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Studium MPhil in Economics na University of Cambridge
Bakalářské studium na IES FSV UK jsem ukončil v létě akademického roku 2016/2017 a nyní studuji
jednoletý magisterský obor Economics na University of Cambridge, který v tomto dokumentu krátce
popíšu, a to včetně přijímacího procesu a s tím související přípravy, která je z hlediska praktičnosti
pro budoucí uchazeče klíčová.
Přijímací proces
Nesporné výhody zahraničního studia není třeba zdlouhavě popisovat, dle mého názoru IES
poskytuje jak skvělé možnosti výjezdu na Erasmus v průběhu bakaláře, tak i dobrou přípravu na ty
nejkompetitivnější ekonomické obory ve světě. Osobně jsem na výměnný pobyt v průběhu bakaláře
nevyjel, spíše jsem cílil na co nejdřívější kompletní studijní program v zahraničí (obojí se však
nevylučuje). Časovou posloupnost přijímacího procesu budu psát ze svého pohledu, zkušenosti
studenta, který v létě vyjel na Erasmus a případně prodlužoval studia se mohou lišit.
Fáze 1: letní semestr druhého ročníku – výběr univerzity
S celkovým procesem je nejlepší začít co nejdříve, ideální doba je letní semestr v druhém ročníku,
aby uchazeč měl dostatek času na pohodlné splnění všech povinností souvisejících s přijímačkami.
Rozhodl jsem se pokračovat ve studiu, jež bude postavené na výuce ekonomické teorie, což mi blíže
specifikovalo univerzity, na které se při výběru soustředit. Jednalo se např. o Cambridge, Oxford, LSE,
Stockholm School of Economics nebo St. Gallen. V případě, že by uchazeč cílil spíše na finance, tak by
výběr mohl vypadat mírně odlišně. Např. jednou z velikých výhod Stockholm School of Economics je,
že při včasném podání přihlášky budete vědět rozhodnutí o přijetí ještě před Vánocemi.
Studijní program rozhodně není jediným kritériem, podle kterého se rozhodovat. Finanční stránka
věci mnohdy hraje prim a je nutné zvážit, zda jít studovat do Británie, která má celkové vyšší finanční
nároky (a ty možná v následujících letech dramaticky vzrostou v souvislosti s Brexitem, dnes platí
studenti z EU/EEA nižší školné než ostatní mezinárodní studenti). V ČR poskytují prostředky nadace
Zdeňka Bakaly, Petra Kellnera nebo Tomáše Krska (přičemž tato nadace se přímo soustředí na
magisterské a doktorské programy). V případě Cambridge poskytuje financování jak samotná
univerzita, tak i některé Colleges, takže je dobré vše důkladně prostudovat před podáním přihlášky,
nicméně na toto financování ze 100% nespoléhat. Funding je třeba vyřešit co nejdříve, jelikož nadace
mají deadliny poměrně neúprosné, povětšinou v období letních prázdnin druhého ročníku.
Fáze 2: letní prázdniny v druhém ročníku až konec zimního semestru – testy, dopisy, doporučení
Samotný výběr univerzity předurčí, jaké srovnávací testy budete muset skládat. V podstatě každá
univerzita požaduje doklad o znalosti angličtiny, která se prokazuje buďto výsledky z TOEFL nebo
IELTS. Já osobně jsem skládal IELTS, doporučil bych je složit pokud možno co nejdříve v období léta,
ať se s nimi neotravujete v průběhu zimy.
Druhým a podstatnějším testem bude GRE nebo GMAT. Já jsem skládal GRE, jelikož Cambridge
neuznává GMAT na ekonomických oborech (obecně vzato je GMAT spíše pro finanční obory a pro
MBA). Test GRE se skládá ze 3 částí – verbální, kvantitativní a esejové. Na velkém množství
ekonomických oborů vůbec nehledí na verbální část (a to včetně Cambridge), mnohem důležitější je
část kvantitativní, která je rozhodující (v porovnání s esejovou částí, ve které kandidát měl splnit
daný počet bodů). Samotný obsah testu není příliš náročný, hlavní je ho pořádně natrénovat a získat
co nejvyšší počet bodů z kvantitativní části (z maximálního možného počtu bodů, který činí 170 je
dobré získat aspoň 168 – poznámka pro čtenáře: není to tak hrozné, jak to na první pohled vypadá –
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GRE má trochu stupidní škálu). Materiály pro studium na GRE poskytuje např. Fulbrightova komise,
nějaké knížky se dají vyhrabat v knihovně na CERGE, no a potom samozřejmě na internetu je toho
také hodně. Osobně doporučuju in-house manuál od GRE a potom Manhattan GRE, což je kniha,
která obsahuje obrovské množství příkladů. Pokud si je projdete, tak vás na testu nemůže nic
překvapit.
Souběžně s přípravou a skládáním testů je třeba napsat motivační dopisy a také sehnat doporučující
dopisy od vyučujících – nejčastěji je potřeba dvou. Moje doporučující dopisy pocházela od
kvantitativně zaměřených vyučujících – a sice od vyučujícího matematiky a vyučujícího statistiky.
Pedagogové na IES jsou velice ochotní a doporučení vám zcela jistě rádi poskytnou. Ucelený formát
doporučujícího dopisu neexistuje, některé univerzity mají dokonce vlastní dotazníky (jako např. SSE),
tudíž je naprosto klíčová koordinace mezi uchazečem a vyučujícím, který vám poskytuje reference.
Jesliže se budete hlásit na Cambridge, tak v této fázi se budete muset rozhodnout jaké zvolíte
preference na Colleges – o tomto systému a důležitosti správného výběru pohovořím více v části
týkající se studentského života.
Pokud veškeré předcházející povinnosti splníte, tak nastane:
Fáze 2: zkouškové po zimním semestru až do odevzdání bakalářky – AKA čekání na Godota
Za předpokladu odeslání přihlášky před Vánocemi můžete očekávat přijetí kdykoliv od ledna do
května. V mém konkrétním případě jsem přihlášku poslal přesně na Štědrý den a rozhodnutí jsem
dostal na konci ledna, takže rozhodnutí univerzity bylo velmi rychlé. Dostat zelenou ze strany
univerzity bylo skvělé, nicméně v této fázi máte v rukou pouze conditional offer, kde vám univerzita
zadá podmínky, které musíte splnit než dostanete full confirmation. Nejpodstatnější z nich byla
akademická podmínka, a sice zisk jedničky ze státnic. Takže si dejte záležet s bakalářkou! ☺
Studijní programy a studium
Na ekonomické fakultě v Cambridge můžete studovat tři různé jednoleté magisterské ekonomické
obory. Jedná se o obory:
-

-

Economic Research, který je zaměřený hlavně na přípravu na PhD a je z hlediska náročnosti
dle mého názoru ten nejobtížnější a nejrigoróznější.
Economics, který cílí spíše na studenty, kteří chtějí akademickou sféru po magistru opustit,
nicméně pokračování v doktorském studiu není rozhodně vyloučené.
Economics & Finance, který je zaměřený vice finančním směrem (z ekonomické teorie jsou
povinné pouze moduly mikroekonomie a ekonometrických metod). Cambridge zajišťuje I
výuku čistě finančních oborů na Judge Business School, bohužel o těchto oborech mnoho
nevím.
Podstatné je, že v prvních týdnech lze z jednoho oboru přestoupit na jiný – určitě se setkáte
s mnoha PhD studenty, kteří vám mohou změnit perspektivu a předají vám svoje zkušenosti,
což vám jistě dodá komplexnější obraz o oborech než vám může dát googlení detail.

Výuka probíhá standardním stylem přednášek a seminářů, přičemž na semináře dostáváme úkoly,
které se řeší a společně odevzdávají ve studijních skupinkách po čtyřech, přičemž vám bude tato
skupina přidělena na začátku roku a na povinné předměty zůstává. Freeriding jsem nezaznamenal a
tento styl výuky mi velice vyhovuje – student mají šanci příklady prodiskutovat a doplnit si případné
mezery.
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Studijní term je na rozdíl od ČR devítitýdenní, avšak režim mi přišel intenzivnější. Zkouškové období
probíhá na konci akademického roku v přesně daných termínech, které jdou blízko za sebou. Na
začátku druhého termu fakulta uspořádala mock exams, které měly simulovat skutečné podmínky (a
to včetně testové obtížnosti) opravdových zkoušek, abychom si na tento systém zvykli.
Studijní život
Cambridge je malé město, které univerzitou přímo žije a je s ní velmi úzce spjaté. Město má kouzelný
character a je pro stadium (a odreagování od něj ☺) přímo stvořené. Díky své kompaktnosti se všude
dostanete bez problému pěšky, avšak doporučuju všem si co nejdříve sehnat kolo (např. na gumtree
nebo podobném serveru – kupte radši nějaký starý vehikl, kola tu dost často nedobrovolně mění
majitele ☺). Univerzita byla založená na počátku 13. století a historie na vás bude dýchat na každém
kroku, obzvláště pokud budete členy jedné ze starobylejších Colleges, což mě přivádí k detailnějšímu
rozboru výběru College, o kterém jsem se krátce zmínil v části s přijímacím procesem.
Výuku na univerzitě vám bude zajišťovat department nebo fakulta, a tedy všichni student mají
společné kurikulum. V čem se ale zkušenosti jednotlivců liší je právě členství na College. Univerzita
jako taková se skládá z 31 Colleges, každá s vlastní specifickou historií a kulturou, které jsou v
podstatě středobodem vašeho vysokoškolského života. Zajišťují totiž ubytování, stravu, kolejní
spolky pořádají rozmanité kulturní akce a zároveň vytváří např. sportovní týmy. Tento systém je
markantně odlišný od systému v Čechách a jinde v Evropě, avšak má jednu nespornou výhodu: tvoří
prostředí, kde je neuvěřitelně jednoduché se seznámit s lidmi z jiných studijních oborů než je ten váš
a tím pádem rychle navázat dlouhotrvající přátelství. Mimoškolní kontakt s lidmi z College byl v mém
případě častější než s lidmi, kteří byli se mnou na tom samém oboru (nicméně pospolitost se
spolužáky je také silná). Ústřední role, kterou College bude ve vašem studiu hrát je nesporná a je
proto třeba věnovat pečlivou přípravu výběru kolejních preferencí (věnujte i čas průzkumu, zda
College neposkytuje funding).
Moje College se nazývá Queens’ College, kterou v patnáctém století založily dvě královny (mimo jiné
jednou z nich byla Margaret z Anjou, jedna z vůdčích postav Války růží a též velice milá paní, která
posloužila jako hlavní inspirace pro Cersei Lannister z Hry o trůny ☺). Každá College má vlastní
veslařský tým (kam jsem též patřil), stejně jako fotbalové, lakrosové nebo rugbyové týmy.
Nepřeberné možnosti nabízí I spolky napříč univerzitou – od famfrpálového klubu přes další
obskurtní sporty, fandy Tolkiena po spolky zaměřené veskrze kariérně. Možností se vyřádit je tu
nepřeberné množství a zcela bezpochyby si každý může najít svůj vlastní niche.
Pár slov závěrem
Pokud uvažujete nad studiem na University of Cambridge, tak ho vám můžu srdečně doporučit,
určitě zažijete nezapomenutelný rok v srdci studentského města stare Anglie. Jestliže byste měli
nějaký další dotaz, tak ho neváhejte směřovat sem:
libor.ulrich@gmail.com
https://www.facebook.com/libor.ulrich
Hodně štěstí!

