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1. Popis řešeného projektu 

Přehledný propagační materiál návaznosti studijních oborů na Přírodovědecké fakultě bude 

výsledkem snahy co nejlépe vizualizovat uchazečům o studium na PřF, jaká je návaznost 

z bakalářských studijních oborů na magisterské. Jeho úkolem bude také jednoduchou a 

poutavou formou vytvořit přehled nabízených bakalářských a k nim přislouchajících 

navazujících magisterských studijních programů. Čtenáři materiálu tak budou moci jednoduše 

rozlišit, kde jsou vyžadovány přijímací zkoušky, kde je (a jaká je) možnost jejich prominutí nebo 

kde je přímá návaznost oborů. Brožura také ulehčí porozumění a orientaci v nové akreditaci 

studijních programů na fakultě.  

 

Celý vizuální styl materiálu je koncipován tak, aby zapadal do současné kolekce propagačních 

brožur / materiálů fakulty. Využity jsou infografiky a nové metody datových vizualizací. 

Spolupráce po obsahové i formální stránky brožury byly řešené za spolupráci se zástupci 

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů PřF UP, za co jim upřímně děkuji.   

 

Finanční prostředky poskytnuté v rámci projektu Hýčkejte svou Přírodu!  byly využity na prvotní 

tisk materiálů, hledání chyb v tisku a případně na další rozvoj dle specifických požadavků vedení 

fakulty nebo na případnou propagaci a distribuci nejen v rámci univerzitního prostředí.  

 

V současnosti se brožura finalizuje a bude aktivně využívána pro propagaci PřF UP na 

studentských veletrzích nebo popularizačních akcích fakulty nebo univerzity. S její distribucí a 

využitím se počítá i v budoucnu nejen pro fakultní účely ale také po úpravách i 

v celouniverzitním měřítku.   



2. Výstupy 

Praktickým výstupem celého projektu, který je zapojen do této soutěže je zmíněná propagační 

brožura s výstižným názvem „Jak se dostat z bakaláře na magistra“ určena nejen pro uchazeče 

Přírodovědecké fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Její digitální podoba je přiložena 

k této zprávě ve formátu .pdf na odkazu: http://bit.ly/baka_mag . 

V tištěné formě bude brožura poskytnuta na obhajobě popisovaného projektu. 

 

 

3. Naplnění cílové skupiny 

Distribuce brožury mezi uchazeče o studium na PřF UP a také současné studenty PřF UP – 

zejména poslední ročníky bakalářského studia (cílové skupiny projektu) byla doposud naplněna 

na 50 %. Autor brožuru vytvořil v digitální podobě, vytvořil několik kontrolních výtisků a 

v současné době se očekává regulérní tisk v profesionální tiskárně a následná distribuce 

materiálů. 

Plánované je pravidelné využívání při dnech otevřených dveří, veletrzích vzdělávání, všeobecné 

propagaci PřF UP nebo jiných akcích univerzity. 

 

4. Doklady o splnění cílů 

- Online verze brožury: http://bit.ly/baka_mag  

- Tištěná brožura při prezentaci projektu 
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