GAUDEAMUS V ROCE 2020
Největší středoevropské veletrhy vzdělávání
se dočasně přesunuly do on-line prostředí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

2020, ROK PŘEKOTNÝCH ZMĚN
Pro rok 2020 bylo připraveno konání Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního
vzdělávání Gaudeamus na čtyřech místech České a Slovenské republiky. Školní rok byl zahájen
13.
ročníkem
veletrhu
Gaudeamus
v Praze,
který
proběhl
v lednu
2020
a s návštěvností 13 136 studentů byl rekordním ročníkem.
Pro podzimní sezónu byl připraven 27. ročník Gaudeamus Brno, plánovaný v říjnu
na brněnském výstavišti, 24. Gaudeamus – Akadémia v Bratislavě a 8. ročník Gaudeamus Nitra
na výstavišti Agrokomplex. Přípravu podzimních veletrhů následně přerušila neustále se
zpřísňující protiepidemická opatření v obou státech.
Jako reakce na zpřísňující se opatření byl vytvořen koncept Gaudeamus Roadshow, s cílem
uspořádat regionální akce menšího formátu s nejdůležitějšími atributy veletrhů Gaudeamus.
Roadshow ve svém kalendáři měla 6 krajských měst v Česku a 4 krajská města
na Slovensku. Uspořádání Gaudeamus Roadshow v Česku i na Slovensku bylo znemožněno
dalším zpřísněním vládních nařízení týden před jejím spuštěním v říjnu 2020.
S vědomím, že středoškolské studenty není možné ponechat bez přístupu k informacím
o nabídce pomaturitního studia, byla během 14 dní připravena série on-line přednáškových
dní, která umožnila vysokým školám a univerzitám efektivně informovat středoškolské studenty
o možnostech studia po maturitě. 11 Gaudeamus on-line přednáškových dní proběhlo
v listopadu a prosinci 2020.
Z důvodu přetrvávajícího nouzového stavu a restriktivních opatření nastavených
v protiepidemickém systému PES, je v prosinci rozhodnuto o přesunu veletrhu Gaudeamus
Praha plánovaného na leden 2021 do on-line prostředí.
ROK 2020 V KOSTCE:
Leden:

probíhá 13. ročník veletrhu Gaudeamus Praha

Duben:

startuje příprava veletrhů Gaudeamus Brno, Bratislava, Nitra 2020

Červen:

začíná souběžná příprava veletrhů a Gaudeamus Roadshow

Červenec:

zpřísňující se protiepidemická opatření vystavují stopku podzimním veletrhům

Srpen:

probíhá příprava Roadshow, akce do 1 000 osob jsou povolené

Září:

zahájení přípravy Gaudeamus Praha 2021 s konceptem dvou hal

Říjen:

nouzový stav ruší Gaudeamus Roadshow týden před zahájením
ihned představujeme nabídku on-line přednáškových dní

Listopad:

3.11. vysíláme první on-line přednáškový den

Prosinec:

úspěšně končí série jedenácti přednáškových dní
trvající nouzový stav přesouvá Gaudeamus Praha 2021 do on-line prostředí

V JAKÉ SITUACI JSOU STUDENTI PŘED PŘIHLÁŠKAMI NA VŠ V ROCE 2021?
•

32 % ví, co chce studovat a hledá kde. Této skupině pravděpodobně postačí
informace dostupné na internetu. Zejména vyhledávače oborů, škol, fakult na portálech
Gaudeamus a informace na webech škol.

•

•

•

•

44 % váhá mezi několika obory a školami. Tito studenti potřebují motivaci a získat
důvod proč si podat přihlášku na konkrétní školu, fakultu a obor. Pro komunikaci s touto
skupinou jsou mimořádně vhodné on-line přednášky s důrazem na vysvětlení náplně
studia, výhod konkrétních škol i oborů a ukázky možností budoucího uplatnění.
24 % je nerozhodnutých, potřebuje inspiraci. Skupina studentů, kteří jsou
nerozhodní a většinou nedokážou konkrétní studium vybrat bez pomoci. Prvotní
inspiraci mohou získat na on-line přednáškách. Pro finální rozhodnutí však potřebují
další komunikaci a poradenství. Plně uspokojit tuto skupinu je pouze v on-line prostředí
velmi obtížné.
Pedagogové jsou stále důležitým článkem v rozhodování studentů. Pro 42 %
studentů je pedagog hlavním zdrojem informací o nabídce pomaturitního studia.
Pro dalších 20 % je to doporučení známého. Oba tyto důležité kanály jsou v prostředí
on-line výuky a nemožnosti se setkávat významně narušeny.
Termín rozhodnutí a podání přihlášek se blíží. Studenti kvůli obtížnému přístupu
ke komplexním informacím o nabídce studia své finální rozhodnutí pravděpodobně
odloží. Většina termínů pro podání přihlášek na vysoké školy se uzavírá ve třech vlnách:
28.2., 31.3. a 30.4. Na motivaci studentů před podáním přihlášek tak zbývají necelé
2 – 4 měsíce.

INFORMAČNÍ SYSTÉM GAUDEAMUS
Informační systém Gaudeamus je dlouhodobě budovaný a vylepšovaný on-line doplněk
veletrhů Gaudeamus Brno, Praha, Nitra a Bratislava. Právě na základě tohoto systému
byla postavena on-line alternativa k veletrhům Gaudeamus v roce 2020.

HLAVNÍ SOUČÁSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU JSOU:
•

•

•

•

•

Portály Gaudeamus.cz a Gaudeamus-sk.sk obsahují rozsáhlou databázi informací
o možnostech studia na celém světě. Databáze aktuálně obsahuje informace o 950
školách, 700 fakultách a 12 000 studijních oborech. Součástí portálu jsou vyhledávače
škol, oborů a fakult s možností filtrování podle různých kritérií.
Mobilní aplikace Gaudeamus Guide je určena pro studenty maturitních i předmaturitních ročníků a jejich rodiče. Aplikace slouží pro snadný přístup k informacím
z databáze webových portálů Gaudeamus.
Mobilní aplikace Gaudeamus Advisor pro pedagogy, výchovné poradce a další
odborníky v oblasti vzdělávání. Aplikace slouží pedagogům jako encyklopedie informací
o nabídce pomaturitního studia na celém světě, kterou mohou využít při svojí práci
se studenty.
Elektronický katalog škol obsahuje aktuální informace o vysokých školách,
univerzitách a dalších vzdělávacích institucích zejména z Česka a Slovenska. Slouží
studentům jako rozcestník k nejdostupnějším možnostem studia po maturitě.
Databáze kontaktů na SŠ, pedagogy a studenty čerpá z vždy aktuálních registrací
studentů a pedagogů na akce Gaudeamus. Registrací jsou doplněny o pravidelně
aktualizovanou databázi přímých kontaktů na střední školy, jejich ředitele a výchovné
poradce z celého Česka a Slovenska. Tato databáze je základem pro propagaci akcí
Gaudeamus. Kontakty na registrované studenty mohou navíc využít vystavovatelé
k přímému oslovení zájemců o studium.

PUBLIKUM SE KTERÝM KOMUNIKUJEME
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Druhým velmi důležitým
kanálem je komunikace
přímo
s konkrétními
zaregistrovanými studenty. V případě Gaudeamus on-line přednáškových dní se pro získávání
informací o této akci zaregistrovalo 17 567 studentů, což představuje 66 % z celkového
počtu 26 657 sledujících diváků. Přednáškové dny tak sledovalo 41 % studentů
maturitních ročníků.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PUBLIKA
Na vzorku 884 zaregistrovaných respondentů byla provedena analýza základních
charakteristik publika. Výsledky jsou prezentovány v následujících grafech.

Graf 1 – Sledující podle pohlaví

Graf 2 – Sledující podle věku

81%

17%

2%

83%

žena

17%

muž

18 - 20

15 - 17

20+

Graf 3 – Sledující podle ročníku SŠ

Graf 4 – Sledující podle typu školy
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Graf 5 – Sledující podle země původu

40%

Česko
60%

Slovensko

VOŠ

Graf 6 – Zastoupení regionů České republiky
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Graf 7 – Zastoupení regionů Slovenské republiky
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VYHODNOCENÍ ON-LINE PŘEDNÁŠKOVÝCH DNÍ 2020
Gaudeamus on-line přednáškové dny byly uspořádány jako hlavní náhrada za zrušené akce
Gaudeamus v roce 2020. Přednáškové dny probíhaly od 3. listopadu do 2. prosince 2020.
Během tohoto období bylo odvysíláno celkem 11 přednáškových dní, z toho 4 univerzitní
přednáškové dny. V průběhu přednáškových dní bylo živě odvysíláno 78 přednášek.
Přednáškové dny byly vysílány živě na Youtube kanál „Gaudeamus veletrh vzdělání“,
Facebookové profily „GaudeamusCZ“ a „GaudeamusSK“ a webové portály Gaudeamus.cz
a Gaudeamus-sk.sk. Po skončení živého vysílání byly připraveny záznamy celého vysílání
i jednotlivých přednášek. Záznamy zůstávají k dispozici na shlédnutí na Youtube a webu
do konce roku 2020.
Přednáškové dny 2020 celkem živě a ze záznamu sledovalo 26 657 diváků (údaj
k 16.12.2020). Nejsledovanější přednáškový den zaznamenal 5 076 zhlédnutí
a nejsledovanější přednášku zhlédlo 1 833 diváků.

Graf 8 – Sledovanost jednotlivých přednáškových dní
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Graf 8 ukazuje počet zhlédnutí jednotlivých přednáškových dní v pořadí, v jakém byly vysílány.
Zobrazen je součet zhlédnutí živého přenosu, záznamů přednáškových dní a záznamů
jednotlivých přednášek z daného dne.

Graf 9 – Kumulativní sledovanost přednáškových dní

28000

23000

18000

13000

8000

3000
4.11.

11.11.

19.11.

26.11.

2.12.

6.12.

16.12.

Graf 9 ukazuje vývoj celkové sledovanosti všech přednáškových dní v čase. Z tohoto grafu
je patrná hlavní výhoda on-line přednášek – efekt přednášky nekončí se závěrem přímého
přenosu. Záznam přednášky zůstává k dispozici pro pozdější zhlédnutí. V průměru 45 %
zhlédnutí přednáškového dne připadá na živé vysílání a 65 % zhlédnutí na záznam
přednáškového dne a jednotlivých přednášek.
Graf 10 – Nárůsty sledovanosti jednotlivých přednáškových dní
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Graf 10 ukazuje přírůstek zhlédnutí u jednotlivých přednáškových dní po jejich odvysílání.
Jinými slovy – jak se počet zhlédnutí přednáškového dne znásobil v době od skončení přímého
přenosu do vyhodnocení dat 16. prosince 2020.

SOUTĚŽ O NEJSLEDOVANĚJŠÍ PŘEDNÁŠKU
V rámci Gaudeamus on-line přednáškových dní proběhla soutěž o nejsledovanější přednášku.
Výsledky byly vyhodnoceny podle „Indexu sledovanosti“. Jedná se o poměrový ukazatel
zahrnující počet zhlédnutí přednášky během živého vysílání i následně ze záznamu v poměru
k délce trvání přednášky. Přednášky byly hodnoceny vždy 14 dní po jejich odvysílání.
Pořadí dvaceti nejsledovanějších přednášek uvádí následující tabulka. Tři nejlepší přednášky
byly oznámeny v přímém přenosu 16. prosince 2020 a odměněny následovně: 1. místo –
umělecký skleněný předmět ze sklárny Svoboda Art Glass a 30 % sleva na on-line přednášky
v roce 2021, 2. místo – 20 % sleva a 3. místo – 10 % sleva na on-line přednášky v roce 2021.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJSLEDOVANĚJŠÍ PŘEDNÁŠKU
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Název přednášky
Predstavenie Univerzity Komenského v Bratislave
Jak postupovat při výběru vysoké školy (JCMM)
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta stavební VUT
Lekárska fakulta UK
Filozofická fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informačních technologií VUT
Průvodce rodiče
MŠMT ČR – přednáška pro pedagogy
Pedagogická fakulta UK
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno
Podpora kariérového poradenství na školách
Škoda Auto vysoká škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Farmaceutická fakulta UK
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
Jesseniova lekárska fakulta UK

Index
sledovanosti
73,95
61,08
33,31
27,65
27,23
26,61
26,28
23,33
23,26
23,08
22,12
21,98
21,89
21,32
21,31
21,28
21,03
20,30
20,26
19,47

PROGRAM PŘEDNÁŠKOVÝCH DNÍ
3. listopadu 2020
9:35 - 10:05 Podpora kariérového poradenství na školách (JCMM)
10:10 - 10:20 Průvodce rodiče
10:25 - 10:55 Francúzsky inštitút na Slovensku
11:00 - 11:30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11:35 - 11:55 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno
12:00 - 12:30 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
4. listopadu 2020
9:00 - 9:30 Jak postupovat při výběru vysoké školy (JCMM)
9:35 - 10:05 Škoda Auto vysoká škola
10:10 - 10:40 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10:45 - 11:15 Vysoká škola ekonomická v Praze
11:20 - 11:50 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
11:55 - 12:25 University of New York in Prague
10. listopadu 2020 - přednáškový den Univerzity Komenského v Bratislave
9:00 - 9:05 Predstavenie Univerzity Komenského v Bratislave
9:05 - 9:25 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
9:25 - 9:45 Lekárska fakulta UK
9:45 - 10:05 Prírodovedecká fakulta UK
10:05 - 10:25 Jesseniova lekárska fakulta UK
10:25 - 10:45 Farmaceutická fakulta UK
10:45 - 11:05 Filozofická fakulta UK
11:05 - 11:25 Pedagogická fakulta UK
11:25 - 11:45 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
11:45 - 12:05 Fakulta managementu UK
12:05 - 12:25 Právnická fakulta UK
12:25 - 12:45 Fakulta telesnej výchovy a športu UK
12:45 - 13:05 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
11. listopadu 2020
9:00 - 9:30 Univerzita Hradec Králové
9:35 - 10:05 Komise J. W. Fulbrighta – Studium v USA
10:10 - 10:40 Dům zahraniční spolupráce
10:45 - 11:15 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
11:20 - 11:50 Univerzita obrany
11:55 - 12:25 Prague College
18. listopadu 2020
9:00 - 9:30 Newton College
9:35 - 10:05 Technische Universität Wien
10:10 - 10:40 Fachhochschule Salzburg
10:45 - 11:15 Univerzita Pardubice
11:20 - 11:50 Fachchochschule St. Pölten
11:55 - 12:25 MŠMT ČR - Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila

19. listopadu 2020 - přednáškový den Slovenské technické univerzity v Bratislave
9:00 - 9:15 Predstavenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9:20 - 9:35 Stavebna fakulta STU
9:40 - 9:55 Strojnicka fakulta STU
10:00 - 10:15 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
10:20 - 10:35 Fakulta chemickej a potravinarskej technologie STU
10:40 - 10:55 Fakulta architektury a dizajnu STU
11:00 - 11:15 Materialovotechnologicka fakulta STU
11:20 - 11:35 Fakulta informatiky a informacnych technologii STU
11:40 - 11:55 Ústav manazmentu STU
24. listopadu 2020
9:00 - 9:30 Univerzita Palackého v Olomouci
9:35 - 10:05 Slezská univerzita v Opavě
10:10 - 10:40 Trnavská univerzita v Trnave
10:45 - 11:15 Vysoká škola obchodní v Praze
11:20 - 11:50 Rakouské velvyslanectví - Studium v Rakousku
11:55 - 12:25 Technická univerzita v Liberci
12:30 - 13:00 Ekonomická univerzita v Bratislave
25. listopadu 2020
9:35 - 10:05 Inštitút manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10:10 - 10:40 Studium v Austrálii
10:45 - 11:15 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:20 - 11:50 Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
11:55 - 12:25 Fakulta bezpečnostného inžinierstva, UNIZA
12:30 - 13:00 Fakulta riadenia a informatiky, UNIZA
13:05 - 13:35 Fakulta humanitných vied, UNIZA
26. listopadu 2020
9:00 - 9:30 Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
9:35 - 10:05 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, UNIZA
10:10 - 10:40 Strojnícka fakulta, UNIZA
10:45 - 11:15 Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, UNIZA
11:20 - 11:50 Stavebná fakulta, UNIZA
11:55 - 12:25 Technická univerzita v Košiciach
12:30 - 13:00 UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium
ve Velké Británii a Irsku
13:05 - 13:35 Dundalk Institute of Technology, Irsko
1. prosince 2020 - přednáškový den Vysoké školy polytechnické Jihlava
9.35 - 9.55 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)

Když je pro tebe praxe víc než teorie
10.00 - 10.20 Katedra cestovního ruchu VŠPJ

Když víš, že Kuba je i ostrov, a ne jen kámoš ze střední
10.25 - 10.45 Katedra ekonomických studií VŠPJ

Když si umíš spočítat, že se ti vysoká vyplatí
10.50 - 11.10 Katedra technických studií VŠPJ

Když „technik“ není jen tvůj nick

2. prosince 2020 - přednáškový den Vysokého učení technického v Brně
9:35 - 10:05 Centrum sportovních aktivit VUT
10:10 - 10:40 Fakulta architektury VUT
10:45 - 11:15 Fakulta strojního inženýrství VUT
11:20 - 11:50 Fakulta informačních technologií VUT
11:55 - 12:15 Fakulta stavební VUT
12:20 - 12:40 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

GAUDEAMUS NA WEBU, FACEBOOKU A YOUTUBE
Doplňkem přednáškových dnů je on-line prezentace vystavovatelů na portálech Gaudeamus
a v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor. Jak portály, tak mobilní aplikace mají
plnohodnotnou českou a slovenskou verzi. Prezentace vystavovatelů tak automaticky funguje
v obou státech.
Facebookové profily „Gaudeamus – veletrh vzdělávání“ a „Gaudeamus Slovakia“ jsou využívány
k propagaci akcí Gaudeamus a k vysílání on-line přednáškových dní.
Youtube kanál „Gaudeamus veletrh vzdělání“ je hlavní platformou pro pořádání Gaudeamus
on-line přednáškových dní. Na Youtube jsou přednášky živě vysílány a jsou zde také k dispozici
jejich záznamy.
ZÁKLADNÍ UKAZATELE PORTÁLŮ GAUDEAMUS V PRŮBĚHU ON-LINE PREZENTACE
VYSTAVOVATELŮ V ROCE 2020

1 583 482
zobrazených
stránek

102 145

104 437

uživatelů
přišlo na
web

studentů
maturitních
ročníků
v ČR a SR

73%
uživatelů
z Česka

27%
272 312
návštěv
webu

uživatelů
ze
Slovenska

Infografika uvádí základní údaje o návštěvnosti on-line prezentací na portálech Gaudeamus.
Prezentace si v roce 2020 prohlédlo 102 145 uživatelů. Zajímavé je zejména porovnání
počtu uživatelů s počtem studentů maturitních ročníků v ČR a SR, kteří tvoří hlavní cílovou
skupinu akcí Gaudeamus. Můžeme konstatovat, že počet uživatelů z ČR, kteří portál navštívili,

tvoří 1,17násobek počtu maturantů v České republice (64 942 maturantů). Počet
slovenských uživatelů představuje 71 % počtu maturantů ve Slovenské republice (39 495
maturantů).
Rozložení počtu návštěvníků mezi Českou a Slovenskou republiku je nutné vnímat v kontextu
počtu studentů v maturitních ročnících v těchto státech. Počet maturantů na Slovensku
je přibližně o 40 % nižší než v Česku.
Z celkového počtu 1 583 482 zobrazených stránek si každý uživatel, který web navštíví,
průměrně prohlédne 15,5 stránky. Takto vysoká průměrná hodnota svědčí zejména
o používání vyhledávačů škol, fakult a oborů a prohlížení profilových stránek škol návštěvníky.
Celkový počet 272 312 návštěv vypovídá ve srovnání s počtem uživatelů o tom, že každý
uživatel portál v průměru navštíví 2,7krát. Z tohoto ukazatele vyplývá, že studenti
se na portál během svého rozhodování o volbě školy vrací.

Facebook Gaudeamus CZ a SK
ukazatel
počet
Zásah příspěvků
870 704
Zobrazení příspěvků
998 105
Zhlédnutí videa
39 335
Youtube Gaudeamus veletrh vzdělání
ukazatel
počet
Počet zhlédnutí
17 187
Počet odběratelů
386
Počet videí
112
Počet zobrazení
182 940

V následující tabulce jsou uvedeny základní ukazatele
Facebookových
profilů
„GaudeamusCZ“
a „GaudeamusSK“ a Youtube kanálu „Gaudeamus
veletrh vzdělání“.
Zobrazené údaje se vztahují k době, kdy na profilech
běží prezentace Gaudeamus on-line přednáškových
dní.

PŘEDPOKLADY PRO ROK 2021
První akcí pod značkou Gaudeamus bude on-line veletrh Gaudeamus 2021, který nahradí
zrušený 14. ročník veletrhu Gaudeamus Praha. On-line akce naváže na úspěšné přednáškové
dny 2020. Nejdůležitější součástí budou živě vysílané přednášky vystavovatelů s moderovaným
chatem. Přednáškový program bude doplněn on-line prezentací vystavovatelů na webových
portálech Gaudeamus a v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor. On-line veletrh
Gaudeamus bude zahájen prvním přednáškovým dnem 19. ledna 2021.
Pokračování Evropských veletrhů pomaturitního a celoživotního vzdělávání je naplánováno
v tradičních termínech a formátu na podzim 2021. Veletrhy Gaudeamus jsou připravovány
v Brně, Bratislavě a Nitře.

24. ročník Gaudeamus – Akadémia Bratislava
•
•
•

5. – 7. října
Incheba Expo Bratislava
hala D

27. ročník Gaudeamus Brno
•
•
•

2. – 5. listopadu 2021
Výstaviště Brno
pavilon V

8. ročník Gaudeamus Nitra
•
•
•

10. – 11. listopadu
Agrokomplex národné výstavisko
pavilon F

