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ŽEBŘÍ ČEK VYSOKÝCH ŠKOL 
V porot ě odpovídalo 15 expert ů na otázku, jakou školu by doporu čili zájemci 
o studium. Mezi respondenty pat řila ředitelka Sociologického ústavu a jeho 
přední v ědci, zakladatelé agentur po výzkum ve řejného mín ění nebo experti z 
blízkých obor ů. Na první místo často řadili dv ě nebo i t ři fakulty. 
 Zvít ězila FSS Masarykovy univerzity, na první místo ji z ařadilo 11 
oslovených. „Má nejlépe p řipravené programy, systém výuky, elektronickou 
podporu,  je vnit řně integrovaná. Systém p řípravy „mladých nástupc ů“ 
pokládám nejen za promyšlený, ale také za lidsky ve lmi citlivý a d ůstojný.“ 
- „Není špatná, ale absolventi jsou p říliš akademicky zam ěření.“ 
- „U nás podle mne nejlepší, jediná aspo ň trochu srovnatelná se zahrani čím; 
i proto tam sám u čím - dojíždím z Prahy.“ 
 O FSS mluvili experti nejvíc, i ti z konkuren čních fakult. „Pro nás 
je referen čním rámcem srovnání hlavn ě brn ěnská katedra, které vtiskl 
osobitý ráz zakladatel Ivo Možný, a samoz řejm ě evropské univerzity, kam 
naši studenti opravdu hojn ě jezdí. Brno ud ělalo radikální prom ěnu studia, 
zejména na magisterské úrovni (anglická výuka a 15k reditové kurzy), nás 
ješt ě čeká.“ 
 Druhá t ěsně skon čila FSV UK s osmi prvními místy. „FSV v Praze 
podle mne na tom byla p řed n ěkolika lety lépe než FF UK, ztratila ale 
v poslední dob ě dynamiku i jasnou orientaci.“ 
 T řetí byla sociologie z FF UK, na tuto pozici ji řadí jedenáct 
dotázaných. „O té skoro nic nevím, ale i to je zprá va.“  
– „Je tradi ční,nevýbojná, s vyrovnanou úrovní; problém tu z řejm ě je se 
zkostnat ělostí celé FF UK.“ 
 O mladé FF Z ČU v ětšina p řiznala, že ji nezná. „V ůbec bych 
nedoporu čil, i kv ůli akademické kultu ře, kterou Plze ň proslula,“ řekl jeden 
porotce s narážkou na plagiátorskou aféru bývalého prorektora Ivo T. 
Budila. 
Jiný ji hájil: „Zatím nemám zkušenost, ale vzhledem  k tomu, že katedru vede 
vynikající v ědec Martin Kreidl s dv ěma doktoráty, nepochybuji o rostoucí 
kvalit ě absolvent ů.“ 
 
Seznam porotc ů a další odpov ědi na www.ihned.cz  

 


