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100,023 174Celkem

3,4787Zdravotnických věd

5,11 181Cyrilometodějská teologická

8,92 091Právnická

9,22 132Lékařská

10,12 335Tělesné kultury

18,54 270Přírodovědecká

20,44 719Pedagogická

24,45 659Filozofická

%

Počet student ůFakulta



• Nová budova PřF UP – slavnostně otevřena v červnu 2009

• Koncentrace oborů do 2 lokalit: Envelopa a areál Šlechtitelů

• Nové laboratoře, moderní vybavení, nové posluchárny

• Vytvoření zázemí pro studenty



Areál v Holici (Šlechtitelů)



Výzkumná centra

Regionální centrum pokro čilých 
technologií a materiál ů

� Centrum se zaměřuje na špičkový 
výzkum v oblasti nanočástic
např. pro technologie čištění vody, 
koordinační chemii, fotoniku, nové
přístrojové techniky v optice a analytické
chemii

Centrum regionu Haná pro 
biotechnologický a zem ědělský 
výzkum

� Centrum je příkladem spolupráce 
mezi univerzitou a olomouckými 
pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné
výroby (oddělením zelenin a speciálních 
plodin) a Ústavu experimentální botaniky



Současnost PřF UP - studující

� Počet studentů: 4 270

bakalářské studijní programy:       2 940

navazující magisterské programy:    871

doktorské studijní programy:            349

CŽV:                                                 110

� Počet přihlášek: 4 352 (2012)4443 (2013)

� Počet nově přijatých studentů: 3350 (2013) 
� Počet zapsaných studentů: 1 767 (2012)1742 (2013)



Stipendia

� Jednorázové prospěchové stipendiumve výši 5.000,- Kč -
vážený studijní průměr nejvýše 1,50.

� Mimořádné jednorázové prospěchové stipendium ve výši  
6.000,- Kč - absolventům s vyznamenáním.

� Mimořádné jednorázové stipendium ve výši 10.250,- Kč -
každému studentovi 1. ročníku bakalářského studia, který 
se stal úspěšným řešitelem celostátního kola nejvyšší
kategorie olympiády v oboru, který odpovídá programu 
nebo oboru studovanému na PřF UP v Olomouci. Stipendium 
bude za stejných podmínek vyplaceno i studentovi, který 
obsadil 1. – 3. místo v celostátním kole SOČ, přičemž mu 
v případě kolektivní práce bude vyplaceno stipendium ve výši 
10.250/n Kč, kde n je počet autorů práce.



Stipendia

Sociální stipendium
� nárok mají studenti s přiznanou státní sociální podporou
� výše stipendia: 1.620,- Kč měsíčně

(pro období od 1. září 2013 do 30. června 2014)

Ubytovací stipendium
� nárok mají student, který nemá trvalé bydliště na území

okresu Olomouc + studium na UP je prvním studiem na VŠ
� na přiznání ubytovacího stipendia nemá vliv, jestli student 

bydlí na kolejích nebo si zařídil v Olomouci soukromé
bydlení

� rozhodující je: zdali jeho trvalé bydliště je mimo okres 
Olomouc

� výše ubytovacího stipendia: +/-700,- Kč/měsíčně



Jak začít studovat na PřF UP?

Přihláška 
do 28. února 2014

Prominutí
přijímacích zkoušek

Vykonání
přijímacích zkoušek

úspěšné neúspěšné

Přijat ke studiu



Přihláška ke studiu

� Přihláška ke studiubakalářských a navazujících 
magisterských studijních programů na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se podává
elektronickou formou pomocí tzv. E-přihlášky

� NETISKNE SE ZKRÁCENÁ VERZE

� https://prihlaska.upol.cz/wps/portal

� Termín přijímacích zkoušek:5.– 7. května 2014 
(náhradní termín: 2. – 6. června 2014)

� Možnost: děkan může vypsat 2. kola přijímacích zkoušek
� Administrativní poplatek: 530,- Kč





Katalog oborů





Nové obory na PřF UP - otvírané poprvé
pro akademický rok 2013/2014 či 2014/2015

Bakalářské studijní obory
� Nanomateriálová chemie(SP Chemie)

� Počítačová fyzika (SP Fyzika)

� Nanotechnologie(SP Fyzika)

� Digitální a přístrojová optika (SP Fyzika)

� Bioinformatika (SP Biochemie)

� Biotechnologie a genové inženýrství(SP Biochemie)

� Environmentální studia a udržitelný rozvoj
(SP Geografie)



Počet přihlášek 2013 (pro rok 2013/2014)

� absolutně: více než 4.300 ( z toho 3 352bakalářské)
Bakalářské studijní programy:
� M – E se zaměřením na bankovnictví = 294
� Molekulární a buněčná biologie = 229
� Aplikovaná informatika (P) = 226
� Biochemie = 162
� Regionální geografie = 156
� Informatika = 155

Navazující magisterské studijní obory:
� Aplikace matematiky v ekonomii = 77
� Regionální geografie = 76 
� Molekulární a buněčná biologie = 62



Možnost prominutí přijímacích zkoušek

!!! Chceme nejlepší z nejlepších!!!!!!

� do všech studijních programů PřF UP přijme všechnystudenty, 
kteří si zvolili:

- v rámciNárodních srovnávacích zkoušek úspěšně složí
zkoušku z Obecných studijních předpokladů v základní verzi 
nebo z Matematiky– úspěšně = minimální percentil 90

- rovnocenně platí slovenská verze test Všeobecných študijných
predpokladov (VŠP)

- Pokud se student zapíše (s percentilem90 a vyšším, tak obdrží
jednorázové stipendium 500,- Kč)

Pro jednotlivé obory platí i nižší kritéria – individuálně oborově



Možnost prominutí přijímacích zkoušek:

Pokud nepřevýší kapacitní možnosti oboru:

bez přijímacích zkoušekbudou přijati uchazeči na obor:

� Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví/ 
pojišťovnictví

� Matematika a její aplikace

� Diskrétní matematika 



Studijní programy/obory

Studijní program

Studijní obor

jednooborový dvouoborový



Diskrétní
matematika

(bc.)

Diskrétní
matematika

Bakalářské

Navazující
magisterské

Doktorské

Matematika
a její aplikace

(bc.)

Matematika
a její aplikace

SP MATEMATIKA

Matematika 
(dvouoborová)

Deskriptivní
geometrie

(dvouoborová)

Geografie 
(dvouoborová)

Biologie
(dvouoborová) ……



Matematika – ekonomie
se zaměřením 

na bankovnictví/pojišťovnictví
(bc.)

Aplikace 
matematiky v ekonomii

Bakalářské

Navazující
magisterské

DoktorskéAplikovaná
statistika

(bc.)

SP APLIKOVAN Á MATEMATIKA



Aplikovaná informatika
prezenční i kombinovaná forma

(bc.)

Informatika

Bakalářské

Navazující
magisterské

DoktorskéInformatika
(bc.)

SP INFORMATIKA



Optika a
optoelektronika

(bc.)

Optika a
optoelektronika

Molekulární
biofyzika

(bc.)

Aplikovaná
fyzika
(bc.)

Biofyzika
(bc.)

Bakalářské

Navazující
magisterské

Doktorské

Přístrojová
fyzika
(bc.)

Obecná fyzika a
matemat. fyzika

(bc.)

Obecná fyzika a
matemat. fyzika

Fyzika
F – M, Ch,..

Fyzika
F – M, Ch,…

Biofyzika
Aplikovaná

fyzika

Digitální
a přístrojová

optika

Digitální a přístrojová
optika
(bc.)

Nano-
technologie

(bc.)

Počítačová
fyzika
(bc.)

Molekulární
biofyzika

Nano-
technologie

SP FYZIKA



Bakalářské

Navazující
magisterskéOptometrie

(bc.)

Optometrie

SP SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTV Í



Chemie
(bc.)

Anorganická
chemie

Organická
chemie

Analytická
chemie

Aplikovaná
chemie

(bc.)

Bioorganická
chemie a CHB

(bc.)

Fyzikální
chemie

Materiálová
chemie

Bioorganická
chemie a CHBChemie ŽP

Bakalářské

Navazující
magisterské

Doktorské

Bioanorganická
chemie

(bc.)

Bioanorganická
chemie

Nanomateriálová
chemie (bc.)

SP CHEMIE



Biochemie
(bc.)

Biochemie

Bakalářské

Navazující
magisterské

Doktorské

Bioinformatika
(bc.)

Bioinformatika

SP BIOCHEMIE

Biotechnologie 
a genové inženýrství (bc.)

Biotechnologie 
a genové inženýrství



Biologie 
a ekologie

Hydro
biologie

Zoologie Botanika

Molekulární
a buněční biologie

Molekulární
a buněční biologie

Bakalářské

Navazující
magisterské

Doktorské

Experimentální
biologie

Experimentální
biologie

Fyziologie rostlin

SP BIOLOGIE



Ekologie
a ochrana ŽP

Ochrana 
a tvorba  krajiny

Ochrana 
a tvorba ŽP 

Bakalářské

Navazující
magisterské

Doktorské

SP EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ



Mezinárodní
rozvojová studia

(bc.)

Geoinformatika
-geografie

(bc.)

Bakalářské

Navazující
magisterské

Doktorské

Regionální
geografie

(bc.)

Geografie
Z – Bi, M,..

Geografie
Z – Bi, M,..

Mezinárodní
rozvojová studia

Geoinformatika
Regionální
geografie

International
Development

studies

Environmentální
studia 

a udržitelný rozvoj
(bc.)

SP GEGRAFIE



Bakalářské

Navazující
magisterské

Environmentální
geologie

(bc.)

Environmentální
geologie

SP GEOLOGIE

Geologie a OŽP 
(dvouoborová)

Chemie
(dvouoborová)

Geografie 
(dvouoborová)

Biologie
(dvouoborová)



Dvouoborová studia (učitelství)

Deskriptivní
geometrie

Fyzika

Chemie
pro dvouoborové studium 

Biologie

Geografie

Informatika 
pro vzdělávání

Geologie 
a OŽP pro vzdělávání

Biologie 
v ŽP

Matematika

Matematika

Fyzika

Biologie 
v ŽP

Geologie 
a OŽP pro vzdělávání

Informatika
pro vzdělávání

Geografie

Biologie

Chemie

Sociologie

Historie

Anglická filol.

Ruská filol.

Základy technické
výchovy

Tělesná výchova

Základy 
společenských věd

FTK

FF

PdF

Francouzská fil.



Absolventi 2003/2004 a 2011/2012
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Popularizační aktivity

☺Univerzita 
dětského věku

☺ Jarmark
☺ Projekt Badatel
☺ Srdce srdcí
☺ Letní škola v Jevíčku
☺ Oborové olympiády



http://www.prf.upol.cz/



Děkuji za pozornost


