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Studium v Praze není tak drahé, jak na
první pohled vypadá
Jedním z hlavních kritérií při výběru vysoké školy jsou nepopiratelně i finanční náklady
vynaložené na živobytí ve městě, kde daná škola sídlí. Pomyslnému žebříčku přitom
logicky vévodí Praha, kde je podle známého úsloví „draze“. Katedra ekonomické
statistiky Fakulty informatiky a statistiky při Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE)
však zpracovala studii, která poukazuje na to, že v některých případech nemusí být
studium v Praze zdaleka nejdražší.
Praha 26. srpna 2016
Řada středoškolských studentů i jejich rodičů vybírá vysokou školu i podle města, v němž daná
vysoká škola sídlí. Oprávněně přitom zvažují finanční náročnost studia v daném městě, tedy
náklady na ubytování, stravu, MHD, ale i na volnočasové aktivity. Hlavní město Praha je přitom
známé celkově vyšší cenovou hladinou v porovnání s ostatními kraji, což může zájemce o
studium na některé z pražských vysokých škol odradit.
Pracovníci katedry ekonomické statistiky VŠE ve své studii srovnávající náklady na studium
vysoké školy ve vybraných městech porovnávají vybrané měsíční výdaje „vzorového
studenta“. Jejich vzorový student bydlí ve dvoulůžkovém pokoji na koleji, stravuje se převážně
v menze a občas v restauraci, jezdí po městě hromadnou dopravou a občas zajde na squash,
do fitness centra či do kina. Pro takového studenta je Praha skutečně nejdražší. Jen za výše
uvedené položky měsíčně zaplatí v Praze více než 6 500 Kč, zatímco například v Plzni by za
stejný „spotřební koš“ vydal o tisíc korun méně.
Jak však autoři studie upozorňují, většina studentů vysoké školy si při studiu přivydělává.
„Představme si studenta, který na brigádě odpracuje dva dny v měsíci. Studentovi, který
studuje v Praze, pak vyšší hodinový výdělek více než vykompenzuje vyšší náklady, které jsou
v Praze spojené zejména s ubytováním a stravováním,“ vysvětluje Petr Mazouch, proděkan
Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Prorektor VŠE pro strategii Jakub Fischer s odkazem na
šetření EUROSTUDENT dodává, že počet hodin odpracovaných studentem na brigádě se
výrazně liší podle studovaného oboru. „Pro studenty ekonomických a manažerských oborů
bude odhad 16 odpracovaných hodin měsíčně nejspíše podhodnocený a rozdíl ve výdělku
mezi Prahou a dalšími městy tak bude ještě výraznější. Studenti těchto oborů se tedy studia
v Praze opravdu nemusejí obávat,“ vysvětluje Fischer.
Studie srovnávající náklady na studium vysoké školy ve vybraných městech je dostupná zde.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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