


Jak na Přírodu



Olomouc – pohodlné univerzitní město
• Olomouc patří mezi nejkrásnější města s významnou

památkovou rezervací

• město s necelými 100 000 obyvateli je šestým

největším v České republice, je sídlem olomouckého

kraje

• v době výuky se rozrůstá o 23 000 studentů

Univerzity Palackého

• je skvělé nejen ke studiu, ale i trávení volného času

s příjemnými i atraktivními místy k setkávání, k jeho

nabídce patří fantastické kavárny, restaurace či bary



Olomouc – pohodlné 
univerzitní město
• k síti MHD patří tramvaje i autobusy,

město je na rovinaté Hané, proto je

k přepravě výborné také kolo, koloběžka

nebo procházka třeba přes okouzlující parky



Univerzita Palackého v Olomouci

• druhá nejstarší univerzita v Česku (založena 1573)

• patří mezi největší zaměstnavatele v kraji, má více

než 4 000 zaměstnanců

• na 8 fakultách studuje 23 000 studentů

• prestižní vysoká škola se širokou škálou studijních

programů a kvalitním zázemím

• významné středoevropské centrum vzdělanosti

a výzkumu, které v celé řadě oborů dosahuje svými

výsledky evropské a světové úrovně



Přírodovědecká fakulta

• jedna z největších fakult univerzity

• sídlí na třídě 17. listopadu nedaleko centra města, této lokalitě se říká Envelopa

• vedle centrální budovy jsou zde umístěny i dva další fakultní objekty

• biologická pracoviště najdete 

v přírodovědném areálu v Holici

• k fakultě patří také botanická zahrada 

a interaktivní muzeum Pevnost 

poznání

• všechny budovy disponují moderními 

pracovišti se špičkovým vybavením



Pevnost poznání

• interaktivní muzeum vědy

• originální exponáty, planetárium

• tematické akce pro různé věkové skupiny

(Dětská univerzita, vědecké kroužky a letní

příměstské tábory, Blízká setkání třetího

věku a řada dalších)

• výjezdní Science show

• zapojení studentů v roli průvodců muzea

a aktivních spolupracovníků na akcích



Přírodovědecká fakulta - statistika

• ve 139 programech studuje téměř 3.900 studentů, z toho na 1 600 studentů v 1. ročníku 

bakalářského studia

• v roce 2022 bylo podáno 4.984 přihlášek, z toho na bakalářském studiu 3.395

• v roce 2021 vyjelo do zahraničí 152 studentů a přijelo 134 cizinců

• studium zajišťuje 24 kateder, kabinet cizích jazyků a kabinet pedagogické přípravy

• každoročně fakultu úspěšně ukončí na 400 absolventů Bc. studia, 300 navazujícího Mgr. 

a 30 Ph.D. studia 



Stipendia

• stipendia jsou vyplácena pravidelně či jednorázově

• mezi nejčastější patří prospěchová, ubytovací, sociální či mimořádná

• vyplácení se řídí stipendijním řádem

• stipendia jsou oproštěna od odvodů (neodvádí se z nich pojištění a nejsou daněna)



Struktura úrovní studia

• bakalářské studium je akreditováno jako 3leté, navazující

magisterské studium jako 2leté a Ph.D. studium 4leté

• 5leté magisterské studium fakulta nenabízí

• po úspěšném ukončení bakalářského studia je možné

se přihlásit ke studiu navazujícího magisterského studia

• bakalářské programy mají prostupnost do navazujícího 

magisterského studia

• Ph.D. studium je určeno zejména zájemcům 

o vědeckou kariéru



Přírodovědecká fakulta – oblasti vzdělávání

Vzdělávací a vědecká činnost v oblastech:

1. Biologie, ekologie a životní prostředí

2. Fyzika

3. Chemie

4. Informatika

5. Matematika

6. Vědy o Zemi

7. Zdravotnické obory



Výběr studijního programu
Při studiu jednoho studijního zaměření je možné vybrat:

• jeden studijní program (tzv. completus)

• kombinace dvou studijních programů (učitelské)

• studijní program se specializací

Při studiu dvou programů se nabízí volba:

• maior (hlavní studijní program)

• minor (vedlejší studijní program)

Katalog programů a oborů: https://studium.upol.cz/



Důležité termíny

• podání přihlášky do 15. 3. 2023

• úhrada administrativního poplatku (690 Kč) do 15. 3. 2023

• žádost o prominutí přijímací zkoušky do 15. 3. 2023

• konání přijímacích zkoušek v období 

• bakalářské a magisterské programy od 5. 6. do 16. 6. 2023

• doktorské programy od 5. 6. do 23. 6. 2023

• pozvánku k přijímacím zkouškám s konkrétním datem konání a dalšími důležitými údaji 

najdete v e-přihlášce nejpozději do konce dubna 2023

• zápis ke studiu obvykle v poslední srpnovém týdnu

• začátek výuky 18. 9. 2023



Přihláška ke studiu

• podává se pomocí e-přihlášky https://prihlaska.upol.cz

• administrativní poplatek: 690 Kč, při neúčasti z jakýchkoli důvodů se poplatek nevrací

• pozvánky k přijímacím zkouškám budou k dispozici elektronicky v e-přihlášce společně 

s ostatními dokumenty

• uchazeč dodává vytištěnou zkrácenou přihlášku pouze v případě, že žádá o prominutí 

přijímací zkoušky

https://prihlaska.upol.cz/


Žádost o prominutí přijímací zkoušky

• žádostí o prominutí přijímací zkoušky je vytištěná zkrácená verze elektronické přihlášky 

(nejlépe oboustranně) a další požadované dokumenty, tyto jsou považovány

za žádost o prominutí přijímací zkoušky

• známky potvrdí škola uchazeče – neposílají se jednotlivá vysvědčení

• pokud známky nemůže potvrdit škola, uchazeč zašle úředně ověřená vysvědčení (stačí 

ověřit na poště)

• důležité je přiložit další doklady potvrzující splnění předepsaných podmínek (diplomy, 

soutěže, olympiády)

• žádost o prominutí uchazeč zašle na adresu: 

Přírodovědecká fakulta UP, Studijní oddělení, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc



Informace k prominutí přijímací zkoušky

1. národní srovnávací zkoušky – dosažení percentilu min. 90 ze zkoušky

z Obecných studijních předpokladů nebo matematiky (nutno doložit certifikát

s vytištěnou zkrácenou přihláškou), přijatý uchazeč obdrží stipendium ve výši

500 Kč

2. přijetí na základě stanovených podmínek – podrobný přehled v informačních

materiálech nebo na webu



Informace k prominutí přijímací zkoušky

• má-li uchazeč předmět jako seminář, uvede jej jako předmět

• známky uvede za 2. pololetí, ve 4. ročníku za 1. pololetí

• průměry známek se hodnotí za každý rok zvlášť

• do průměru se nezapočítává známka z chování

• pro prominutí přijímacích zkoušek z matematiky, biologie, fyziky, chemie je nutné, aby byl

tento předmět absolvován alespoň ve třech (u učitelské matematiky a programu Matematika

ve čtyřech) ročnících

• u biologie je nutné, aby žádná známka nebyla klasifikována stupněm „dobrý“ nebo horším

• splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky, žádosti jsou

posuzovány v závislosti na kapacitě konkrétního oboru



Obsah přijímacích zkoušek

• ze stanovených předmětů v rozsahu učiva gymnázia

• u vybraných oborů i nad rámec tohoto učiva

• u biologických oborů (např. Biologie a ekologie) praktické poznávání přírodnin

• při mezifakultním studiu s Filozofickou fakultou UP podmínky stanovuje tato fakulta

(anglická, ruská, francouzská filologie, sociologie, historie), stejně tak v případě

Pedagogické fakulty UP



Možnost studia v zahraničí

• studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v délce 3-6 měsíců

• studenti na partnerské univerzitě neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, 
přístup do knihoven apod.

• studium zahraničních studentů na naší univerzitě



Ubytování a stravování

• studentům je v lokalitě Envelopa k dispozici menza, v hlavní budově je 
možné využít dva bufety

• menza i bufet jsou také v areálu fakulty v Holici

• objednávání obědů je praktické přes mobilní nebo webovou aplikaci, 
nabíjení kreditu přes webovou aplikaci

• vysokoškolské koleje nabízejí největší možnosti ubytování právě 
na Envelopě přímo u hlavní budovy fakulty

• v předešlých letech se dařilo ubytovat všechny zájemce z řad studentů

• o ubytování student žádá sám na webu Správy kolejí a menz 
www.skm.upol.cz



Studentský život

• hlavní budova i areál v Holici jsou vybaveny studovnou a knihovnou, ústřední knihovna se 
nachází na Biskupském náměstí v budově Zbrojnice

• všechny objekty jsou vybaveny bezdrátovým přístupem k internetu s bezplatným 
přístupem k placeným databázím

• pro odpočinek lze využít fakultní parky a terasy nebo moderně vybavené vnitřní prostory

• sportovní vyžití nabízí Akademik sport centrum (pořádá řadu zájmových sportovních 
aktivit) a centrum Baluo

• sdílení zkušeností či vlastní realizaci lze praktikovat ve studentských spolcích

• bohatý kulturní život (U-klub, divadlo Tramtárie, festival Academia film Olomouc)





Těšíme se na vás!

studijni.prf@upol.cz

www.studujprf.upol.cz


