava, Vysokou školu ekonomickou, Slezskou univerzitu, Univerzitu Jana 

Evangelisty Purkyně a Veterinární univerzitu. 

Tato studie navazuje na část I. celkové studie, která obsahuje obecný úvod k dané problematice a 

mapuje situaci v segmentu 4 vysokých škol. Část III. celkové studie mapuje situaci na čtyřech umělecky 

zaměřených vysokých školách tvořících segment 1 vysokých škol. Do studie není zařazen segment 2 

zahrnující neuniverzitní vysoké školy – Vysokou školu polytechnickou Jihlava a Vysokou školu 

technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, které neposkytují doktorské vzdělávání. 
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Úvod 
 

Předložená část studie vychází ze sady ukazatelů shodné pro všechny části celkové studie, která byla 

vytvořena s ohledem na dostupnost statistických dat publikovaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy.  

Základním ukazatelem je vývoj počtu cizinců poprvé zapsaných do doktorských studijních programů 

(DSP). Tomuto ukazateli byla dána přednost před ukazatelem počtu studentů DSP, neboť počty 

studentů do určité míry zvýhodňují ty školy/fakulty, na kterých studenti překračují standardní dobu 

studia, zůstávají tak ve statistikách po delší dobu a nadhodnocují „atraktivitu“ školy/fakulty.  Vývoj na 

jednotlivých školách/fakultách je dále sledován prostřednictvím počtu absolventů a počtu 

samoplátců. U všech těchto tří základních ukazatelů jsou propočítány jejich relativní hodnoty a jsou 

porovnány s průměrem za všechny školy poskytující DSP.  

Ukazatel mapující vývoj samoplátců byl do základní sady ukazatelů zařazen jako indikátor toho, do 

jaké míry vysoké školy předepisují cizincům studujícím DSP v cizím jazyce poplatky pokrývající náklady 

na poskytovanou výuku, či zda dávají přednost stimulovat zájem cizinců nízkými až nulovými poplatky 

a posilovat tak mezinárodní prostředí na škole. Pokud poplatky plně nepokrývají náklady spojené se 

studiem, nejsou studující v cizím jazyce vykazováni jako samoplátci. Vzhledem k tomu, že naprostá 

většina občanů Slovenska studuje v češtině, data o samoplátcích se vztahují k cizincům bez občanů 

Slovenské republiky. Jinak by hodnoty za jednotlivé VŠ byly zkresleny z důvodu různého zastoupení 

Slováků mezi zapsanými cizinci na jednotlivých VŠ. 

Pozornost je věnována také úspěšnosti cizinců při absolvování DSP. S ohledem na skutečnost, že 

MŠMT nepublikuje informace o počtech cizinců absolvujících DSP, byl zkonstruován proxy ukazatel, 

který vyjadřuje úspěšnost cizinců při ukončování studia ve srovnání s občany ČR. Vychází se 

z předpokladu, že při shodné míře úspěšnosti je podíl cizinců na studentech shodný s jejich podílem 

na absolventech. Převaha podílu cizinců na absolventech ve srovnání s podílem na studentech odráží 

vyšší míru úspěšnosti cizinců při ukončování DSP ve srovnání s českými studenty. S ohledem na 

čtyřletou standardní délku studia a meziroční kolísání v počtech studentů i absolventů je porovnán 

roční průměrný podíl cizinců na studentech v letech 2014-2018 s průměrným podílem cizinců na 

absolventech v letech 2017-2021.  

Zájem cizinců o studium DSP je ovlivněn také šíří nabídky DSP poskytovaných v cizích jazycích. Studie 

je proto doplněna údaji o počtu DSP akreditovaných v cizím jazyce a jejich podílem na celkovém 

počtu akreditovaných DSP. Počty akreditovaných kurzů neznamenají jejich faktickou realizaci 

v daném období.   

Z jakých zemí nejčastěji pocházejí cizinci, kteří mají zájem o studium DSP na jednotlivých školách je 

sledováno prostřednictvím deseti zemí, ze kterých se rekrutuje nejvyšší počet zapsaných do DSP.  

  



5 
 

I. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) v průběhu sledovaných let výrazně zvýšila 

otevřenost doktorských studijních program (DSP) pro zahraniční zájemce. V roce 2005 bylo na VŠCHT 

poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) do DSP pouze 16 cizinců, v roce 2021 třikrát více, tj. 42 

cizinců. Předchozí rok, rok 2020 byl rokem s rekordním počtem 51 zapsaných cizinců, rok 2017 byl 

naopak rokem s nejmenším počtem zapsaných cizinců v průběhu let 2015-2021. Počty cizinců 

meziročně kolísají, převažuje ale pozitivní trend. V ročním průměru se v období 2015-2021 do DSP 

zapsalo celkem 40 cizinců.  

Podíl cizinců na celkovém počtu zapsaných do DSP se až do roku 2019 s výjimkou roku 2017 vyvíjel 

více méně shodně s trendem, který se prosadil v průměru za všechny vysoké školy (VŠ). V posledních 

dvou letech sledovaného období se však VŠCHT začíná odchylovat od průměru a v roce 2021 byl daný 

ukazatel za VŠCHT nižší o 10 p.b. než za všechny VŠ. Celkově za období 2015-2021 byl odstup VŠCHT 

od celkového průměru VŠ nižší pouze o 3 p.b (24 % vs. 27 %).  

Graf 1: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP na VŠCHT  

   

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Příznivě se na VŠCHT vyvíjel i počet cizinců, kteří úspěšně ukončili svá doktorská studia. V roce 2005 

zde absolvovalo pouze 6 cizinců, v roce 2021 již 16 cizinců, v průměru ročně absolvovalo 13 cizinců. I 

když se podíl absolvujících cizinců na celkovém počtu absolventů pohyboval pod průměrem za 

všechny VŠ s výjimkou roku 2020, zaostávání bylo velmi mírné, v průměru za období 2015-2021 

pouze o 1 p.b. (16 % vs. 17 %). Srovnání s průměrem za všechny VŠ je pro VŠCHT příznivější v případě 

absolventů než zapsaných studentů.  
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Graf 2: Absolventi cizinci DSP na VŠCHT 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

VŠCHT vychází zájemcům o studium DSP v cizím jazyce velmi vstříc. Z celkového počtu 202 

akreditovaných DSP programů jich je v angličtině akreditováno 100, tvoří tak v podstatě polovinu 

akreditovaných DSP. Akreditace programu představuje možnost jejich realizace, nikoli faktickou 

realizaci v daném období.   

Úspěšnost cizinců při ukončování DSP lze vyjádřit proxy ukazatelem, který poměřuje úspěšnost 

cizinců v porovnání s úspěšností českých kolegů. Je založen na předpokladu, že stejná míra úspěšnosti 

je vyjádřena shodným podílem cizinců na studentech s jejich podílem na absolventech po uplynutí 

standardní čtyřleté doby trvání studia doktorských programů. Na základě tohoto ukazatele lze 

konstatovat, že úspěšnost cizinců při ukončování DSP je shodná s úspěšností občanů ČR. Podíl cizinců 

na studentech v letech 2014-2018 dosáhl 17 %, stejným procentem se cizinci podíleli na absolventech 

DSP v letech 2017-2021. 

V rámci VŠCHT nejsou z hlediska průměrného podílu zapsaných cizinců v období 2017-2021 na 

celkovém počtu zapsaných výrazné rozdíly mezi jednotlivými fakultami. Rozdíl mezi Fakultou 

chemicko-inženýrskou s nejvyšším podílem zapsaných cizinců (30 %) a Fakultou potravinářské a 

biochemické technologie s nejnižším podílem (22 %) je 8 p.b. Dvě fakulty vykazují obdobné hodnoty 

daného ukazatele. Jedná se o Fakultu technologie ochrany prostředí s 26% podílem a Fakulta 

chemické technologie s 25% podílem. 

Výrazné rozdíly nejsou mezi fakultami ani v případě absolventů. Rozdíl mezi z tohoto hlediska 

nejúspěšnější Fakultou chemické technologie s podílem cizinců absolventů na úrovni 22 % a Fakultou 

chemicko-inženýrskou s 18 % je vcelku zanedbatelný na úrovni 4 p.b. Fakulta chemicko-inženýrská 

s ohledem na podíl cizinců mezi zapsanými má dobré předpoklady ostatní fakulty v tomto aspektu 

dohonit. Podrobná data za jednotlivé fakulty jsou uvedena v Příloze. 
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Graf 3: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult VŠCHT 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

O studium na VŠCHT projevují zájem občané ze širokého spektra zemí, které v jednotlivých letech 

doznává poměrně výrazných změn. Jak ilustruje následující tabulka, která v každém roce zahrnuje 

deset zemí s nejvyšším počtem zapsaných cizinců, trvalejší vztahy se daří VŠCHT udržovat pouze 

s Indií, Slovenskem, Ruskem a Ukrajinou. V letech 2020 a 2021 se zvýšil podíl vybraných deseti zemí 

na celkovém počtu zapsaných, což naznačuje určitou koncentraci cizinců do omezenějšího počtu 

zemí.   

Po počátečních relativně nízkých počtech zapsaných občanů Slovenska do DSP na VŠCHT se jejich 

zájem zvýšil a od roku 2019 se na celkovém počtu zapsaných cizinců podílejí v průměru 21 %.  

Tabulka 1: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných do DSP  na VŠCHT 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Indická republika 10 3 4 3 2 

Slovenská republika 9 9 11 6 1 

Ruská federace 5 16 5 9 2 

Čínská lidová republika 2 
 

2 
  Spolková republika Německo 2 

    Pákistánská islámská republika 2 
   

1 

Ukrajina 2 6 4 2 4 

Brazilská federativní republika 1 
 

1 
 

1 

Běloruská republika 1 2 
 

1 
 

Kanada 1 
    Vietnamská socialistická republika 

 
3 2 3 3 

Ázerbájdžánská republika 
 

2 
   

Republika Srbsko 
 

2 
   

Turecká republika 
 

2 
  

1 

Alžírská demokratická a lidová republika 
 

1 
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Íránská islámská republika 
  

2 2 
 

Italská republika 
  

2 
  Republika Kosovo 

  
1 

  Moldavská republika 
   

3 
 

Arménská republika 
   

1 
 

Tuniská republika 
   

2 
 

Řecká republika 
    

2 

Thajské království 
    

1 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  83% 90% 76% 64% 78% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  21% 18% 24% 12% 4% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

VŠCHT využívá možnosti předepsat plnou úhradu nákladů za studium v cizím jazyce výrazně méně, 

než je průměr za všechny VŠ. V letech 2015 a 2016 nebyl do DSP zapsán žádný cizinec samoplátce. 

Počet cizinců samoplátců se v letech 2017-2021 pohyboval od jedné osoby v roce 2017 po 10 osob 

v roce 2019, v ročním průměru se do DSP zapsali 4 cizinci samoplátci, jejich podíl na celkovém počtu 

zapsaných cizinců dosáhl v průměru 11 %. V průměru se cizinci samoplátci podíleli na zapsaných 

cizincích na VŠCHT 11 %, na všech VŠ 27 %. 

Graf 4: Poprvé zapsaní cizinci samoplátci 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Poznámka: do cizinců nejsou započítáni občané Slovenska  

 

Informace o kvalitě VŠ zájemcům poskytují srovnávací žebříčky. V rámci celosvětového žebříčku 

univerzit QS World University Ranking 2023 se VŠCHT umístila na 358. místě z celkového počtu 1500 

srovnávaných univerzit. Mezi českými VŠ to bylo druhé místo po Univerzitě Karlově.  
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II. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

Zájem cizinců o studium DSP na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) se zvyšuje, jak o tom 

svědčí počty poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) cizinců. V roce 2005 se do DSP zapsalo 14 

cizinců, v roce 2021 již 58 cizinců, jejich počet se zvýšil více jak třikrát. V období let 2015 – 2021 se 

neprojevil jednoznačný meziroční růst, k mírným poklesům došlo v roce 2017 a 2020. Rok 2020 byl 

silně ovlivněn pandemickou situací, poměrně razantní nárůst počtu zapsaných v roce 2021 je zřejmě 

důsledkem odkladu zápisu do následujícího roku. Ročně se v průměru let 2015-2021 do DSP na JU 

zapsalo 42 cizinců. 

JU dosahuje z hlediska podílu cizinců na celkovém počtu zapsaných do DSP lepších výsledků, než je 

průměr za všechny VŠ po celé sledované období s výjimkou roku 2005. V průměru let 2015 – 2021 se 

cizinci podíleli na zapsaných do DSP na JU 34 %, v souhrnu za všechny vysoké školy (VŠ) pouze 27 %. 

Je zřejmé, že JU je poměrně úspěšná ve svých marketingových aktivitách zaměřených na přitažení 

cizinců ke studiu v Českých Budějovicích.   

Graf 5: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP na JU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Počty absolventů cizinců DSP na JU zaznamenaly ještě razantnější nárůst než v případě poprvé 

zapsaných. V roce 2005 absolvovalo pouze 5 cizinců, v roce 2021 čtyřikrát více, tj. 20 cizinců. Rychlejší 

tempo je ovlivněno nižším výchozím stavem absolventů než zapsaných. Počty cizinců úspěšně 

ukončujících svá doktorská studia meziročně fluktuují, nejméně cizinců absolvovalo v roce 2016, 

nejvíce naopak v roce 2020 (7 vs. 22 cizinců). V průměru let 2015 – 2021 ročně absolvovalo 16 

cizinců, jejich podíl na celkovém počtu absolventů DSP na JU předstihoval po celé sledované období 

průměr za všechny VŠ s výjimkou roku 2016.  Roční průměr let 2015 – 2021 byl vyšší na JU o 7 p.b. 

než průměr za všechny VŠ (24 % vs. 17 %).  
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Graf 6: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na JU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

JU dosahuje nadprůměrných hodnot v podílech zapsaných cizinců i cizinců absolventů na celkovém 

počtu zapsaných, resp. absolventů, ale z hlediska podílu DSP akreditovaných v cizím jazyce se řadí 

mezi VŠ se spíše nižším podílem. JU má akreditováno celkem 157 DSP, z toho 57 v anglickém jazyce a 

4 v němčině, DSP akreditované v cizím jazyce se na celkovém počtu akreditovaných DSP podílejí 39 %.   

Cizinci vykazují ve srovnání s českými kolegy vyšší míru úspěšnosti při absolvování DSP. Svědčí o tom 

proxy ukazatel, který poměřuje podíl cizinců na studentech v průměru let 2014-2018 s jejich podílem 

na počtu absolventů po uplynutí standardní čtyřleté doby trvání doktorských studií, tj. v letech 2017-

2021.  Cizinci se na počtu studentů podíleli 21 %, na počtu absolventů 28 %.  

Jak ilustruje následující graf, atraktivitu JU zajišťují pouze dvě z osmi fakult, a to Fakulta rybářství a 

ochrany vod a v menší míře i Přírodovědecká fakulta. Na Fakultě rybářství a ochrany vod tvoří cizinci 

většinu jak zapsaných do DSP, tak absolvujících tyto programy v průměru let 2017 – 2021.  Na 

Přírodovědecké fakultě mají cizinci převahu pouze v případě zapsaných. Na třech fakultách statistiky 

ukazují, že o jejich DSP je zájem ze strany cizinců, ale v daném období neabsolvoval žádný cizinec, na 

Zemědělské a Zdravotně sociální fakultě se podíl zapsaných blíží k hranici 10 %, podíl absolventů k 5 

%. Na Fakultě pedagogické ve sledovaném období nebyl žádný cizinec mezi zapsanými do DSP ani 

mezi absolvujícími. Data za jednotlivé fakulty jsou obsaženy v Příloze.  
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Graf 7: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult JU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Spektrum zemí, ze kterých pocházejí cizinci zapsaní do DSP na JU se v průběhu let 2017 – 2021 rozšiřuje. V roce 

2017 a 2018 deset zemí, ze kterých do DSP proudilo nejvíce zapsaných, se na celkovém počtu zapsaných cizinců 

podílelo téměř ¾, v následujících letech představovaly již jen mírně nadpoloviční podíl. V každém ze 

sledovaných roků se do DSP zapsali občané dvou zemí, a to Indické republiky a Iránské islámské republiky. 

Vcelku překvapivý je velmi nízký zájem Slováků o studium na JU. V roce 2021 se ke studiu nezapsal žádný občan 

SR, v předchozích letech se jejich podíl na celkovém počtu cizinců pohyboval okolo 5 %. Je evidentní, že 

programy nabízené JU nejsou pro Slováky atraktivní, což souvisí s odvětvovou strukturou slovenské ekonomiky 

a tím i odborným zaměřením vědy a výzkumu.  

Tabulka 2: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na JU 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Indická republika 10 7 5 6 7 

Řecká republika 4 
  

2 2 

Francouzská republika 3 2 2 
 

2 

Ghanská republika 3 
    Pákistánská islámská republika 3 2 3 2 

 Čínská lidová republika 2 
 

2 2 
 Spolková republika Německo 2 

    
Íránská islámská republika 2 2 2 7 1 

Italská republika 2 
    

Etiopská federativní demokratická republika 
 

3 
   Brazilská federativní republika 

 
2 

   Italská republika 
 

2 
 

3 
 Polská republika 

 
2 2 

  
Ruská federace 2 2 

  
2 

Slovenská republika 
 

2 3 3 2 

Papua Nová Guinea 
  

3 
  Ukrajina 

 
2 3 3 3 
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Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
  

3 
  

Peruánská republika 
   

2 
 Portugalská republika 

   
2 

 Chorvatská republika 
    

2 

Republika Kazachstán 
    

2 

Nepálská federativní demokratická republika 
    

2 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  57% 64% 60% 74% 71% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  0% 5% 6% 7% 6% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Na JU bylo naposledy využito institutu samoplátců v roce 2015, kdy do DSP byli zapsaní dva 

samoplátci. V následujících letech JU předepisuje studujícím v cizím jazyce pouze symbolické 

poplatky, které nepokrývají plné náklady na studium, nejedná se tudíž o samoplátce.   

Jedním ze zdrojů informací o kvalitě VŠ škol je jejich umístění v žebříčcích zpracovávaných 

renomovanými institucemi. V celosvětovém žebříčku univerzit QS World University Ranking 2023, 

který hodnotil 1500 univerzit se JU umístila na 701.-750. Jedná se o 6.-7. místo mezi českými 

univerzitami. Toto umístění sdílí s Vysokým učením technickým v Brně.  

III. Česká zemědělská univerzita v Praze  
 

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) nabízí DSP, které jsou atraktivní pro zájemce ze zahraničí. 

Svědčí o tom podíl poprvé zapsaných cizinců do DSP (dále jen zapsaných), kteří se na celkovém počtu 

zapsaných podíleli s výjimkou roku 2010 a 2020 více, než je průměr za všechny vysoké školy (VŠ). 

V průměru let 2015 – 2021 předstihla ČZU průměr za všechny VŠ o 5 p.b. (32 % vs. 27 %).  

Počet zapsaných cizinců do DSP se v období 2015 - 2021 pohybuje od 51 osoby v roce 2017 po 106 

osob v roce 2018, v ročním průměru to bylo 72 cizích státních příslušníků.   

Graf 8: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP na ČZU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
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Příznivou pozici z hlediska zapsaných se ČZU nedaří zopakovat v případě podílu cizinců absolventů na 

celkovém počtu absolventů. Nad průměrem za všechny VŠ se ČZU pohybuje pouze ve dvou letech 

v průběhu devítiletého období, a to v roce 2016 o 2 p.b. a v roce 2021 o 4 p.b. V průměru se v období 

2015 – 2021 podíleli cizinci na počtu absolventů o 2 p.b. méně než byl průměr za všechny VŠ (15 % vs. 

17 %).  

Graf 9: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na ČZU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

ČZU se řadí mezi VŠ, které věnují velkou pozornost nabídce DSP poskytovaných v cizím jazyce. DSP 

akreditované v cizím jazyce se na celkovém počtu akreditovaných DSP podílejí 49 %. Celkově má ČZU 

akreditováno 137 DSP, z toho v angličtině 67 DSP.  

Úspěšnost cizinců při ukončování DSP lze vyjádřit proxy ukazatelem, který poměřuje úspěšnost 

cizinců v porovnání s úspěšností českých kolegů. Je založen na předpokladu, že při shodné míře 

úspěšnosti ukončování studia se podíl cizinců na studentech shoduje s jejich podílem na absolventech 

v období po uplynutí čtyřleté standardní doby studia. Cizinci se v průměru let 2014-2018 podíleli na 

celkovém počtu studentů 20 %, zatímco na absolventech v letech 2017-2021 pouze 16 %. Na ČZU 

vykazují cizinci nižší míru úspěšnosti ve srovnání s občany ČR.  

Mezi jednotlivými fakultami hraje prim Fakulta tropického zemědělství, a to jak z hlediska podílu 

zapsaných cizinců, tak z hlediska podílu na absolventech. V letech 2017 – 2021 se cizinci podíleli 

v ročním průměru na zapsaných do DSP na této fakultě 72 % a na absolventech 44 %. S poměrně 

velkým odstupem ji následuje Fakulta lesnická a dřevařská spolu s Fakultou životního prostředí. 

Nejmenší zájem cizinci projevovali o DSP nabízené Technickou fakultou, na počtu zapsaných se 

v průměru 2017-2021 podíleli 14 %. Data za jednotlivé fakulty jsou obsaženy v Příloze.  
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Graf 10: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult ČZU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Cizinci zapsaní do DSP pocházejí z poměrně širokého spektra zemí, deset zemí s nejvyšším počtem 

zapsaných cizinců se na celkovém počtu zapsaných cizinců podílí cca 60 %. ČZU se daří udržovat trvalý 

zájem o studium DSP s Indickou republikou, Slovenskem, Íránem, Ruskem a Ghanou. Podíl Slováků na 

celkovém počtu zapsaných cizinců je poměrně nízký, pohybuje se mezi 3 – 12 %.  

Tabulka 3: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na ČZU 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Indická republika 14 6 14 9 4 

Pákistánská islámská republika 6 
 

3 8 
 

Slovenská republika 5 7 3 10 5 

Íránská islámská republika 4 3 2 4 1 

Italská republika 4 2 3 4 
 

Nigerijská federativní republika 4 2 
 

8 
 Ruská federace 4 4 8 5 2 

Ghanská republika 3 3 6 7 7 

Bangladéšská lidová republika 2 1 
   

Kolumbijská republika 
 

4 3 
  

Etiopská federativní demokratická republika 
 

2 
   

Gruzie 
    

2 

Republika Srbsko 
    

2 

Syrská arabská republika 
 

2 3 6 
 

Ukrajina 
    

2 

Indonéská republika 
 

3 
   

Etiopská federativní demokratická republika 5 
 

5 
  

Čínská lidová republika 
  

4 
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Kamerunská republika 
  

3 
  

Mnohonárodní stát Bolívie 
   

5 
 Řecká republika 

    
3 

Libanonská republika 
    

2 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  61% 67% 60% 62% 56% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  6% 12% 3% 9% 9% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

ČZU s výjimkou roku 2015, kdy bylo mezi zapsanými cizinci do DSP 10 samoplátců, v podstatě 

nevyužívá institut samoplátců. V roce 2018 a 2021 nebyl do DSP zapsán žádný samoplátce, 

v ostatních letech se jednalo pouze o jednu osobu. V průměru sledovaných let se ročně cizinci 

samoplátci podíleli na celkovém počtu zapsaných cizinců pouze 3 %, tedy výrazně pod průměrem za 

všechny VŠ, který byl 27 %.   

Graf 11: Zapsaní cizinci samoplátci do DSP na ČZU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Poznámka: do cizinců nejsou započítáni občané Slovenska  

 

Zájemci o studium v zahraničí se mohou informovat o kvalitě škol prostřednictvím mezinárodních 

žebříčků. ČZU se v žebříčku QS World University Ranking 2023, který hodnotil 1500 VŠ umístila na 

801.-1000 místě. 

 

IV. Mendelova Univerzita v Brně 
 

Na Mendelově univerzitě (MENDELU) se v roce 2017 podstatným způsobem zvýšily počty cizinců 

poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) do doktorských studijních programů (DSP). Tento pozitivní 

trend se však nepodařilo udržet po celé následující období a meziroční nárůsty v letech 2018 a 2020 

byly střídány meziročními poklesy v letech 2019 a 2021. I když rok 2021 byl rokem nejméně 

úspěšným od roku 2017, počet zapsaných cizinců byl téměř čtyřnásobný ve srovnání s rokem 2005 

(55 vs. 15 cizinců). V průměru let 2015 – 2021 se ročně do DSP zapsalo 60 cizinců. 
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Od roku 2017 se cizinci podílejí na celkovém počtu zapsaných do DSP na MENDELU větší měrou, než 

je průměr za všechny VŠ. Pokud vezmeme v úvahu celé období od roku 2015, průměrný roční podíl 

cizinců zapsaných do DSP na MENDELU převyšuje průměr za všechny VŠ o 9 p.b. (36 % vs. 27 %). 

Tento výrazný náskok je ovlivněn zejména lety 2017 a 2018. Další roky ukáží, zda se MENDELU podaří 

překonat poměrně silný pokles zájmu cizinců o DSP v roce 2021. 

Graf 12: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP na MENDELU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Lze předpokládat, že zájem cizinců bude negativně ovlivněn pošramocenou pověstí DSP 

poskytovaných Provozně ekonomickou fakultou. Absolvování těchto DSP do značné míry ztratilo svou 

reputaci díky odhalené shodě v textech disertačních prací obhájených na této fakultě a odebrání 

institucionální akreditace pro DSP v ekonomických oborech. Příliv cizinců, zejména Němců a 

Rakušanů bude ovlivněn i ukončením spolupráce fakulty s externí agenturou, která slibovala 

snadné studium a získání doktorátu na MENDELU za kratší dobu, než je standardní doba studia. 

Počty cizinců absolvujících DSP dosáhly svého vrcholu v roce 2020, kdy absolvovalo 26 studentů, 

v následujícím roce 22 studentů. Pokud srovnáme počty absolvujících cizinců v roce 2021 s rokem 

2005 je patrný sedminásobný růst počtu absolvujících cizinců. V průměru let 2015-2021 ročně 

absolvovalo 18 cizinců.  

Podíl cizinců na celkovém počtu absolventů převyšoval na MENDELU průměr za všechny VŠ 

s výjimkou prvních dvou let sledovaného období. V souhrnu za všechny vysoké školy se cizinci 

absolventi podíleli na celkovém počtu absolventů v průměru za roky 2015 – 2021 17 %, na MENDELU 

28 %. Pozitivní hodnocení tohoto vývoje je do určité míry zneváženo konstatováním Národního 

akreditačního úřadu, že značný počet studentů úspěšně ukončilo svá studia o cca jeden rok dříve, než 

je standardní doba studia. Lze předpokládat, že mezi nimi byli i cizinci s ohledem na dříve uvedené 

skutečnosti.  
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Graf 13: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na MENDELU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

MENDELU patří mezi VŠ spíše s nižším podílem DSP akreditovaných v cizím jazyce. Z celkového počtu 

123 akreditovaných DSP je v angličtině akreditováno 46 DSP, jejich podíl tak dosahuje 37 %. Přesto, 

že občané Německa tvořili nejčetněji zastoupenou skupinu cizinců zapsaných do DSP, v němčině 

MENDELU nemá akreditován žádný DSP.  

Celkovou úspěšnost cizinců při ukončování DSP lze vyjádřit proxy ukazatelem, který poměřuje 

úspěšnost cizinců v porovnání s úspěšností českých kolegů. Je založen na předpokladu, že při shodné 

míře úspěšnosti ukončování studia se podíl cizinců na studentech shoduje s jejich podílem na 

absolventech v období po uplynutí čtyřleté standardní doby studia. Cizinci se na počtu studentů 

v letech 2014-2018 podíleli 25 %, na absolvujících v letech 2017-2021 o 6 p.b. (31 %). Cizinci byli při 

ukončování DSP úspěšnější ve srovnání s občany ČR.  

Relativně vysoké podíly cizinců v DSP na MENDELU zajišťovala zejména Provozně ekonomická fakulta, 

na které cizinci v průměru let 2017 - 2021 tvořili téměř 80 % všech zapsaných a téměř 60 % 

absolventů. Ostatních fakulty vykazují podíly pod hranicí 30 %. Data za jednotlivé fakulty jsou 

obsaženy v Příloze.  

Graf 14: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult MENDELU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
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Deset zemí s nejvyššími počty zapsaných cizinců se na celkovém počtu zapsaných cizinců podílelo více 

jak 90 %. Trvalý zájem je patrný u občanů Slovenské republiky a Německa. Vliv externí firmy, která 

propagovala studium na MENDELU, je zcela zřetelný, neboť občané Německa se výhradně zapisovali 

do DSP zajišťovaných Provozně ekonomickou fakultou. Výjimkou byl rok 2017, kdy se jeden občan 

Německé spolkové republiky se zapsal na jinou fakultu. Němci se na celkovém počtu zapsaných 

cizinců podíleli v průměru let 2017 – 2021 43 %, Slováci pouze 26 %.  

Tabulka 4: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na MENDELU 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Slovenská republika 23 21 15 17 15 

Spolková republika Německo 22 40 18 50 30 

Ghanská republika 2 5 7 
 

10 

Čínská lidová republika 1 
    Gruzie 1 
    Irácká republika 1 
    

Polská republika 1 
    

Turecká republika 1 
    

Spojené státy americké 1 
    

Jemenská republika 1 
    Rakouská republika 

 
4 3 3 3 

Ruská federace 
 

4 2 1 2 

Jordánské hášimovské království 
 

2 
   

Běloruská republika 
 

1 
   

Kolumbijská republika 
 

1 
   

Maďarsko 
 

1 1 
  Indická republika 

 
1 7 2 3 

Republika Srbsko 
  

3 
 

2 

Ukrajina 
  

2 1 
 

Italská republika 
  

1 1 
 

Ghanská republika 
   

4 
 

Švýcarská konfederace 
   

2 
 Republika Kosovo 

    
1 

Kyperská republika 
    

1 

Rumunsko 
    

1 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  98% 94% 92% 98% 97% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  42% 25% 23% 20% 21% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

MENDELU předepisovala cizincům plnou úhradu nákladů spojených se studiem DSP ve výrazně vyšší 

míře než byl průměr za všechny VŠ. Samoplátci na MENDELU se na počtu zapsaných cizinců podíleli 

v průměru let 2015-2021 více jak dvojnásobně ve srovnání s průměrem za všechny VŠ (65 % vs. 27 %). 

Mezi samoplátci výrazně dominovali občané Německa.  
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Graf 15: Zapsaní cizinci samoplátci do DSP na MENDELU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Poznámka: do cizinců nejsou započítáni občané Slovenska  

Přes do určité míry negativní informace o DSP na MENDELU byla univerzita hodnocena žebříčkem QS 

World University Ranking 2023, na 801.-1000. místě mezi 1500 univerzitami. 

 

 

V. Technická univerzita Liberec 
 

Na Technické univerzitě Liberec (TUL) se počty poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) cizinců do 

doktorských studijních programů (DSP) pohybují ve sledovaném období mezi 13-16 osobami 

s výjimkou roku 2015 a 2019. V těchto letech počet cizinců přesáhl 20 osob, jejich průměrný roční 

počet tak v období 2015-2021 dosáhl 17 osob. Cizinci se na celkovém počtu zapsaných do DSP na  

TUL podíleli v šesti letech sledovaného devítiletého období vyšší měrou, než byl průměr za všechny 

vysoké školy (VŠ). V období let 2015-2021 i přes nepříznivou situaci v letech 2020 a 2021 vykazuje 

TUL vyšší míru otevřenosti DSP vůči cizincům, než je průměr za všechny VŠ, podíl cizinců na TUL 

dosáhl úrovně 29 %, za všechny VŠ byl o 2 p.b. nižší.   

Graf 16: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP na TUL  

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
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Nadprůměrných hodnot dosahuje TUL i z hlediska podílu cizinců na absolventech DSP, a to po celé 

sledované období.  V průměru za roky 2015-2021 se cizinci na počtu absolventů podíleli na TUL 26 %, 

tj. o 9 p.b. více než je průměr za všechny VŠ. Je zřejmé, že TUL jako celek je úspěšná při realizaci 

aktivit směřujících k přitažení zahraničních studentů a nabízené DSP jsou pro cizince atraktivní. 

Z hlediska počtu cizinců, kteří úspěšně absolvovali doktorské studium, byly mimořádnými roky rok 

2017 a 2019, kdy absolvovalo 12 a 10 cizinců, v ostatních letech období 2015-2021 to bylo nejčastěji 

6 cizinců. Průměrně ročně v období 2015-2021 absolvovalo 8 cizinců.  

Graf 17: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na TUL  

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

I když TUL vykazuje příznivější hodnoty podílu cizinců na zapsaných a absolvujících DSP než je průměr 

za všechny VŠ, z hlediska podílu akreditovaných DSP na celkovém počtu akreditovaných DSP patří 

spíše k VŠ s nižším podílem cizojazyčných DSP. Z celkového počtu 54 akreditovaných DSP je 

akreditováno v angličtině 20 DSP, tj. 37 %.  

Celkovou úspěšnost cizinců při ukončování DSP lze vyjádřit proxy ukazatelem, který poměřuje 

úspěšnost cizinců v porovnání s úspěšností českých kolegů. Je založen na předpokladu, že při shodné 

míře úspěšnosti ukončování studia se podíl cizinců na studentech shoduje s jejich podílem na 

absolventech v období po uplynutí čtyřleté standardní doby studia. V letech 2014-2018 se cizinci 

podíleli na studentech 24 %, na absolventech v letech 2017-2021 o 5 p.b. více (29 %). Cizinci ve 

srovnání se svými českými spolustudenty vykazují vyšší míru úspěšnosti.  

Jak ilustruje následující tabulka, spektrum zemí, ze kterých pocházejí zapsaní cizinci, se v průběhu let 

rozšiřovalo. V roce 2017 zapsaní cizinci pocházeli z deseti zemí, v roce 2021 cizinci pocházející z deseti 

zemí s nejvyšším počtem zapsaných cizinců tvořili pouze 73 % z celkového počtu cizinců zapsaných do 

DSP na TUL zejména o asijské země. Trvalý zájem o DSP poskytované TUL mají občané Indické 

republiky. Zájem Slováků je vcelku omezený, ze sledovaných pěti let se zapsali pouze ve třech letech 

a jejich podíl na celkovém počtu cizinců se pohybuje pod hranicí deseti procent.  
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Tabulka 5: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na TUL 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Indická republika 2 5 3 2 3 

Kambodžské království 1 
    

Čínská lidová republika 1 
 

4 2 
 

Indonéská republika 1 
 

1 
  

Íránská islámská republika 1 
  

1 
 

Malajsie 1 
  

1 
 

Pákistánská islámská republika 1 
   

1 

Slovenská republika 1 
 

2 
 

1 

Turecká republika 1 2 1 
  

Egyptská arabská republika 1 
  

2 2 

Polská republika 
 

2 
   

Alžírská republika 
 

1 
   

Republika Kazachstán 
 

1 
 

1 1 

Ruská federace 
 

1 2 2 
 

Súdánská republika 
 

1 
   

Polská republika 
  

2 
 

2 

Bangladéšská lidová republika 
  

1 
  

Italská republika 
  

1 
 

1 

Ukrajina 
  

1 1 
 

Brazilská federativní republika 
   

1 
 

Libye 
   

1 
 

Libanonská republika 
    

1 

Republika Uzbekistán 
    

1 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců 73% 87% 78% 88% 100% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců 7% 0% 9% 0% 8% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Otevřenost DSP na TUL zajišťují pravidelně pouze dvě fakulty z šesti, sedmá fakulta, Fakulta 

zdravotnických studií DSP neposkytuje. V průměru let 2017-2021 nejvyšší podíl cizinců na zapsaných 

do DSP vykázala Fakulta textilní (33 %) a Fakulta strojní (32 %), jedná se o zmíněné dvě fakulty, do 

jejichž DSP se cizinci zapisovali každoročně ve sledovaném období. Nižší průměrná hodnota daného 

ukazatele je u Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (31 %), stejně jako u 

Ekonomické fakulty (28 %), ovlivněna tím, že v jednom roce z pětiletého období se do DSP nezapsal 

žádný cizinec. Do grafu není zahrnuta Fakulta umění a architektury, která vykázala zapsané cizince do 

DSP pouze v roce 2019 a Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická, která eviduje zapsané 

pouze občany ČR, a to v letech 2017 a 2018.  

Z hlediska podílu cizinců absolventů má výlučné postavení Fakulta textilní, na které v daném období 

v průměru absolvovalo více cizinců než Čechů, a to zejména v letech 2017-2019, kdy se cizinci podíleli 

na celkovém počtu absolventů z více než ¾. Naproti tomu na Fakultě ekonomické ve sledovaném 

období neabsolvoval žádný cizinec. Data za jednotlivé fakulty jsou obsažená v Příloze.  
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Graf 18: : Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a cizinců absolventů DSP na celkovém 
počtu zapsaných a absolventů podle fakult TUL 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

TUL poměrně razantním způsobem zvýšila podíl cizinců samoplátců na celkovém počtu zapsaných 

cizinců. V roce 2015, 2016 byl podíl cizinců samoplátců nižší na TUL ve srovnání s průměrem za 

všechny VŠ, od roku 2017 se náskok TUL zvyšuje a v roce 2021 dosáhl trojnásobku (79 % vs. 23 %). 

Průměrně v období 2015-2021 cizinci samoplátci tvořili 43 % všech zapsaných cizinců do DSP na TUL 

v rámci všech VŠ 27 %. Přístup TUL k předepisování úhrady za studium DSP je odlišný od většiny VŠ, 

které naopak předepisují spíše symbolický poplatek za studium DSP v cizím jazyce, který zdaleka 

nepokrývá plné náklady studia.   

Graf 19: Poprvé zapsaní cizinci samoplátci do DSP na TUL  

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Poznámka: do cizinců nejsou započítáni občané Slovenska  

 

Informace o kvalitě VŠ zájemcům poskytují srovnávací žebříčky. V rámci celosvětového žebříčku 

univerzit QS World University Ranking 2023 se TUL umístila na 801.-1000. místě z celkového počtu 

1500 srovnávaných univerzit společně s Českou zemědělskou univerzitou, MENDELU a Univerzitou 

Hradec Králové.  

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

Fakulta textilní Fakulta strojní Fakulta 
mechatroniky a 
mezioborových 

inženýrských studií 

TUL Ekonomická fakulta 

podíl cizinců zapsaných podíl cizinců absolventů 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

0 

5 

10 

15 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TUL samoplátci cizinci  TUL podíl samoplátců  

všechny VŠ podíl samoplátců  



23 
 

VI. Univerzita Hradec Králové  
 

Na Univerzitě Hradec Králové (UHK) se otevřenost doktorského studia vůči cizincům vyjádřená 

podílem cizinců poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) do DSP na celkovém počtu zapsaných vyvíjí 

v průběhu sledovaného období v určitých vlnách. V roce 2005, 2010 a 2015 se počty zapsaných 

cizinců zvyšovaly, po pádu jejich počtu v roce 2016 byl obnoven pozitivní trend a v roce 2019 se do 

DSP zapsal rekordní počet cizinců (12 osob), v dalších dvou letech se počty cizinců vrátily na úroveň 

z roku 2016, 2017. Průměrný roční počet zapsaných cizinců do DSP v období 2015 – 2021 byl 5 osob, 

tento průměr je silně ovlivněn mimořádně úspěšným rokem 2019.  

UHK se nepodařilo udržet velmi mírný odstup od průměru za všechny vysoké školy (VŠ) v podílu 

cizinců na celkovém počtu zapsaných. V roce 2005 a 2010 zaostávala UHK za průměrem pouze o 1 

p.b. resp. o 2 p.b., v roce 2021 již o 25 p.b. V průměru let 2015-2021 se cizinci na počtu zapsaných 

podíleli na UHK 10 %, za všechny VŠ dosáhl jejich podíl 27 %.    

Graf 20: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP na UHK 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

V období 2015 – 2017 na UHK neabsolvoval DSP žádný cizinec, přesto, že od roku 2001, od kdy jsou 

k dispozici statistická data, se každoročně do DSP zapsalo minimálně 13 cizinců.  V letech 2018 – 2021 

v ročním průměru absolvovali cca 3 cizinci. Situace na UHK byla ve srovnání s podílem absolventů na 

celkovém počtu absolventů poměrně hluboko pod průměrem za všechny VŠ, v roce 2021 naopak o 3 

p.b. nad tímto průměrem. 
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Graf 21: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na UHK 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

UHK má akreditováno v angličtině 11 DSP z celkového počtu 40 akreditovaných programů. V rámci 

VŠ zařazených do této studie se jedná o nejnižší podíl DSP akreditovaných v cizím jazyce (28 %). 

S relativně nízkou nabídkou DSP v angličtině zřejmě souvisí i poměrně nízký zájem cizinců o DSP 

nabízené UHK.  

Cizinci jsou v ukončování DSP úspěšnější než jejich čeští kolegové. Ukazatel vychází z předpokladu, že 

při stejné míře úspěšnosti cizinců a Čechů by měl být průměrný podíl cizinců na studentech v letech 

2014-2018 shodný s jejich průměrným podílem na absolventech v následujících čtyřech letech, které 

jsou brány jako standardní doba studia, tj. v letech 2017-2021.  Cizinci se na studentech v daném 

období na UHK podíleli pouze 7 %, na absolventech 11 %.  

K otevřenosti DSP vůči cizincům nejvíce z hlediska podílu počtu cizinců zapsaných do DSP na 

celkovém počtu poprvé zapsaných přispívá Filozofická fakulta spolu s Fakultou informatiky a 

managementu, naopak na Pedagogickou fakultu se v období 2017-2021 nezapsal žádný cizinec.  

Z hlediska podílu cizinců absolventů na celkovém počtu absolvujících vykázala nejvyšší hodnoty 

Přírodovědecká fakulta a Filozofická fakulta. Jak bylo konstatováno dříve, u absolventů se jedná o 

průměr za období 2018 – 2021. 

Graf 22: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult UHK 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Poznámka: U absolventů průměr za období 2018-2021 
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Spektrum zemí, ze kterých pocházejí cizinci zapsaní do DSP na UHK je s výjimkou roku 2019 velmi 

úzké, jedná se o tři až čtyři státy, což souvisí s velmi nízkými počty zapsaných cizinců. S výjimkou 

Slovenska se nedaří udržovat trvalejší styky s jednotlivými státy. Slováci představují poměrně 

výraznou skupinu cizinců, jejich podíl se v jednotlivých letech pohybuje od 25 % do 50 %.   

Tabulka 6: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na UHK 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Kamerunská republika 1 
    Slovenská republika 1 1 3 2 1 

Ukrajina 1 
 

1 
  Indická republika 

 
1 

   Kanada 
  

1 
  Etiopská federativní demokratická republika 

  
1 

  Spolková republika Německo 
  

1 
  Ghanská republika 

  
1 1 

 Íránská islámská republika 
  

1 
  Republika Srbsko 

  
1 

  Turecká republika 
   

1 
 Zambijská republika 

   
1 

 Kamerunská republika 
    

1 

Spojené státy mexické 
    

1 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  100% 100% 83% 100% 100% 

Podíl Slováků na celkovém počtu cizinců  33% 50% 25% 40% 33% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

UHK předepisuje cizincům zapsaným do DSP poměrně často plnou úhradu nákladů. Podíl samoplátců 

na celkovém počtu zapsaných je poměrně vysoko nad průměrem za všechny VŠ. V roce 2017, 2018 a 

2020 samoplátci tvořili plných 100 % všech zapsaných cizinců. S ohledem na velmi nízké počty 

zapsaných cizinců do DSP se jedná i v případě samoplátců o jednotky osob.   

Graf 23: Poprvé zapsaní cizinci samoplátci na UHK 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
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O kvalitě vysokoškolských institucí se zájemci mohou informovat prostřednictví mezinárodních 

žebříčků VŠ. UHK se v žebříčku QS University Rankings 2023 umístila na 801.-1000. místě mezi 1500 

univerzitami. 

 

VII. Univerzita Tomáše Bati  
 

Počty poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) cizinců do doktorských studijních programů (DSP) na 

Univerzitě Tomáše Bati (UTB) se v roce 2021 ve srovnání s rokem 2005 zvýšily čtyřikrát, z 9 zapsaných 

v roce 2005 na 35 zapsaných v roce 2021. Počty zapsaných cizinců se nezvyšovaly každoročně, 

meziroční poklesy byly střídány meziročními nárůsty. Nejvíce cizinců se do DSP zapsalo v roce 2020 

(57 osob), v následujícím roce však došlo k poměrně razantnímu poklesu na 35 cizinců. V průměru let 

2015-2021 se ročně zapsalo do DSP na UTB 39 cizinců.  

Cizinci se na celkovém počtu zapsaných do DSP po celé sledované období podíleli více, než byl 

průměr za všechny vysoké školy (VŠ). Předstih UTB se v roce 2021 snížil a dosáhl pouze 2 p.b. 

V průměru let 2015-2021 se cizinci na počtu zapsaných podíleli 37 %, průměr za všechny VŠ byl o 10 

p.b. nižší.  

Graf 24: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP  na UTB 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

S výjimkou roku 2005 se cizinci podíleli na celkovém počtu absolventů DSP na UTB větším dílem, než 

byl průměr za všechny VŠ.  Na UTB průměrně v období 2015-2021 absolvovalo 11 cizinců, jejich podíl 

na celkovém počtu absolventů DSP dosáhl 27 %, tj. o 10 p.b. více než byl průměr za všechny VŠ.   
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Graf 25: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na UTB 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Cizinci jsou na UTB úspěšnější při absolvování DSP ve srovnání se svými českými protějšky.  Úspěšnost cizinců 

při ukončování DSP lze vyjádřit proxy ukazatelem, který je založen na předpokladu, že při shodné 

míře úspěšnosti ukončování studia se podíl cizinců na studentech shoduje s jejich podílem na 

absolventech v období po uplynutí čtyřleté standardní doby studia. Podíl cizinců na studentech DSP 

v letech 2014-2018 byl 23 %, na absolventech v letech 2017-2021 vyšší o 5 p.b. (28 %).  

Na UTB existují poměrně výrazné rozdíly mezi fakultami z hlediska otevřenosti DSP vůči cizincům. 

Nejotevřenější je Fakulta managementu a ekonomiky, na které se do DSP zapisuje více cizinců než 

Čechů. Cizinci se v průměru let 2017-2021 podíleli na zapsaných do DSP na této fakultě 67 %. 

Poloviční podíl (33 %) vykazuje Fakulta multimediálních komunikací společně s Fakultou aplikované 

informatiky. Nejmenší zájem cizinců je o DSP nabízené Fakultou technologickou.  

Fakulta managementu a ekonomiky si udržuje prvenství i v případě podílu cizinců na absolventech. I 

v tomto ohledu cizinci v průměru let 2017-2021 převýšili počet Čechů, i když v menší míře než 

v případě zapsaných. Podíl cizinců na absolventech dosáhl na Fakultě managementu a ekonomiky 60 

%, cca poloviční podíl – 32 % vykázala Fakulta multimediálních komunikací, nejméně se cizinci na 

absolventech podíleli na Fakultě aplikované informatiky. 

Do grafu není zahrnuta Fakulta humanitních studií, do DSP zajišťovaných touto fakultou se cizinci 

zapsali pouze v roce 2019 a Fakulta logistiky a krizového řízení, která neposkytuje DSP. Nejsou 

zahrnuta ani celoškolská pracoviště, kam se cizinci zapisovali každoročně, ale absolventi byli vykázáni 

pouze v roce 2020. Podrobná data za jednotlivé fakulty jsou obsažena v Příloze.  
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Graf 26: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult UTB  

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Do DSP se zapisují občané z poměrně širokého spektra zemí. V roce 2021 se okruh zemí mírně zúžil 

oproti předchozím letům a deset zemí, ze kterých pochází nejvíce zapsaných cizinců, se na celkovém 

počtu zapsaných cizinců podílelo 93 %. V předchozích letech se jejich podíl pohyboval pod 90 %, 

v roce 2020 pouze 63 %. V každém roce ze sledovaného období se do DSP zapsali občané Slovenska, 

Vietnamu, Indie a Egypta. Podíl občanů SR na celkovém počtu zapsaných cizinců se pohyboval od 11 

% po 31 %, nejvíce občanů SR se do DSP zapsalo v roce 2021.  

Tabulka 7: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných do DSP  na UTB 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Slovenská republika 11 6 8 6 4 

Vietnamská socialistická republika 8 8 9 10 13 

Ghanská republika 3   5     

Nigerijská federativní republika 3 2     1 

Indická republika 2 5 4 1 2 

Irácká republika 2 2 1     

Etiopská federativní demokratická republika 1 2 2     

Indonéská republika 1         

Pákistánská islámská republika 1 4 6   2 

Egyptská arabská republika 1 1 1 2 1 

Bangladéšská lidová republika   2     1 

Spolková republika Německo   2     3 

Ruská federace   2 1     

Albánská republika       1 2 

Íránská islámská republika     3 1   

Turecká republika       1 2 
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Běloruská republika       1   

Gruzie       1   

Spojené státy americké       1   

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  94% 63% 89% 89% 86% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  31% 11% 18% 21% 11% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

UTB předepisuje cizincům zapsaným do DSP v cizím jazyce plnou úhradu nákladů na studium ve 

vysoké míře. Cizinci samoplátci se na celkovém počtu zapsaných cizinců podílejí 90 % v průměru let 

2015-2021, průměr za všechny VŠ je cca třikrát nižší (27 %).   

Graf 27: Poprvé zapsaní cizinci samoplátci do DSP na UTB 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Zájemci o studium na UTB se mohou informovat o kvalitě školy prostřednictvím QS World University 

Rankings 2023. Mezi 1500 celosvětovými univerzitami se UTB umístila ve druhé polovině tohoto 

žebříčku (pořadí 1001-1200). 

 

VIII. Ostravská univerzita 
 

Ostravské univerzitě (OSU) se nepodařilo udržet relativně příznivý podíl zahraničních studentů 

poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) do doktorských studijních programů (DSP) z počátku druhého 

tisíciletí. V letech 2005 a 2010 zaostávala OSU za průměrným podílem cizinců na celkovém počtu 

zapsaných do DSP v souhrnu za všechny vysoké školy (VŠ) o 2 p.b., v následujících letech to bylo 

s výjimkou let 2018 a 2019 již o cca 10 p.b. I když se počet zapsaných cizinců do DSP v roce 2021 zvýšil 

oproti roku 2005 pětkrát (22 zapsaných oproti 4 zapsaným), toto tempo nestačilo na udržení kroku 

s průměrem za všechny VŠ. 

V období 2015-2021 se ročně v průměru zapsalo na OSU do DSP 18 cizinců, jejich podíl na celkovém 

počtu zapsaných dosáhl 20 % oproti 27 % průměru za všechny VŠ.  Mimořádně úspěšným byl rok 
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2018, v následujících letech zájem cizinců opadl, nicméně počet zapsaných se pohyboval okolo 20 

osob oproti cca 10 osobám v letech 2015-2017.  

Graf 28: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP na OSU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Srovnání s průměrem za všechny VŠ dopadá pro OSU příznivěji v případě podílu cizinců absolventů 

na celkovém počtu absolventů DSP. I v tomto případě však platí, že OSU svoji dobrou pozici z počátku 

sledovaného období ztratila. V průměru let 2015 – 2021 se cizinci na celkovém počtu absolventů 

podíleli 14 %, průměr za všechny VŠ byl 17 %. Ročně v průměru v tomto období absolvovalo 6 cizinců.  

Graf 29: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na OSU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Úspěšnost cizinců při ukončování DSP ve srovnání s jejich českými kolegy lze vyjádřit proxy 

ukazatelem, který je založen na předpokladu, že při shodné míře úspěšnosti ukončování studia se 

podíl cizinců na studentech shoduje s jejich podílem na absolventech v období po uplynutí čtyřleté 

standardní doby studia. Cizinci se na studentech DSP v letech 2014-2018 podíleli 12 %, na 

absolventech v letech 2017-2021 o 1 p.b. více (13 %). Úspěšnost cizinců při ukončování DSP lze 

hodnotit jako mírně vyšší ve srovnání s občany ČR 
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Jednotlivé fakulty OSU se podílejí na otevřenosti DSP vůči cizincům nestejnou měrou. Nejaktivnější je 

Fakulta přírodovědecká, na které zapsaní cizinci představují v průměru let 2017-2021 31 % všech 

zapsaných a cizinci absolventi tvoří 20 % všech absolventů následovaná Filozofickou fakultou s 28% 

podílem zapsaných cizinců a 13% podílem cizinců absolventů. Na Pedagogické fakultě v daném 

období neabsolvoval žádný cizinec obdobně jako v případě Fakulty umění. Na DSP zajišťovaný touto 

fakultou se zapsal jeden cizinec v roce 2017 a 2020. Fakulta umění není zahrnuta do grafu. 

Graf 30: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult OSU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Cizinci zapsaní do DSP na OSU pocházejí ze zemí, jejichž struktura každoročně doznává výrazných 

změn. Stabilně, tj. ve všech letech sledovaného období, se zapisují pouze občané Slovenské republiky, 

v alespoň 4 letech daného období 2017 – 2021 občané Ruské federace, Polska a Vietnamu. Občané 

deseti zemí s nejvyšším počtem zapsaných tvoří více jak 90 % všech zapsaných s výjimkou roku 2021. 

Nejčetnější skupinu tvoří Slováci, jejich podíl na celkovém počtu zapsaných cizinců se pohybuje od 28 

% v roce 2018 po 61 % v roce 2020.        

Tabulka 8: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na OSU 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Slovenská republika 9 11 6 8 6 

Ruská federace 2 1 1 4   

Spolková republika Německo 1     1   

Indická republika 1   1 1   

Republika Kazachstán 1     1   

Litevská republika 1         

Polská republika 1   5 3 1 

Rumunsko 1         

Vietnamská socialistická republika 1 3 1 6   

Ukrajina 1     1   

Britské indickooceánské území   1       

Čínská lidová republika   1       
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Polská republika   1       

Brazilská federativní republika     1   1 

Francouzská republika     1     

Ghanská republika     1     

Íránská islámská republika     1   2 

Italská republika     1 1 1 

Republika Kazachstán       1   

Turkmenistán         1 

nezjištěno         1 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  86% 100% 90% 93% 100% 

Podíl občanů SR na celkovém počtu cizinců  41% 61% 29% 28% 46% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Zájemci o studium na OSU se mohou informovat o její kvalitě ve srovnání s 1500 celosvětovými 

univerzitami prostřednictvím žebříčku QS World University Rankings 2023. OSU se umístila na 1001-

1200. příčce. 

OSU využívá možnosti předepsat cizincům plnou úhradu nákladů spojených se studiem DSP v cizím 

jazyce velmi sporadicky. V letech 2016-2017 nebyl mezi zapsanými cizinci žádný samoplátce, 

v ostatních letech s výjimkou roku 2020 se podíl samoplátců na OSU pohyboval pod průměrem za 

všechny VŠ. Na OSU se v průměru let 2015-2021 samoplátci podíleli na celkovém počtu zapsaných 

cizinců 13 %, tj. cca polovičním podílem ve srovnání s průměrem za všechny VŠ, který byl 27 %.  

Graf 31: Poprvé zapsaní cizinci samoplátci do DSP na OSU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

OSU samoplátci cizinci  OSU podíl samoplátců  

všechny VŠ podíl samoplátců  



33 
 

IX. Univerzita Pardubice  
 

Univerzitě Pardubice (UPCE) se daří zvyšovat atraktivitu doktorských studijních programů (DSP) pro 

zahraniční zájemce. V roce 2021 byl počet poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) do DSP cca 

čtyřikrát vyšší ve srovnání s rokem 2005 (4 osoby vs. 17 osob). V počtech zapsaných cizinců se 

neprosadil jednoznačně meziroční růst, nejvíce cizinců se do DSP zapsalo v roce 2020 (21 osob), tedy 

v roce následujícím po výrazném poklesu počtu zapsaných cizinců.  V období 2015 – 2021 se do DSP 

zapsalo ročně v průměru 16 cizinců.  

Z hlediska podílu počtu poprvé zapsaných cizinců na celkovém počtu zapsaných do DSP UPCE 

zaostává za průměrem za všechny vysoké školy (VŠ) s výjimkou roku 2017 a 2020. V průměru za 

období 2015 -2021 se cizinci na UPCE podíleli 22 % na celkovém počtu poprvé zapsaných do DSP, 

průměr za všechny VŠ byl 27 %. Průměrné zaostávání UPCE na úrovni 5 p.b. je ovlivněno zejména 

nepříznivým vývojem v roce 2019.  

Graf 32: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP  na UPCE 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

V případě podílu cizinců úspěšně absolvujících DSP vykazuje UPCE lepší hodnoty, než je průměr za 

všechny VŠ s výjimkou tří let v průběhu sledovaných devíti let. Průměrná hodnota ukazatele za roky 

2015 – 2021 však vyznívá mírně v neprospěch UPCE (16 % vs. 17 %), a to vlivem situace v roce 2022, 

kdy podíl cizinců absolventů byl na UPCE nižší o 6 p.b., než byl průměr za všechny VŠ. V ročním 

průměru na UPCE absolvovalo DSP 8 cizinců. 
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Graf 33: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na UPCE 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Úspěšnost cizinců při ukončování DSP ve srovnání s jejich českými kolegy lze vyjádřit proxy 

ukazatelem, který je založen na předpokladu, že při shodné míře úspěšnosti ukončování studia se 

podíl cizinců na studentech shoduje s jejich podílem na absolventech v období po uplynutí čtyřleté 

standardní doby studia. Cizinci se na studentech DSP v letech 2014-2018 podíleli 13 %, na 

absolventech v letech 2017-2021 20 %. Úspěšnost cizinců při ukončování DSP je poměrně výrazně 

vyšší ve srovnání s občany ČR. 

Na příznivých hodnotách UPCE z hlediska otevřenosti DSP pro cizince se jednotlivé fakulty podílejí 

rozdílnou měrou. Zásluhu má především Fakulta ekonomicko-správní, a to jak s ohledem na podíl 

cizinců zapsaných, tak absolventů. V průměru let 2017-2021 na této fakultě cizinci převýšili počty 

Čechů. Převaha cizinců mezi zapsanými o 7 p.b. je ovlivněna roky 2017 a 2018, kdy cizinci tvořili více 

jak ¾ celkového počtu zapsaných. Například v roce 2017 se zapsalo do DSP na Fakultě ekonomicko-

správní 5 cizinců, ale pouze jenom jeden Čech. Průměrná převaha cizinců mezi absolventy na této 

fakultě je ovlivněna situací zejména v roce 2021, kdy absolvovali pouze dvě osoby, a to v obou 

případech cizinci.  

V podílu absolventů je druhou „nejúspěšnější“ fakultou Dopravní fakulta Jana Pergnera, která však 

vykazuje nejnižší podíl z hlediska počtu zapsaných cizinců do DSP v letech 2017-2021, což nevytváří 

dobrý předpoklad pro udržení příznivého podílu cizinců na absolventech v následujících obdobích. 

Data za jednotlivé fakulty jsou obsažena v Příloze.  

  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

0 

5 

10 

15 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

UPCE počet  UPCE podíl  všechny VŠ podíl  



35 
 

Graf 34: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult UPCE 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Cizinci, kteří se zapisují do DSP na UPCE pocházejí z poměrně úzkého spektra zemí, které se ovšem 

v jednotlivých letech mění. V roce 2019 a 2021 všichni zapsaní cizinci pocházeli z deseti zemí. Trvalejší 

zájem o DSP je patrný pouze u občanů Slovenské republiky, Ukrajiny a Ruské federace. Podíl občanů 

SR na celkovém počtu poprvé zapsaných cizinců do DSP meziročně kolísá, pohybuje se od 6 % v roce 

2021 po 31 % v roce 2018.  

Tabulka 9: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na UPCE 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Ukrajina 5 2   1 2 

Republika Kosovo 2         

Ghanská republika 2 2       

Indická republika 2 1     2 

Rakouská republika 1         

Gruzie 1         

Polská republika 1   1     

Ruská federace 1   2 1 1 

Slovenská republika 1 6 2 5 3 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 1       1 

Egyptská arabská republika   2     1 

Republika Kosovo   1   1   

Běloruská republika   1       

Kamerunská republika   1       

Republika Srbsko   1   1 1 

Turecká republika   1       

Chorvatská republika     1 1   
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Francouzská republika     1 1   

Ghanská republika     1 1 1 

Irácká republika     1     

Švédské království     1     

Etiopská federativní demokratická republika       2 1 

Spolková republika Německo       1   

Kanada         1 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  100% 86% 100% 94% 78% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  6% 29% 20% 31% 17% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

UPCE nevyužívá možnosti předepsat cizinců plnou úhradu nákladů spojených se studiem DSP v cizím 

jazyce. V průběhu sledovaného období byl vykázán pouze jeden cizinec samoplátce, a to v roce 2017.  

Zájemci o studium na UPCE mohou získat informaci o její kvalitě prostřednictvím mezinárodních 

žebříčků. Jedním z nich je QS World University Rankings 2023, ve kterém UPCE zaujala mezi 1500 

celosvětovými univerzitami 1001.-1200. místo. 

 

X. Západočeská univerzita v Plzni  
 

Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) se přes meziroční výkyvy daří zvyšovat svoji atraktivitu pro 

zahraniční zájemce o dosažení titulu Ph.D. V roce 2021 počet poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) 

cizinců do doktorských studijních programů (DSP) byl o cca ½ vyšší ve srovnání s rokem 2005 (28 osob 

vs. 16 osob). V období 2015-2021 se do DSP v průměru ročně zapsalo 17 cizinců. Přes pozitivní trend 

však ZČU zaostává v podílu cizinců na počtu zapsaných do DSP za průměrem za všechny vysoké školy 

(VŠ). Míra zaostávání se v posledním sledovaném roce snížila na 3 p.b., v průměru za období 2015-

2021 byla hodnota zvoleného ukazatele na ZČU na cca poloviční úrovni hodnoty vykázané za všechny 

VŠ (15 % vs. 27 %).  

Graf 35: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP  na ZČU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
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Na ZČU se počet absolventů cizinců pohybuje ve sledovaném období od jednoho absolventa do osmi 

absolventů, průměrně v období 2015-2021 absolvovali ročně 4 cizinci. Jejich podíl na celkovém počtu 

absolventů ZČU dosahoval v tomto období ročně pouze 6 %, což bylo cca třikrát méně než průměr za 

všechny VŠ (17 %). Pozitivní vývoj v počtu zapsaných cizinců představuje určitý příslib pro snížení 

odstupu ZČU od průměru za všechny VŠ v budoucím období.   

Graf 36: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na ZČU  

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Úspěšnost cizinců při ukončování DSP lze vyjádřit proxy ukazatelem, který poměřuje úspěšnost 

cizinců v porovnání s úspěšností českých kolegů. Je založen na předpokladu, že stejná míra úspěšnosti 

je vyjádřena shodným podílem cizinců na studentech s jejich podílem na absolventech po v období 

po uplynutí standardní čtyřleté doby trvání studia doktorských programů. Na základě tohoto 

ukazatele lze konstatovat, že úspěšnost cizinců při ukončování DSP je shodná s úspěšností občanů ČR. 

Podíl cizinců na studentech v letech 2014-2018 dosáhl 7 %, stejným procentem se cizinci absolventi 

podíleli na absolventech v letech 2017-2021. 

K otevřenosti DSP vůči cizincům na ZČU přispívají jednotlivé fakulty odlišnou mírou. Nejvíce se cizinci 

zapsaní do DSP podíleli na celkovém počtu zapsaných do DSP na Fakultě aplikovaných věd společně 

s Fakultou elektrotechnickou. V průměru za roky 2017-2021 se cizinci na celkovém počtu zapsaných 

do DSP podíleli 24 % resp. 23 %.  

Z hlediska podílu cizinců absolventů na celkovém počtu absolventů DSP vykazuje největší podíl za 

dané pětileté období Fakulta strojní (5 %) a Fakulta aplikovaných věd (4 %). Na Fakultě právnické a 

Fakultě ekonomické neabsolvoval v daném období žádný cizinec.  

Do grafu není zahrnuta Fakulta zdravotnických studií a Fakulta designu a umění L. Sutnara, které neposkytují 

DSP a Fakulta pedagogická, na které se do DSP zapisují pouze občané ČR. Data za jednotlivé fakulty jsou 

obsažena v Příloze.  
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Graf 37: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult ZUČ 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Na ZČU pocházejí cizinci z relativně úzkého spektra zemí. Svědčí skutečnost, že cizinci zapsaní do DSP 

pocházeli v letech 2017-2019 z 8 nebo 9 zemí. V letech 2020 a 2021 se okruh zemí rozšířil a deset 

zemí, ze kterých pochází nejvíce zapsaných do DSP se na celkovém počtu zapsaných podílejí 85 % 

resp. 96 %. V každém ze sledovaných let se do DSP zapsali pouze občané Německa a Slovenska. 

Zájem občanů SR o studium DSP na ZČU slábne, na celkovém počtu zapsaných cizinců se v roce 2017 

podíleli cca 1/3, v roce 2021 tvořili pouze 7 % z celkového počtu zapsaných cizinců.  

Tabulka 10: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných do DSP  na ZČU 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Spolková republika Německo 11 3 3 3 4 

Íránská islámská republika 5 6 2 2 
 Indická republika 3 2 

  
1 

Slovenská republika 2 1 2 2 5 

Rakouská republika 1 
    Republika Kazachstán 1 
    Libanonská republika 1 
    Pákistánská islámská republika 1 1 

 
2 

 Ruská federace 1 
 

2 1 1 
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Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  96% 85% 100% 100% 100% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  7% 4% 12% 11% 33% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

ZČU institut samoplátců začala ve větší míře užívat ve sledovaném období od roku 2018, kdy se podíl 

samoplátců na ZČU shodoval s průměrem za všechny VŠ, od roku 2019 ZČU předstihla tento průměr. 

S ohledem na situaci v letech 2015-2017 však průměrný podíl cizinců samoplátců zapsaných do DSP 

za celé období 2015-2021 nedosahuje úrovně za všechny VŠ (25 % vs. 27 %). 

Graf 38: Poprvé zapsaní cizinci samoplátci do DSP na ZČU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Zájemci o studium na ZČU mohou získat informaci o její kvalitě prostřednictvím mezinárodních 

žebříčků. Jedním z nich je QS World University Rankings 2023, ve kterém se ZČU umístila ve druhé 

polovině tohoto žebříčku, který zahrnuje 1500 celosvětových univerzit (1001.-1200. místo). 

 

XI. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) zvýšila otevřenost svých doktorských 

studijních programů (DSP) pro zahraniční zájemce téměř trojnásobně. V roce 2005 se do DSP poprvé 

zapsalo (dále jen zapsalo) 23 cizinců, v roce 2021 43 cizích státních příslušníků. Nejvíce cizinců (62 

osob) se do DSP zapsalo v roce 2015, v dalších letech se jejich počet pohyboval od 43 osob v letech 

2020 a2021 po 56 osob v roce 2017. V ročním průměru za období 2015-2021 se zapisovalo do DSP 51 

cizinců.  

Podíl cizinců na celkovém počtu zapsaných do DSP na VŠB-TUO se po celé sledované období 

pohyboval pod průměrem za všechny vysoké školy (VŠ) s výjimkou roku 2016. Odstup VŠB-TUO od 

průměru byl v prvních třech letech sledovaného období na úrovni 3 p.b., od roku 2017 se prohluboval 

a v roce 2021 byla hodnota daného ukazatele za VŠB-TUO o 13 p.b. nižší, v roce 2020 o 16 p.b. 
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V průměru za období 2015-2021 se cizinci na celkovém počtu zapsaných do DSP na VŠB-TUO podíleli 

20 %, průměr za všechny VŠ byl o 7 p.b. vyšší.  

Graf 39: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP na VŠB-TUO 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Převážně pozitivní trend je patrný v počtech cizinců, kteří úspěšně ukončili svá doktorská studia. 

V roce 2005 absolvovalo 7 cizinců, v roce 2021 cca třikrát více (24 osob). V průměru let 2015-2021 

ročně absolvovalo 16 cizinců. Výkyv v roce 2020 a 2021 byl ovlivněn zřejmě pandemickou situací, 

během které si mohli studenti prodloužit svá studia o 6 měsíců a v důsledku toho absolvování studia 

odložit z roku 2020 na rok 2021. Podíl cizinců na celkovém počtu absolvujících se z 5 % v roce 2005 

vyšplhal na 22 % v roce 2021, průměrný podíl za období 2015-2021 dosahoval 16 %. V tomto období 

se podíl cizinců na absolventech VŠB-TUO přibližoval podílu za všechny VŠ a od roku 2019 jsou 

hodnoty tohoto ukazatele shodné, tj. na úrovni 17 %. 

Graf 40: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na VŠB-TUO 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Celkovou úspěšnost cizinců při ukončování DSP lze vyjádřit ve vazbě na úspěšnost občanů ČR. Lze 

předpokládat, že stejná míra úspěšnosti je vyjádřena shodným podílem cizinců na studentech a jejich 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VŠB-TUO počet  VŠB-TUO podíl  všechny VŠ podíl  

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VŠB-TU VŠB-TU podíl  všechny veřejné VŠ podíl  



41 
 

podílem na absolventech v období po uplynutí standardní čtyřleté doby trvání studia doktorských 

programů. Na základě tohoto ukazatele lze konstatovat, že cizinci jsou při ukončování DSP úspěšnější 

než jejich čeští kolegové. Podíl cizinců na studentech v letech 2014-2018 dosáhl 15 %, podíl na 

absolventech v letech 2017-2021 byl vyšší o 3 p.b.  

Na VŠB-TUO se cizinci z deseti zemí s nejvyšším počtem cizinců zapsaných do DSP podílejí na 

celkovém počtu zapsaných cizinců do DSP více jak 90 %. Spektrum těchto zemí se však v jednotlivých 

letech mění. VŠB-TUO se daří trvale udržovat zájem o DSP občanů 3 zemí, zejména občanů Slovenska, 

Vietnamu a Číny. Občané SR do značné míry ztrácejí zájem o DSP nabízené VŠB-TUO, počet zapsaných 

se v letech 2017-2019 dosahoval 20, resp. 23 osob, v roce 2020 a 2021 klesla na 11, resp. 10 osob. 

Jejich podíl na celkovém počtu zapsaných cizinců tak klesl ze 41 % v roce 2017 na 23 % v roce 2021.  

Tabulka 11: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na VŠB-TUO 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Slovenská republika 10 11 20 20 23 

Vietnamská socialistická republika 9 9 7 12 20 

Indická republika 7 3 2   2 

Čínská lidová republika 5 2 4 13 4 

Pákistánská islámská republika 2         

Ruská federace 2 2 4 1   

Alžírská demokratická a lidová republika 1         

Arménská republika 1         

Íránská islámská republika 1 1   2 1 

nezjištěno 1 4 2 1   

Ukrajina   3 1 1 1 

Spolková republika Německo   2 2     

Turecká republika   2     1 

Irácká republika     1     

Egyptská arabská republika     1     

Polská republika       2 1 

Egyptská arabská republika       1   

Argentinská republika         1 

Italská republika         1 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  91% 91% 96% 100% 98% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  23% 26% 43% 38% 41% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Jak ilustruje následující graf mezi jednotlivými fakultami VŠB-TUO existují poměrně výrazné rozdíly 

z hlediska otevřenosti DSP pro cizince. Nejaktivnější je v tomto ohledu Fakulta elektrotechniky a 

informatiky (FEI), na které se cizinci v průměru let 2017-2021 podílejí na celkovém počtu zapsaných 

34 % a na počtu absolvujících 33 %. Podle podílu na zapsaných FEI následuje, i když s poměrně 

výrazným odstupem Fakulta stavební s podílem 24 %, celoškolská pracoviště s podílem 23 % a 

Ekonomická fakulta s podílem 22 %. Ekonomická fakulta vykazuje druhý největší hodnotu podílu na 

absolventech 27 %. Podrobná data za jednotlivé fakulty jsou uvedena v Příloze.  
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Graf 41: Podíl cizinců na celkovém počtu poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na jednotlivých fakultách VŠB-TUO 
v průměru let 2017-2021 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
Poznámka: průměr za celoškolská pracoviště se vztahuje pouze k rokům 2017-2019, v letech 2020-2021 nejsou 
tato pracoviště ve statistikách uváděny  

 

VŠB-TU předepisuje plnou úhradu nákladů spojených se studiem DSP v cizím jazyce výrazně častěji, 

než je průměr za všechny VŠ. V letech 2015-2018 se cizinci samoplátci podíleli na celkovém počtu 

zapsaných cizinců do DSP cca 80 %, v roce 2019 se jejich podíl snížil na 62 % a v následujících letech 

se opět blížil k 80 %.  V průměru let 2015-2021 se cizinci samoplátci podíleli na celkovém počtu 

zapsaných cizinců do DSP 78 %, tj. cca dvaapůlkrát více než byl průměr za všechny VŠ (27 %).  

Graf 42: Poprvé zapsaní cizinci samoplátci do DSP na VŠB-TUO 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
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Zájemci o studium na UTB se mohou informovat o kvalitě školy prostřednictvím QS World University 

Rankings 2023. Mezi 1500 celosvětovými univerzitami se VŠB-TUO umístila ve druhé polovině tohoto 

žebříčku (pořadí 1201-1400). 

 

XII. Vysoká škola ekonomická v Praze  
 

O studium DSP na Vysoké škole ekonomická v Praze (VŠE) měli cizinci ve sledovaném období největší 

zájem v roce 2010 a 2015, kdy se do studia poprvé zapsalo (dále jen zapsalo) 29, resp. 28 osob. Počty 

zapsaných cizinců se v letech 2015 – 2021 pohybovaly od 11 osob v roce 2021 po 22 osob v roce 

2017, v průměru se v tomto období do DSP zapsalo ročně 20 cizinců. VŠE se nepodařilo udržet zájem 

cizinců z předchozích let. Další roky ukáží, zda se VŠE podaří zvrátit nepříznivý trend, který je patrný 

v letech 2020 – 2021.   

Podíl cizinců na celkovém počtu zapsaných do DSP byl na VŠE v prvních třech letech sledovaného 

období shodný s průměrem za všechny vysoké školy (VŠ), v následujících letech se pohyboval pod 

tímto průměrem. Nejvíce se situace na VŠE odchýlila od průměru za všechny VŠ v roce 2021, o téměř 

20 p.b. (14 % vs.  33 %).  

Graf 43: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP  na VŠE 

  

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Počty cizinců absolventů DSP se pohybují mezi 5 absolventy v roce 2021 a 12 absolventy v roce 2017. 

V období 2015 – 2021 ročně v průměru absolvovalo 8 cizinců. Podíl cizinců na celkovém počtu 

absolventů DSP převyšoval průměr za všechny VŠ ve třech letech sledovaného období (2005, 2016 

2020), v ostatních rocích se pohyboval pod tímto průměrem, v průměru za období 2015 – 2021 o 2 

p.b. (15 % vs. 17 %). Vývoj počtu zapsaných cizinců do DSP na VŠE zřejmě do budoucna ohrozí 

relativně příznivou situaci z hlediska zastoupení cizinců mezi absolventy.  
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Graf 44: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na VŠE 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Úspěšnost cizinců při ukončování DSP ve srovnání s jejich českými kolegy lze vyjádřit proxy 

ukazatelem, který je založen na předpokladu, že při shodné míře úspěšnosti ukončování studia se 

podíl cizinců na studentech shoduje s jejich podílem na absolventech v období po uplynutí čtyřleté 

standardní doby studia. Cizinci se na studentech DSP v letech 2014-2018 podíleli 15 %, na 

absolventech v letech 2017-2021 16 %. Úspěšnost cizinců při ukončování DSP je mírně vyšší ve 

srovnání s občany ČR. 

Přitažlivost DSP zajišťovaných jednotlivými fakultami se poměrně výrazně liší. Největší zájem mají 

cizinci o DSP Fakulty podnikohospodářské následované Fakultou mezinárodních vztahů. Nejmenší 

zájem je o DSP Fakulty národohospodářské. Z hlediska podílu cizinců na absolventech je premiantem 

Fakulta financí a účetnictví. Na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci neabsolvoval v daném 

období žádný cizinec, první cizinci se do DSP zapsali až v roce 2019. Data za jednotlivé fakulty jsou 

obsažena v Příloze.  

Graf 45: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult VŠE 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
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Země, ze kterých pocházejí cizinci zapsaní do DSP na VŠE se v jednotlivých letech liší, jejich počet 

s výjimkou let 2017 a 2019 se pohybuje do 10 zemí, v roce 2021 pouze ze 7 zemí. Ve srovnání 

s ostatními školami se jedná o relativně úzké zastoupení zemí. Trvalejší zájem o DSP nabízené VŠE je 

patrný pouze u občanů Slovenské republiky a Ruské federace, jejichž příslušníci se zapsali do DSP ve 

všech sledovaných pěti letech, a Německa, kteří se zapsali ve čtyřech letech.  

Občané Slovenska do určité míry ztrácejí zájem o studium DSP na VŠE. Zatímco v roce 2017 se do DSP 

zapsalo 11 Slováků, v roce 2021 již pouze 3 Slováci. Jejich podíl na celkovém počtu cizinců se tak 

snižuje, z téměř poloviny v roce 2017 na cca čtvrtinu v roce 2021.   

Tabulka 12: : Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných do DSP  na VŠE 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Slovenská republika 3 5 6 7 11 

Íránská islámská republika 2         

Ruská federace 2 4 3 1 1 

Čínská lidová republika 1   2   1 

Spolková republika Německo 1   1 3 3 

Turecká republika 1   1     

Spojené státy americké 1   1   1 

Ázerbájdžánská republika   1       

Kambodžské království   1       

Francouzská republika   1       

Řecká republika   1       

Republika Kazachstán   1       

Pákistánská islámská republika   1       

Rumunsko   1       

Ukrajina   1 1   1 

Bangladéšská lidová republika     1     

Republika Kosovo     1     

Ghanská republika     1     

Rakouská republika       1   

Belgické království       1   

Běloruská republika       1   

Indická republika       1   

Švýcarská konfederace       1   

Spojené království Velké Británie a Severního Irska       1   

Dánské království         1 

Ekvádorská republika         1 

Italská republika         1 

Spojené arabské emiráty         1 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  100% 100% 82% 100% 96% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  27% 29% 27% 41% 48% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
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VŠE využívá institut samoplátců ve výrazně vyšší míře než je průměr za všechny VŠ s výjimkou roku 

2020, kdy podíl zapsaných cizinců samoplátců do DSP na celkovém počtu zapsaných cizinců do DSP 

klesl na 42 % a byl vyšší než průměr za všechny VŠ pouze o 10 p.b. V roce 2021 se VŠE vrátila 

k politice předchozích let, a plná úhrada nákladů spojených se studiem DSP v cizím jazyce byla 

předepsána cca ¼ zapsaných cizinců. V průměru za období 2015-2021 se cizinci samoplátci podíleli na 

zapsaných cizincích 66 % na VŠE, průměr za všechny VŠ byl více jak dvakrát nižší (27 %).   

Graf 46: Poprvé zapsaní cizinci samoplátci do DSP na VŠE 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

XIII. Slezská univerzita v Opavě 
 

Slezská univerzita v Opavě (SU) ztrácí svou přitažlivost pro cizince, kteří mají zájem o studium 

doktorských studijních programů (DSP). Počet poprvé zapsaných cizinců (dále jen zapsaných) do DSP 

byl v roce 2021 sice čtyřikrát vyšší ve srovnání s rokem 2005 (4 zapsaní vs. 1 zapsaný), nicméně ve 

srovnání s lety 2010, 2015 a 2016 se jedná o poměrně výrazný pokles, v roce 2020 neprojevil zájem o 

DSP žádný cizinec. V období 2015 – 2021 se průměrně ročně zapsalo do DSP 5 cizinců, tento relativně 

příznivý počet je ovlivněn lety 2015 a 2016. Další roky ukážou, zda se SU podařilo v roce 2021 

nastartovat vzestupný trend v počtech zapsaných cizinců do nabízených DSP.  

Z hlediska podílu cizinců na celkovém počtu zapsaných do DSP se SU pohybuje pod průměrem za 

všechny vysoké školy (VŠ) s výjimkou let 2010 a 2015. V ročním průměru za období 2015 – 2021 

cizinci zapsaní do DSP na SU představovali 18 % všech zapsaných, průměr za všechny VŠ byl o 9 p.b. 

vyšší.  
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Graf 47: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP  na SU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

V průběhu sledovaného období cizinci začali absolvovat DSP až od roku 2015. Nejvíce cizinců (5 osob) 

absolvovalo v roce 2018, kdy zřejmě svá studia úspěšně dokončila ve standardní době část cizinců 

zapsaných v roce 2015 (11 zapsaných cizinců).  V ročním průměru za roky 2015 – 2021 absolvovali 2 

cizinci.  

Graf 48: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na SU 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Na základě ukazatele, který je založen na předpokladu, že při shodné míře úspěšnosti ukončování 

studia cizinců a českých studentů se podíl cizinců na studentech shoduje s jejich podílem na 

absolventech v období po uplynutí čtyřleté standardní doby studia, lze konstatovat, že cizinci jsou 

mírně úspěšnější než čeští studenti. Cizinci se na studentech DSP v letech 2014-2018 podíleli 17 %, na 

absolventech v letech 2017-2021 18 %.  

Na SU je otevřenost DSP vůči cizincům zajišťována zejména Filozoficko-přírodovědeckou fakultou, do 

jejíchž DSP se cizinci zapsali v letech 2017-2019, v letech 2020-2021 cizinci o DSP neprojevili zájem. 

V průměru těchto tří let se cizinci podíleli 25 % na počtu zapsaných di DSP. Do DSP zajišťovaných 
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Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné se cizinci zapsali pouze ve dvou letech sledovaného 

pětiletého období, a to v roce 2019, kdy tvořili 1/3 všech zapsaných a v roce 2021, ve kterém se na 

počtu zapsaných podíleli 17 %. Celoškolská pracoviště vykázala zapsané cizince do DSP pouze v roce 

2021, na celkovém počtu zapsaných se podíleli 65 %. Do DSP Fakulty veřejných politik v Opavě se 

zapisují pouze čeští studenti. 

Cizinci ve sledovaném období absolvovali na jednotlivých fakultách většinou pouze ve dvou letech 

sledovaného období. Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě cizinci absolvovali v roce 2018 s podílem 

71 % a v roce 2020 se 14% podílem.  Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné se cizinci na 

celkovém počtu absolventů podíleli v roce 2017 40 %, v roce 2020 25 %. Cizinci absolvovali i na 

celoškolském pracovišti, a to v roce 2019, kdy zde absolvovali pouze cizinci. S ohledem na situaci na 

jednotlivých fakultách není zpracováno grafické znázornění. Data za jednotlivé fakulty jsou obsažena 

v  Příloze.  

Zapsaní cizinci do DSP na SU pocházejí obvykle ze tří zemí, určitý trvalejší zájem je patrný u občanů 
Indické, Slovenské a Polské republiky. Občané těchto zemí se do DSP zapsali ve dvou letech 
v průběhu sledovaného pětiletého období.  
 
Tabulka 13: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na SU 

  2021 2019 2018 2017 

Indická republika 1     2 

Slovenská republika 1   1   

Ghanská republika   1     

Polská republika   1 2   

Republika Uzbekistán   1     

Ruská federace       1 

Ukrajina       1 

nezjištěno  2       

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  100% 100% 100% 100% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  25% 0% 33% 0% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

SU předepsala plnou úhradu nákladů spojených se studiem DSP v cizím jazyce pouze v roce 2017, 

2019 a 2021, a to vždy jednomu cizinci zapsanému do DSP. Samoplátci se na celkovém počtu 

zapsaných cizinců podíleli v roce 2017 jednou čtvrtinou, v roce 2019 a 2021 jednou třetinou. 

 

XIV. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
 

Doktorské studijní programy, které realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

(UJEP) nejsou příliš atraktivní pro zájemce ze zahraničí. Univerzitě se daří velmi pomalu zvyšovat 

počet cizinců poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) do DSP. V roce 2021 se do těchto programů 

zapsalo pět cizinců, v roce 2005 pouze jeden. Po celé sledované období počet cizinců nepřekročil 

zmíněných pět osob s výjimkou roku 2017 s deset zapsanými cizinci a zejména roku 2020, kdy se do 
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DSP zapsalo 20 cizinců. Tyto dva roky podstatným způsobem ovlivnily roční průměr zapsaných cizinců 

za roky 2015 – 2021, který dosáhl cca 7 osob. 

UJEP se z hlediska podílu cizinců na celkovém počtu poprvé zapsaných do DSP pohybuje výrazně pod 

průměrem za všechny vysoké školy (VŠ) kromě roku 2020. Průměrný roční podíl za období 2015-2021 

nedosáhl na UJEP ani polovičního podílu cizinců za všechny VŠ (12 % vs. 27 %).  

Graf 49: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do DSP  na UJEP 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

V průběhu sledovaného období na UJEP neabsolvovali DSP v roce 2016 a 2019 žádní cizinci. 

S výjimkou roku 2021 se v ostatních letech jednalo o jednoho až dva absolventy. V roce 2021 zřejmě 

absolvovala část cizinců zapsaných do DSP v roce 2017. Zvýšení počtu absolvujících cizinců lze 

očekávat opět až v roce 2024 za předpokladu, že cizinci zapsaní v roce 2020 budou absolvovat při 

dodržení čtyřleté délky studia DSP.  

Z hlediska podílu cizinců absolventů na celkovém počtu absolventů DSP byl pro UJEP úspěšný rok 

2018, kdy se hodnota tohoto ukazatele za UJEP rovnala hodnotě za všechny VŠ a rok 2021, kdy podíl 

cizinců absolventů překročil o 3 p.b. průměr za všechny VŠ (25 % vs. 22 %).  

Graf 50: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na UJEP 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
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Úspěšnost cizinců při ukončování DSP je ve srovnání s jejich českými kolegy výrazně vyšší, pokud 

přijmeme předpoklad, že při shodné míře úspěšnosti ukončování studia se podíl cizinců na 

studentech shoduje s jejich podílem na absolventech v období po uplynutí čtyřleté standardní doby 

studia. Cizinci se na studentech DSP v letech 2014-2018 podíleli 5 %, na absolventech v letech 2017-

2021 12 %. 

K otevřenosti DSP pro cizince na UJEP přispívá z hlediska počtu zapsaných cizinců v období 2017 – 

2021 zejména Fakulta životního prostředí, na které se cizinci podíleli v průměru 27 % následovaná 

Fakultou umění a designu s podílem 26 % a s poměrně velkým odstupem Fakulta sociálně 

ekonomická (19 %). V tomto období úspěšně absolvovali svá studia cizinci pouze na dvou fakultách ze 

sedmi fakult, a to na Fakultě umění a designu a Fakultě strojního inženýrství. Fakulta zdravotnických 

studií nerealizuje DSP.  Data za jednotlivé fakulty jsou obsažena v Příloze.   

Graf 51: Průměrný podíl cizinců za období 2017-2021 poprvé zapsaných do DSP a absolventů DSP na celkovém počtu 
zapsaných a absolventů podle fakult UJEP 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Cizinci, kteří se zapisují do DSP na UJEP pocházejí v období 2017 – 2021 z pěti až osmi zemí, jejich 

struktura se každoročně mění. Pouze občané Slovenské republiky se ke studiu přihlašují opakovaně, 

ve čtyřech z pěti sledovaných let.  Z ostatních zemí se zájemci rekrutují pouze v jednom maximálně ve 

dvou letech.    

Tabulka 14: Země, ze kterých pocházejí poprvé zapsaní cizinci do DSP na UJEP 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Belgické království 1         

Francouzská republika 1         

Ghanská republika 1 1       

Zvláštní administrativní oblast Číny Hongkong 1       1 

Marocké království 1         

Spolková republika Německo   12   1   

Turecká republika   2       
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Slovenská republika   1 1 1 5 

Austrálie   1       

Švýcarská konfederace   1       

Tuniská republika   1       

Korejská republika     1     

Ukrajina     1     

Rakouská republika         1 

Kanada         1 

Súdánská republika         1 

nezjištěno    1     1 

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  100% 100% 100% 100% 100% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  0% 5% 33% 50% 50% 
Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

UJEP využila možnosti předepsat plnou úhradu nákladů na studium DSP v cizím jazyce pouze jednou, 

a to v roce 2017, kdy vykázala jednoho cizince samoplátce.  

 

XV. Veterinární univerzita Brno  
 

Veterinární univerzita Brno (VETUNI) pod tímto názvem existuje od roku 2021, kdy byl opuštěn název 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) vzhledem k tomu, že v roce 2020 Fakulta 

farmaceutická odešla na Masarykovu univerzitu. Vývoj otevřenosti doktorských studijních programů 

(DSP) vůči cizincům je proto sledován odděleně za VFU (období 2005, 2010, 2015 -2019) a za VETUNI 

(období 2020 a 2021).   

Počet poprvé zapsaných (dále jen zapsaných) cizinců do DSP na VFU se pohyboval od 8 cizinců v roce 

2010 po 15 cizinců v roce 2015 2018, v průměru ročně se do DSP zapsalo 13 cizinců. Podíl cizinců na 

celkovém počtu zapsaných do DSP na VFU se ve třech letech sledovaného období (2005, 2015 a 

2016), pohyboval nad průměrem za všechny vysoké školy (VŠ) v ostatních letech s výjimkou roku 

2019 mírně pod tímto průměrem. Propad v tomto roce vedl k zaostávání VFU za průměrem v období 

2015 – 2019 o 2 p.b. ( 23 % vs. 25 %).  

Na Veterinární univerzitu (VETUNI) se do DSP zapsalo v roce 2020 pouze 6 cizinců, v roce 2021 o dva 

cizince více, roční průměrný podíl cizinců na celkovém počtu zapsaných byl nižší o 8 p.b., než byl 

průměr za všechny VŠ s ohledem na nepříznivý rok 2020. Další roky ukáží, zda se VETUNI podaří držet 

krok s vývojem za všechny VŠ, rok 2021 představuje příznivý obrat.  
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Graf 52: Cizí státní příslušníci poprvé zapsaní do doktorských studijních programů na VFU/ VETUNI 

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní propočty 

 

Vývoj počtu a podílu cizinců absolventů DSP podléhá poměrně silným meziročním výkyvům. V roce 

2005 neabsolvoval žádný cizinec, v následujících letech se počty cizinců absolventů zvyšovaly a 

maxima dosáhly v roce 2017, kdy absolvovalo 11 cizinců. V průměru let 2015 – 2019 ročně na VFU 

absolvovalo 6 cizinců, na VETUNI v letech 2020 – 2021 průměrně 5 cizinců.  

S výjimkou let 2015 a 2019 se cizinci na celkovém počtu absolventů DSP na VFU podíleli vyšší měrou, 

než byl průměr za všechny VŠ, což se odrazilo ve čtyřbodovém předstihu VFU před tímto průměrem 

za roky 2015 – 2019 (20 % vs. 16 %). Na VETUNI v ročním průměru let 2020 – 2021 absolvovali 4 

cizinci, jejich podíl na celkovém počtu absolventů byl v roce 2020 mírně nad průměrem za všechny 

VŠ,  v roce následujícím naopak pod tímto průměrem.  

Graf 53: Absolventi cizinci doktorských studijních programů na VFU/ VETUNI  

 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní propočty 
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Úspěšnost cizinců při ukončování DSP je s ohledem na konstrukci ukazatele vyjádřena celkově za VEF 

a VETUNI. Na základě ukazatele, který ilustruje úspěšnost cizinců při ukončování DSP ve vazbě na 

úspěšnost jejich českých kolegů, lze konstatovat, že cizinci byli méně úspěšní než čeští studenti. 

Cizinci se na počtu studentů DSP v letech 2014-2018 podíleli 20 %, na absolventech v letech 2017-

2021 19 %.  

Jak ilustruje následující tabulka, nejotevřenější DSP vykazovala Farmaceutická fakulta, na které cizinci 

tvořil v průměru let 2017 – 2019 téměř polovinu všech zapsaných do DSP, nejmenší zájem projevili 

cizinci o DSP nabízené Fakultou veterinární hygieny a ekologie. Situace na VETUNI byla v letech 2020 

– 2021 z hlediska průměrného ročního podílu zapsaných cizinců do DSP vyrovnaná, cizinci na obou 

fakultách představovali cca ¼ všech zapsaných do DSP.  

Tabulka 15: Podíl cizinců zapsaných do DSP podle jednotlivých fakult  

  2017 2018 2019 průměr 2020 2021 průměr  

VEF 20% 26% 22% 23%       

Fakulta veterinárního lékařství 13% 32% 13% 20%       

Fakulta veterinární hygieny a ekologie 18% 8% 6% 11%       

Farmaceutická fakulta 26% 56% 54% 45%       

VETUNI         19% 30% 24% 

Fakulta veterinárního lékařství         25% 22% 24% 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie         15% 33% 24% 
Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní propočty 

Cizinci zapsaní do DSP ve sledovaných letech pocházeli ze tří až čtyř zemí. Pouze občané Slovenské republiky se 

do DSP zapisovali každoročně, jejich podíl se na celkovém počtu zapsaných cizinců snižoval z 80 % v roce 2017 

na 63 % v roce 2021.  

Tabulka 16: Země s nejvyšším počtem poprvé zapsaných cizinců do DSP na VEF a VETUNI 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Slovenská republika 5 4 8 12 9 

Jordánské hášimovské království 1         

Ukrajina 1         

Bosna a Hercegovina   1 1     

Republika Kazachstán   1       

Spolková republika Německo     1     

Řecká republika       1   

Polská republika       1   

Portugalská republika       1   

Libanonská republika         1 

Ruská federace         1 

nezjištěno  1         

Podíl vybraných zemí na celkovém počtu cizinců  100% 100% 100% 100% 100% 

Podíl občanů Slovenska na celkovém počtu cizinců  63% 67% 80% 80% 82% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní propočty 
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VEF i VETUNI využívají možnosti předepsat plnou úhradu nákladů spojených se studiem DSP v cizím 

jazyce velmi sporadicky. V období 2015-2021 bylo této možnosti využito pouze v roce 2016 u tří 

cizinců a v roce 2021 u jednoho cizince.  

 

Shrnutí 
Většině vysokých škol (VŠ) zahrnutých do segmentu 3 se podařilo výrazným způsobem zvýšit zájem 

cizinců o své doktorské studijní programy (DSP). Počet poprvé zapsaných cizinců do DSP v roce 2021 

byl ve srovnání s rokem 2005 vyšší na 12 VŠ z celkového počtu 15 VŠ. U dvou VŠ byl počet zapsaných 

cizinců do DSP shodný v těchto krajních rocích, a to u Technické univerzity Liberec a Veterinární 

univerzity Brno, u jediné VŠ byl počet zapsaných do DSP v roce 2021 nižší než v roce 2005, a to u 

Vysoké školy ekonomické. Pro všechny VŠ je charakteristické, že roky, kdy docházelo k meziročním 

nárůstům počtu zapsaných cizinců, byly střídány roky s jejich poklesem.  Celkově však převážil růstový 

trend.  

Cizinci zapsaní do DSP na všech sledovaných VŠ hrají stále významnější roli v celkovém počtu 

zapsaných do DSP. Jejich podíl byl v roce 2021 vyšší ve srovnání s rokem 2005, a to i na těch VŠ, které 

vykázaly buď nulový, nebo záporný přírůstek v roce 2021 ve srovnání s rokem 2005. V ročním 

průměru za období 2015-2021 se cizinci na celkovém počtu zapsaných do DSP podíleli od 10 % na 

Univerzitě Hradec Králové po 37 % na Univerzitě Tomáše Bati. Nad průměrem za všechny VŠ, který 

dosahoval 27 %, se pohybovalo 5 VŠ z tohoto segmentu – již zmíněná Univerzita Tomáše Bati, dále 

Mendelova Univerzita (36 %), Jihočeská univerzita (34 %), Česká zemědělská univerzita (32 %) a 

Technická univerzita Liberec (29 %). Ostatní VŠ na celkový průměr nedosáhly, výrazný odstup od 

průměru je patrný kromě již zmíněné Univerzity Hradec Králové, také u Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně (12 %), Západočeské univerzity (15 %) a v posledních letech i na Vysoké škole ekonomické. 

Pozitivní trend se prosadil i u cizinců absolventů, jejich počet v roce 2021 převyšoval počet v roce 

2005. Specifická byla situace na Slezské univerzitě, na které v těchto dvou letech neabsolvoval žádný 

cizinec. Obdobně i na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně cizinci neabsolvovali každoročně, ale pouze 

v několika letech sledovaného období. V období let 2015-2021 se v souhrnu za všech 25 VŠ cizinci 

podíleli na celkovém počtu absolventů DSP 17 %. Nad tímto průměrem se nacházela Mendelova 

univerzita (28 %), Univerzita Tomáše Bati (27 %), Technická univerzita Liberec (26 %), Jihočeská 

univerzita (24 %). Výrazně pod tímto průměrem, obdobně jako v případě podílu zapsaných cizinců 

zůstává Západočeská univerzita (6 %) a Univerzita Hradec Králové (8 %), u ostatních VŠ dosahoval 

odstup od průměru 1-3 p.b. Pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně a Slezskou univerzitu nebyl 

průměr počítán s ohledem na shora zmíněné skutečnosti.  

VŠ věnují velkou pozornost akreditaci DSP v cizích jazycích. U osmi z patnácti sledovaných VŠ tvoří 

více jak 40 % celkového počtu akreditovaných DSP, prvenství v tomto ohledu patří VŠCHT s 50% 

podílem, poslední místo zaujímá OU s 17% podílem. Rozsah akreditovaných DSP v cizím jazyce však 

není zárukou vysokého zájmu cizinců o studium na příslušné škole. Na OU se cizinci na průměrném 

počtu zapsaných v letech 2015-2021 podíleli pouze o 4 p.b. méně než na VŠCHT.  

Cizinci ve srovnání s českými studenty DSP jsou na základě zvoleného proxy ukazatele stejně úspěšní 

při ukončování DSP na Vysoké škole chemicko technologické a Západočeské univerzitě, naopak méně 
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úspěšní na Veterinární univerzitě a České zemědělské univerzitě. Na ostatních školách cizinci vykazují 

vyšší míru úspěšnosti než jejich české protějšky.  

Mezi fakultami jednotlivých VŠ existují výrazné rozdíly z hlediska podílu cizinců na zapsaných do DSP. 

Pouze ve čtyřech VŠ tohoto segmentu se na všech jejich fakultách zapsali cizinci do DSP každoročně 

v období 2017-2021. Jedná se o, a Veterinární univerzitu. V rámci těchto čtyř škol je nejvyrovnanější 

postavení fakult na Veterinární univerzitě, na které rozdíl v podílu zapsaných cizinců na fakultě 

s nejvyšším a nejnižší hodnotou tohoto ukazatele dosahuje pouze 5 p.b. (Fakulta veterinárního 

lékařství – 21 %, Fakulta veterinární hygieny a ekologie - 15 %). Mírně vyšší osmibodový rozdíl 

existuje na Vysoké škole chemicko-technologické (Fakulta chemicko-inženýrská – 30 %, Fakulta 

potravinářské a biochemické technologie – 22 %. Vyšší než padesátibodový rozdíl existuje mezi 

fakultami na České zemědělské univerzitě a Mendelově univerzitě. Na České zemědělské univerzitě 

se jedná o rozdíl mezi Fakultou tropického zemědělství (72 %) a Technickou fakultou (14 %), na 

Mendelově univerzitě mezi Provozně ekonomickou fakultou (77 %) a Zahradnickou fakultou (21 %).  

Do DSP se zapisují cizinci z poměrně širokého spektra zemí, které se každoročně obměňuje u 

některých VŠ výrazně, jiným se daří udržovat zájem občanů z užšího okruhu zemí. Většinou se jedná o 

3-4 země, jejichž občané se do DSP zapisovali ve sledovaném období každoročně. O DSP realizované 

Vysokou školou chemicko-technologickou měli v období let 2017-2021 trvale zájem občané Indie, 

Slovenské republiky, Ruské federace a Ukrajiny, na České zemědělské univerzitě se každoročně 

v tomto období zapsali občané Indie, Slovenska, Ruské federace, Íránské islámské republiky a 

Ghanské republiky, na Univerzitě Tomáše Bati to byli opět občané Indie, Slovenska, ale také občané 

Vietnamské socialistické republiky. O studium DSP na univerzitách zahrnutých do tohoto segmentu 

mají zájem především občané méně vyspělých asijských a afrických zemí, z členských států Evropské 

unie se kromě Slovenska jedná zejména o občany Německé spolkové republiky.  

Občané Slovenské republiky se výrazným způsobem podílejí na celkovém počtu zapsaných cizinců na 

Veterinární univerzitě, a to ¾ v průměru let 2017-2021 následovanou Ostravskou univerzitou s 41% 

podílem.  Naopak na Technické univerzitě Liberec a Jihočeské univerzitě tvořili pouze 5 % zapsaných 

cizinců. Z hlediska absolutního počtu zapsaných do DSP vede Mendelova univerzita, kam se 

v průměru let 2017-2021 zapsalo ročně 18 občanů SR a Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

se 17 zapsanými.  

VŠ tvořící segment 3 zastávají odlišnou politiku s ohledem na využívání institutu samoplátců. Pět VŠ 

předepisuje plnou úhradu nákladů na DS více jak 50 % zapsaných cizinců do DSP pocházejících ze 

zemí mimo Slovensko. V průměru za období 2015-2021 byla v tomto ohledu nejaktivnější Univerzita 

Tomáše Bati s 90% podílem a Vysoká škola báňská – Technická univerzita se 78% podílem. Naopak 

nulový podíl vykázala Jihočeská univerzita a Univerzita Pardubice. Slezská univerzita, Veterinární 

univerzita a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nepředepisovaly plnou úhradu nákladů každoročně, 

ale pouze v několika letech daného období. Univerzity s nulovým nebo nízkým podílem samoplátců 

upřednostňují povzbuzení zájmu cizinců o studium DSP a tím posilování mezinárodního prostředí na 

svých vysokých školách před finančním přínosem.  

Vliv umístění jednotlivých VŠ v QS žebříčku srovnávajícím celosvětové univerzity na zájem cizinců o 

nabízené DSP není přímočarý, pro tento segment VŠ neplatí, že lepší umístění v těchto žebříčcích 

znamená i vyšší podíl cizinců na zapsaných do DSP. Je však zřejmé, že ty VŠ, které se nedostaly do 

hodnocení patnácti set univerzit, se potýkají s nižším zájmem cizinců o DSP. Cizinci zapsaní do DSP na 
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jedenácti VŠ hodnocených tímto žebříčkem, tvořili 25 % celkového počtu zapsaných, na čtyřech VŠ, 

které se v žebříčku neumístily pouze 18 %.  

Tabulka shrnující hodnoty vybraných ukazatelů za všechny VŠ z tohoto segmentu je obsažena 

v Příloze.  
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Příloha  
 

Vysoká škola chemicko-technologická 

Tabulka 17: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných do DSP na jednotlivých 
fakultách VŠCHT  

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 2017-2021 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 17% 29% 29% 27% 23% 25% 

Fakulta chemické technologie 10% 26% 33% 29% 30% 25% 

Fakulta technologie ochrany prostředí 16% 44% 24% 24% 20% 26% 

Fakulta potravinářské a biochemické technologie 19% 20% 23% 32% 15% 22% 

Fakulta chemicko-inženýrská 31% 36% 35% 22% 26% 30% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Tabulka 18: Podíl zahraničních absolventů DSP na celkovém počtu absolventů DSP na jednotlivých fakultách VŠCHT 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 2017-21 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 12% 17% 14% 22% 21% 19% 

Fakulta chemické technologie 5% 24% 19% 14% 31% 22% 

Fakulta technologie ochrany prostředí 0% 10% 20% 29% 11% 17% 

Fakulta potravinářské a biochemické technologie 17% 13% 8% 24% 26% 18% 

Fakulta chemicko-inženýrská 18% 14% 13% 32% 6% 16% 

 Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Jihočeská univerzita 

Tabulka 19: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných na jednotlivých fakultách JU 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 25% 35% 37% 36% 45% 36% 

Zdravotně sociální fakulta 0% 0% 0% 20% 20% 8% 

Filozofická fakulta 0% 18% 8% 0% 40% 13% 

Zemědělská fakulta 0% 0% 4% 31% 12% 9% 

Teologická fakulta 11% 31% 33% 0% 25% 20% 

Přírodovědecká fakulta 46% 48% 68% 57% 73% 58% 

Pedagogická fakulta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ekonomická fakulta 29% 38% 10% 9% 24% 22% 

Fakulta rybářství a ochrany vod 75% 79% 90% 50% 81% 75% 

 Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Tabulka 20: Podíl cizinců absolventů DSP na celkovém počtu absolventů na jednotlivých fakultách JU 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 25% 21% 25% 33% 36% 29% 

Zdravotně sociální fakulta 0% 13% 0% 0% 0% 3% 

Filozofická fakulta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



58 
 

Zemědělská fakulta 0% 0% 0% 0% 20% 5% 

Teologická fakulta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Přírodovědecká fakulta 30% 40% 34% 43% 50% 42% 

Pedagogická fakulta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ekonomická fakulta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fakulta rybářství a ochrany vod 70% 67% 62% 75% 60% 66% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Česká zemědělská univerzita 

Tabulka 21: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných na jednotlivých fakultách ČZU   

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

ČZU 28% 39% 39% 31% 42% 36% 

Provozně ekonomická fakulta 25% 31% 30% 11% 25% 24% 

Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 18% 33% 33% 30% 38% 31% 

Technická fakulta 22% 17% 14% 7% 12% 14% 

Fakulta lesnická a dřevařská 22% 42% 42% 37% 50% 38% 

Fakulta životního prostředí 29% 32% 43% 31% 47% 36% 

Fakulta tropického zemědělství 67% 79% 63% 64% 85% 72% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Tabulka 22: Podíl cizinců absolventů DSP na celkovém počtu absolventů na jednotlivých fakultách ČZU 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

ČUZ 10% 8% 16% 19% 26% 16% 

Provozně ekonomická fakulta 0% 6% 0% 0% 14% 4% 

Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 13% 3% 10% 17% 28% 14% 

Technická fakulta 0% 0% 33% 0% 0% 7% 

Fakulta lesnická a dřevařská 22% 13% 18% 20% 19% 18% 

Fakulta životního prostředí 7% 6% 7% 18% 33% 14% 

Fakulta tropického zemědělství 14% 30% 44% 75% 57% 44% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Mendelova univerzita 

Tabulka 23: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných na jednotlivých fakultách 
MENDELU 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Mendelova univerzita 38% 49% 39% 43% 45% 43% 

Provozně ekonomická fakulta 74% 74% 79% 77% 79% 77% 

Agronomická fakulta 21% 18% 22% 25% 26% 22% 

Lesnická a dřevařská fakulta 25% 42% 38% 19% 33% 32% 

Zahradnická fakulta (Lednice) 19% 29% 17% 14% 27% 21% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Poznámka: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Celoškolské pracoviště nevykázalo 
ve sledovaném období žádnou zapsanou osobu  

Tabulka 24: Podíl cizinců absolventů DSP na celkovém počtu absolventů na jednotlivých fakultách MENDELU 
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2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

Mendelova univerzita 20% 23% 27% 49% 35% 31% 

Provozně ekonomická fakulta 20% 60% 53% 88% 63% 57% 

Agronomická fakulta 14% 14% 19% 20% 9% 15% 

Lesnická a dřevařská fakulta 22% 11% 17% 38% 40% 26% 

Zahradnická fakulta (Lednice) 31% 0% 29% 67% 29% 31% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Poznámka: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Celoškolské pracoviště nevykázalo 
ve sledovaném období žádnou absolvující osobu  

 

Technická univerzita Liberec 

Tabulka 25: Podíl zahraničních studentů poprvé zapsaných do  DSP na celkovém počtu studentů DSP na jednotlivých 
fakultách TUL 

 
2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Technická univerzita v Liberci 25% 33% 40% 22% 26% 29% 

Fakulta strojní 36% 25% 39% 39% 21% 32% 

Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií 0% 38% 56% 32% 29% 31% 

Ekonomická fakulta 25% 50% 30% 0% 33% 28% 

Fakulta textilní 13% 33% 69% 22% 30% 33% 

Fakulta umění a architektury 0% 0% 13% 0% 0% 3% 

Celoškolská pracoviště 43% 57% 13% 
  

23% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Tabulka 26: Podíl zahraničních absolventů DSP na celkovém počtu absolventů DSP na jednotlivých fakultách TUL 

 
2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Technická univerzita v Liberci 29% 18% 33% 32% 35% 29% 

Fakulta strojní 8% 8% 18% 50% 40% 25% 

Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií 13% 20% 14% 0% 25% 14% 

Ekonomická fakulta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fakulta textilní 77% 75% 88% 50% 40% 66% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Univerzita Hradec Králové  

Tabulka 27: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných na jednotlivých fakultách UHK   

 
2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

UHK 6% 10% 24% 6% 8% 11% 

Fakulta informatiky a managementu 25% 10% 14% 14% 10% 15% 

Filozofická fakulta 9% 16% 41% 6% 7% 16% 

Přírodovědecká fakulta 0% 8% 18% 0% 7% 7% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Poznámka: Na pedagogické fakultě byli ve sledovaném období zapsaní pouze občané ČR 
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Tabulka 28: Podíl cizinců absolventů DSP na celkovém počtu absolventů na jednotlivých fakultách UHK 

 
2019 2020 2021 průměr 

UHK 4% 18% 25% 16% 

Pedagogická fakulta 0% 14% 0% 5% 

Fakulta informatiky a managementu 20% 0% 29% 16% 

Filozofická fakulta 0% 40% 20% 20% 

Přírodovědecká fakulta 0% 0% 25% 8% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Poznámka: V letech 2017 – 2019 neabsolvovali žádní cizinci  

Univerzita Tomáše Bati  

Tabulka 29: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných na jednotlivých fakultách UTB 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 38% 34% 38% 47% 35% 38% 

Fakulta technologická 28% 0% 9% 20% 17% 15% 

Fakulta managementu a ekonomiky 73% 60% 59% 78% 65% 67% 

Fakulta multimediálních komunikací 25% 36% 35% 13% 57% 33% 

Fakulta aplikované informatiky 24% 25% 40% 31% 29% 30% 

Fakulta humanitních studií 0% 0% 17% 0% 0% 3% 

Fakulta logistiky a krizového řízení * * * * * * 

celoškolská pracoviště 15% 44% 67% 55% 22% 41% 

 Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
Vysvětlivka: *) Fakulta neposkytuje DSP  

Tabulka 30: Podíl cizinců absolventů DSP na celkovém počtu absolventů na jednotlivých fakultách UHK 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 19% 30% 25% 33% 34% 28% 

Fakulta technologická 20% 4% 17% 47% 36% 25% 

Fakulta managementu a ekonomiky 36% 79% 63% 71% 50% 60% 

Fakulta multimediálních komunikací 25% 33% 0% 0% 100% 32% 

Fakulta aplikované informatiky 0% 0% 25% 0% 14% 8% 

Fakulta humanitních studií * 0% 0% 0% 0% 0% 

Fakulta logistiky a krizového řízení * * * * * * 

celoškolská pracoviště       100% 0% 50% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Ostravská univerzita 

Tabulka 31: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných na jednotlivých fakultách OSU   

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

Ostravská univerzita 13% 31% 30% 23% 21% 23% 

Lékařská fakulta 11% 8% 16% 27% 19% 16% 

Fakulta sociálních studií 0% 25% 17% 25% 10% 15% 

Filozofická fakulta 8% 40% 33% 30% 30% 28% 
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Přírodovědecká fakulta 21% 39% 44% 23% 27% 31% 

Pedagogická fakulta 7% 22% 22% 0% 7% 12% 

Fakulta umění 33% 0% 0% 50%  * 21% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
Vysvětlivka: *) v daném roce nikdo neabsolvoval 

Tabulka 32: Podíl cizinců absolventů DSP na celkovém počtu absolventů na jednotlivých fakultách OSU 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Ostravská univerzita 20% 13% 13% 8% 13% 13% 

Lékařská fakulta 0% 14% 0% 0% 0% 3% 

Fakulta sociálních studií 0% 0% 33% 0% 0% 7% 

Filozofická fakulta 27% 11% 9% 0% 18% 13% 

Přírodovědecká fakulta 28% 19% 17% 19% 20% 20% 

Pedagogická fakulta 0% 0% 0% * 0% 0% 

Fakulta umění 0% 0% 20% 0% * 5% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
Vysvětlivka: *) v daném roce nikdo neabsolvoval 

Univerzita Pardubice 

Tabulka 33: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných na jednotlivých fakultách UPCE   

 
2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Univerzita Pardubice 25% 21% 15% 32% 25% 24% 

Fakulta filozofická 33% 24% 7% 33% 33% 26% 

Fakulta chemicko-technologická 12% 14% 17% 39% 17% 20% 

Fakulta ekonomicko-správní 83% 75% 33% 50% 43% 57% 

Dopravní fakulta Jana Pernera 24% 18% 11% 9% 17% 16% 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 0% 25% 8% 17% 60% 22% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Tabulka 34: Podíl cizinců absolventů DSP na celkovém počtu absolventů na jednotlivých fakultách UPCE 

 
2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Univerzita Pardubice 19% 22% 20% 14% 23% 20% 

Fakulta filozofická 14% 14% 0% 0% 0% 6% 

Fakulta chemicko-technologická 15% 22% 14% 7% 18% 15% 

Fakulta ekonomicko-správní 17% 50% 20% 75% 100% 52% 

Dopravní fakulta Jana Pernera 30% 20% 60% 25% 50% 37% 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 50% 20% 0% 0% 0% 14% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
 
Západočeská univerzita 
 
Tabulka 35: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných do DSP na ZČU  

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

ZČU 13% 16% 13% 18% 30% 18% 
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Fakulta strojní 4% 17% 8% 3% 17% 10% 

Fakulta elektrotechnická 0% 21% 16% 42% 36% 23% 

Fakulta právnická 0% 10% 0% 0% 0% 2% 

Filozofická fakulta 39% 18% 28% 19% 18% 24% 

Fakulta ekonomická 0% 0% 22% 13% 45% 16% 

Fakulta aplikovaných věd 27% 21% 8% 19% 43% 24% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Tabulka 36: Podíl zahraničních absolventů DSP na celkovém počtu absolventů DSP na ZČU 

 
2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

ZČU 2% 2% 4% 5% 13% 5% 

Fakulta strojní 0% 0% 9% 0% 15% 5% 

Fakulta elektrotechnická 0% 0% 8% 0% 0% 2% 

Filozofická fakulta 9% 9% 0% 11% 50% 16% 

Fakulta pedagogická 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fakulta ekonomická 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fakulta aplikovaných věd 0% 0% 0% 9% 12% 4% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
 

Tabulka 37: Podíl zahraničních studentů DSP na celkovém počtu studentů DSP na jednotlivých fakultách VŠB–TU 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20% 20% 23% 16% 20% 20% 

Fakulta stavební 30% 29% 29% 0% 30% 24% 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 25% 0% 0% 26% 15% 13% 

Fakulta strojní 9% 7% 0% 6% 13% 7% 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 34% 28% 37% 31% 42% 34% 

Hornicko-geologická fakulta 16% 21% 13% 5% 13% 14% 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 6% 9% 26% 15% 7% 13% 

Ekonomická fakulta 10% 43% 35% 15% 8% 22% 

celoškolská pracoviště 27% 8% 33%     23% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
Vysvětlivka: celoškolská pracoviště nejsou v letech 2020 a 2021 ve statistikách poprvé zapsaných uváděna  

Tabulka 38: Podíl zahraničních absolventů DSP na celkovém počtu absolventů DSP na jednotlivých fakultách VŠB–TU 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 13% 15% 18% 19% 22% 18% 

Fakulta stavební 0% 0% 0% 50% 33% 17% 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 0% 13% 22% 0% 0% 7% 

Fakulta strojní 11% 0% 20% 8% 13% 10% 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 24% 33% 25% 40% 42% 33% 

Hornicko-geologická fakulta 14% 17% 0% 9% 14% 11% 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 17% 18% 12% 25% 14% 17% 
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Ekonomická fakulta 14% 14% 67% 13% 25% 27% 

celoškolská pracoviště 0% 20% 20% 33% 33% 13% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

 

Vysoká škola ekonomická  

Tabulka 39: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných do DSP na VŠE  

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Vysoká škola ekonomická v Praze 21% 17% 27% 19% 14% 20% 

Fakulta financí a účetnictví 37% 12% 33% 14% 0% 19% 

Fakulta mezinárodních vztahů 10% 16% 29% 21% 36% 23% 

Fakulta podnikohospodářská 32% 43% 27% 23% 36% 32% 

Fakulta informatiky a statistiky 0% 17% 29% 21% 7% 15% 

Národohospodářská fakulta 12% 0% 10% 14% 0% 7% 

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 0% 0% 20% 29% 13% 12% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Tabulka 40: Podíl zahraničních absolventů DSP na celkovém počtu absolventů DSP na VŠE 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr  

Vysoká škola ekonomická v Praze 16% 14% 14% 21% 16% 16% 

Fakulta financí a účetnictví 19% 27% 40% 11% 13% 22% 

Fakulta mezinárodních vztahů 18% 19% 0% 33% 29% 20% 

Fakulta podnikohospodářská 20% 13% 21% 25% 33% 22% 

Fakulta informatiky a statistiky 20% 0% 20% 22% 0% 12% 

Národohospodářská fakulta 0% 17% 0% 0% 0% 3% 

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 0% 0% 0% 0%  * 0% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Vysvětlivka: *) v tomto roce neabsolvoval nikdo  

 

Slezská univerzita v Opavě 

Tabulka 41: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných na jednotlivých fakultách SU 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

Slezská univerzita v Opavě 22% 17% 14% 0% 25% 16% 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta 36% 27% 11% 0% 0% 15% 

Fakulta veřejných politik v Opavě 0% 0% * 0% * 0% 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0% 0% 33% 0% 17% 10% 

celoškolská pracoviště * 0% 0% * 64% 21% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
Vysvětlivka: *) v daném roce se do DSP nezapsala žádná osoba 

Tabulka 42: Podíl cizinců absolventů DSP na celkovém počtu absolventů na jednotlivých fakultách SU 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 
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Slezská univerzita v Opavě 22% 17% 14% 0% 25% 16% 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta 36% 27% 11% 0% 0% 15% 

Fakulta veřejných politik v Opavě 0% 0% * 0% * 0% 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0% 0% 33% 0% 17% 10% 

celoškolská pracoviště * 0% 0% * 64% 21% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
Vysvětlivka: *) v daném roce DSP neabsolvovala žádná osoba 

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

Tabulka 43: Podíl cizinců poprvé zapsaných do DSP na celkovém počtu poprvé zapsaných na jednotlivých fakultách UJEP 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

UJEP 17% 4% 7% 32% 10% 14% 

Filozofická fakulta 50% 0% 0% 13% 0% 13% 

Fakulta strojního inženýrství 8% 0% 33% 0% 0% 8% 

Pedagogická fakulta 9% 0% 0% 0% 0% 2% 

Přírodovědecká fakulta 0% 0% 25% 0% 0% 5% 

Fakulta sociálně ekonomická 18% 0% 0% 54% 22% 19% 

Fakulta životního prostředí 25% 0% 0% 60% 50% 27% 

Fakulta umění a designu 38% 40% 17% 0% 33% 26% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 

Tabulka 44: Podíl cizinců absolventů DSP na celkovém počtu absolventů na jednotlivých fakultách UJEP 

  2017 2018 2019 2020 2021 průměr 

UJEP 10% 17% 0% 7% 25% 12% 

Filozofická fakulta 25% 0% * 0% 67% 23% 

Fakulta strojního inženýrství 0% 50% 0% 0% 0% 10% 

Pedagogická fakulta * 0% 0% 0% 50% * 

Přírodovědecká fakulta 0% * 0% 0% 0% * 

Fakulta sociálně ekonomická * * * * 0% * 

Fakulta životního prostředí * * 0% 0% * * 

Fakulta umění a designu 8% * 0% 50% 14% 18% 

Zdroj: MŠMT, Statistika výkonových ukazatelů veřejných a soukromých vysokých škol ČR, vlastní výpočty 
Vysvětlivka: * v daném roce na dané fakultě neabsolvovala žádná osoba   

Tabulka 45: Vybrané ukazatele za VŠ zahrnuté do segmentu 3 

  

roční průměr za období 2015-2021 

úspěšnost 
ukončování 

DSP 

podíl DSP 
akreditovaných 
v cizím jazyce 
na celkovém 
počtu 
akreditovaných 
DSP 

umístění 
v QS 

žebříčku 

 počet cizinců podíl cizinců  podíl 
zapsaných 

cizinců 
samoplátců na 

zapsaných 
cizincích 

podíl 
občanů SR 

na 
zapsaných 
cizincích 

zapsaní absolventi  zapsaní absolventi  

VŠCHT 40 12 24% 16% 11% 21% 0 p.b. 50% 358 

JU 42 16 34% 24% 0% 6% 7 p.b 39% 701-750 

ČZU 72 71 32% 15% 3% 10% 4 p.b 49% 801-1000 
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MENDELU 60 18 36% 28% 65% 27% 6 p.b. 37% 801-1000 

TUL 17 8 29% 26% 43% 5% 5 p.b. 37% 801-1000 

UHK 5 1 10% 8% 65% 49% 4 p.b. 28% 801-1000 

UTB 39 11 37% 27% 90% 21% 5 p.b. 47% 
1001-
1200 

OU 18 6 20% 14% 13% 43% 1 p.b. 17% 
1001-
1200 

UPCE 16 8 22% 16% 0% 16% 7 p.b. 44% 
1001-
1200 

ZČU 17 4 15% 6% 25% 21% 0 p.b. 42% 
1201-
1400 

VŠB-TU 51 17 20% 16% 78% 33% 3 p.b. 47% 
1201-
1400 

VŠE 20 8 19% 15% 66% 36% 3 p.b. 44% 0 

SU 5 * 18% * ** *** 1 p.b. 23% 0 

VEF, 
VETUNI 11 6 23% 19% ** 74% 

1 p.b. 
44% 

0 

UJEP 7 * 12% * ** *** 5 p.b. 26% 0 

Vysvětlivky: * cizinci absolvovali pouze v některých letech sledovaného období; ** samoplátci pouze 

v několika letech sledovaného období; *** občané SR se do DSP zapsali pouze v několika letech 

sledovaného období; červené písmo znamená nižší úspěšnost cizinců než občanů ČR 
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