


Tradice a prestiž 
Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší uni-
verzitou v České republice, vzdělanost šíří od 16. století. 
Sídlí v Olomouci, ve druhé největší památkové rezervaci 
v ČR, která je domovem pro více než 23 000 studentů 
z celého světa. Ne nadarmo se o Olomouci mluví jako 
o univerzitním městě nebo českém Oxfordu.
Osm fakult zajišťuje 240 studijních – bakalářských, 
magisterských a  doktorských – programů. V  nabídce 
je prakticky vše od teologie, učitelství, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskověd-
ní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory 
či zdravotnické vědy. Mezi špičkové obory patří napří-
klad experimentální medicína, nanotechnologie, optika, 

kinantropologie nebo experimentální fyzika. Dobrému 
jménu se těší také speciální pedagogika, fyzioterapie 
nebo psychologie. 

Věda a výzkum
Univerzita Palackého se profi luje jako moderní „research“ 
univerzita. Věda, výzkum, jejich podpora a rozvoj patří 
k  jejím hlavním prioritám. Pracoviště vědeckých týmů 
disponují špičkovou technikou, do řešení vědecko-vý-
zkumných projektů se zapojují také studenti. Univerzita 
spolupracuje s řadou partnerských univerzit v zahraničí, 
kde mohou zájemci absolvovat část svého studia. 

Informace na prvním místě
Univerzita Palackého se prezentuje na webových strán-
kách www.upol.cz. Uchazečům o  studium jsou určeny 
stránky www.studuj.upol.cz; informují o  možnostech 
a podmínkách studia. Stránky doplňuje přehledný kata-
log oborů, fotogalerie, slovníček pojmů či elektronická 
přihláška ke studiu. Univerzita Palackého má svůj profi l 
také na sociálních sítích jako je YouTube, Facebook nebo 
LinkedIn.
Pravidelné informace o  dění na univerzitě poskytuje 
akademické obci i široké veřejnosti internetový zpravo-
dajský portál Žurnál Online. Dvakrát za semestr vychází 
také tištěný magazín Žurnál. 

Umělecké centrum a Zbrojnice
Základnu uměnovědných oborů tvoří Umělecké centrum 
UP (Konvikt). V podkroví centra se nachází diva delní sál 
a galerie. Studenti i pedagogové využívají také fi lmový 
sál, sál pro sborový zpěv, hudební zkušebny a ateliéry 
pro výuku výtvarných oborů. Koncerty se odehrávají na 
nádvoří Konviktu nebo v barokní Kapli Božího Těla.
Ústřední univerzitní knihovna sídlí v barokní zbrojnici 
z  dob Marie Terezie na Biskupském náměstí. V  této 
historické budově má zázemí také Centrum výpočetní 
techniky, Vydavatelství UP, Archiv UP a Oddělení komu-
nikace. Studenti mohou využít služeb zdejší prodejny 
skript, studoven či restaurace. 

Studenti studentům
Jednou z předností života a studia v Olomouci je mož-
nost zúčastnit se nepřeberného množství kulturních, 
sportovních a  společenských akcí. Tři desítky student-
ských organizací se podílejí na organizaci mnoha z nich. 
Studenti provozují vlastní rádio nebo televizi, zpívají 
ve sborech, hrají divadlo či pořádají fi lmový klub. K již 
tradičním akcím patří hudební, divadelní či fi lmové fes-
tivaly jako je Academia fi lm Olomouc (AFO), Přehlídka 
animovaného fi lmu (PAF), Vzáří – festival světla, Majáles 
nebo Divadelní Flora.

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

 www.upol.cz 

Oddělení pro studium UP
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

 585 631 014
 monika.smitkova@upol.cz



Teologická fakulta má mezi olomouckými univerzitními pracovišti nejdelší 
tradici, její kořeny sahají až do roku 1573. Jejím hlavním sídlem je historická 
budova semináře sv. Františka Xaverského v Univerzitní ulici. Vítá všechny 
studenty bez rozdílu vyznání.
Tradiční pilíř vzdělávání tvoří teologie, kterou studují nejen kandidáti kněž-
ství, ale také další zájemci o tento obor. Fakulta se stále výrazněji zaměřuje 
na přípravu odborníků v neteologických oborech, hlavně v oblasti sociální 
a charitativní práce, mezinárodní humanitární pomoci a sociální pedagogiky.

Studijní obory
Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí studium teologie, teologických 
nauk a teologických studií, sociální politiky a sociální práce, sociální pedago-
giky. Vychovává také učitele náboženství pro základní školy. 
Mezi populární obory patří Charitativní a sociální práce či Mezinárodní 
humanitární a sociální práce, které se vyučují ve spolupráci s CARITAS – Vyšší 
odbornou školou sociální v Olomouci. Vyhledávaným oborem, který fakulta 
nabízí, je Sociální pedagogika.
Fakulta umožňuje absolventům magisterských studijních programů studium 
v  doktorských studijních programech. Má rovněž právo konat habilitační 
řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pro studenty i širokou veřejnost při-
pravuje různě zaměřené kurzy v programech celoživotního vzdělávání a řadu 
kurzů, přednášek a exkurzí v rámci Univerzity třetího věku. 

Zajímavosti
Badatelé z Centra excelence, jež se zaměřuje na práci s patristickými, středo-
věkými a renesančními texty, se věnují výzkumu a publikování středověkých 
a  renesančních textů spjatých s  českými zeměmi. Připravují edice dosud 
nevydaných latinských rukopisů.

Cyrilometodějská teologická fakulta

Kontakt

Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

 585 637 111
 dekanat.cmtf@upol.cz
 www.cmtf.upol.cz



Lékaři v Olomouci získávají vzdělání již od 18. století. Samostatná lékařská 
fakulta zahájila provoz v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult po znovuobnovení 
univerzity. V rámci výuky a vědecko-výzkumných aktivit spolupracuje s vy-
sokými školami, nemocnicemi a  specializovanými pracovišti v  celé Evropě. 
Praktickou výuku studentů zajišťuje společně s Fakultní nemocnicí Olomouc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého patří mezi přední pracoviště biomedi-
cínského výzkumu s mnohaletou tradicí a ambicí stát se významným centrem 
inovace a excelence mezi lékařskými fakultami v České republice i ve středo-
evropském prostoru.

Studijní obory
Lékařská fakulta nabízí dva magisterské studijní programy: Všeobecné lékař-
ství a Zubní lékařství. Oba programy je možné studovat i v anglickém jazyce. 
Fakulta zajišťuje 22 doktorských studijních programů v českém i anglickém 
jazyce, poskytuje také kontinuální celoživotní vzdělávání, včetně programu 
Univerzity třetího věku.

Zajímavosti
Lékařská fakulta se rozšiřuje a modernizuje. V nově vzniklém Ústavu moleku-
lární a translační medicíny se vědci snaží lépe porozumět molekulární podstatě 
nádorových a infekčních onemocnění.
Dostavba Teoretických ústavů LF UP významným způsobem zkvalitnila pod-
mínky výuky. Rozvíjí nové možnosti výuky jako je telemedicína a využívání 
nejmodernějších simulátorů. 

Lékařská fakulta
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Kontakt

Lékařská fakulta UP
studijní oddělení
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

 585 632 011
 marta.zahradova@upol.cz
 www.lf.upol.cz



Filozofi cká fakulta je největší fakultou univerzity. Jednadvacet kateder nabízí 
více než šest stovek kombinací humanitních, sociálních, lingvistických a umě-
novědných oborů. 
Mezi základní principy fi lozofi cké fakulty patří adekvátní náročnost, liberál-
nost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a rozvíjení 
individuálních schopností. Podporuje studentské aktivity a  klade důraz na 
začlenění studentů do odborných a kulturních činností. Chce vytvářet ote-
vřený prostor pro diskuzi a vybízet ke kreativnímu myšlení. Vedení fakulty 
usiluje o to, aby každý student alespoň jednou za dobu svého studia vyjel na 
zahraniční studijní pobyt.

Studijní obory
Filozofi cká fakulta zajišťuje výuku řady jazykových oborů (fi lologie anglická, 
česká, čínská, francouzská, italská, japonská, latinská, německá, nizozemská, 
polská, portugalská, ruská, španělská a  ukrajinská), uměnovědných oborů 
(Dějiny výtvarných umění, Muzikologie, Divadelní, fi lmová a mediální studia 
nebo Teorie a  dějiny dramatických umění) a  společenskovědních oborů 
(Historie, Kulturní antropologie, Žurnalistika, Sociologie, Andragogika, Poli-
tologie a evropská studia či Psychologie). 
Obory jsou akreditovány na úrovni bakalářských, magisterských a  doktor-
ských studijních programů. Fakulta také nabízí programy pro učitelskou 
způsobilost, díky kterým se absolventi uplatní na školách druhého a vyššího 
stupně.

Zajímavosti
Filozofi cká fakulta se podílí na pořádání největšího evropského festivalu 
dokumentárních a populárně-vědeckých fi lmů Academia Film Olomouc (AFO). 
Ke kulturnímu životu regionu přispívají akce uměnovědných kateder v pro-
storách Uměleckého centra UP. Fakulta se aktivně rozvíjí a  plní třetí roli 
univerzity v občanské společnosti.

Filozofi cká fakulta
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Kontakt

Filozofi cká fakulta UP
studijní oddělení
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

 585 633 052–55
 studijni.ff @upol.cz
 www.ff .upol.cz



Vědecko-výzkumně zaměřená fakulta poskytuje bakalářské, magisterské i dok-
torské vzdělání v různých odvětvích matematiky, informatiky, fyziky, chemie, 
biologie, ekologie a věd o Zemi. Studenti se zapojují do mezinárodních vý-
zkumných týmů, výstupy publikují v prestižních vědeckých časopisech. 
Učitelé, vědci i  studenti využívají moderní přednáškové sály i  laboratoře 
v budově na třídě 17. listopadu. V nedalekém historickém objektu Korunní 
pevnůstky má základnu Pevnost poznání a na jihovýchodním okraji města se 
rozrůstá kampus zejména biologických pracovišť, kterému dominují Regio-
nální centrum pokročilých technologií a  nanomateriálů a  Centrum regionu 
Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. 

Studijní obory
Fakulta zajišťuje vzdělání ve vědách matematických, informatických, chemic-
kých, fyzikálních, biologických, ekologii a životním prostředí, geografi i, geologii, 
geoinformatice a rozvojových studiích, a to jak v prezenční, tak v kombinované 
formě, případně v celoživotním vzdělávání. Nabízí jednooborové i dvouobo-
rové (učitelské) studium ve všech přírodovědných disciplínách.

Zajímavosti
Přírodovědecká fakulta je hrdá na svůj tvůrčí potenciál, bohaté portfolio 
výzkumných výsledků a  na mnohostrannou zahraniční spolupráci. Vědci 
dosahují významných výsledků v  oblasti výzkumu nanomateriálů, v  optice 
a výzkumu nových chemických látek uplatnitelných ve zdravotnictví, v prů-
myslu, v optice či biologii. 
Akademici vyhledávají talentované žáky prostřednictvím oborových olympiád 
a řady soutěží. Systematicky spolupracují se školskou praxí s využitím fakult-
ních škol.

Přírodovědecká fakulta
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Kontakt

Přírodovědecká fakulta UP
studijní oddělení
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

 585 634 060
 dana.gronychova@upol.cz
 www.prf.upol.cz



Tradice vzdělávání učitelů v Olomouci sahá až do 18. století. Učitelé i studen-
ti navazují na pozitivní stránky bohaté historie přípravy učitelů v Olomouci 
a  tvořivě je rozvíjejí v  duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. 
Pedagogická fakulta vzdělává budoucí učitele a další pedagogické pracovníky 
všech typů škol – mateřských, základních a středních, školských i mimoškol-
ských výchovných a  vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu 
pracovníků ze sociální oblasti a oblasti veřejné správy. Zabezpečuje pedago-
gickou kvalifi kaci pro studenty učitelských oborů na ostatních fakultách 
Univerzity Palackého, v rámci celoživotního vzdělávání poskytuje další vzdě-
lávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům.

Studijní obory
Pedagogická fakulta nabízí učitelská a odborná studia v následujících oblas-
tech: pedagogika, speciální pedagogika, primární a preprimární pedagogika, 
vychovatelství, sociální práce, veřejná správa, společenské vědy, cizí jazyky, 
matematika, český jazyk, přírodopis, environmentální výchova, technická 
a informační výchova, výchova ke zdraví, sociálně zdravotní práce, hudební 
výchova, výtvarná výchova ad.

Zajímavosti
Vědecko-výzkumné aktivity akademiků směřují do oblasti kvality života lidí 
s handicapem, kvality vzdělávání, klimatu vzdělávacích institucí a jeho evalu-
ace, inovací vzdělávacích postupů, prevence rizikové virtuální komunikace, 
v přírodních vědách do oblasti komparativní zoologie aj.
Fakulta spolupracuje s  odborníky z  ČR i  ze zahraničí, významnou tvůrčí 
činnost vykazuje také v oblasti umělecké (výstavy, koncerty apod.).
Zájemcům nabízí služby servisních pracovišť jako je Vysokoškolská psycho-
logická poradna, Sociální a  právní poradna, Centrum prevence rizikové 
komunikace a  také garantuje činnost celouniverzitního pracoviště Centra 
podpory studentů se specifi ckými potřebami.

Pedagogická fakulta

Kontakt

Pedagogická fakulta UP
studijní oddělení
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc

 585 635 010
 libuse.lysakova@upol.cz
 www.pdf.upol.cz 



Fakulta tělesné kultury je součástí svazku Univerzity Palackého od roku 1991. 
Zajišťuje studium v oblasti tělesné výchovy a sportu, rekreologie, fyzioterapie 
nebo aplikovaných pohybových aktivit stejně jako možnost získat trenérské 
licence. Je předním vědeckým pracovištěm v České republice, které se zamě-
řuje na pohyb člověka a  zdravý životní styl. Výstavbou Kampusu Neředín 
získá nejmodernější zázemí pro výzkum lidského pohybu a přenos výsledků 
výzkumu do praxe. 

Studijní obory
Studijní program Tělesná výchova a sport zahrnuje v bakalářském i navazujícím 
magisterském stupni studium tělesné výchovy a sportu, trenérství, rekreo-
logie, ochrany obyvatelstva, aplikovaných pohybových aktivit a  aplikované 
tělesné výchovy. „Aplikované“ obory jsou určeny také pro studenty se zdra-
votním postižením. Studijní program Specializace ve zdravotnictví nabízí 
v bakalářském i navazujícím magisterském stupni obor Fyzioterapie. Fakulta 
realizuje také doktorský studijní program Kinantropologie. 

Zajímavosti
Fakulta tělesné kultury zajišťuje různé formy celoživotního vzdělávání, ze-
jména trenérské a  licenční kurzy, a  poskytuje poradenské služby v  oblasti 
sportu a životního stylu. 
Na poli vědeckém i  v  oblasti výměny studentů probíhá čilá spolupráce se 
zahraničními partnery, oblibu si získaly expediční projekty na historických 
plachetnicích nebo pobyty v Číně. Zdejší odborníci zkoumají zdraví a životní 
styl dětí a  školáků v ČR v  rámci mezinárodní studie, do které je zapojeno 
43 zemí z celého světa. Na podporu aktivního životního stylu se zaměřuje 
webový portál Radost z pohybu.

Kontakt

Fakulta tělesné kultury UP
studijní oddělení
tř. Míru 117, 771 11 Olomouc

 585 636 010
 svatopluk.horak@upol.cz
 www.ftk.upol.cz

Fakulta tělesné kultury



Právnická fakulta navazuje na staletou tradici vysokého právnického učení 
v Olomouci. Její moderní historie se začala psát v roce 1991, kdy byla otevřena 
jako první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu. Jejím 
posláním je šířit a podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské spo-
lečnosti. Akademici kladou důraz na praktické formy výuky, významné místo 
mezi nimi má dovednostní učení. Fakulta disponuje moderními výukovými 
prostorami, které se využívají také při pořádání vědeckých konferencí, semi-
nářů a slavnostních shromáždění.

Studijní obory
Fakulta nabízí pětiletý magisterský studijní program Právo a  právní věda, 
studijní obor Právo; tříletý bakalářský studijní program Právní specializace, 
studijní obor Právo ve veřejné správě; a navazující magisterské studium ve 
studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo (studijní 
program Politologie). 
Od roku 2009 zajišťuje doktorský studijní program Teoretické právní vědy – 
v oborech občanské právo, trestní právo, správní právo a ústavní právo; od 
roku 2014 i evropské a mezinárodní právo. 
Fakulta smí ve 14 oborech udělovat akademický titul doktor práv. V roce 2014 
získala akreditaci pro habilitační řízení v oboru občanské právo s oprávněním 
udělovat titul docent v tomto oboru.

Zajímavosti
Magisterský studijní program Právo a  právní věda je v  českém kontextu 
unikátní příklonem k praxi, k výuce stěžejních odvětví pozitivního práva od 
počátku studia a v dominanci klíčového oboru občanského práva. 
V Olomouci byla v roce 1996 otevřena první právní klinika ve střední Evropě 
– dnes má fakulta nejpropracovanější klinický program v  ČR. V  klinickém 
právnickém vzdělávání patří mezi špičku v Evropě.

Kontakt

Právnická fakulta UP
studijní oddělení
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

 585 637 510
 magda.reznickova@upol.cz
 www.pf.upol.cz

Právnická fakulta



Fakulta zdravotnických věd byla zřízena v dubnu 2008 vyčleněním zdravot-
nických nelékařských oborů z tehdejší nabídky lékařské fakulty. Je nejmladší 
fakultou olomoucké univerzity. Výuka se uskutečňuje v prostorách Fakultní 
nemocnice Olomouc a na Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP.

Studijní obory
Fakulta zdravotnických věd nabízí bakalářské, navazující magisterské studijní 
programy a doktorský studijní program. Mezi bakalářské studijní programy 
patří Ošetřovatelství (studijní obor Všeobecná sestra), Porodní asistence 
(studijní obor Porodní asistentka), Specializace ve zdravotnictví (studijní 
obory Fyzioterapie, Radiologický asistent). 
Nabídku magisterských navazujících studijních programů tvoří Specializace 
ve zdravotnictví (studijní obor Fyzioterapie) a Ošetřovatelství (studijní obor 
Ošetřovatelská péče v interních oborech). 
Doktorské studium fakulta zajišťuje ve studijním programu Ošetřovatelství.

Zajímavosti
Vědecké publikační aktivity pracovníků fakulty zveřejňuje multioborový ča-
sopis Profese on-line, zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
časopisů. Je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca Národní lé kařské 
knihovny ČR a zařazen ve službě WebArchiv. Vychází dvakrát ročně v elektro-
nické formě v české i anglické verzi; publikované články jsou k dispozici zdarma.
Časopis je určen profesionálům v oborech ošetřovatelství, porodní asistence, 
fyzioterapie, radiologické asistence, antropologie, psychologie, sociologie 
a specializacích ve zdravotnictví, orientovaných na zvýšení kvality poskytova-
né péče a rozvoj teoretické báze všech zdravotnických oborů. 

Fakulta zdravotnických věd

Kontakt

Fakulta zdravotnických věd UP
studijní oddělení
tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

 585 632 855
 alena.cholinska@upol.cz
 www.fzv.upol.cz
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