TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE si polepšila v žebříčku QS World
University Rankings by Subject
Praha, 4. března 2020 – Vysoká škola ekonomická v Praze bodovala v prestižním
mezinárodním žebříčku vysokých škol britské společnosti Quacquarelli Symonds QS
World University Rankings by Subject 2020 ve dvou oborech v rámci oblasti vzdělávání
Společenské vědy a management. V oboru Ekonomie a ekonometrie se umístila mezi
nejlépe hodnocenými na 201. – 250. místě a v oboru Účetnictví a finance na 250. – 300.
místě.
Cílem žebříčku je zprostředkovat zájemcům o studium informaci, které vysoké školy patří ke
špičkám v jednotlivých oborech. Mezinárodní žebříček QS World University Rankings by
Subject 2020 hodnotil celkem 1 369 vysokých škol ve 158 zemích světa v celkem 48 oborech
spadajících pod 5 velkých oblastí vzdělávání.
Žebříček se zaměřuje především na reputaci oborů pěstovaných na univerzitách
mezi akademickými pracovníky (Academic Reputation) a zaměstnavateli (Employer
Reputation), dále na kvalitu výsledků vědecké práce, která je měřena prostřednictvím
průměrného citačního ohlasu na jednu publikaci (Citation per Paper) a H-indexu.
Pro hodnocení vědeckého výkonu je využívána databáze Scopus. Hodnocení respektuje
specifika jednotlivých oborů a váha kritérií se liší. V oboru Účetnictví a finance je například
zcela zásadní dobré jméno mezi odbornou veřejností a „reputační“ kritéria mají váhu 80 %.
V oboru Ekonomie a ekonometrie je větší důraz kladen na vědecko-výzkumnou činnost. Váha
„reputace“ je v tomto případě 60 %, 40 % hodnocení představuje publikační výkon.
V oblasti vzdělávání Společenské vědy a management zabodovaly pouze dvě české vysoké
školy, a to VŠE a Univerzita Karlova. Obě si v žebříčku zlepšily své postavení – VŠE je letos
378., loni byla 393. – a v oblasti vědy (Research) jsou hodnoceny výrazem „very high“.
QS World University Rankings by Subject 2020 – Accounting & Finance
QS World Universitz Rankings by Subject 2020 – Economics & Econometrics
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 13 000 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. Richard Thaler. Více informací na www.vse.cz.
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