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Obsah prezentace

Metodika

 Jak měřit úspěšnost ukončení 
doktorského studia?

 Liší se tato úspěšnost ukončení podle 
forem studia?

 Jaká je průměrná skutečná délka studia?

 Jaké jsou náklady na jednoho úspěšného 
absolventa?

Výsledky

Závěr

 Náměty na potřebné změny



Měření úspěšnosti ukončení

 V době, kdy stále narůstá počet studentů, není možné hodnotit míru 
úspěšnosti průřezově a je třeba přistoupit k podélnému 
(longitudinálnímu) přístupu

 Tento přístup sleduje každého studenta od počátku jeho studia až k jeho 
ukončení

 S ohledem na probíhající studia a studia aktuálně přeřušená jsou v 
analýze použita data pouze za studia, která již byla ukončena (řádně či 
neúspěšně); nerozlišujeme, zdali student studia zanechal na vlastní 
žádost nebo zda z něj byl vyloučen

 Jednotkou sledování je tedy již ukončené studium

 Jsou použita data ze SIMS, což teoreticky umožňuje provést později i 
rozšíření na studia na ostatních školách

 Na VŠE jsou k dispozici data o 1783 ukončených studiích, do analýzy 
vstupují všechna

 Vzhledem k tomu, že Fakulta managementu v Jindřichově Hradci získala 
akreditaci doktorského studia později a zatím má pouze malý počet 
ukončených studií, jsou studia na FH zahrnuta do celkového zpracování, 
ale data za FM nejsou samostatně uváděna



Rozdílnost v úspěšnosti 
ukončení podle forem studia

 Zjišťujeme, zda se úspěšnost liší podle formy studia; 
rozlišujeme na formu prezenční a neprezenční 
(kombinovanou a distanční dohromady)

 Vzhledem k tomu, že v prezenční formě je možné 
studovat pouze po dobu standardní doby studia (což 
málokdo stihne), je třeba sledovat i změny forem během 
studia (pro zjednodušení sledujeme formu, v níž student 
začal studovat, a formu, v níž skončil)

 Z logiky věci končí v neprezenční formě většina z úspěšně 
dokončivších

 Úspěšnost vztahujeme k formě, v níž student studium 
zahájil



Průměrná skutečná délka 
studia

 Sledujeme skutečnou délku studia 
dle SIMS ve dnech, a to v členění 
podle úspěšnosti studia (úspěšná 
studia jsou logicky delší) a v členění 
podle fakult VŠE

 Od délky studia odečítáme dobu 
přerušení studia, sledujeme tedy 
skutečnou dobu, po níž byl student 
ke studiu zapsán



Náklady na úspěšného 
absolventa

 Do těchto nákladů vstupují:

roční normativ za studenta (A+B1)

normativ za absolventa (B2)

 Naopak neuvažujeme:

stipendia studentů v doktorské formě (C)

sociální výhody apod.

 Vše uvažujeme v „cenách“ (jednotkových sazbách) roku 2009

 Do nákladů na absolventa samozřejmě vstupuje i normativ 
placený za studenty, kteří ukončí neúspěšně

 Vycházíme ze skutečné délky studia po odečtení přerušení, 
ovšem s tím, že stát hradí normativ pouze za studenty, kteří 
nepřekročili standardní dobu studia o více než 1 rok (SDS+1)

 Neuvažujeme odlišný koeficient ekonomické náročnosti u oboru 
Informatika (1,65; všechny ostatní obory mají 1,0)

 Neuvažujeme studenty, kteří již neúspěšně studovali dříve nebo 
jinde (a kteří tedy překročí SDS+1 dříve, naopak pracujeme s 
počtem dnů a nikoli s tím, že stát platí za studenty ve stavu k 
31.10. předchozího roku; tyto vlivy se navzájem kompenzují)



Výsledky



Úspěšnost ukončení

 Ze 1783 ukončených 
studií bylo 605 úspěšných 
a 1178 neúspěšných

Úspěšnost doktorského 
studia na VŠE: 33,9 %

Na jednotlivých fakultách se 
pohybuje od 22,8 % (FIS) do 
44,2 % (FPH), viz dále



Úspěšnost ukončení 
podle forem (1)

 Z 605 úspěšně ukončených studií

240 zahájeno v prezenční formě

 34 v prezenční formě ukončeno

 206 přechod do neprezenční formy 

 Z 1178 neúspěšně ukončených studií

361 zahájeno v prezenční formě

 180 v prezenční formě ukončeno

 181 přechod do neprezenční formy

817 zahájeno v neprezenční formě

 809 v neprezenční formě ukončeno

 8 přechod do prezenční formy

 Z celkového počtu 601 studií zahájených v 
prezenční formě jich v prezenční formě studium 
úspěšně ukončí 34, tj. cca 5 %



Úspěšnost ukončení 
podle forem (2)

 Z 601 studií zahájených v prezenční formě 

240 úspěšně absolvuje

361 skončí neúspěšně

Úspěšnost studentů v prezenční formě: 39,9 %

 Z 1182 studií zahájených v neprezenční formě

365 úspěšně absolvuje 

817 skončí neúspěšně

Úspěšnost studentů v kombinované formě: 30,9 %

 Rozdíl v úspěšnosti studií zahájených v 
prezenční a neprezenční formě je 9 procentních 
bodů



Úspěšnost ukončení podle 
počátečních forem (3),v %

Fakulta

Forma studia
FFÚ FMV FPH FIS NF Celkem

Prezenční 41,2 46,6 62,4 25,7 34,1 39,9

Neprezenční 33,2 32,1 38,7 20,0 19,4 30,9

Celkem 35,8 35,5 44,2 22,8 27,3 33,9



Průměrná skutečná délka studia

 Standardní doba studia jsou 3 roky (1095 dnů)

 Průměrná doba studia je 1203 dnů, v tom

úspěšně ukončených studií 1614 dnů (4,42 roku)

 zahájených prezenčně 1534 dnů (4,20 roku)

 zahájených neprezenčně 1668 dnů (4,57 roku)

neúspěšně ukončených studií 992 dnů (2,71 roku)

 neliší se významně podle formy studia

 Studium zahájené v prezenční formě tedy dává 
nejen vyšší šanci na úspěšné dokončení studia, 
ale v případě úspěšného dokončení trvá v 
průměru i o tři měsíce kratší dobu

 Úspěšně ukončené studium trvá v průměru 
výrazně déle než je standardní doba studia



Náklady na jednoho úspěšného 
absolventa

 Z ukazatele A+B1

1783 ukončených studií

průměrná skutečná doba studia 1203 dnů

průměrná skutečná doba financovaného studia (neuvažuje se 
studium nad SDS+1) 1029 dnů

základní normativ v roce 2009: 34 325 Kč

605 absolventů

Na jednoho absolventa připadá 285 186 Kč 

 Z ukazatele B2

základní normativ v roce 2009: 9 503 Kč

pro studenty doktorského studia se zvyšuje 1,5krát, tj. na 14 
254 Kč

 Jeden úspěšný absolvent ekonomického oboru (koeficient 
ekonomické náročnosti 1,0) tedy stát přijde na 300 tis. Kč.



Problémy k řešení 
Náměty na potřebné změny

 Nutnost řešení příliš nízké úspěšnosti studia, kdy stát 
vynakládá zbytečně normativní částky; i neúspěšné 
studium přitom trvá velmi dlouho (téměř tři roky)

 Potřeba lepšího (a dřívějšího) oddělení úspěšných od 
neúspěšných, tvrdší kontrola po prvních letech studia

 Hypotéza: příliš mnoho doktorandů, kteří pobírají příliš 
nízká jednotková stipendia (8 tis. Kč měsíčně) a na něž je 
alokován příliš nízký normativ

 Řešení: větší vazba financování doktorského studia na 
výsledky VaV, jednak v rovině stanovení počtu 
financovaných studentů a jednak v rovině normativu

 Zvýšení podílu částky za absolventa, ovšem při dodržení 
standardu kvality



Děkujeme za pozornost.

fischerj@vse.cz

savina@finardi.cz
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