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DEFINICE KATEGORIÍ STUDENTŮ
 Student poprvé zapsaný – student, který dosud nestudoval na žádné veřejné nebo
soukromé vysoké škole v ČR. Tato kategorie slouží ke zjišťování vstupu do
vysokoškolského studia. Prakticky se toto týká pouze bakalářského studia (kód typu
studijního programu „B“) a magisterského nenavazujícího studia (kód typu studijního
programu „M“). Do celkového počtu poprvé zapsaných se nezahrnují poprvé zapsaní do
navazujícího magisterského studia (kód typu studijního programu „N“) a do doktorského
studia (kód typu studijního programu „D“), protože tito studenti již na vysoké škole
studovali – poprvé zapsaní do navazujícího magisterského studia již absolvovali
bakalářský studijní program a poprvé zapsaní do doktorského studijního programu již
absolvovali magisterské studium.
Ve standardních výstupech zpracovaných touto metodikou se vykazují poprvé zapsaní
studenti za kalendářní rok (tedy za období 1. 1. – 31. 12. daného roku).
V systému SIMS mohou teoreticky existovat určité výjimky – v systému se může objevit
i student, který dosud nestudoval na žádné z veřejných nebo soukromých vysokých škol
v ČR a který je zapsán do navazujícího magisterského studia nebo do doktorského studia.
Tato situace může nastat zejména v případě, že student navazuje na absolvované studium
státní vysoké školy nebo zahraniční vysoké školy. Vzhledem k dané definici poprvé
zapsaného studenta do vysokoškolského studia tuto možnost zanedbáváme, protože i tento
student musel v minulosti dokončit některý z programů vysokoškolského studia, a tedy již
má vysokoškolské vzdělání.
Další výjimkou může být i skutečnost, že student může mít více než jedno první zapsání.
Zpravidla má každý student pouze jedno první zapsání, toto však neplatí v případě, že se
student v jeden den zapsal do více studií a před tímto dnem dosud nebyl zapsán do
žádného vysokoškolského studia. Pak jsou všechna tato studia první a jeden student je
tedy vícekrát poprvé zapsán.
V praxi může nastat i případ, že se student zapíše rovnou do přerušeného studia, pak se
pro statistické účely za datum zápisu považuje datum ukončení přerušení tohoto studia,
pokud toto datum není zároveň datem ukončení studia. V opačném případě by se toto
studium mezi studia vůbec nepočítalo.
 Student nově zapsaný – student, který ke konci předchozího období (tedy
k 31. 12. předchozího roku) nebyl studentem veřejné nebo soukromé vysoké školy. Tato
kategorie slouží zejména ke sledování vývoje každoročního „vstupu“ studentů na vysoké
školy.
Ve standardních výstupech zpracovaných touto metodikou se vykazují nově zapsaní
studenti za kalendářní rok (tedy za období 1. 1. – 31. 12. daného roku).
V celkovém počtu nově zapsaných studentů se pochopitelně mohou projevit opakované
vstupy do vysokoškolského studia (tedy opakované vstupy s více než roční pauzou).
Je nutné striktně odlišovat údaje o poprvé zapsaných a o nově zapsaných studentech.
Každý z těchto údajů je zjišťován pro různé účely a pro další analýzy je nutné mít
k dispozici oba tyto údaje.
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 Student – student veřejné nebo soukromé vysoké školy v ČR, který má aspoň jedno
neukončené studium a který k rozhodnému datu (tedy k 31. 12. daného roku) nemá
všechna svá neukončená studia přerušená, tedy alespoň jedno jeho studium „je aktivní“.
Ve standardních výstupech zpracovaných touto metodikou se vykazují studenti (případně
studia) k 31. 12. daného roku.
Do celkového počtu studentů se tedy, na rozdíl od některých dříve publikovaných údajů,
nezahrnují studenti, kteří mají přerušena všechna svá studia.
 Student bez absolvování – student, který dosud nezískal vysokoškolské vzdělání. Stejně
jako u studentů poprvé zapsaných se do celkového počtu studentů bez absolvování
započítávají pouze studenti bakalářského studia (kód typu studijního programu „B“)
a studenti magisterského nenavazujícího studia (kód typu studijního programu „M“).
Ve standardních výstupech zpracovaných touto metodikou se vykazují studenti (případně
studia) k 31. 12. daného roku.
Studenti bez absolvování v typech programu navazujícího magisterského (kód typu
studijního programu „N“) a doktorského (kód typu studijního programu „D“) se sledují
pouze samostatně a nezapočítávají se do celkového počtu.
V některých případech pro některé specifické účely (např. pro prognózy vzdělanosti
obyvatelstva na základě nejvyššího dosaženého vzdělání, případně jako podklad pro
prognózy počtu studentů v doktorských studijních programech) je vhodné sledovat i celou
oblast magisterského studia společně, tedy jak magisterské studijní programy
a navazující magisterské studijní programy (kódy typů studijních programů „M“ a „N“).
 Student s absolvováním – student, který úspěšně ukončil některé své vysokoškolské
studium a déle pokračuje ve studiu. Stejně jako u studentů bez absolvování se toto týká
pouze studentů bakalářského studia (kód typu studijního programu „B“) a magisterského
nenavazujícího studia (kód typu studijního programu „M“).
Ve standardních výstupech zpracovaných touto metodikou se vykazují studenti (případně
studia) k 31. 12. daného roku.
Studia v typech programu navazujícího magisterského (kód typu studijního programu
„N“) a doktorského (kód typu studijního programu „D“) se sledují samostatně.
V některých případech pro některé specifické účely (např. pro prognózy vzdělanosti
obyvatelstva na základě nejvyššího dosaženého vzdělání, případně pro sledování dalších
vysokoškolských studií) je vhodné sledovat i celou oblast magisterského studia společně,
tedy jak magisterské studijní programy a navazující magisterské studijní programy (kódy
typů studijních programů „M“ a „N“).
 Nestudující s přerušeným studiem – student, který přerušil všechna svá studia. Do
celkového počtu studentů se údaje o těchto studentech nezahrnují.
Ve standardních výstupech zpracovaných touto metodikou se vykazují studenti (případně
studia) k 31. 12. daného roku.
Tyto údaje se sledují zejména z důvodu výpočtu potřebných kapacit vysokých škol (jedná
se o počty míst, které je nutné pro studenty „rezervovat“, i když v okamžiku rozhodného
data sběru na vysoké škole nestudují).
 Nestudující s přerušeným studiem, který dosud neabsolvoval – student, který přerušil
všechna svá studia a v minulosti neabsolvoval žádný vysokoškolský studijní program.
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Ve standardních výstupech zpracovaných touto metodikou se vykazují studenti (případně
studia) k 31. 12. daného roku.
 Absolvent – student, který řádně končil své studium na veřejné nebo soukromé vysoké
škole vykonáním státní zkoušky.
Ve standardních výstupech zpracovaných touto metodikou se vykazují nově zapsaní
studenti za kalendářní rok (tedy za období 1. 1. – 31. 12. daného roku).
Do celkového počtu absolventů se zahrnují všichni absolventi bez ohledu na to, zda již
někdy v minulosti některé vysokoškolské studium absolvovali, ať už stejného typu nebo
jiného. Ukazatel vypovídá zejména o výkonech a „produkci“ vysokých škol, nevypovídá
však nic o tom, kolik osob v daném roce poprvé získalo vysokoškolské vzdělání,
a nevypovídá tedy o vývoji vzdělanosti obyvatelstva.
 První absolvent – absolvent studia na veřejné nebo soukromé vysoké škole, který dosud
neabsolvoval na žádné veřejné nebo soukromé vysoké škole v ČR. Stejně jako u studenta
poprvé přijatého se toto absolvování týká pouze bakalářského studia (kód typu studijního
programu „B“) a nenavazujícího magisterského studia (kód typu studijního programu
„M“).
Ve standardních výstupech zpracovaných touto metodikou se vykazují nově zapsaní
studenti za kalendářní rok (tedy za období 1. 1. – 31. 12. daného roku).
Tento ukazatel je základem pro výpočet prognóz vzdělanosti obyvatelstva (pro který není
vhodné využívat celkový počet absolventů vzhledem k možným duplicitám).
Veškeré tyto kategorie dále členíme na pohledy podle typu studia, skupiny studijních
programů nebo skupiny vysokých škol/fakult. V úvahu přicházejí dva možné přístupy.
1) Student poprvé zapsaný v určitém typu studia (resp. skupiny studijních programů,
případně skupiny vysokých škol/fakult). V rámci tohoto pohledu se berou v úvahu
všechna studia bez ohledu na studovanou vysokou školu/fakultu a studijní program (resp.
typ studia a školu/fakultu, případně typ studia a studijní program). Pak první zapsání je
prvním zapsáním studenta bez ohledu na studijní program a studovanou vysokou
školu/fakultu (resp. typ studia a školu/fakultu, případně typ studia a studijní program).
Obdobně se postupuje v případě nově zapsaného, absolventa a prvního absolventa.
2) Student poprvé zapsaný do určitého typu studia (resp. skupiny studijních programů
nebo skupiny vysokých škol/fakult). V tomto pohledu se berou v úvahu všechna studia
pouze v rámci daného typu studia (skupiny studijních programů nebo vysokých
škol/fakult). Pak první zapsání je prvním zapsáním studenta pouze v daném typu studia
(skupině studijních programů nebo vysokých škol/fakult).
Obdobně se postupuje v případě nově zapsaného, absolventa a prvního absolventa.
Podobné členění podle formy studia nemá opodstatnění, protože forma studia patří do
vlastností studia, které se během studia mohou měnit, aniž by bylo nutné studium ukončit.
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POPIS TABULEK
Souhrnné údaje za vysoké školy
obsahují informace o celkovém počtu studentů, poprvé zapsaných a absolventů od roku 2000.
F11 Souhrn VŠ – studenti, absolventi, poprvé zapsaní (fyzické osoby) podle formy a
typu studijního programu
Veškeré údaje jsou navíc členěny podle formy studia (prezenční x kombinované s distanční),
podle typu studia (bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské studijní
programy), podle zřizovatele vysoké školy (veřejné x soukromé vysoké školy) a podle
státního občanství studentů a absolventů (studenti s českým státním občanstvím x studenti
s cizím státním občanstvím). V tabulkách je uplatněn i genderový pohled – veškeré údaje jsou
uvedeny jak za studenty a absolventy celkem, tak za ženy.
F12 Souhrn VŠ – školy, fakulty, studenti a absolventi (fyzické osoby) – podle zřizovatele,
vysoké školy a fakulty
Tabulka obsahuje údaje o studentech, studujících ženách za jednotlivé vysoké školy a fakulty
vysokých škol. Dále jsou uvedeny údaje o studentech, poprvé zapsaných a absolventech ve
členění podle státního občanství (studenti s českým státním občanstvím x studenti s cizím
státním občanstvím) a údaje o studentech s přerušenými studii, o jinoplátcích a samoplátcích.
F13 Souhrn VŠ – studenti podle zřizovatele a místa výuky
V tabulce jsou uvedeny údaje o studentech vysokých škol podle místa výuky, resp. podle
obce, ve které výuka probíhá. Údaje za studenty českého státního občanství obsahují
informace o počtu studentů (ve členění podle typu studia), počtu poprvé zapsaných celkem
a počtu absolventů celkem. V tabulce jsou i údaje o celkovém počtu studujících cizinců.
F111 Souhrn VŠ – studia a absolvování podle formy a typu studijního programu
Veškeré údaje jsou navíc členěny podle formy studia (prezenční x kombinované s distanční),
podle typu studia (bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské studijní
programy), podle zřizovatele vysoké školy (veřejné x soukromé vysoké školy) a podle
státního občanství. V tabulkách je uplatněn i genderový pohled – veškeré údaje jsou uvedeny
jak za studia a absolvování celkem, tak za ženy.
Ukazatele týkající se studentů vysokých škol
obsahují podrobné informace o studentech k 31. 12. daného roku.
Údaje o studentech ve členění podle vysokých škol a fakult
Tabulky typu F21x mají stejnou strukturu, liší se pouze charakteristikou studentů, kteří jsou
do výpočtu zahrnuti. Údaje o studentech jsou členěny jednak celkem, jednak jsou členěny
podle formy studia (prezenční x kombinované s distanční) a podle typu studijního programu
(bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské studijní programy). Uvádí se
údaje celkem, souhrnné údaje za veřejné a soukromé vysoké školy i údaje za jednotlivé
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vysoké školy a fakulty. Všechny tabulky jsou vygenerovány ve třech podobách – údaje
celkem, údaje za studenty s českým státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním
občanstvím. Tyto tabulky jsou dále rozvedeny na celkové počty a na počty pouze za ženy.
F21 VŠ – studenti podle formy a typu studijního programu – podle vysoké školy/fakulty
V tabulce jsou zahrnuti všichni studenti (ať už někdy v minulosti absolvovali některý
vysokoškolský studijní program nebo ne), nezahrnují se studenti, kteří mají k 31. 12. všechna
studia přerušena.
F21n VŠ – studenti, kteří dosud neabsolvovali, podle formy a typu studijního programu
– podle vysoké školy/fakulty
V tabulce jsou zahrnuti všichni studenti, kteří v minulosti neabsolvovali žádný studijní
program celkem nebo v daném typu studijního programu na veřejné nebo soukromé vysoké
škole. Nezahrnují se studenti, kteří mají k 31. 12. všechna studia přerušena.
F21np VŠ – nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali, podle formy
a typu studijního programu – podle vysoké školy/fakulty
Tabulka obsahuje informace o studentech, kteří v minulosti neabsolvovali žádný studijní
program celkem nebo v daném typu studijního programu na veřejné nebo soukromé vysoké
škole a kteří mají k 31. 12. přerušena všechna svá studia.
F21p VŠ – nestudující s přerušeným studiem podle formy a typu studijního programu –
podle vysoké školy/fakulty
Do tabulky jsou zahrnuty údaje o všech obsahuje informace o studentech, kteří mají k 31. 12.
přerušena všechna svá studia (bez ohledu na to, zda v minulosti absolvovali či neabsolvovali
některý ze studijních programů veřejných nebo soukromých vysokých škol).
Údaje o studentech v oborovém členění
Tabulky typu F22x charakterizují studenty vysokých škol z oborového pohledu. Všechny
mají stejnou strukturu, liší se pouze charakteristikou studentů, kteří jsou do výpočtu zahrnuti.
Údaje o studentech jsou členěny jednak celkem, jednak jsou členěny podle formy studia
(prezenční x kombinované s distanční) a podle typu studijního programu (bakalářské,
magisterské, magisterské navazující a doktorské studijní programy). Uvádí se údaje celkem,
souhrnné údaje za veřejné a soukromé vysoké školy. Všechny tabulky jsou vygenerovány ve
třech podobách – údaje celkem, údaje za studenty s českým státním občanstvím a údaje za
studenty s cizím státním občanstvím. Tyto tabulky jsou dále rozvedeny na celkové počty a na
počty pouze za ženy.
Vzhledem k možnosti různého obsahu studijního programu se stejným názvem na různých
fakultách a vysokých školách nemá smysl uvádět údaje podle jednotlivých studijních
programů. Z těchto důvodů v tabulkách uvádíme pouze souhrnné údaje za širší oborové
skupiny: Přírodní vědy a nauky, Technické vědy a nauky, Zemědělsko-lesnické a veterinární
vědy a nauky, Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky, Humanitní
a společenské vědy a nauky, Ekonomické vědy a nauky, Právní vědy a nauky, Pedagogika,
učitelství a sociální péče, Vědy a nauky o kultuře a umění, Vojenské vědy a nauky.
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F22 VŠ – studenti celkem podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele a skupiny studijních programů
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni studenti (ať už někdy v minulosti absolvovali některý
vysokoškolský studijní program nebo ne), nezahrnují se ti, kteří mají k 31. 12. všechna studia
přerušena.
F22n VŠ – studenti, kteří dosud neabsolvovali, podle formy studia a typu studijního
programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů
Do údajů v tabulce se započítávají všichni studenti, kteří v minulosti neabsolvovali žádný
studijní program celkem nebo v daném typu studijního programu ani na veřejné ani na
soukromé vysoké škole. Nezapočítávají se studenti, kteří mají k 31. 12. daného roku všechna
studia přerušena.
F22np VŠ – nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali, podle formy
studia a typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů
Tabulka obsahuje informace o studentech, kteří nikdy v minulosti neabsolvovali žádný
studijní program celkem nebo v daném typu studijního programu na veřejné nebo soukromé
vysoké škole a kteří mají k 31. 12. daného roku přerušena všechna svá studia.
F22p VŠ – nestudující s přerušeným studiem podle formy studia a typu studijního
programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů
Do údajů v tabulce se započítávají údaje o všech studentech, kteří mají k 31. 12. daného roku
přerušena všechna svá studia (bez ohledu na to, zda v minulosti absolvovali či neabsolvovali
některý ze studijních programů veřejných nebo soukromých vysokých škol).
Údaje o studentech ve členění podle státního občanství
Tabulky typu F23x podávají informace o studentech vysokých škol podle jejich státního
občanství. Všechny tabulky mají stejnou strukturu, liší se pouze charakteristikou studentů,
kteří jsou do výpočtu ukazatele zahrnuti. Uvádějí se údaje o studentech celkem a údaje
o samoplátcích, a to jak celkem, tak za veřejné a soukromé vysoké školy.
Vzhledem k tomu, že někteří studenti mají více státních občanství, neodpovídá součet počtu
studentů podle státního občanství počtu studentů celkem.
F23 VŠ – studenti ve všech formách a typech studia podle zřizovatele – podle státního
občanství
V tabulce jsou zahrnuti všichni studenti (bez ohledu na to, zda již někdy v minulosti
absolvovali některý vysokoškolský studijní program nebo ne), nezahrnují se studenti, kteří
mají k 31. 12. daného roku všechna studia přerušena.
F23n VŠ – studenti, kteří dosud neabsolvovali (bakalářské a nenavazující magisterské
studium), podle zřizovatele – podle státního občanství
Tabulka obsahuje údaje o všech studentech, kteří v minulosti neabsolvovali žádný studijní
program na veřejné nebo soukromé vysoké škole. Nezahrnují se studenti, kteří mají k 31. 12.
všechna studia přerušena.
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F23np VŠ – nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali (bakalářské
a nenavazující magisterské studium), podle zřizovatele – podle státního občanství
V tabulce jsou zahrnuty informace o studentech, kteří v minulosti neabsolvovali žádný
studijní program na veřejné nebo soukromé vysoké škole a kteří mají k 31. 12. daného roku
přerušena všechna svá studia.
F23p VŠ – nestudující s přerušeným studiem podle zřizovatele – podle státního
občanství
Do tabulky jsou zahrnuty informace o studentech, kteří mají k 31. 12. daného roku přerušena
všechna svá studia (bez ohledu na to, zda v minulosti absolvovali či neabsolvovali některý ze
studijních programů veřejných nebo soukromých vysokých škol).
Údaje o studentech ve členění podle věku
Tabulky typu F24x obsahují údaje o studentech vysokých škol podle věku. Všechny tabulky
mají stejnou strukturu, liší se pouze charakteristikou studentů, kteří jsou do výpočtu ukazatele
zahrnuti. Uvádějí se údaje o studentech celkem a údaje ve členění podle typu studijního
programu (bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské studijní programy)
a ve členění podle zřizovatel vysoké školy (vysoké školy veřejné x vysoké školy soukromé).
V tabulce je zohledněn i genderový pohled – veškeré údaje jsou uvedeny jednak za studenty
celkem, jednak za studentky. Všechny tabulky jsou vygenerovány ve třech podobách – údaje
celkem, údaje za studenty s českým státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním
občanstvím.
Údaje o věku studentů jsou ve věkové skupině 18–29 let uvedeny po jednotkách věku, dále se
uvádějí údaje o studentech 17letých a mladších, a souhrnné údaje o věkových kategoriích
30–34 let, 35–40 let a údaje studentech starších 40 let.
F24 VŠ – studenti veřejných a soukromých VŠ v typu studijního programu – podle
zřizovatele a roku narození
V tabulce jsou zahrnuty informace o všech studentech (ať už někdy v minulosti absolvovali
některý vysokoškolský studijní program nebo ne), nezahrnují se studenti, kteří mají k 31. 12.
daného roku všechna studia přerušena.
F24n VŠ – studenti, kteří dosud neabsolvovali, v typu studijního programu – podle
zřizovatele a roku narození
V tabulce se uvádějí informace o všech studentech, kteří v minulosti neabsolvovali žádný
studijní program celkem nebo v daném typu studijního programu na veřejné nebo soukromé
vysoké škole. Nezahrnují se studenti, kteří mají k 31. 12. všechna svá studia přerušena.
F24np VŠ – nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali, v typu
studijního programu – podle zřizovatele a roku narození
Tabulka obsahuje informace o studentech, kteří v minulosti neabsolvovali žádný studijní
program celkem nebo v daném typu studijního programu ani na veřejné ani na soukromé
vysoké škole a kteří mají k 31. 12. daného roku přerušena všechna svá studia.
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F24p VŠ – nestudující s přerušeným studiem v typu studijního programu – podle
zřizovatele a roku narození
Do tabulky jsou zahrnuty informace o studentech, kteří mají k 31. 12. daného roku přerušena
všechna svá studia (bez ohledu na to, zda v minulosti absolvovali či neabsolvovali některý ze
studijních programů veřejných nebo soukromých vysokých škol).
Údaje o studentech ve členění podle trvalého bydliště
Tabulky typu F25x obsahují údaje o studentech vysokých škol podle místa jejich trvalého
bydliště. Všechny tabulky mají stejnou strukturu, liší se pouze charakteristikou studentů, kteří
jsou do výpočtu ukazatele zahrnuti. Uvádějí se údaje o studentech celkem a údaje ve členění
podle vysokých škol a fakult a podle zřizovatele vysoké školy (školy veřejné x soukromé).
Údaje o trvalém bydlišti v České republice jsou členěny podle krajů, dále jsou uvedeny údaje
o studentech českého státního občanství žijících v zahraničí a údaje o studujících cizincích.
Uvedeny jsou i údaje o počtech studentů, u kterých není v SIMS uvedeno trvalé bydliště,
nebo je uveden chybný kód.
Všechny tabulky jsou vygenerovány ve dvou podobách – údaje celkem a údaje pouze za ženy.
F25 VŠ veřejné a soukromé – studenti podle trvalého bydliště – podle území, vysoké
školy a fakulty
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni studenti bez ohledu na to, zda již někdy v minulosti
absolvovali některý vysokoškolský studijní program nebo ne. Nezapočítávají se studenti, kteří
mají k 31. 12. daného roku všechna studia přerušena.
F25n VŠ – studenti, kteří dosud neabsolvovali, podle trvalého bydliště – podle území,
vysoké školy a fakulty
V tabulce jsou zahrnuty informace o všech studentech, kteří v minulosti neabsolvovali žádný
bakalářský nebo nenavazující magisterský studijní program ani na veřejné ani na soukromé
vysoké škole. Nezapočítávají se ti, kteří měli k 31. 12. daného roku všechna studia přerušena.
F25np VŠ – nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali, podle trvalého
bydliště – podle území, vysoké školy a fakulty
Tabulka obsahuje informace o studentech, kteří v minulosti neabsolvovali žádný bakalářský
nebo nenavazující magisterský studijní program ani na veřejné ani na soukromé vysoké škole
a kteří mají k 31. 12. daného roku přerušena všechna svá studia.
F25p VŠ – nestudující s přerušeným studiem podle trvalého bydliště – podle území,
vysoké školy a fakulty
V tabulce jsou zahrnuty údaje o všech studentech, kteří mají k 31. 12. daného roku přerušena
všechna svá studia (bez ohledu na to, zda v minulosti absolvovali či neabsolvovali některý ze
studijních programů veřejných nebo soukromých vysokých škol).
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Údaje o výuce cizích jazyků
F26 VŠ – výuka cizího jazyka – studenti (počet studií), učitelé – podle cizího jazyka

Tabulka udává počet studentů učící se cizí jazyk a počty učitelů vyučujících tento jazyk. Tato
data jsou sbírána formou statistických výkazů, a proto celkové počty nemusí udávat skutečné
počty studentů a učitelů (údaje mohou být oproti skutečnosti nadhodnoceny).
Ukazatele týkající se poprvé zapsaných, resp. nově zapsaných studentů vysokých škol
obsahují podrobné informace o poprvé zapsaných studentech, případně nově zapsaných. Tyto
údaje se uvádějí za kalendářní rok, obsahují údaje od roku 2001.
Údaje o poprvé zapsaných / nově zapsaných studentech ve členění podle vysokých škol
a fakult
Tabulky typu F31x mají stejnou strukturu, liší se pouze charakteristikou studentů, kteří jsou
do výpočtu zahrnuti. Údaje o poprvé zapsaných / nově zapsaných studentech jsou členěny
jednak celkem, jednak jsou členěny podle formy studia (prezenční x kombinované
s distanční) a podle typu studijního programu (bakalářské, magisterské, magisterské
navazující a doktorské studijní programy). Uvádí se údaje celkem, souhrnné údaje za veřejné
a soukromé vysoké školy i údaje za jednotlivé vysoké školy a fakulty. Všechny tabulky jsou
vygenerovány ve třech podobách – údaje celkem, údaje za studenty s českým státním
občanstvím a údaje za studenty s cizím státním občanstvím.
V tabulkách je zohledněn genderový pohled, veškeré údaje jsou uvedeny i za ženy.
F31 VŠ – poprvé zapsaní na VŠ podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele, vysoké školy a fakulty
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni poprvé zapsaní studenti, tedy studenti, kteří dosud nikdy
nestudovali žádný studijní program celkem nebo v daném typu studijního programu ani na
veřejné, ani na soukromé vysoké škole. Do celkového počtu poprvé zapsaných se nezahrnují
poprvé zapsaní do navazujícího magisterského a do doktorského studia. Ve členění podle typu
studijního programu jsou zahrnuti poprvé zapsaní do typu studijního programu.
F31a VŠ – poprvé zapsaní na VŠ podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele, vysoké školy a fakulty
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni poprvé zapsaní studenti, tedy studenti, kteří dosud nikdy
nestudovali žádný studijní program ani na veřejné, ani na soukromé vysoké škole. Jedná se o
údaje o poprvé zapsaných v typu studijního programu, tabulka tedy obsahuje kromě údajů
celkem údaje pouze za bakalářské a magisterské studijní programy.
F31an VŠ – nově zapsaní na VŠ podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele, vysoké školy a fakulty
(omezeno na studium bakalářské a dlouhé magisterské, nově zapsaní vzhledem k 31. 12.
předchozího roku – typ studijního programu, forma studia ani studovaná škola/fakulta nejsou
určující)
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Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé
vysoké školy.
F31ann VŠ – nově zapsaní na VŠ, kteří ještě neabsolvovali, podle formy studia a typu
studijního programu – podle zřizovatele, vysoké školy a fakulty
(omezeno na studium bakalářské a dlouhé magisterské, nově zapsaní vzhledem k 31. 12.
předchozího roku – typ studijního programu, forma studia ani studovaná škola/fakulta nejsou
určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé
vysoké školy a kteří nikdy v minulosti neabsolvovali žádný studijní program ani na veřejné,
ani na soukromé vysoké škole.
F31n VŠ – nově zapsaní na VŠ podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele, vysoké školy a fakulty
(nově zapsaní vzhledem k 31. 12. předchozího roku v rámci dané skupiny programů – forma
studia ani studovaná škola/fakulta nejsou určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé
vysoké školy.
F31nn VŠ – nově zapsaní na VŠ, kteří ještě neabsolvovali, podle formy studia a typu
studijního programu – podle zřizovatele, vysoké školy a fakulty
(nově zapsaní vzhledem k 31. 12. předchozího roku v rámci dané skupiny programů – typ
studijního programu B a M, forma studia ani studovaná škola/fakulta nejsou určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří na začátku
sledovaného období (tedy k 1. 1. daného roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé vysoké
školy a kteří nikdy v minulosti neabsolvovali žádný studijní program ani na veřejné, ani na
soukromé vysoké škole.
Údaje o poprvé zapsaných / nově zapsaných studentech v oborovém členění
Tabulky typu F32x charakterizují studenty vysokých škol z oborového pohledu. Všechny
mají stejnou strukturu, liší se pouze charakteristikou studentů, kteří jsou do výpočtu zahrnuti.
Údaje o poprvé zapsaných / nově zapsaných studentech jsou členěny jednak celkem, jednak
jsou členěny podle formy studia (prezenční x kombinované a distanční) a podle typu
studijního programu (bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské studijní
programy). Uvádí se údaje celkem, souhrnné údaje za veřejné a soukromé vysoké školy.
Všechny tabulky jsou vygenerovány ve třech podobách – údaje celkem, údaje za studenty
s českým státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním občanstvím. Tyto tabulky
jsou dále rozvedeny na celkové počty a na počty pouze za ženy.
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F32 VŠ – poprvé zapsaní na VŠ podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele a skupiny studijních programů
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni poprvé zapsaní studenti, tedy studenti, kteří dosud nikdy
nestudovali žádný studijní program celkem nebo v daném typu studijního programu ani na
veřejné, ani na soukromé vysoké škole. Do celkového počtu poprvé zapsaných se nezahrnují
poprvé zapsaní do navazujícího magisterského a do doktorského studia. Ve členění podle typu
studijního programu jsou zahrnuti poprvé zapsaní do typu studijního programu.
F325a VŠ – poprvé zapsaní na VŠ podle formy studia a typu studijního programu –
podle zřizovatele a skupiny studijních programů
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni poprvé zapsaní studenti, tedy studenti, kteří dosud nikdy
nestudovali žádný studijní program ani na veřejné, ani na soukromé vysoké škole. Jedná se o
údaje o poprvé zapsaných v typu studijního programu, tabulka tedy obsahuje kromě údajů
celkem údaje pouze za bakalářské a magisterské studijní programy.
F32an VŠ – nově zapsaní na VŠ podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele a skupiny studijních programů
(omezeno na studium bakalářské a dlouhé magisterské, nově zapsaní vzhledem k 31. 12.
předchozího roku – typ studijního programu, forma studia ani studovaná škola/fakulta nejsou
určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé
vysoké školy.
F32ann VŠ – nově zapsaní na VŠ, kteří ještě neabsolvovali, podle formy studia a typu
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů
(omezeno na studium bakalářské a dlouhé magisterské, nově zapsaní vzhledem k 31. 12.
předchozího roku – typ studijního programu, forma studia ani studovaná škola/fakulta nejsou
určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé
vysoké školy a kteří nikdy v minulosti neabsolvovali žádný studijní program ani na veřejné,
ani na soukromé vysoké škole.
F32n VŠ – nově zapsaní na VŠ podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele a skupiny studijních programů
(nově zapsaní vzhledem k 31. 12. předchozího roku v rámci dané skupiny programů – forma
studia ani studovaná škola/fakulta nejsou určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé
vysoké školy.
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F32nn VŠ – nově zapsaní na VŠ, kteří ještě neabsolvovali, podle formy studia a typu
studijního programu – podle zřizovatele a skupiny studijních programů
(nově zapsaní vzhledem k 31. 12. předchozího roku v rámci dané skupiny programů – typ
studijního programu B a M, forma studia ani studovaná škola/fakulta nejsou určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří na začátku
sledovaného období (tedy k 1. 1. daného roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé vysoké
školy a kteří nikdy v minulosti neabsolvovali žádný studijní program ani na veřejné, ani na
soukromé vysoké škole.
Údaje o poprvé zapsaných / nově přijatých studentech ve členění podle věku studentů
Tabulky typu F33x mají stejnou strukturu, liší se pouze charakteristikou studentů, kteří jsou
do výpočtu zahrnuti. Údaje o poprvé zapsaných / nově zapsaných studentech jsou členěny
podle typu studijního programu (bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské
studijní programy). Uvádí se údaje celkem, souhrnné údaje za veřejné a soukromé vysoké
školy. Všechny tabulky jsou vygenerovány ve třech podobách – údaje celkem, údaje za
studenty s českým státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním občanstvím.
V tabulkách je zohledněn genderový pohled, veškeré údaje jsou uvedeny i za ženy.
Údaje o věku poprvé zapsaných / nově zapsaných studentů jsou ve věkové skupině 18–29 let
uvedeny po jednotkách věku, dále se uvádějí údaje o studentech 17letých a mladších,
a souhrnné údaje o věkových kategoriích 30–34 let, 35–40 let a údaje studentech starších 40
let.
F33 VŠ – poprvé zapsaní na veřejné a soukromé VŠ do typu studijního programu –
podle zřizovatele a roku narození
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni poprvé zapsaní studenti, tedy studenti, kteří dosud nikdy
nestudovali žádný studijní program celkem nebo v daném typu studijního programu ani na
veřejné, ani na soukromé vysoké škole. Do celkového počtu poprvé zapsaných se nezahrnují
poprvé zapsaní do navazujícího magisterského a do doktorského studia. Ve členění podle typu
studijního programu jsou zahrnuti poprvé zapsaní do typu studijního programu.
F33a VŠ – poprvé zapsaní na veřejné a soukromé VŠ v typu studijního programu –
podle zřizovatele a roku narození
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni poprvé zapsaní studenti, tedy studenti, kteří dosud nikdy
nestudovali žádný studijní program ani na veřejné, ani na soukromé vysoké škole. Jedná se
o údaje o poprvé zapsaných v typu studijního programu, tabulka tedy obsahuje kromě
údajů celkem údaje pouze za bakalářské a magisterské studijní programy.
F33an VŠ – nově zapsaní na veřejné a soukromé VŠ v typu studijního programu – podle
zřizovatele a roku narození
(nově zapsaní vzhledem k 31. 12. předchozího roku v rámci dané skupiny programů – typ
studijního programu B a M, forma studia ani studovaná škola/fakulta nejsou určující)
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Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé
vysoké školy.
F33ann VŠ – nově zapsaní na veřejné a soukromé VŠ, kteří ještě neabsolvovali, v typu
studijního programu – podle zřizovatele a roku narození
(nově zapsaní vzhledem k 31. 12. předchozího roku v rámci dané skupiny programů – typ
studijního programu B a M, forma studia ani studovaná škola/fakulta nejsou určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo soukromé
vysoké školy a kteří nikdy v minulosti neabsolvovali žádný studijní program ani na veřejné,
ani na soukromé vysoké škole.
F33n VŠ – nově zapsaní na veřejné a soukromé VŠ do typu studijního programu – podle
zřizovatele a roku narození
(nově zapsaní vzhledem k 31. 12. předchozího roku v rámci dané skupiny programů – forma
studia ani studovaná škola/fakulta nejsou určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří na před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. daného předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo
soukromé vysoké školy.
F33nn VŠ – nově zapsaní na veřejné a soukromé VŠ, kteří ještě neabsolvovali, do typu
studijního programu – podle zřizovatele a roku narození
(nově zapsaní vzhledem k 31. 12. předchozího roku v rámci dané skupiny programů – forma
studia ani studovaná škola/fakulta nejsou určující)
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni nově zapsaní studenti, tedy studenti, kteří na před začátkem
sledovaného období (tedy k 31. 12. daného předchozího roku) nebyli studenty veřejné nebo
soukromé vysoké školy a kteří nikdy v minulosti neabsolvovali žádný studijní program ani na
veřejné, ani na soukromé vysoké škole.
Ukazatele týkající se absolventů, resp. prvních absolventů vysokých škol
obsahují podrobné informace o absolventech vysokých škol, případně o prvních absolventech
(tedy těch, kteří nikdy v minulosti žádný studijní program na veřejné nebo soukromé vysoké
škole neabsolvovali. Tyto tabulky uvádějí údaje za kalendářní rok, údaje jsou za období od
roku 2001.
F41 VŠ – absolventi VŠ: podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele, vysoké školy a fakulty
Tabulka zahrnuje údaje o absolventech vysokých škol (bez ohledu na to, zda v minulosti již
některý ze studijních programů na veřejné nebo soukromé vysoké škole absolvovali), které
jsou členěny podle formy studia (prezenční x kombinované s distanční) a podle typu
studijního programu (bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské studijní
programy). Uvádí se údaje celkem, souhrnné údaje za veřejné a soukromé vysoké školy
i údaje za jednotlivé vysoké školy a fakulty. Všechny tabulky jsou vygenerovány ve třech
podobách – údaje celkem, údaje za studenty s českým státním občanstvím a údaje za studenty
s cizím státním občanstvím. V tabulkách je zohledněn genderový pohled, veškeré údaje jsou
uvedeny i za ženy.
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Do celkového počtu absolventů se zahrnují všichni absolventi bez ohledu na to, zda již někdy
v minulosti některé vysokoškolské studium absolvovali, ať už stejného typu nebo jiného.
F42 VŠ – absolventi VŠ: podle formy studia a typu studijního programu – podle
zřizovatele a skupiny studijních programů
Tabulka zahrnuje údaje o absolventech vysokých škol (bez ohledu na to, zda v minulosti již
některý ze studijních programů na veřejné nebo soukromé vysoké škole absolvovali), které
jsou členěny podle formy studia (prezenční x kombinované s distanční) a podle typu
studijního programu (bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské studijní
programy). Uvádí se údaje celkem, souhrnné údaje za veřejné a soukromé vysoké školy.
Všechny tabulky jsou vygenerovány ve třech podobách – údaje celkem, údaje za studenty
s českým státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním občanstvím. Tyto tabulky
jsou dále rozvedeny na celkové počty a na počty pouze za ženy.
F43 VŠ – absolventi VŠ: v typu studijního programu – podle roku narození
Tabulka zahrnuje údaje o absolventech vysokých škol (bez ohledu na to, zda v minulosti již
některý ze studijních programů na veřejné nebo soukromé vysoké škole absolvovali), které
jsou dále členěny podle typu studijního programu (bakalářské, magisterské, magisterské
navazující a doktorské studijní programy). Uvádí se údaje celkem, souhrnné údaje za veřejné
a soukromé vysoké školy. Všechny tabulky jsou vygenerovány ve třech podobách – údaje
celkem, údaje za studenty s českým státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním
občanstvím.
Údaje o věku absolventů jsou ve věkové skupině 18–29 let uvedeny po jednotkách věku, dále
se uvádějí údaje o studentech 17letých a mladších, a souhrnné údaje o věkových kategoriích
30–34 let, 35–40 let a údaje studentech starších 40 let.
V tabulkách je zohledněn genderový pohled, veškeré údaje jsou uvedeny i za ženy.
F44 VŠ – první absolventi VŠ v typu studijního programu: podle formy studia – podle
zřizovatele, vysoké školy a fakulty
Tabulka zahrnuje údaje o prvních absolventech vysokých škol, tedy o těch, kteří dosud
neabsolvovali daný typ studijního programu na žádné veřejné nebo soukromé vysoké škole
v ČR. Údaje jsou členěny podle formy studia (prezenční x kombinované s distanční) a podle
typu studijního programu (bakalářské, magisterské, magisterské navazující a doktorské
studijní programy). Uvádí se údaje celkem, souhrnné údaje za veřejné a soukromé vysoké
školy i údaje za jednotlivé vysoké školy a fakulty. Tabulka je vygenerována ve třech
podobách – údaje celkem, údaje za studenty s českým státním občanstvím a údaje za studenty
s cizím státním občanstvím. V tabulkách je zohledněn genderový pohled, veškeré údaje jsou
uvedeny i za ženy.
Jedná se o absolventy, kteří absolvovali v typu studijního programu.
F44a VŠ – první absolventi na VŠ: podle formy studia a typu studijního programu –
podle zřizovatele, vysoké školy a fakulty
Tabulka zahrnuje údaje o prvních absolventech vysokých škol, tedy o těch, kteří dosud
neabsolvovali žádný program na veřejné nebo soukromé vysoké škole v ČR. Údaje jsou
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členěny podle formy studia (prezenční x kombinované s distanční) a podle typu studijního
programu (bakalářské a magisterské studijní programy). Uvádí se údaje celkem, souhrnné
údaje za veřejné a soukromé vysoké školy i údaje za jednotlivé vysoké školy a fakulty.
Tabulka je vygenerována ve třech podobách – údaje celkem, údaje za studenty s českým
státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním občanstvím. V tabulkách je zohledněn
genderový pohled, veškeré údaje jsou uvedeny i za ženy.
Toto absolvování se týká pouze bakalářského studia a nenavazujícího magisterského studia.
F45 VŠ – první absolventi VŠ: v typu studijního programu – podle roku narození
Tabulka zahrnuje údaje o prvních absolventech vysokých škol, tedy o těch, kteří dosud
neabsolvovali daný typ studijního programu na žádné veřejné nebo soukromé vysoké škole
v ČR. Údaje jsou členěny podle typu studijního programu (bakalářské, magisterské,
magisterské navazující a doktorské studijní programy). Jedná se o absolventy, kteří
absolvovali v typu studijního programu.
Tabulka je vygenerována ve třech podobách – údaje celkem, údaje za studenty s českým
státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním občanstvím. V tabulkách je zohledněn
genderový pohled, veškeré údaje jsou uvedeny i za ženy.
Údaje o věku absolventů jsou ve věkové skupině 18–29 let uvedeny po jednotkách věku, dále
se uvádějí údaje o studentech 17letých a mladších, a souhrnné údaje o věkových kategoriích
30–34 let, 35–40 let a údaje studentech starších 40 let.
F45a VŠ – první absolventi na veřejné a soukromé VŠ v typu studijního programu –
podle zřizovatele a roku narození
Tabulka zahrnuje údaje o prvních absolventech vysokých škol, tedy o těch, kteří dosud
neabsolvovali žádný program na veřejné nebo soukromé vysoké škole v ČR. Tabulka je
vygenerována ve třech podobách – údaje celkem, údaje za studenty s českým státním
občanstvím a údaje za studenty s cizím státním občanstvím. V tabulkách je zohledněn
genderový pohled, veškeré údaje jsou uvedeny i za ženy.
Toto absolvování se týká pouze bakalářského studia a nenavazujícího magisterského studia.
Údaje o věku absolventů jsou ve věkové skupině 18–29 let uvedeny po jednotkách věku, dále
se uvádějí údaje o studentech 17letých a mladších, a souhrnné údaje o věkových kategoriích
30–34 let, 35–40 let a údaje studentech starších 40 let.
F46 VŠ – první absolventi VŠ: v typu studijního programu – podle zřizovatele a skupiny
studijních programů
Tabulka zahrnuje údaje o prvních absolventech vysokých škol, tedy o těch, kteří dosud
neabsolvovali daný typ studijního programu na žádné veřejné nebo soukromé vysoké škole
v ČR. Údaje jsou členěny podle podle typu studijního programu (bakalářské, magisterské,
magisterské navazující a doktorské studijní programy). Jedná se o absolventy, kteří
absolvovali v typu studijního programu.
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MŠMT – Samostatné oddělení metodiky a analýz
POPIS TABULEK – STANDARDNÍ VÝSTUPY O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Tabulka je vygenerována ve třech podobách – údaje celkem, údaje za studenty s českým
státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním občanstvím. Tyto tabulky jsou dále
rozvedeny na celkové počty a na počty pouze za ženy.
F46a VŠ – první absolventi na veřejné a soukromé VŠ v typu studijního programu –
podle zřizovatele a skupiny studijních programů
Tabulka zahrnuje údaje o prvních absolventech vysokých škol, tedy o těch, kteří dosud
neabsolvovali žádný program na veřejné nebo soukromé vysoké škole v ČR.
Tabulka je vygenerována ve třech podobách – údaje celkem, údaje za studenty s českým
státním občanstvím a údaje za studenty s cizím státním občanstvím. Tyto tabulky jsou dále
rozvedeny na celkové počty a na počty pouze za ženy. Toto absolvování se týká pouze
bakalářského studia a nenavazujícího magisterského studia.
Ukazatele týkající se dalšího vzdělávání na vysokých školách
obsahují informace o jiných formách vzdělávání na vysokých školách. Studium v těchto
formách vzdělávání nesměřuje k získání vysokoškolského titulu. Jsou zde uváděny jak počty
účastníků tohoto vzdělávání, tak i počty absolvování. Tyto tabulky uvádějí údaje vždy za
období od 1. 11. do 31. 10. následujícího roku, a to od roku 2007.
F51 Vysoké školy – celoživotní vzdělávání – studenti (počet studií) – podle zřizovatele,
vysoké školy a fakulty
Tabulka zahrnuje údaje o účastnících těchto vzdělávacích kurzů v rozdělení podle zaměření
studia a podle požadavků na předchozí vzdělání účastníka Uvádí se údaje celkem, souhrnné
údaje za veřejné a soukromé vysoké školy i údaje za jednotlivé vysoké školy a fakulty.
V tabulce je zohledněn genderový pohled, veškeré údaje jsou uvedeny i za ženy.
F52 Vysoké školy – celoživotní vzdělávání – absolventi (úspěšně ukončená studia) –
podle zřizovatele, vysoké školy a fakulty
Tabulka zahrnuje údaje o absolventech těchto vzdělávacích kurzů v rozdělení podle zaměření
studia a podle požadavků na předchozí vzdělání účastníka Uvádí se údaje celkem, souhrnné
údaje za veřejné a soukromé vysoké školy i údaje za jednotlivé vysoké školy a fakulty.
V tabulce je zohledněn genderový pohled, veškeré údaje jsou uvedeny i za ženy.
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