


Univerzita Palackého v Olomouci

Tradice a prestiž
Univerzita Palackého v Olomouci (UP) je druhou 

nejstarší univerzitou v  České republice, vzděla-

nost šíří od 16. století. Sídlí v Olomouci, ve dru-

hé největší památkové rezervaci v  ČR, která je 

domovem pro více než 22 000 studentů z  celé-

ho světa. Ne nadarmo se o Olomouci mluví jako 

o  českém Oxfordu. Osm fakult zajišťuje přes 

700 studijních programů. V nabídce je prakticky 

vše od učitelství, práva, teologie, tělesné výcho-

vy a sportu přes obory humanitní, společensko-

vědní a  uměnovědné až po přírodovědné a  lé-

kařské obory či zdravotnické vědy. Mezi špičkové 

obory patří například experimentální medicína, 

nanotechnologie, optika, kinantropologie nebo 

experimentální fyzika. Dobrému jménu se těší 

i  speciální pedagogika, fyzioterapie nebo psy-

chologie a politologie.

Věda a výzkum
Univerzita Palackého se profiluje jako moderní 

„research“ univerzita. Věda, výzkum, jejich pod-

pora a  rozvoj patří k  jejím hlavním prioritám. 

Pracoviště vědeckých týmů disponují špičkovou 

technikou, do řešení vědecko-výzkumných pro-

jektů se zapojují i  studenti. Univerzita spolupra-

cuje s  řadou partnerských univerzit v  zahraničí. 

Díky UP byla v Olomouci vybudována významná 

vědecko-výzkumná centra, například Ústav mo-

lekulární a  translační medicíny, Regionální cen-

trum pokročilých technologií a  materiálů nebo 

Centrum regionu Haná pro biotechnologický 

a zemědělský výzkum. Za zmínku stojí také Spo-

lečná laboratoř optiky, Centrum prevence riziko-

vé virtuální komunikace, Institut sociálního zdraví, 

Aplikační centrum BALUO či Centrum kinantro-

pologického výzkumu.

Informace na prvním místě
Univerzita se prezentuje na webu www.upol.cz. 

Zájemcům o  studium jsou určeny stránky www.

studuj.upol.cz, které informují o  možnostech 

a  podmínkách studia, nabízí katalog studijních 

programů a  elektronickou přihlášku. Univerzi-

ta má profily na sociálních sítích YouTube, Face-

book, Instagram, Twitter nebo LinkedIn. Pravi-

delné informace o  dění na univerzitě poskytuje 

zpravodajský portál Žurnál Online a tištěný maga-

zín Žurnál.

Studenti studentům
Jednou z  předností života a  studia v  Olomouci 

je možnost zúčastnit se nepřeberného množství 

kulturních, sportovních a  společenských akcí. 

Čtyři desítky studentských organizací se podíle-

jí na organizaci mnoha z nich. Studenti provozují 

vlastní rádio nebo televizi, zpívají ve sborech, hra-

jí divadlo či pořádají filmový klub. K již tradičním 

akcím patří hudební, divadelní či filmové festivaly, 

jako je Academia film Olomouc (AFO), Přehlídka 

filmové animace a současného umění (PAF), Olo-

moucký majáles UP nebo Divadelní Flora.

http://www.studuj.upol.cz
http://www.studuj.upol.cz


Informační centrum a obchod UP (UPoint)
UPoint v  domě U  Černého psa na Horním ná-

městí nabízí nejen informační servis o univerzitě, 

ale také autorskou módní kolekci, upomínkové 

předměty či knihy z  univerzitního vydavatelství. 

Na sortimentu se podílí i  studenti a  absolventi 

univerzity, ať už se jedná o návrhy módní kolekce 

UniWearCity, nebo design upomínkových před-

mětů. Více na www.upoint.upol.cz.

Mezinárodní prostředí
Skoro pětina studentů UP pochází z ciziny, z více 

než stovky zemí světa. Díky nejrůznějším výměn-

ným programům může většina studentů nabrat 

zkušenosti i  prostřednictvím studia prakticky 

kdekoliv ve světě. Informace o  stážích a  mož-

nostech stipendií pro studenty a  zaměstnance 

poskytuje Zahraniční oddělení UP. Koordinuje 

program Erasmus+ a  zprostředkovává informa-

ce o  dalších příležitostech výměnných pobytů 

v  rámci nabídek EU, meziuniverzitní spolupráce 

a dalších programů. Na univerzitě působí napří-

klad Centrum judaistických studií, Institut krále 

Sedžonga, Francouzské nebo Britské centrum. 

Každý rok se pořádají také různě zaměřené letní 

a zimní školy.

Moderní koleje a menzy
Ubytování na kolejích je určeno především stu-

dentům denního studia, zažádat si o něj však mo-

hou i ostatní zájemci. Moderní a rekonstruované 

menzy pak nabízí široký výběr jídel studentům, 

zaměstnancům UP i strávníkům z řad veřejnosti.

Umělecké centrum a Zbrojnice
Základnu uměnovědných oborů tvoří Umělecké 

centrum UP v  budově jezuitského konviktu, kde 

se nachází divadelní, filmový a hudební sál, gale-

rie, ateliéry pro výuku výtvarných oborů či Kaple 

Božího Těla. Ústřední univerzitní knihovna sídlí 

v  barokní zbrojnici z  dob Marie Terezie na Bis-

kupském náměstí. V budově má zázemí centrum 

výpočetní techniky, vydavatelství, archiv a  od-

dělení komunikace. Studenti mohou zavítat do 

prodejny skript, studoven, odpočinkových zón či 

kavárny. 

Vědeckotechnický park UP
Poskytuje pronájem kanceláří, laboratoří, po-

loprovozů i  coworking a  spravuje duševní vlast-

nictví univerzity. Zajišťuje spolupráci s  firmami 

v  oblastech výzkumu a  licenčních smluv. Jeho 

součástí je i  pracoviště UPrint 3D, největší prů-

myslové 3D tiskové centrum na Moravě, a praco-

viště numerického modelování.

Univerzita Palackého v Olomouci

https://upoint.upol.cz


Teologická fakulta má mezi olomouckými uni-

verzitními pracovišti nejdelší tradici, její kořeny 

sahají až do roku 1573. Tradičním pilířem vzdě-

lávání je teologie, kterou studují jak kandidáti 

kněžství, tak i další zájemci. Připravuje odborní-

ky nejen v  oblasti teologie, ale i  sociální práce, 

sociální pedagogiky, etiky v mediální komunikaci 

a v oblasti zdraví. Fakulta vítá studenty bez rozdí-

lu vyznání. Stále více rozvíjí plodnou mezinárod-

ní spolupráci.

Studijní zaměření
Mezi vyhledávané bakalářské studijní programy 

patří Mezinárodní sociální a  humanitární práce 

(jediný program v  ČR), Etika a  kultura v  mediál-

ní komunikaci či navazující magisterský program 

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální prá-

ci. Teologii lze studovat také plně v online formě, 

jde o první bakalářský online program v Česku. 

V doktorském stupni lze navázat na magisterskou 

Katolickou teologii, případně studovat Křesťanské 

myšlení či prestižní Sociální a spirituální determi-

nanty zdraví – vše i v anglickém jazyce.

Zajímavosti
Fakulta má tři vědecká a  výzkumná pracoviště. 

Centrum pro práci s  patristickými, středověkými 

a  renesančními texty se věnuje interpretaci Bible 

v  raném křesťanství, zejména ve spisech řeckých 

a  latinských církevních Otců. Institut sociálního 

zdraví (OUSHI) je zaměřen na interdisciplinární 

výzkum v  oblasti zdraví se zvláštním důrazem na 

sociální, psychologické a spirituální determinanty 

zdraví. Institut interkulturního, mezináboženského 

a  ekumenického dialogu (IIMEVD) se věnuje zá-

kladnímu a aplikovanému výzkumu.

Cyrilometodějská teologická fakulta

Kontakt
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Univerzitní 22 | 779 00 Olomouc
+420 585 637 010
studijni.cmtf@upol.cz

cmtf.upol.cz
cmtfup 
cmtf_up

mailto:studijni.cmtf@upol.cz
http://www.cmtf.upol.cz


Lékaři v Olomouci získávají vzdělání již od 18. sto-

letí, samostatná lékařská fakulta zahájila provoz 

v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult po znovuob-

novení univerzity. V  rámci výuky a  vědecko-vý-

zkumných aktivit spolupracuje Lékařská fakulta 

UP s vysokými školami, nemocnicemi a specializo-

vanými pracovišti po celé Evropě. Významná část 

výuky se odehrává v moderním Centru telemedi-

cíny, simulátorů a praktických dovedností (Cente-

simo). Praktickou výuku studentů fakulta zajišťuje 

s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vojenskou nemoc-

nicí Olomouc a dalšími zdravotnickými zařízeními.

Studijní zaměření 
Zájemcům o  studium nabízí fakulta šestiletý stu-

dijní program Všeobecné lékařství a pětileté Zub-

ní lékařství (oba rovněž jako anglické programy 

General Medicine a  Dentistry). Absolventi zís-

kávají akademický titul doktor medicíny (MUDr.) 

nebo doktor zubního lékařství (MDDr.). V  nabíd-

ce je také navazující magisterský program Veřej-

né zdravotnictví. Fakulta dále poskytuje 26 dok-

torských studijních programů, jejichž absolventi 

získávají titul Ph.D. Součástí zaměření fakulty je 

zajišťování administrativy specializačního vzdělá-

ní lékařů a  organizace teoretické části 46  oborů 

v tomto profesním vzdělávání.

Zajímavosti
Fakulta jako první v  ČR obdržela prestižní akre-

ditaci v  rámci AMSE (The Association of Medical 

Schools in Europe), která potvrzuje vysokou kva-

litu a evropskou úroveň olomouckého studia me-

dicíny. Podílí se na řadě popularizačních událostí 

a organizuje osvětové akce pro veřejnost. Pro své 

absolventy pořádá zlatou i  diamantovou promo-

ci a  absolventské setkání Kořeny/Radicés. Její 

studenti se pod záštitou Spolku mediků a  IFMSA 

účastní mnoha akcí pro děti a seniory, např. Čte-

me dětem a Nemocnice pro medvídky.

Lékařská fakulta

Kontakt 
Lékařská fakulta UP
Hněvotínská 3 | 775 15  Olomouc
+420 585 632 011
lekarska.fakulta@upol.cz

lf.upol.cz
lfupol

mailto:lekarska.fakulta@upol.cz
http://www.lf.upol.cz


Největší fakulta univerzity a  jejích jednadvacet 

kateder nabízí stovky kombinací humanitních, 

sociálních, filologických a  uměnovědných stu-

dijních programů. Mezi základní principy fakulty 

patří adekvátní náročnost, liberálnost při volbě 

a rozvržení studia a osobní přístup ke studentům. 

Podporuje studentské aktivity a  klade důraz na 

začlenění studentů do odborných a  kulturních 

činností. Vytváří otevřený prostor pro diskuzi 

a vybízí ke kreativnímu a kritickému myšlení. Kaž-

dý student má možnost alespoň jednou vyjet na 

zahraniční studijní pobyt.

Studijní zaměření 
Filozofická fakulta zajišťuje výuku řady jazyků (fi-

lologie česká, anglická, španělská, francouzská, 

japonská, čínská, vietnamská, německá, nizozem-

ská, ruská, ukrajinská ad.), uměnovědných progra-

mů (Dějiny umění, Muzikologie, Divadelní, filmová 

a  mediální studia nebo Teorie a  dějiny dramatic-

kých umění) a společenskovědních programů (His-

torie, Kulturní antropologie, Filozofie, Žurnalistika, 

Sociologie, Andragogika, Judaistika, Politologie 

a  evropská studia, Psychologie ad.). Studijní pro-

gramy jsou bakalářské, magisterské a  doktorské. 

Fakulta nabízí i programy pro učitelskou způsobi-

lost, díky kterým se absolventi uplatní na školách 

druhého a vyššího stupně. 

Zajímavosti 
Filozofická fakulta spolupořádá největší evropský 

festival dokumentárních a populárně-vědeckých fil-

mů Academia Film Olomouc (AFO). Studenti fakul-

ty se na dobrovolnické či profesionální bázi úspěš-

ně zapojují do fungování řady místních kulturních, 

uměleckých a  vzdělávacích akcí (např. Divadelní 

Flora, PAF, Prix Bohemia Radio) a institucí (Pevnost 

poznání, Kino Metropol či Divadlo na cucky).

Filozofická fakulta

Kontakt
Filozofická fakulta UP
Křížkovského 10 | 771 80 Olomouc
+420 585 633 052–55 (studijní oddělení)
studijni.ff@upol.cz

ff.upol.cz
ffup.cz
filozoficka_fakulta_up

mailto:studijni.ff@upol.cz
http://www.ff.upol.cz
https://www.facebook.com/ffup.cz


Fakulta je zaměřená výzkumně. Nachází se poblíž 

centra, biologická pracoviště působí na okraji měs-

ta. Díky podpoře z evropských zdrojů a úspěchům 

v národních i prestižních mezinárodních grantech 

se podařilo vytvořit kvalitní zázemí se špičkovou 

technikou. Působí zde přes 1  100  zaměstnanců, 

z  toho tři čtvrtiny tvoří akademičtí a  vědečtí pra-

covníci, kteří jsou velmi úspěšní v získávání národ-

ních patentů a užitných vzorů včetně zahraničních.

Studijní zaměření
Fakulta nabízí všechny úrovně vysokoškolského 

vzdělání v  odvětvích matematiky a  informatiky, 

fyziky, chemie, biologie a ekologie a věd o Zemi 

včetně učitelských studijních programů. Podpo-

ruje studenty při získání odborné praxe. V moder-

ních prostorách mají studenti možnost využívat 

špičkové vybavení a spolupracovat v mezinárod-

ních týmech. Na 3 500 studentů navštěvuje přes 

130 studijních programů a oborů.

Zajímavosti
Přírodovědci pořádají řadu popularizačních akcí 

určených zájemcům napříč všemi generacemi. 

K nejvýznamnějším patří Noc vědců, Přírodověd-

ný jarmark, projekty Badatel a  Newton, Týden 

vysokoškolákem na Přírodě či Roadshow Přírody. 

Návštěvníci se seznamují přitažlivou formou se 

zajímavostmi vědy, zapojují se do experimentů, 

komentovaných prohlídek pracovišť či pozorují 

práci výzkumníků. Navštívit lze také interaktivní 

muzeum vědy Pevnost poznání. Významná je spo-

lupráce s fakultními školami, kterým jsou nabíze-

ny některé programy exkluzivně. 

Přírodovědecká fakulta

Kontakt
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 12 | 779 00 Olomouc
+420 585 634 010
studijni.prf@upol.cz 

prf.upol.cz
prfupol
prf_upol

mailto:studijni.prf@upol.cz
http://www.prf.upol.cz


Tradice vzdělávání učitelů v Olomouci sahá až do 

18. století. Pedagogická fakulta UP patří ke kva-

litním a  progresivním vysokoškolským pracovi-

štím zaměřeným na přípravu budoucích učitelů 

a dalších pedagogických pracovníků všech typů 

škol  – mateřských, základních a  středních, škol-

ských i  mimoškolských výchovných a  vzděláva-

cích zařízení. S více než 4 500 zapsanými studenty 

patříme mezi největší pedagogické fakulty v ČR.

Studijní zaměření
Pedagogická fakulta nabízí učitelská a odborná 

studia v  těchto oblastech: pedagogika, speci-

ální pedagogika, primární a  preprimární peda-

gogika, vychovatelství, sociální pedagogika, 

společenské vědy, cizí jazyky, matematika, čes-

ký jazyk, přírodopis, environmentální výcho-

va, technická a  informační výchova, výchova ke 

zdraví, hudební výchova, výtvarná výchova ad., 

včetně unikátních  – edukace v  kultuře, logope-

die, muzikoterapie.

Zajímavosti
Unikátní moderní koncept přípravy učitelů Uči-

tel21 zohledňuje potřeby praxe, na kterou jsou 

studenti připravováni v celé řadě partnerských 

škol a institucí. Vědecko-výzkumná činnost smě-

řuje například do oblasti kvality života lidí s han-

dicapem, kvality vzdělávání či prevence rizikové 

virtuální komunikace. Fakulta spolupracuje s od-

borníky z ČR i ze zahraničí, tvůrčí činnost vykazuje 

také v oblasti umělecké. Garantuje činnost celou-

niverzitního pracoviště Centra podpory studentů 

se specifickými potřebami.

Pedagogická fakulta

Kontakt
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo náměstí 5 | 779 00 Olomouc
+420 585 635 010
studijni.pdf@upol.cz

pdf.upol.cz
pedagogickafakultaupol
pdf_upol

mailto:studijni.pdf@upol.cz
http://www.pdf.upol.cz


Je součástí svazku Univerzity Palackého od roku 

1991. Zajišťuje studium v oblasti tělesné výchovy 

a  sportu, rekreologie, fyzioterapie nebo apliko-

vaných pohybových aktivit, stejně jako možnost 

získat trenérské licence. Je předním vědeckým 

pracovištěm v  ČR, které se zaměřuje na pohyb 

člověka a  zdravý životní styl. Zdejší odborníci 

se zabývají mimo jiné životním stylem dětí v  ČR 

v rámci mezinárodní studie HBSC nebo vlivem za-

stavěného prostředí na pohybovou aktivitu v pro-

jektu IPEN. Fakulta vydává odborné časopisy Acta 

Gymnica, Aplikované pohybové aktivity v  teorii 

a praxi a Tělesná kultura.

Studijní zaměření
Fakulta nabízí studijní programy v  oblastech 

vzdělávání Tělesná výchova a sport, Kinantropo-

logie, Neučitelská pedagogika, Učitelství a Zdra-

votnictví. Jedná se zejména o  sdružené studijní 

programy, kdy lze kombinovat Tělesnou výcho-

vu s  dalším zaměřením. Uchazeči vybírají téměř 

z třiceti možných studijních kombinací. Dále jsou 

nabízeny programy se zaměřením na Rekreolo-

gii, Ochranu obyvatelstva, Aplikované pohybové 

aktivity a Trenérství. Největší zájem je o studium 

Fyzioterapie.

Zajímavosti
Fakulta tělesné kultury je součástí Kampusu Ne-

ředín, který je dále tvořen vědecko-technickým 

parkem Aplikační centrum BALUO a  Centrem 

kinantropologického výzkumu. Společně nabízí 

nejmodernější zázemí pro výzkum lidského pohy-

bu a přenos výsledků výzkumu do praxe. Zajišťu-

je různé formy celoživotního vzdělávání, zejména 

trenérské a  licenční kurzy. Během semestru po-

řádá pro studenty a širokou veřejnost přednášky 

se svými úspěšnými absolventy a  osobnostmi 

z  oblasti sportu. O  vědeckých konferencích, ale 

i o popularizačních, sportovních či kulturních ak-

cích je široká veřejnost informována prostřednic-

tvím webu a sociálních sítí.

Fakulta tělesné kultury

Kontakt 
Fakulta tělesné kultury UP
třída Míru 117 | 771 11 Olomouc
+420 585 636 010
dekanat.ftk@upol.cz

ftk.upol.cz
ftkup
ftkup

mailto:dekanat.ftk@upol.cz
http://www.ftk.upol.cz


Moderní historie fakulty se začala psát v  roce 

1991. Za realizaci svého poslání, podporu hod-

not svobody, demokracie a občanské společnosti 

získala Cenu Hannah Arendtové. Fakulta klade 

důraz na rozvoj kvalitního právního vzdělávání 

s  významným podílem praktických forem výuky 

a  podporou internacionalizace. Preferováno je 

dovednostní učení v menších skupinách. K dispo-

zici jsou moderní výukové i konferenční prostory 

a studentské zázemí (knihovna, studovna).

Studijní zaměření
Stěžejním je magisterský program Právo a právní 

věda, unikátní skladbou předmětů a  příklonem 

k  praxi. Nabídku doplňují bakalářský program 

Právo ve veřejné správě a  dva navazující magis-

terské programy – český Evropská studia se zamě-

řením na evropské právo a anglický International 

and European Law. Doktorské programy lze stu-

dovat v českém a anglickém jazyce. Fakulta usku-

tečňuje rigorózní řízení, v oboru Občanské právo 

i řízení habilitační a ke jmenování profesorem.

Zajímavosti
Výuku vedou špičkoví odborníci, kteří dlouho-

době přednáší i  pro Justiční akademii, Českou 

advokátní komoru a  v  zahraničí, kde má fakulta 

více než šest desítek partnerských univerzit. Fa-

kulta podporuje a  nabízí studentské zahraniční 

výjezdy, studentské soutěže (vědecké, simulova-

ná soudní jednání) a vícejazyčné letní školy. Díky 

otevření první právní kliniky ve střední Evropě 

v roce 1996 patří fakulta mezi evropskou špičku 

v  klinickém právním vzdělávání. Společně s Ar-

mádou ČR fakulta otevřela Centrum pro meziná-

rodní humanitární a operační právo.

Právnická fakulta

Kontakt
Právnická fakulta UP
17. listopadu 8 | 779 00 Olomouc
+420 585 637 510
studijni.pf@upol.cz

pf.upol.cz
pravnicka.fakulta.up
pf_upol

mailto:studijni.pf@upol.cz
http://www.pf.upol.cz


Byla založena v  roce 2008 vyčleněním zdravot-

nických nelékařských oborů z  tehdejší nabídky 

lékařské fakulty. Je nejmladší fakultou Univerzity 

Palackého. Výuka se uskutečňuje v prostorách Fa-

kultní nemocnice Olomouc a v Teoretických ústa-

vech Lékařské fakulty UP.

Studijní zaměření
Fakulta nabízí bakalářské, navazující magisterské 

studijní programy a doktorský program. Mezi ba-

kalářské patří Všeobecné ošetřovatelství, Pedia-

trické ošetřovatelství, Porodní asistence, Fyziote-

rapie, Ergoterapie, Radiologická asistence nebo 

Zdravotnický záchranář. Nabídku magisterských 

navazujících tvoří Aplikovaná fyzioterapie, Orga-

nizace a  řízení ve zdravotnictví, Ošetřovatelská 

péče v interních oborech či Zobrazovací techno-

logie v  radiodiagnostice. Doktorské studium za-

stupuje Ošetřovatelství.

Zajímavosti
Vědecké publikační aktivity pracovníků fakulty 

zveřejňuje multioborový časopis Profese on-line, 

který je indexován v  Bibliographia Medica Če-

choslovaca Národní lékařské knihovny ČR a zařa-

zen ve službě WebArchiv. Vychází v elektronické 

formě v české i anglické verzi, publikované články 

jsou k dispozici zdarma. Je určen profesionálům 

v oborech ošetřovatelství, porodní asistence, fy-

zioterapie, radiologické asistence, antropologie, 

psychologie, sociologie a specializacích ve zdra-

votnictví orientovaných na zvýšení kvality posky-

tované péče a rozvoj teoretické báze zdravotnic-

kých oborů.

Fakulta zdravotnických věd

Kontakt
Fakulta zdravotnických věd UP
Hněvotínská 3 | 775 15  Olomouc
+420 585 632 855
studijni.fzv@upol.cz

fzv.upol.cz
upolfzv
fzv_up

mailto:studijni.fzv@upol.cz
http://www.fzv.upol.cz


Sportovní hala UP
Spolu s  komplexem venkovních hřišť a  loděnicí 
slouží pro odbornou a  zájmovou výuku studentů 
UP a  pro tréninky a  utkání oddílů Volejbalového 
a Sportovního klubu UP. Ve volné kapacitě je k dis-
pozici pro zájemce o pronájem hrací plochy k pořá-
dání sportovních či kulturních akcí. 

Akademik sport centrum UP
Zajišťuje studentům a  zaměstnancům univerzity 
širokou nabídku sportovních a rekreačních aktivit, 
letní a zimní sportovní kurzy, vzdělávací semináře 
a  organizuje Sportovní den UP. Využívá tělocvi-
čen u kolejí v centru, Sportovní haly UP, loděnice, 
plaveckého bazénu, tělocvičny a  tenisových kur-
tů v Hynaisově ulici a  sportovišť v Olomouci-Ne-
ředíně. V nabídce jsou například halové sporty, 
skupinové lekce, bojová umění, tance či outdoor 
aktivity.

Aplikační centrum BALUO
Jde o  unikátní vědecko-technický park zaměřený 
na podporu zdravého životního stylu, prevenci ci-
vilizačních onemocnění a na optimalizaci pohybové 
aktivity. V  komplexu je diagnostické studio s  nej-
modernějšími přístroji, bazény, fitness centrum a na 
Moravě jediná indoorová lyžařská sjezdovka s mě-
nitelným sklonem a rychlostí.

Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor
Iniciativa Zaparkuj je projekt UP s podporou města 
Olomouc, Olomouckého kraje a  Výstaviště Flora, 
který má za cíl vnést do olomouckých parků a veřej-
ných prostor více kulturních, sportovních a eduka-
tivních akcí. Jde například o letní filmové projekce, 
tancovačky, výtvarné dílny, kvízy pod širým nebem, 
sportovní odpoledne nebo literární čtení, koncerty 
či podporu buskingu. Nabízí také zapůjčení pikni-
kových košů.

Prestižní průvodce Lonely Planet zařadil Olomouc 

mezi deset míst, která stojí v Evropě za návštěvu, 

a  to především díky desítkám sakrálních staveb, 

sloupu Nejsvětější Trojice zapsanému na sezna-

mu UNESCO, hradbám a  pevnůstkám či rozsáh-

lým parkům. V  centru se nachází také řada útul-

ných kaváren, restaurací, divadel, kin, hudebních 

klubů či sportovišť. Do Olomouce láká také New 

York Times článkem 6 Places in Europe Offering 

Shelter From the Crowds.

K hlavním důvodům, proč studovat právě na Uni-

verzitě Palackého v Olomouci, patří zejména:

 � vysoká míra uplatnitelnosti absolventů 

na trhu práce

 � umístění univerzity ve světových žebříčcích 

nejlepších vysokých škol

 � široké možnosti zprostředkování studia 

v zahraničí

 � systém ubytovacích, sociálních 

a prospěchových stipendií

 � podpora výzkumu

Proč studovat v OlomouciVyužití volného času

Oddělení pro studium UP
+420 585 631 014
prorektor.studium@upol.cz
www.upol.cz/studenti/studium

Studentský „servis“
Studenti se mohou zapojit do čtyřiceti student-

ských organizací či využít Kariérního centra UP 

nebo asistenčního servisu pro handicapované. 

Univerzita Palackého disponuje propracovaným 

systémem stipendií a  podporuje zajímavé vý-

zkumné záměry skrz Nadační fond UP. Vzhledem 

k  velkému množství zahraničních studentů, lek-

torů a  vědců v Olomouci se na univerzitní půdě 

nabízí skvělá příležitost procvičit si jazyky a najít 

si přátele z celého světa. 

Udržitelná univerzita – jít příkladem
Přechod na udržitelný rozvoj je pro společnost 

velkou výzvou a  Univerzita Palackého se proto 

dlouhodobě snaží pomocí řady inovací a iniciativ 

(Dobrovolnické centrum UP, Udržitelný Palacký, 

UP Bike ad.) posilovat společenskou odpověd-

nost a  podporovat environmentálně příznivé 

chování. 

Kontakt
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
779 00 Olomouc

www.upol.cz

mailto:prorektor.studium@upol.cz
http://www.upol.cz/studenti/studium
http://www.upol.cz
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