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Seskupení institucí porovnatelně seřazené
podle obvyklé sady indikátorů v klesajícím
pořadí (Usher, 2007)
Ligové tabulky
Nástroj hodnocení











Investice
Prestiž
Kvalita výuky
Srozumitelnost
Vlastní kritéria
Uplatnění absolventů
Globalizace







Finanční přínos dobré pověsti
Reakce univerzit na žebříčky
Marketingové využití
Manažerský nástroj
◦ Možná manipulace:
 Nezahrnutí externistů
 Manipulace s daty o přijímacím řízení
 Podpora nekvalifikované studentů, aby se hlásili ke
studiu (falešná selektivita) (Shin, 2011).

Práce v SCI a
SSCI - 20%

CITACE 30 %

Výzkum/počet
pracovníků - 6%

"Fl ags hi p"
faktor, počet
ci tací gl obál ně 30%

Počet abs ol ventů
s Nobel ovou c. či
Fi el ds ovou m. 10%
Akademi cký
výkon - průměr
na pracovníka 10%

Příj. průmyslu-2,5%

VĚDECKÝ VLIV

VIDITELNOST 50%

KVALITA VÝZKUMU 40%

"Dopad" - počet
externích odkazů
na s tránky
fakul ty - 50%

Průměrné
normal i zované
ci tační s kóre
MNCS

Poměr prací v
10% nej l epš ích
prací PP

Průzkum zaměs tnavatel é 10%

Poměr mezi
s tudenty a
akademi ckými
pracovníky - 20%

Ci tace 11 l et 15%

Údaj e dos tupné
ze Scopus - 20%

Mezin. Studenti - 5%

Mezin. vyučující - 2,5%
Mezin. Vyučující - 5%

"Otevřenos t" počet pdf., doc.
Dokumentů 16,6%

Počet čl ánků 11
l et - 10%

Počet čl ánků
s oučas ný rok 15%

Práce vytvořené
s pol uprací s
j i nou organi zací

"Přítomnos t" počet
j ednotl i vých
s tránek v
doméně - 16,6%

Ci tace 2 roky 10%

Ci tace na
pracovníka 11 l et
- 10%

Mezin. studenti - 2,5%

Předměty - 2,5%

Počet čl ánků v
"hi gh i mpact"
žurnál ech 2 roky15%

"Zna me ni tos t" poče t odka zů v
10% ne jci t.
pra ce ch - 16,6%

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE

Příj em z výzkumu
- 6%

Leiden

Průměrné ci tační
s kóre MCS

AKTIVITA 50%

VÝZKUM 30%

Práce
publ i kované v
Nature and
Sci ence - 20%

Pověs t mezi s obě
rovnými (peer) 18%

Webom.

h-i ndex 2 roky 10%

DOPAD VÝZKUMU 35%

Bc/PhD - 2,25%
Příj em - 2,25%

Vys oce ci tovaní
vědci v 21
oborech 20%

Výs l edky
průzkumu mezi
odborníky - 40%

PRODUKTIVITA VÝZKUMU 25%

Studenti/vyučující
(poměr) - 4,5%

AKADEMICKÁ POVĚST 40%

Pes tros t
předmětů - 6%

NTU

Počet vys oce
ci tovaných prací
11 l et - 15%

STUDENTI/VYUČUJÍCÍ 20% P. ZAM. 10%

Průzkum Thoms on Reuters
- 15%

QS

CITACE NA FAKULTU 20%

Akademi čtí
pracovníci s
Nobel ovou cenou
či Fi el ds ovou
medai l í - 20%

VÝUKA 30%

THE

MEZINÁR.

KVALITA VYUČUJÍCÍCH 40%
KVALITA VYUČUJÍCÍCH 40%
PRŮMĚR 10% VÝUKA 10%

ARWU

Práce vytvořené
s pol uprací s
j i nou zemí

Práce vytvořené
s pol uprací s
prům. partnery

Průměrná
geografi cká
vzdál enos t
s pol upráce (km)



Hypotézy

H0: Nejvýznamnější žebříčky spolu navzájem
korelují a měří to samé.
HA: Nejvýznamnější žebříčky spolu navzájem
nekorelují a neměří to samé.
Ač jsou metodologie nejpoužívanějších
žebříčků (ARWU, THE, QS) rozdílné, autorka
práce se domnívá, že měří to samé, to
znamená, že jejich výsledky spolu navzájem
korelují.








Vybrány 3 žebříčky (ARWU, THE, QS)
Soupis univerzit ve všech 3 žebříčcích
A) náhodný výběr
B) prvních 50 univerzit ve všech žebříčcích
Korelační analýza
Pearson – korelační koeficient (Spearman
ukazuje stejné hodnoty)



Náhodné rozdělení



Prvních 50 univerzit








Odlišná metodologie
QS nabízí službu „vylepšení profilu“
U QS byl často zpochybňován zdroj dat
QS vychází do značné míry z průzkumu pověsti
THE a ARWU využívají rigoróznější data
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