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SOUHRN 

Studie analyzuje systémy přijímacího řízení na vysoké školy v deseti zemích: v členských 

státech Evropské unie (Francie, Německo, Itálie, Slovinsko, Švédsko a Spojené království), 

v jedné kandidátské zemi (Turecko) a ve třech zemích, které jsou obvykle používány pro 

mezinárodní srovnání (Austrálie, Japonsko a USA). Analýza přijímacího řízení je prováděna 

ze tří hledisek: rovnosti, kvality a mobility studentů. 

 

K dosažení výzkumného záměru jsou použity různé metody: posouzení odborné literatury 

o vysokých školách a vzdělávací politice, rozhovory se zúčastněnými stranami a popisná 

analýza statistických souborů dat. Vzhledem k poměrně málo strukturovaným údajům 

a malému počtu případových studií jsou vědečtí pracovníci opatrní, pokud jde o zobecnění 

předkládaných závěrů, a to zejména s ohledem na velkou rozmanitost postupů 

a požadavků zjištěných v deseti analyzovaných zemích. 

 

Vzhledem k těmto omezením určila studie případné potřeby dalšího výzkumu, mezi něž 

patří např. systematická a důkladná analýza vztahu mezi rovností a kvalitou přijímacího 

řízení se zaměřením na to, jak různé systémy definovat a sladit s pojmem „spravedlivé“ 

zacházení a jaký mají nejnovější trendy  ve vysokoškolském vzdělávání vliv na požadavky 

přijímacího řízení. 

 

Studie je rozdělena do sedmi kapitol. Kapitola 1 uvádí souvislosti a klíčové pojmy, které 

studie používá. Kapitola 2 popisuje použité metody. Kapitola 3 poskytuje přehledné 

informace o přijímacím řízení ve vybraných zemích. Kapitoly 4, 5 a 6 hodnotí tyto systémy 

ze všech tří hledisek: rovnosti (kapitola 4), kvality (kapitola 5) a mobility (kapitola 6). 

Kapitola 7 obsahuje závěry a politická doporučení pro Evropský parlament a členské státy 

a předkládá návrhy na ověření proveditelnosti těchto doporučení. 

 

Na základě těchto kapitol byly vypracovány hlavní závěry týkající se rovnosti, kvality 

a mobility. 

Hlavní závěry týkající se rovnosti 

 Přijímací řízení je důležitou součástí rovnosti v přístupu k vysokoškolskému 

vzdělání. Tento přístup ale musí zahrnovat procesy, k nimž dochází před přijetím 

a po zápisu na vysokou školu. 

 Přijímací řízení se neomezuje jen na přijetí na vysoké školy, ale mělo by také 

přispívat k úspěšnosti studentů v průběhu jejich vysokoškolského studia 

a poskytovat jim odpovídající studijní programy.  

 Poskytování přesných informací před podáním přihlášky ke studiu zlepšuje 

schopnost studentů vybrat si vhodnou formu studia a může zajistit větší míru 

udržení studentů na vysokých školách a míru dokončování studia. 

 Zlepšení rovnosti příležitostí k vysokoškolskému vzdělávání je složité 

a neznamená automaticky otevřený přístup na vysokou školu. Nelehkým úkolem je 

zejména uznávání a rovnocennost dovedností, kompetencí a kvalifikace 

u netradičních studujících. 
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Hlavní závěry týkající se kvality 

 Přijetí zákonů týkajících se autonomie znamená provedení změn 

v přijímacím řízení, které povedou k tomu, že budou vedle sebe existovat tradiční 

centralizované formy řízení a systémy, které poskytují vysokým školám větší 

autonomii.  

 Centralizované řízení přijímacího procesu má zajišťovat jednotné standardy, ale 

vedle něho se ve stále větší míře vyskytuje autonomní přijímací řízení na některé 

vysoké školy. 

 Specializované sítě nebo agentury podporující výměnu osvědčených 

postupů pomáhají vysokým školám vytvářet své vlastní postupy přijímacího řízení.  

 Větší autonomie vysokých škol při přijímacím řízení by umožnila větší 

sladění studentů a studijních programů, ale mohla by vést i k administrativním 

chybám v případě vysokých škol, které nejsou schopny tento proces zvládnout.  

 Konání přijímacího řízení v dřívějším termínu může zabránit negativním 

dopadům na studenty a vysoké školy. 

 Mezinárodní zkušenosti ukazují, že úspěšnost studentů lze lépe odhadnout 

podle známek ze střední školy než podle skóre standardizovaných testů 

a maturitní zkoušky více odrážejí výsledky dosažené na střední škole. 

 Více různých kritérií pro přijetí a větší informovanost potenciálních studentů 

zajistí lepší odhad budoucí úspěšnosti studentů na vysoké škole.  

Hlavní závěry týkající se mobility1 

 Počet studentů zařazených do programů mobility, a to jak v EU, tak na 

mezinárodní úrovni, se zvyšuje. V některých zemích existují překážky pro 

mobilitu studentů, např. kvóty nebo různé režimy školného a finanční pomoci. 

 Ačkoli rovnocennost kvalifikace a diplomů získaných v rámci Evropské unie je 

celkem bez problému uznávána, transakční náklady na zpracování přihlášek 

z více zemí mohou být pro studenty a vysokoškolské instituce / agentury 

pro přijímání studentů vysoké.  

 Nicméně odůvodnění pro tyto transakční náklady je i nadále kvalitativní. Je 

třeba shromáždit srovnatelné celoevropské údaje týkající se formy mobility při 

prvním vstupu na vysokou školu. 

Doporučení pro větší spolupráci při přijímání studentů v celé Evropské unii 

V celé Evropě existuje prostor pro mnohem větší výměnu informací o požadavcích na přijetí 

studentů na vysoké školy. Opatření k usnadnění výměny informací a podpoře národních 

přijímacích agentur při zpracování přihlášek studentů v rámci mobility by snížila transakční 

náklady a zvýšila atraktivitu vysokoškolských vzdělávacích systémů EU pro zahraniční 

uchazeče. 

 

Tyto návrhy nemusí nutně znamenat větší harmonizaci přijímacího řízení, což by byl krok, 

který by byl v rozporu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)2. 

 

                                                 
1  Studie se soustředila na mobilitu v rámci EU (mobilita uchazečů z EU mezi členskými státy Evropské unie). 
2  Článek 165 Smlouvy o Evropské unii.  
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Tři možnosti postupu pro Evropskou unii 

Studie navrhuje tři možné postupy ke zlepšení rovnosti a kvality přijímacího řízení a na 

podporu mobility. Dvě z těchto doporučení by vyžadovala větší iniciativu ze strany institucí 

Evropské unie. 

 

 Možnost 1: Zachování základní linie, kdy studenti budou i nadále hledat 

informace v cílové zemi nebo v zemi původu. To by bylo z hlediska nákladů neutrální 

vůči evropským institucím, ale znamenalo by to poměrně vysoké transakční náklady, 

zejména pokud studenti podávají více přihlášek. 

 Možnost 2: Registr agentur pro přijímání studentů za účelem výměny 

osvědčených postupů. Evropská unie by mohla usnadnit výměnu informací 

o přijímacím řízení prostřednictvím evropského registru národních agentur pro 

přijímání studentů. Evropský registr by vyžadoval minimální zřizovací náklady, ale 

přinesl by řadu výhod: výměna informací by pomohla podpořit mobilitu, kvalitu 

a rovnost v přijímacím řízení a také uznávání kvalifikací. 

 Možnost 3: Systémová podpora pro více přihlášek do různých států. Evropské 

instituce by mohly vytvořit platformu, která by podpořila národní agentury pro 

přijímání studentů a studenty zařazené do programů mobility. 

 

Možnosti 2 a 3 znamenají určité zřizovací náklady, ale snižují transakční náklady na 

přihlášky ke studiu pro studenty, úředníky a vysoké školy ve všech členských státech. 

 

Studie doporučuje, aby Evropský parlament tyto tři možné způsoby postupu posoudil 

a otestoval jejich proveditelnost na setkání se zúčastněnými stranami. 

Doporučení pro národní vlády členských států EU 

Vzhledem k velké rozmanitosti vnitrostátních přijímacích řízení nedává studie pevný soubor 

doporučení národním vládám, nýbrž navrhuje určitou škálu možností pro volbu přístupu, 

které je třeba kriticky posoudit podle specifických rysů každé země. 

 

Co se týče rovnosti, studie doporučuje, aby členské státy: 

 vypracovaly v souladu s příslušnými národními tradicemi takový postup přijímacího 

řízení, který poskytne potenciálním uchazečům co nejvíce informací; 

 zjišťovaly v rámci přijímacího řízení schopnost studentů úspěšně absolvovat studium 

a získat diplom, nikoli pouze splnění kritérií pro přijetí; 

 vyhodnotily stávající postupy, pokud jde o netradiční studenty, a posoudily opatření, 

jako je zavedení (nebo rozšíření) možnosti uznávání předchozího učení v přijímacím 

řízení. 

 

Co se týče kvality, studie doporučuje, aby členské státy: 

 podněcovaly vysoké školy k zaměstnávání dostatečného počtu vysoce 

kvalifikovaných pracovníků, kteří budou přijímací řízení provádět; 

 podněcovaly přijímací orgány ke kritickému posouzení toho, jak stanovit termíny pro 

podávání přihlášek; 

 posilovaly spolupráci mezi vysokými a středními školami s cílem umožnit studentům 

činit informovaná rozhodnutí. 

 

Co se týče mobility, studie doporučuje, aby členské státy: 

 přislíbily, že zajistí výměnu informací o přihláškách ke studiu a údajů o zápisu podle 

země původu mezi všemi členskými státy EU; 

 odstranily překážky mobility studentů na každém stupni vysokoškolského 

vzdělávání, včetně přijetí do prvního ročníku vysoké školy. 
 


