
NABÍDK A  STUDIA





www.studuj.upol.cz
Jsem z recyklovaného papíru. Recykluj i ty!

Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola 
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, 
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, 
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se sami, co nabízí cyrilometodějská teologická 
fakulta (CMTF), pracoviště UP s nejdelší tradicí.

Cyrilometodějská teologická fakulta UP
studijní oddělení
Univerzitní 22 | 771 11 Olomouc
T: 585 637 010, 585 637 011, 585 637 013
E: studijni.cmtf@upol.cz
www.cmtf.upol.cz
www.facebook.com/CMTFUP

Studuj na Univerzitě Palackého! 
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.

Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

S E Z N A M S T U DI J N ÍCH PRO G R A M Ů CM T F U P
OT E V Í R A N ÝCH V A K A D E M ICK É M RO CE 2020/2021

Bakalářské studium
Sociální práce (i kombinované studium)
Etika a kultura v mediální komunikaci (i kombinované studium)**
Mezinárodní sociální a humanitární práce
Náboženství se zaměřením na vzdělávání (kombinované studium)
Sociální pedagogika (i kombinované studium)***
Teologická studia v kombinaci s obory FF UP – mezifakultní studium, dle aktuální nabídky na webu UP 
Teologické nauky (kombinované studium)

Magisterské studium
Katolická teologie
Théologie catholique

Navazující magisterské studium 
Sociální práce (i kombinované studium)*
Sociální pedagogika (i kombinované studium)***
Teologická studia v kombinaci s obory FF UP – mezifakultní studium, dle aktuální nabídky na webu UP
Teologické nauky (kombinované studium)
Učitelství náboženství pro základní školy (kombinované studium)
Dále připravujeme:
Psychoterapie a inovace v sociální práci (i kombinované studium)* – prosím sledujte www.cmtf.upol.cz

Doktorské studium
Biblická teologie (i kombinované studium)
Praktická teologie (i kombinované studium)
Sociální a spirituální determinanty zdraví (i kombinované studium)
Systematická teologie a křesťanská filozofie (i kombinované studium)

* Studijní program bude realizován pouze v případě udělení akreditace NAU. Aktuální informace najdete na webu CMTF UP 
a webu studuj.upol.cz.

** Studijní program bude realizován pouze v případě schválení RVH UP. Aktuální informace najdete na webu CMTF UP 
a webu studuj.upol.cz.

*** Studijní program je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP, na kterou se podávají přihlášky.



www.studuj.upol.cz
Jsem z recyklovaného papíru. Recykluj i ty!

Termíny podání přihlášky

do 15. 3. 2020 bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy
30. 4. 2020 bakalářský program Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo)*
 bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)*
31. 5. 2020 doktorské studium
15. 6. – 31. 7. 2020 bakalářský program Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo)*
 bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)*

* Tyto bakalářské studijní programy jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc, 
elektronickou přihlášku je tedy nutno podat ve stejném termínu i na tuto školu (více na www.caritas-vos.cz)

Termíny přijímacích zkoušek

1.–3. 6. 2020 bakalářský program Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo)**
 bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)**
8.–11. 6. 2020 doktorské studium
12.–20. 6. 2020 bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy
25.–26. 8. 2020 bakalářský program Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo)**
 bakalářský program Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)**

** Přijímací zkoušky na tyto bakalářské studijní programy se konají na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouci 
(www.caritas-vos.cz), která je ve spolupráci s CMTF zajišťuje.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, 
podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou 
úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil. 

Více informací na www.studuj.upol.cz a také na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP v pátek 6. prosince 2019 a v sobotu 
18. ledna 2020, vždy od 8.00 do 14.00, v budově Cyrilometodějské teologické fakulty UP (Univerzitní 22). 

Na studijním oddělení fakulty referentky poskytnou informace o otevíraných studijních programech a administrativních 
záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. 

Zástupci Katedry křesťanské sociální práce poskytnou informace o bakalářských studijních programech Charitativní 
a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší od-
bornou školou sociální Olomouc, a na ně navazujícím magisterském studiu Charitativní a sociální práce.
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Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola 
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, 
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, 
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se sami, co nabízí lékařská fakulta (LF), která výuku 
studentů zajišťuje společně s Fakultní nemocnicí Olomouc 
a spolupracuje s řadou specializovaných pracovišť v celé Evropě.

Lékařská fakulta UP
studijní oddělení
Hněvotínská 3 | 775 15 Olomouc
T: 585 632 011
E: marta.zahradova@upol.cz
www.lf.upol.cz
www.facebook.com/LFUPOL

Studuj na Univerzitě Palackého!
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.

Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

S T U DI J N Í PRO G R A M Y OT E V Í R A N É V A K A D E M ICK É M RO CE 2020/2021

Studijní program Přijímací 
zkouška

Doba 
studia PPP U/P

PREZENČNÍ 
STUDIUM

MAGISTERSKÉ 
STUDIUM

Zubní lékařství F, Ch, Bi 5 100 1125/80

Všeobecné lékařství F, Ch, Bi 6 260 2063/260

KOMBINOVANÉ 
STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ 
MAGISTERSKÉ 
STUDIUM

Veřejné zdravotnictví – 2 25 103/32

PROGRAMY 
CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

MAGISTERSKÉ 
STUDIUM

Zubní lékařství 2  

Všeobecné lékařství 2

F = fyzika, Ch = chemie, Bi = biologie
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2020/2021
U/P = poměr celkového počtu uchazečů k počtu přijatých studentů v akademickém roce 2019/2020

Lékařská fakulta UP nenabízí možnost kombinovat studijní programy, program Zubní lékařství a program Všeobecné 
lékařství lze studovat pouze samostatně.

Informace o studiu

Uchazečům o  studium nabízí Lékařská fakulta studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského 
vzdělávání v zahraničí. Všechny se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European 
Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Magisterský studijní program je ucelené vysokoškolské studium se standardní délkou 5 nebo 6 let a je určeno pro ab-
solventy středních škol. Lékařská fakulta UP nabízí šestileté studium Všeobecného lékařství a pětileté studium Zubního 
lékařství. O  studium tradičně projevují zájem i  zahraniční studenti, kteří mají možnost studovat Všeobecné lékařství 
a Zubní lékařství v anglickém jazyce. V 1.–4. semestru převažují ve výuce teoretické předměty, na které v dalších roční-
cích navazují obory preklinické a klinické. V 1.–3. ročníku je systém výuky průběžný, v dalších ročnících je systém výuky 
blokový. Tento systém umožňuje studentům absolvovat část výuky na evropských partnerských univerzitách v rámci pro-
gramu ERASMUS+. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou. Absolventům magisterského studia se vydává diplom 
a diploma supplement a přiznává se jim akademický titul doktor medicíny (MUDr.) nebo doktor zubního lékařství (MDDr.).
Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí lékařská fakulta v rámci studijních programů absolvování jejich vybrané 
části formou celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů 
fakulty. Vzdělávací programy jsou za úplatu a účastníci nemají ze zákona statut studenta.
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Termíny, poplatky a další informace o přijímacím řízení

Termín podání elektronické přihlášky: do 15. března 2020
Termín přijímací zkoušky: 9. června 2020
Administrativní poplatek: 690 Kč / studijní program (detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce)

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Zkouška je jednotná pro oba studijní 
programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. 

Písemný test z fyziky, chemie a biologie obsahuje 40 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnoho-
četného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou správné. Otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za 
nesprávné odpovědi se body neodečítají. Samostatně hodnocené části se sčítají. Výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí 
uchazeče v rámci studijního programu. 

Termíny přípravných seminářů pro zájemce o studium, seznam doporučené studijní literatury a okruhy otázek k přijíma-
cím zkouškám uchazeči naleznou na www.lf.upol.cz/studujte-u-nas.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ
Termín podání elektronické přihlášky: do 15. března 2020
Termín přijímací zkoušky: 10. června 2020
Administrativní poplatek: 690 Kč (detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce)

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bližší in-
formace viz www.lf.upol.cz/studujte-u-nas.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pátek 6. 12. 2019 od 9 do 14 hodin se den otevřených dveří LF UP uskuteční jen formou konzultace na studijním od-
dělení. 
V sobotu 18. 1. 2020 od 9 do 14 hodin se LF otevře návštěvníkům, kteří budou moci vidět provoz vybraných pracovišť 
a v případě zájmu konzultovat problematiku přijímacího řízení. V rámci doprovodného programu si pod vedením studentů 
budou moci vyzkoušet poskytnutí první pomoci a správnou péči o dutinu ústní.
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Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola 
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, 
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, 
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se sami, co nabízí filozofická fakulta (FF UP), největší 
fakulta UP s nejvíce možnostmi kombinace studia.

Filozofická fakulta UP
studijní oddělení
Křížkovského 10 | 771 80 Olomouc 
T: 585 633 063
E: studijni.ff@upol.cz
www.ff.upol.cz
www.facebook.com/ffup.cz

Studuj na Univerzitě Palackého!
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.

Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

SEZN A M OTE VÍR A N ÝCH A KREDITOVA N ÝCH S TUDI JNÍCH PROGR A MŮ 
FF UP PRO A K A DEMICK Ý ROK 2020/2021

BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM – samostatný program
Andragogika

Anglická filologie

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad 

Archeologie

Archivnictví

Česká filologie

Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve 

sdělovacích prostředcích

Čínská filologie

Ekonomicko-manažerská studia

Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia

Francouzská filologie

Francouzská filologie se specializací na aplikovanou 

ekonomii

Historické vědy

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Japonská filologie

Korejština pro hospodářskou praxi

Kulturní antropologie

Muzikologie

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad

Polská filologie

Polská filologie se specializací na překladatelskou 

a hospodářskou praxi

Praktická nizozemská filologie

Psychologie

Ruská filologie 

Ruská filologie se specializací na překladatelskou 

a hospodářskou praxi

Španělská filologie

Teorie a dějiny výtvarných umění

Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou 

a hospodářskou praxi

Uměnovědná studia

Vietnamská filologie

Žurnalistika

BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM – samostatný program
Andragogika se specializací personální rozvoj 

Archeologie 

Migrační studia

Muzikologie

Psychologie
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BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM – hlavní (maior) nebo vedlejší (minor) program
Andragogika 
Anglická filologie 
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad 
Archeologie 
Archivnictví 
Česká filologie
Čínská filologie
Divadelní studia 
Ekonomicko-manažerská studia 
Evropská studia a diplomacie 
Filmová studia 
Filozofie 
Francouzská filologie
Historické vědy 
Italská filologie 
Japonská filologie 
Judaistika. Židovská a izraelská studia. 
Kulturní antropologie 
Latinská filologie 
Mezinárodní vztahy a bezpečnost 

Migrační studia 
Muzikologie 
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad 
Německá filologie 
Obecná lingvistika a teorie komunikace 
Politická komunikace a politický marketing 
Politologie 
Polská filologie
Portugalská filologie 
Praktická nizozemská filologie 
Religionistika 
Ruská filologie
Sociologie 
Španělská filologie 
Televizní a rozhlasová studia 
Teorie a dějiny výtvarných umění 
Ukrajinská filologie 
Uměnovědná studia 
Vietnamská filologie 
Žurnalistika

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM – samostatný program
Andragogika
Anglická filologie
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
Archeologie
Asijská studia
Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura
Asijská studia se specializací indonéský jazyk a kultura
Asijská studia se specializací japonský jazyk a kultura
Asijská studia se specializací korejský jazyk a kultura
Asijská studia se specializací vietnamský jazyk a kultura
Česká filologie
Euroculture (program akreditovaný v anglickém jazyce)
Filozofie
Francouzská filologie
Francouzština se specializací na tlumočení a překlad
Historické vědy
Italština a italská kultura

Judaistika. Dějiny a kultura Židů.
Mediální studia
Mediální studia se specializací na komunikační studia
Mediální studia se specializací na kulturální studia
Mediální studia se specializací na žurnalistická studia
Muzikologie
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
Nizozemská filologie
Obecná lingvistika a teorie komunikace
Polská filologie se specializací na překlad
Psychologie
Ruština pro překladatele
Sociologie
Španělská filologie
Španělská filologie se specializací na Latinskou Ameriku
Španělská filologie se specializací na tlumočnictví a překlad
Teorie a dějiny výtvarných umění

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM – samostatný program
Andragogika
Ediční a nakladatelská praxe
Italština a italská kultura

Německá filologie 
Psychologie

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM - hlavní (maior) nebo vedlejší (minor) program
Andragogika 
Anglická filologie 
Archeologie
Asijská studia 
Česká filologie 
Divadelní studia 
Evropská unie 
Filmová studia 

Filozofie 
Francouzská filologie 
Historické vědy 
Judaistika. Dějiny a kultura Židů.
Kulturní antropologie 
Latinská filologie 
Mediální studia 
Muzikologie 
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Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
Německá filologie 
Nizozemská filologie 
Obecná lingvistika 
Politická analýza a strategie 
Polská filologie 
Religionistika 
Ruská filologie 

Sociologie 
Španělská filologie 
Televizní a rozhlasová studia 
Teorie a dějiny výtvarných umění 
Ukrajinská filologie 
Vládnutí a demokracie 
War and Peace Studies (program akreditovaný v anglickém 
jazyce)

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Andragogika
Anglická a americká literatura
Anglický jazyk
Asijská studia
Česká literatura
Český jazyk 
Ekonomicko-manažerská studia
Filozofie 
Historické vědy
Jazyky a kultura Číny a Japonska
Klinická psychologie
Kulturní antropologie 
Mediální a kulturální studia
Německá literatura
Německý jazyk

Nizozemská filologie
Obecná jazykověda a teorie komunikace
Pedagogická psychologie
Politologie
Románské jazyky
Románské literatury
Ruská literatura
Ruský jazyk
Sociologie 
Srovnávací slovanská filologie
Teorie a dějiny hudebního umění
Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize
Teorie a dějiny výtvarných umění
Teorie literatury

ORG A NIZ ACE PŘI J ÍM ACÍCH ZKOUŠEK N A FF UP KON A N ÝCH V A K A DEMICKÉM 
ROCE 2019/2020 (N Á S TUP DO S TUDIA OD 1. Z Á ŘÍ 2020)
Administrativní poplatek: 690 Kč za každou elektronickou přihlášku
1. 11. 2019 sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení
1. 11. 2019 – 15. 3. 2020 podání přihlášky pro všechny formy bakalářského (Bc.) studia i nav. magisterského studia 

(nMgr.) programů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)
1. 11. 2019 – 31. 3. 2020 podání přihlášky pro všechny formy bakalářského (Bc.) studia i nav. magisterského studia 

(nMgr.) programů akreditovaných v cizím jazyce
1. 1. 2020 – 30. 4. 2020  podání přihlášky pro doktorské studium a zaslání příloh

Přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované studium (samostatné, maior, minor)
1)	 písemné	a	ústní:	víkend	16.–17.	5.	2020	(v	případě	většího	počtu	uchazečů	a	pro	uchazeče	se	specifickými	potřebami	

i 23.–24.	5.	2020)
2)	 ústní	jen	pro	programy	Angličtina	se	zaměřením	na	komunitní	tlumočení	a	překlad	(samostatný,	maior,	minor)	a	pro	pro-

gram	Psychologie:	25.–29.	5.	2020

15. 6. 2020 přijímací zkoušky pro navazující magisterské prezenční i kombinované studium (samostatné 
programy) – (ústní část zkoušky z programu Psychologie do 26. 6. 2020)

16. 6. 2020 přijímací zkoušky pro navazující magisterské maior/minor studium prezenční i kombinované
1. 5. – 30. 7. 2020  přijímací pohovory pro doktorské studium (každý program vypisuje zvláštní termín)
1. 9. 2020 mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia
26. 8. – 28. 8. 2020 zápis do 1. ročníků bakalářského a navazujícího studia
17. 9. 2020 náhradní termín zápisu (Bc. a nMgr. studium)

Požadavky přijímacích zkoušek
Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF UP jsou formulovány obecně a před-
stavují možné varianty průběhu přijímací zkoušky. Podrobné informace ke studijním programům (samostatný, maior, 
minor) budou k dispozici od 1. 11. 2019 v Katalogu studijních programů a oborů na webu UP (www.studuj.upol.cz).
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PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:
Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkouš-
ky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se 
student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test 
SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. 
Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT 
(písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti 
na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. 
U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), pro-
běhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž 
den nebo den těsně následující.

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci 
v humanitních a sociálně-vědných disciplínách
Forma a obsah testu 
Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně stu-
dovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika 
skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jed-
na správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, 
analyticko-logického myšlení a  společensko-humanitního pře-
hledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut. 
Vyhodnocení SPF 
K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počíta-
čově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti 
v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého 
skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpověd-
ní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univer-
zitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce 
k přijímacím zkouškám. 
Doporučená literatura pro SPF 
Kromě zveřejněných variant SPF z minulých let (na webových 
stránkách fakulty) není doporučena. 

PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci 
a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní 
program
Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla 
jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření kon-
krétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní program. 
U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci 
(plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut. 

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na 
niž se specializuje zvolený studijní program

Upuštění od konání přijímací zkoušky
U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí 
kapacitu programu, může být děkanem fakulty upuštěno od ko-
nání přijímací zkoušky. 
Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části
1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
 Týká se jen těchto bakalářských programů Katedry politologie 

FF UP: Evropská studia; Mezinárodní vztahy a bezpečnost; Po-
litologie; Politická komunikace a politický marketing. Fakulta 
navrhne k přijetí ty uchazeče o studium uvedených studijních 
programů, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkouš-

Více informací na www.studuj.upol.cz a také na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP v pátek 6. prosince 2019 nebo 
v sobotu 18. ledna 2020, vždy od 8.00 do 14.00.

ku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo 
Základy společenských věd (ZSV) v termínu do 31. 3. 2020. Za 
úspěšné složení zkoušky se považuje dosažení minimálního 
percentilu, jehož výše a způsob uznání jsou popsány v Katalogu 
programů na webu UP (www.studijniprogramy.upol.cz) u každé-
ho z uvedených programů. Rovnocenně bude uznán také výsle-
dek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobec-
ných študijných predpokladov (VŠP). 

 V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu bu-
dou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkou-
šek na FF UP.

2. Test ze studijního programu (PT)
 U  některých filologických programů může být PT nahrazen 

úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vy-
konání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověře-
nou kopií specifikovaného jazykového certifikátu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:
PT – Písemný test z programu
PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se speci-
alizuje zvolený studijní program.

UP – Ústní pohovor
Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosa-
vadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem po-
hovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motiva-
ci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem 
budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden 
pro každý obor v rámci katalogu programů.
V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl pů-
vodní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné 
fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement své-
ho bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací 
z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být 
ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Přijímací zkoušky pro doktorské studium:
K  přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elek-
tronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkov-
ského 10, 771 80 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný 
profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho 
absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. se-
znam publikovaných prací a dalších aktivit v programu.

UP – Ústní pohovor
Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad do-
savadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem 
pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované 
motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu apod. Klíčovou 
součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který 
uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý 
program v rámci katalogu programů.

Celoživotní vzdělávání
V rámci CŽV (celoživotního vzdělávání) nabízí Filozofická fakulta 
UP programy CŽV dle akreditovaných studijních programů fakul-
ty. Bližší informace: www.icv.upol.cz.
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Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola 
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, 
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, 
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se, jaké studium nabízí přírodovědecká fakulta 
s moderně vybavenými učebnami, laboratořemi, studovnou 
i dalším novým zázemím.

Studuj na Univerzitě Palackého!
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.

Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

S T U DI J N Í PRO G R A M Y A O BO RY PRO A K A D E M ICK Ý RO K 2020/2021 
BA K A L Á Ř S K É S T U DI J N Í PRO G R A M Y

Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává pomocí tzv. e-přihlášky (www.prihlaska.upol.cz)  Ter-
mín podání přihlášky: od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020  Termín přijímacích zkoušek: 1.–12. června 2020  
Administrativní poplatek: 690 Kč  Dny otevřených dveří: 6. prosince 2019 a 18. ledna 2020 (vždy od 9 do 14 hodin)
Více informací: www.studujprf.upol.cz 

B A K A L Á Ř S K É P R E Z E N Č N Í S T U D I U M

PPZ PPP Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky*
Předměty přijímací zkoušky** + soutěže + jiné podmínky

B I O L O G I E , E KO L O G I E A Ž I VO T N Í P RO S T Ř E D Í

Molekulární a buněčná biologie Bi a zákl. Ch 35 průměr z PPZ  2,00 a současně účastník CKO

Biologie a ekologie Bi a zákl. Ch 25 1. možnost: průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ  1,50 a současně 
průměr z PPZ = 1,00 | 2. možnost: PPZ  2,00 a současně účastník CKO

Experimentální biologie Bi a zákl. Ch 30 průměr z PPZ  2,00 a současně účastník CKO

Biologie pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání Bi, Z 40
průměr z PPZ  2,00

Biologie pro vzdělávání – Geologie a ochrana 
životního prostředí pro vzdělávání Bi, Ch 40

Ekologie a ochrana životního prostředí Bi, Ekologie 40 ****

F Y Z I K A

Aplikovaná fyzika F, M 10 průměr z PPZ  2,00

Biofyzika
(specializace Obecná biofyzika, Molekulární biofyzika)

F, M, Bi
(2 ze 3) 30 1. možnost: průměr z PPZ  2,00| 2. možnost: úspěšný řešitel krajské-

ho kola matematické, fyzikální nebo chemické olympiády

Obecná fyzika a matematická fyzika F, M 10 bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší 
kapacitní možnosti oboru

Nanotechnologie F, M 20 průměr z PPZ  2,00

Optika a optoelektronika F, M 20 bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší 
kapacitní možnosti oboru

Přírodovědecká fakulta UP
studijní oddělení
17. listopadu 12 | 771 46 Olomouc
T: 585 634 010
E: studijni.prf@upol.cz
www.studujprf.upol.cz
www.facebook.com/prfupol
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Přístrojová a počítačová fyzika F, M 10 průměr z PPZ  2,00

Digitální a přístrojová optika F, M 20 bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší 
kapacitní možnosti oboru

Fyzika pro vzdělávání – Informatika pro vzdělávání F, M 10 průměr z PPZ  2,00

Fyzika pro vzdělávání – Matematika pro vzdělávání F, M 5 průměr z PPZ  2,00 (hodnotí se ze 4 ročníků matematiky)

Fyzika pro vzdělávání – Biologie pro vzdělávání F, Bi 10 průměr z PPZ  2,00

Fyzika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání F 10 bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší 
kapacitní možnosti oboru

CHEMIE

Biochemie Ch, Bi 40 1. možnost: 1.–3. umístění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v obo-
rech Bi nebo Ch, kdy tito uchazeči zároveň musí mít na SŠ ve všech 
posledních 4 ročnících klasifikaci z každého PPZ  1,80 | 2. možnost: 
průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ  1,30*** (za poslední ročník 
se zohledňuje pololetní vysvědčení)Biotechnologie a genové inženýrství Ch, Bi 24

Bioinformatika M, Ch s Bi 20 bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší 
kapacitní možnosti oboru

Bioorganická chemie a chemická biologie Ch, Bi 20 průměr z PPZ  1,50

Chemie Ch, F 40
1. možnost: průměr z PPZ  2,00 | 2. možnost: úspěšný řešitel kraj-
ského kola chemické olympiády | 3. možnost: umístění na 1.–3. místě 
krajského kola SOČ v oboru Ch

Aplikovaná chemie Ch 40

průměr z PPZ  2,00Bioanorganická chemie Ch, Bi 20

Nanomateriálová chemie Ch 15

Chemie pro vzdělávání – Biologie pro vzdělávání Ch, Bi 30

průměr z PPZ  2,00 (u chemie a matematiky se hodnotí ze 4 ročníků)

Chemie pro vzdělávání – Fyzika pro vzdělávání Ch, F 10

Chemie pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání Ch, Z 5

Chemie pro vzdělávání – Geologie a ochrana 
životního prostředí pro vzdělávání Ch 5

Chemie pro vzdělávání – Matematika pro vzdělávání Ch, M 10

INFORMAT IK A

Informační technologie M 100 1. možnost: průměr z PPZ  2,00 | 2. možnost: NSZ (test OSP nebo M; 
aspoň 65 percentil) nebo jiná obecně uznávaná zkouška z matematiky 
(např. Matematika+) | 3.  možnost:  úspěšný  řešitel korespondenčního 
semináře z informatiky nebo matematiky | 4. možnost: úspěšný řešitel 
krajského kola olympiády M (včetně kat. P) nebo F

Informatika (specializace Obecná informatika, 
Programování a vývoj software) M 100

Informatika pro vzdělávání – Geografie pro vzdělávání M, Z 30 bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší 
kapacitní možnosti oboru

MATEMAT IK A

Aplikovaná matematika (specializace Data Science, 
Průmyslová matematika) M 40 průměr z PPZ  2,00 a současně 3 ročníky matematiky

Matematika M 20 průměr z PPZ  2,00 a současně alespoň 4 ročníky matematiky

Matematika – ekonomie se zaměřením 
na bankovnictví/pojišťovnictví M 100 průměr z PPZ  2,00 a současně absolvované alespoň 3 ročníky 

matematiky
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Matematika pro vzdělávání – Biologie pro vzdělávání M, Bi 10

průměr z PPZ  2,00 a současně alespoň 4 ročníky matematiky

Matematika pro vzdělávání – Deskriptivní geometrie 
pro vzdělávání M 10

Matematika pro vzdělávání – Geografie pro 
vzdělávání M, Z 10

Matematika pro vzdělávání – Informatika pro 
vzdělávání M 10

Matematika pro vzdělávání – Anglická filologie M,SPF+OT 10

Matematika pro vzdělávání – Francouzská filologie M,SPF+OT 10

Matematika pro vzdělávání – Ruská filologie M,SPF+OT 10

Matematika pro vzdělávání – Historické vědy M,SPF+OT 10

V Ě DY O Z E M I

Petroleum Engineering M, Ch 40 nelze prominout

Environmentální geologie Ch 40 PPZ  2,00

Geoinformatika a kartografie Z 40
1. možnost: průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ  2,00 | 2. mož-
nost: NSZ (test OSP) minimálně percentil 75 | 3. možnost: 1.–3. umís-
tění v krajském či vyšším kole SŠ soutěží v zeměpisu

Mezinárodní rozvojová a environmentální studia Z 60
1. možnost: průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ  2,00 | 2. možnost: 
NSZ (test OSP) minimálně percentil 75 | 3. možnost: 1.–3. umístění v kraj-
ském či vyšším kole SŠ soutěží v zeměpisu

Geografie Z 60
1. možnost: NSZ (test OSP nebo M) minimálně percentil 75 | 2. mož-
nost: účast v CKO | 3. možnost: průměrný prospěch ve všech ročnících 
SŠ  2,00

Geografie pro vzdělávání – Biologie 
a environmentální výchova pro vzdělávání Z, Bi 30 Geografie: průměr z PPZ  2,00 | Biologie a environmentální výchova: 

průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ  2,00 a současně Bi  2,00

Geografie pro vzdělávání – Anglická filologie Z, SPF+OT 10

Geografie: průměr z PPZ  2,00

Geografie pro vzdělávání – Francouzská filologie Z, SPF+OT 10

Geografie pro vzdělávání – Ruská filologie Z, SPF+OT 10

Geografie pro vzdělávání – Historické vědy Z, SPF+OT 10

Geografie pro vzdělávání – Sociologie Z, SPF+OT 10

Z D R AVO T N I C K É O B O RY

Optometrie F, Bi 30 nelze prominout (s výjimkou úspěšného absolvování NSZ)

Uchazeči o bakalářské studium si mohou zvolit i jinou učitelskou kombinaci, nemusí však být zajištěno, že se povinné předměty nebudou překrývat. 
Studenti těchto kombinací musí tedy počítat s  tím, že si nebudou moci zapsat všechny předměty v  doporučeném ročníku. Nevýhodou může být 
i odtažitost kombinovaných oborů. 

B A K A L Á Ř S K É KO M B I N OVA N É S T U D I U M

I N F O R M AT I K A

Informační technologie M 100 bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší 
kapacitní možnosti oboru

M AT E M AT I K A

Matematika pro vzdělávání – Deskriptivní geometrie 
pro vzdělávání M 10

PPZ  2,00 (v případě M se hodnotí z posledních 4 ročníků matematiky)Deskriptivní geometrie pro vzdělávání – Geografie 
pro vzdělávání M, Z 10

Matematika pro vzdělávání – Geografie pro 
vzdělávání M, Z 10
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Použité zkratky: 
PPZ = předměty přijímací zkoušky; PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2020/2021; CKO = celostátní kolo olympi-
ády; SOČ = středoškolská odborná činnost; NSZ = národní srovnávací zkouška; OSP = test obecných studijních předpokladů; SŠ = střední škola/-y

Zkratky předmětů přijímací zkoušky:
Bi = biologie, F = fyzika, Ch = chemie, M = matematika, Z = zeměpis (vše v rozsahu učiva gymnázia), P = programování, SPF = test předpokladů 
ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách – na FF UP v Olomouci, OT = písemný oborový test zaměřený 
na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor – na FF UP v Olomouci 

* Podmínky prominutí přijímací zkoušky se vždy vztahují k předmětům přijímací zkoušky, tj. jak v případě prospěchu, tak účasti v olympiá-
dách a srovnatelných soutěžích.

** Uchazeči, kteří mají na střední škole průměr klasifikace z každého z předmětů přijímací zkoušky menší nebo roven uvedené hodnotě 
(zohledňuje se výroční vysvědčení z posledních 4 ročníků SŠ, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2020 se za poslední ročník 
zohledňuje pololetní vysvědčení); pro prominutí přijímacích zkoušek z předmětů přijímací zkoušky matematika, biologie, fyzika je nutné, 
abyste tento předmět měli alespoň ve třech (u učitelské matematiky a chemie ve čtyřech) ročnících.

*** Hodnoticí kritérium v případě většího počtu uchazečů nad stanovený limit bude vycházet z pořadí na základě celkového průměru známek 
ze střední školy za poslední 4 ročníky.

**** Uchazeči o studium ve studijním programu Ekologie a ochrana životního prostředí budou přijímání ke studiu na základě jejich průměrného 
prospěchu ze střední školy. Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. až 3. ročník a z po-
loletního vysvědčení za 4. ročník; u víceletých středních škol analogicky za poslední čtyři ročníky (v posledním ročníku opět pouze první 
pololetí). Do průměrného prospěchu ze střední školy se tedy nezapočítává prospěch u maturitní zkoušky a dále se nezapočítávají ani známky 
z chování či nepovinných předmětů. Průměrný prospěch ze střední školy bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. K ověření průměrného 
prospěchu ze střední školy uchazeči doloží úředně ověřené kopie příslušných vysvědčení nebo průměrný prospěch ze střední školy (vypočte-
ný dle kritérií popsaných výše) potvrzený příslušnou střední školou (vytištěná zkrácená elektronická přihláška). Vedle studijního prospěchu 
budou brány v úvahu průměrný prospěch z biologických předmětů (biologie a ekologie) a aktivity v ochraně životního prostředí, např. účast 
v celostátním nebo krajském kole biologické olympiády apod. Aktivity v ochraně životního prostředí je nutné řádně doložit příslušnými 
potvrzeními, nebo diplomy. Na základě bodů za průměrný prospěch ze střední školy (celkem 20 bodů, maximum 5 bodů za každý rok studia), 
průměrného prospěchu z biologických předmětů za všechny roky studia (maximum 2 body) a aktivity v ochraně životního prostředí (celkem 
5 bodů) bude sestaveno pořadí uchazečů s tím, že ke studiu bude přijato 100 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkráce-
ná verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek za přihlášku. 
Vytištěnou zkrácenou verzi přihlášky zasílejte písemně pouze v případě, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky 
   Vytiskněte zkrácenou verzi elektronické přihlášky ke studiu a spolu s vyžadovanými materiály tyto dokumenty zašlete 

na adresu: Studijní oddělení PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Tyto dokumenty jsou považovány za Žádost 
o prominutí přijímací zkoušky (není tedy potřeba psát samostatný text, ve kterém budete žádat o prominutí). Termín 
pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky; u poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání.

   Přihláška musí být vytištěna oboustranně tak, aby byl prospěch ze střední školy na druhé straně, a to potvrzený školou 
(neposílejte jednotlivá vysvědčení ani katalogové listy). Pouze v případě, že jste již odmaturovali a není možné získat 
potvrzený prospěch, dodejte jednotlivá vysvědčení úředně ověřená.

   Dodejte případné další doklady potvrzující splnění stanovených podmínek, např. kopie diplomů, doklady o umístění 
v krajském, celostátním nebo mezinárodním kole olympiády nebo jiné soutěže, certifikát dokládající úspěšné absolvo-
vání Národních srovnávacích zkoušek (nebo jejich slovenské verze). Jejich pozdější doložení není možné, výjimkou je 
certifikát z NSZ a olympiád.

Možnosti prominutí přijímacích zkoušek 
   Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
   Přijetí na základě stanovených podmínek
   Výběrová zkouška ze středoškolské matematiky Matematika+

O podrobnostech k prominutí přijímacích zkoušek se informujte na www.studujprf.upol.cz.
Splnění podmínek automaticky neznamená prominutí přijímací zkoušky.

Vyrozumění ohledně oznámení o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici ke stažení prostřednic-
tvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2020). 
Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštov-
ních služeb. Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Více informací na www.studujprf.upol.cz
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Studuj na Univerzitě Palackého!
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.

Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

S T U DI J N Í PRO G R A M Y A O BO RY PRO A K A D E M ICK Ý RO K 2020/2021
N AVA Z U J ÍC Í M AG IS T E R S K É S T U DI J N Í PRO G R A M Y
Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává pomocí tzv. e-přihlášky (www.prihlaska.upol.cz)  Termín 
podání přihlášky: od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020  Termín přijímacích zkoušek: 1.–12. června 2020  Administ-
rativní poplatek: 690 Kč  Dny otevřených dveří: 6. prosince 2019 a 18. ledna 2020 (vždy od 9 do 14 hodin)
Více informací: www.studujprf.upol.cz

NAVA ZUJÍCÍ  MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM

PPP
Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky

absolvent bakalářského programu/oboru prospěch

BIOLOGIE, EKOLOGIE A Ž IVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Botanika 10 SP Biologie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Fytopatologie 10 SP Biologie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Hydrobiologie 10 bez možnosti prominutí bez možnosti prominutí

Molekulární a buněčná biologie 20 Molekulární a buněčná biologie vážený SP  1,50 a SZZ  velmi dobře

Zoologie 15 Biologie a ekologie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Experimentální biologie 20 Experimentální biologie vážený SP  1,50 a SZZ = výborně

Experimentální biologie rostlin 10 Experimentální biologie nebo Molekulární 
a buněčná biologie vážený SP  2 a SZZ = nejhůře velmi dobře

Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství
geografie pro SŠ 15 Biologie – Geografie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství biologie pro SŠ – Učitelství 
geologie a ochrany životního prostředí 
pro SŠ

15 Biologie – Geologie a ochrana životního 
prostředí přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Ochrana a tvorba krajiny 10 Ekologie a ochrana životního prostředí vážený SP   1,50 a SZZ = výborně

Ekologie a ochrana životního prostředí 15 Ekologie a ochrana životního prostředí vážený SP   1,50 a SZZ = výborně

Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola 
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, 
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, 
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se, jaké studium nabízí přírodovědecká fakulta 
s moderně vybavenými učebnami, laboratořemi, studovnou 
i dalším novým zázemím.

Přírodovědecká fakulta UP
studijní oddělení
17. listopadu 12 | 771 46 Olomouc
T: 585 634 010
E: studijni.prf@upol.cz
www.studujprf.upol.cz
www.facebook.com/prfupol
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PPP
Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky

absolvent bakalářského programu/oboru prospěch

F Y ZIK A

Optika a optoelektronika 10 Optika a optoelektronika, Obecná fyzika 
a matematická fyzika, Aplikovaná fyzika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek 

Aplikovaná fyzika 10 Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Optika 
a optoelektronika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Nanotechnologie 10 Nanotechnologie, Aplikovaná fyzika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Biofyzika 10 Biofyzika, Molekulární biofyzika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek 

Molekulární biofyzika 10 Biofyzika, Molekulární biofyzika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek 

Obecná fyzika a matematická fyzika 10 Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika 
a optoelektronika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Digitální a přístrojová optika 10 Digitální a přístrojová optika, Optika 
a optoelektronika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství 
matematiky pro SŠ 10 Fyzika – Matematika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství 
informatiky pro SŠ 10 Fyzika – Informatika pro vzdělávání přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

CHEMIE

Biochemie 20 Biochemie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek 
(pokud nebude překročena kapacita oboru) 

Bioinformatika 10 Bioinformatika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Biotechnologie a genové inženýrství 20 Biotechnologie a genové inženýrství vážený SP  2 a SZZ = nejhůře velmi dobře

Anorganická chemie 20
SP Chemie (přímá prostupnost studijní obor 
Chemie, Bioorganická chemie a chemická 
biologie = bez přijímacích zkoušek)

prominutí přijímací zkoušky pouze absolventům 
oboru Chemie, Bioorganická chemie a chemická 
biologie

Organická chemie 10
SP Chemie (přímá prostupnost studijní obor 
Chemie, Chemie pro víceoborové studium, Bioor-
ganická chemie a chemická biologie a Bioanorga-
nická chemie = bez přijímacích zkoušek)

prominutí přijímací zkoušky pouze absolventům 
oboru Chemie, Chemie pro víceoborové studium, 
Bioorganická chemie a chemická biologie a 
Bioanorganická chemie

Analytická chemie 20
SP Chemie (přímá prostupnost studijní obor Che-
mie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie 
a chemická biologie = bez přijímacích zkoušek)

ostatní absolventi SP Chemie: vážený SP  1,50 
a SZZ = výborně, z toho z předmětů ACH = 
výborně

Fyzikální chemie 10
SP Chemie (přímá prostupnost studijní obor 
Chemie, Nanomateriálová chemie = bez 
přijímacích zkoušek)

ostatní absolventi SP Chemie: vážený SP  1,50 
a SZZ z předmětů Obecná a FCH = výborně, ACH 
(nebo AgCH, OCH, či BIOCHEM) = výborně

Materiálová chemie 10
SP Chemie (přímá prostupnost studijní obor 
Chemie, Nanomateriálová chemie = bez 
přijímacích zkoušek)

ostatní absolventi SP Chemie: vážený SP  1,50 
a SZZ z předmětů Obecná a FCH (nebo FCH) = 
výborně, AgCH (nebo ACH či OCH) = výborně

Bioorganická chemie a chemická biologie 10
SP Chemie (přímá prostupnost studijní obor 
Bioorganická chemie a chemická biologie, 
Biochemie a Bioanorganická chemie = bez 
přijímacích zkoušek)

prominutí přijímací zkoušky pouze absolventům 
oboru Bioorganická chemie a chemická biologie, 
Biochemie, Bioanorganická chemie

Bioanorganická chemie 10
Chemie (přímá prostupnost studijní obor Chemie, 
Bioanorganická chemie a Bioorganická chemie 
a chemická biologie = bez přijímacích zkoušek)

prominutí přijímací zkoušky pouze absolventům 
oboru Chemie, Bioanorganická chemie 
a Bioorganická chemie a chemická biologie

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství 
biologie pro SŠ 15 Chemie – Biologie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství
fyziky pro SŠ 15 Chemie – Fyzika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství 
geografie pro SŠ 10 Chemie – Geografie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek
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PPP
Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky

absolvent bakalářského programu/oboru prospěch

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství geolo-
gie a ochrany životního prostředí pro SŠ 10 Chemie – Geologie a ochrana životního 

prostředí přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství chemie pro SŠ – Učitelství 
matematiky pro SŠ 20 Chemie – Matematika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

INFORMATIK A

Aplikovaná informatika (specializace Počíta-
čové systémy a technologie, Vývoj software)

30 Informatika nebo obsahem ekvivalentní 
studijní program přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Informatika (specializace Obecná 
informatika, Umělá inteligence) 30 Informatika nebo obsahem ekvivalentní 

studijní program přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

MATEMATIK A

Aplikovaná matematika 30
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnic-
tví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika 
a její aplikace 

přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Diskrétní matematika 10 Diskrétní matematika   přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Matematika a její aplikace 10 Matematika a její aplikace přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství 
biologie pro SŠ 10 Matematika – Biologie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství 
deskriptivní geometrie pro SŠ 10 Matematika – Deskriptivní geometrie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství 
geografie pro SŠ 10 Matematika – Geografie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství 
informatiky pro SŠ 10 Matematika – Informatika pro vzdělávání přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

VĚDY O ZEMI

Environmentální geologie 10 SP Geologie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Geoinformatika a kartografie 20 bez možnosti prominutí bez možnosti prominutí

Mezinárodní rozvojová a environmentální 
studia 30 bez možnosti prominutí bez možnosti prominutí

Development Studies and Foresight (spe-
cializace International Development Studies, Global 
Development Policy – GLODEP, Foresight)

40
bez přijímacích zkoušek za předpokladu, 
že počet uchazečů nepřevýší kapacitní 
možnosti oboru

Geografie a regionální rozvoj 50 SP Geografie vážený SP  2,00

Učitelství geografie pro SŠ – Učitelství 
biologie a environmentální výchovy pro SŠ 15 Geografie – Biologie a environmentální 

výchova přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství geografie pro SŠ – Historické 
vědy 10 Geografie – Historie Geografie: přímá prostupnost = bez 

přijímacích zkoušek

Učitelství geografie pro SŠ – Anglická 
filologie  10 Geografie – Anglická filologie Geografie: přímá prostupnost = bez 

přijímacích zkoušek

Učitelství geografie pro SŠ – Francouzská 
filologie  10 Geografie – Francouzská filologie Geografie: přímá prostupnost = bez 

přijímacích zkoušek

Učitelství geografie pro SŠ – Ruská filologie  10 Geografie – Ruská filologie Geografie: Přímá prostupnost = bez 
přijímacích zkoušek

Učitelství geografie pro SŠ – Sociologie  10 Geografie – Sociologie Geografie: přímá prostupnost = bez 
přijímacích zkoušek

ZDR AVOTNICKÉ OBORY

Optometrie  10 bez možnosti prominutí bez možnosti prominutí
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Více informací na www.studujprf.upol.cz

NAVA ZUJÍCÍ  MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM

PPP
Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky

absolvent bakalářského programu/oboru prospěch

F Y ZIK A

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství 
matematiky pro SŠ 10 Fyzika – Matematika přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství fyziky pro SŠ – Učitelství 
geografie pro SŠ 10 Fyzika – Geografie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

MATEMATIK A

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství 
geografie pro SŠ 10 Matematika – Geografie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství matematiky pro SŠ – Učitelství 
deskriptivní geometrie pro SŠ 10 Matematika – Deskriptivní geometrie přímá prostupnost = bez přijímacích zkoušek

Učitelství matematiky pro SŠ 
(jednooborové) 10 – podmínky přijetí viz *

Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ 
(jednooborové) 10 – podmínky přijetí viz *

VĚDY O ZEMI

Geoinformatika a kartografie 20 bez možnosti prominutí bez možnosti prominutí

Použité zkratky: 
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů pro akademický rok 2020/2021 | SŠ = střední školy | SZZ = státní závěrečná zkouška 
(podmínka pro výsledek SZZ = celkový výsledek SZZ), vždy se vztahuje ke stejnému nebo příbuznému oboru | Vážený SP = vážený stu-
dijní průměr dosažený v bakalářském studiu | Obecná a FCH = obecná a fyzikální chemie, ACH = analytická chemie, AgCH = anorganická 
chemie, OCH = organická chemie, BIOCHEM = biochemie

* Jedná se obory určené k doplnění aprobace. Bez přijímací zkoušky budou přijati:
1. absolventi navazujícího magisterského nebo magisterského oboru učitelství (nutno doložit diplomem);
2. absolventi navazujícího magisterského nebo magisterského jednooborového studia, kteří získali pedagogickou způsobilost (nut-

no doložit diplomem a osvědčením o pedagogické způsobilosti);
3. studenti navazujícího magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (nutno doložit potvrzením o studiu);
4. absolventi libovolného navazujícího magisterského nebo magisterského oboru, pokud se současně zapíší do Doplňkového pe-

dagogického studia matematiky nebo deskriptivní geometrie na PřF UP v rámci celoživotního vzdělávání.
 Zájemci nesplňující některou z výše uvedených podmínek nebudou ke studiu přijati.

Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky na adrese www.
prihlaska.upol.cz. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi a zaplatit administ-
rativní poplatek za přihlášku. Vytištěnou zkrácenou verzi přihlášky zasílejte písemně pouze v případě, že žádáte o prominutí 
přijímací zkoušky.

Promíjení přijímacích zkoušek
  Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati uchazeči, kteří splňují podmínky stanovené pro jednotlivé studijní programy 

(obory). Podmínky se vztahují k absolvování daného studijního programu (oboru) – tzv. přímá prostupnost při absolvovaní 
určitého bakalářského studijního programu (oboru), nebo ke splnění podmínky váženého studijního průměru a celkového 
výsledku státní závěrečné zkoušky.

  O prominutí přijímací zkoušky musí uchazeči požádat písemně, a to formou zaslání vytištěné zkrácené přihlášky. Termín 
pro podání žádosti je stejný jako pro podání přihlášky; u poštou doručené zásilky rozhoduje den odeslání. Studenti Přírodo-
vědecké fakulty UP, kteří mají přímou prostupnost, žádost nezasílají. Jako příloha se dodávají úředně ověřené kopie všech 
dokladů. Uchazeči, kteří neabsolvovali bakalářské studium na UP v Olomouci, doloží žádost s úředně ověřenou kopií Diploma 
Supplement (dodatek k diplomu).

  Vytištěnou zkrácenou verzi elektronické přihlášky spolu s výše uvedenými materiály odešlete na adresu: Studijní oddělení 
PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc.

Vyrozumění s oznámením o přijetí ke studiu nebo pozvání k přijímací zkoušce budou k dispozici ke stažení prostřednictvím 
aplikace Elektronická přihláška nejpozději 30 dní před datem konání přijímací zkoušky (v průběhu měsíce května 2020). Tento 
způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
Podmínkou zápisu ke studiu je vždy dosažení bakalářského vzdělání.
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Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, vy-
chovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, tělesné 
výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, zdravotnic-
ké či lékařské zaměření. Přesvědčte se sami, co nabízí pedagogická fa-
kulta (PdF), která vzdělává učitele v souladu s nejmodernějšími trendy 
v rámci obecného konceptu Učitel pro 21. století. 

Pedagogická fakulta UP
studijní oddělení
Žižkovo náměstí 5 | 771 40 Olomouc
T: 585 635 010
E: libuse.lysakova@upol.cz
www.pdf.upol.cz
www.facebook.com/PedagogickafakultaUPOL

Studuj na Univerzitě Palackého!
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.

Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

N A BÍDK A S TUDI JNÍCH PROGR A MŮ PRO A K A DEMICK Ý ROK 2020/2021 
(P Ř I J Í M AC Í Ř Í Z E N Í Č E RV E N–S R P E N 2020)

Studijní program/obor PPZ R PPP Typ programu
PREZ ENČNÍ S TUDIUM 

BA K A L Á Ř SKÉ S TUDIUM
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA
Sociální pedagogika:
Výchova ve volném čase
Prevence sociálně patologických jevů 

TSP, MBC
TSP, MBP

Celkem 60
30
30

Se specializací

Vychovatelství TSP 3 30 Bez specializace
Vychovatelství – speciální pedagogika TSP 3 15 Bez specializace
Speciální pedagogika (specializace):
Andragogika
Dramaterapie
Intervence
Raný věk

TSP, 
TSP, DRA
TSP, UZK
TSP, UZR

3

Celkem 60
15
15
15
15

Se specializací

UČITELSTVÍ
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 65 Sdružené* MA, MI, COM
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání TSP 3 90 Sdružené* MA, MI
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením 
na vzdělávání TSP 3 100 Sdružené* MA, MI

Historie se zaměřením na vzdělávání TSP 3 20 Sdružené* MA, MI
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z HV 3 30 Sdružené* MA, MI
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání TSP 3 45 Sdružené* MA, MI
Matematika se zaměřením na vzdělávání TSP 3 60 Sdružené* MA, MI
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 40 Sdružené* MA, MI, COM
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP 3 80 Sdružené* MA, MI
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání TSP 3 40 Sdružené* MA, MI
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání TSP, TZ z VV 3 60 Sdružené* MA, MI, COM
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání TSP 3 45 Sdružené* MA, MI
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku TSP 3 25 Bez specializace
Učitelství pro mateřské školy TSP 3 20 Bez specializace
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ (kombinace oblastí vzdělávání)
Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a střední školy TSP 3 55 Sdružené* MA, MI
Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika TSP 3 15 Bez specializace
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M AGIS TER SKÉ S TUDIUM
UČITELSTVÍ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ TSP 5 60 Bez specializace
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA
Logopedie TSP, UZL 5 15 Bez specializace
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ (kombinace oblastí vzdělávání)
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika TSP, UFL 5 30 Bez specializace

M AGIS TER SKÉ N AVA ZUJ ÍCÍ S TUDIUM
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA
Předškolní pedagogika SPV 2 15 Bez specializace
Sociální pedagogika:
Projektování a management 
Výchovné poradenství

PTS, MNC
PTS, MNP

Celkem 60
30
30

Se specializací

Řízení volnočasových aktivit PPD, VYD 2 20 Bez specializace
Speciální pedagogika – poradenství SPP, UPo 2 30 Se specializací
Speciální pedagogika – dramaterapie SPP, DRA 2 15 Bez specializace
Edukace v kultuře www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
UČITELSTVÍ
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI, COM
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství německého jazyka pro ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI, COM
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy
pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ,
střední školy a ZUŠ www.pdf.upol.cz 2 60 Sdružené* MA, MI, COM

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy 
pro střední školy a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI

Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností 
pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy BPSP 2 25 Bez specializace
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ (kombinace oblastí vzdělávání)
Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy www.pdf.upol.cz 2 40 Sdružené* MA

KOMBINOVA NÉ S TUDIUM 
BA K A L Á Ř SKÉ S TUDIUM

NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA
Sociální pedagogika:
Výchova ve volném čase
Prevence sociálně patologických jevů

TSP, MBC
TSP, MBP

Celkem 60
30
30

Se specializací

Vychovatelství TSP 3 30 Bez specializace
Vychovatelství – speciální pedagogika TSP 3 15 Bez specializace
Speciální pedagogika (specializace)
Andragogika
Intervence
Raný věk

TSP, 
TSP, UZK
TSP, UZR

3

Celkem 60
20
20
20

Se specializací

UČITELSTVÍ
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP, AJ 3 45 Sdružené* MA, MI, COM
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání TSP 3 40 Sdružené* MA, MI
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením
na vzdělávání TSP 3 60 Sdružené* MA, MI
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Informační technologie se zaměřením na vzdělávání TSP 3 45 Sdružené* MA, MI

Matematika se zaměřením na vzdělávání TSP 3 60 Sdružené* MA, MI

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání TSP 3 40 Sdružené* MA, MI, COM

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání TSP 3 30 Sdružené* MA, MI

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání TSP 3 40 Sdružené* MA, MI

Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání TSP 3 45 Sdružené* MA, MI

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku TSP 3 25 Bez specializace

Učitelství pro mateřské školy TSP 3 20 Bez specializace
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ (kombinace oblastí vzdělávání)

Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a střední školy TSP 3 55 Sdružené* MA, MI

Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika TSP 3 15 Bez specializace

M AGIS TER SKÉ S TUDIUM
UČITELSTVÍ

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ TSP 5 45 Bez specializace
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ (kombinace oblastí vzdělávání)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika TSP, UFL 5 30 Bez specializace

M AGIS TER SKÉ N AVA ZUJ ÍCÍ S TUDIUM
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA

Muzikoterapie TMU, UTZ 3 15 Bez specializace

Předškolní pedagogika SPV 2 15 Bez specializace

Řízení volnočasových aktivit – jednooborové studium PPD, VYD 2 20 Bez specializace

Sociální pedagogika:
Projektování a management 
Výchovné poradenství

PTS, MNC
PTS, MNP

Celkem 60
30
30

Se specializací

Speciální pedagogika – poradenství SPP, UPo 2 30 Se specializací
Edukace v kultuře www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
UČITELSTVÍ

Učitelství anglického jazyka pro ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI, COM
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství německého jazyka pro ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI, COM

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy
pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy 
pro střední školy a 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI

Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností 
pro 2. stupeň ZŠ www.pdf.upol.cz 2 Sdružené* MA, MI

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy BPSP 2 25 Bez specializace
NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA a UČITELSTVÍ (kombinace oblastí vzdělávání)
Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy www.pdf.upol.cz 2 40 Sdružené* MA

PREZ ENČNÍ S TUDIUM – MEZIFA KULTNÍ S TUDIA 
V rámci mezifakultního studia předpokládáme kombinovatelnost studijních programů realizovaných v podobě sdruženého studia (MAIOR, 
MINOR) v rámci nabídky přírodovědecké fakulty, filosofické fakulty, fakulty tělesné kultury. V případě sdružování studijních programů 
oblasti učitelství a studijních programů (neučitelských) je podmínkou realizovat učitelský studijní program vždy v podobě MAIOR.
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DOK TOR SKÉ S TUDIUM – PREZ ENČNÍ A KOMBINOVA NÉ 
Studijní program PZ R
Pedagogika dle pokynu ÚPSS 4
Speciální pedagogika dle pokynu ÚSS 4
Hudební teorie a pedagogika dle pokynu KHV 4
P7507 Specializace v pedagogice

Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby**
Didaktika informatiky**
Didaktika literatury**

dle pokynu KVV
dle pokynu KTEIV

dle pokynů KČJ

4
4
4

Vysvětlivky (seznam zkratek): 
** V případě úspěšné akreditace bude DSP realizován jako samostatný studijní program.
Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu splní 
zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží nejpozději v 
době zápisu doklad o absolvování předchozího stupně studia (maturitní vysvěd-
čení, diplom získaný v kterémkoliv typu studijního programu).
AJ = písemná zkouška z anglického jazyka
BPSP = test z oblasti bio-psycho-sociální problematiky 
COM = COMPLETUS samostatný studijní program v rozšířené podobě
DRA = talentová zkouška (dramaterapie)
KČJ = Katedra českého jazyka a literatury
KHV = Katedra hudební výchovy
KS = kombinované studium
KTE = Katedry technické a informační výchovy
KVV = Katedra výtvarné výchovy
MA = MAIOR studijní program (píše se v něm závěrečná práce a přibírá se k němu 
MINOR program)
MBC = ústní zkouška – sociální pedagogika Bc. – specializace Výchova 
ve volném čase
MBP = ústní zkouška – sociální pedagogika Bc. – specializace Prevence sociálně 
patologických jevů
MI = MINOR studijní program
MNC = ústní zkouška – sociální pedagogika nMgr. – specializace Projektování 
a management
MNP = ústní zkouška – sociální pedagogika nMgr. – specializace Výchovné poradenství
PPP = předpokládaný orientační počet přijatých studentů (nejvyšší možný) 
pro akademický rok 2020/2021
PPZ = předměty přijímací zkoušky

PS = prezenční studium
PTS = test znalostí sociální pedagogiky
PZ = přijímací zkouška
R = standardní doba studia v rocích
Sdružené* = Uchazeči si mohou volit v rámci studijních programů realizovaných v 
podobě sdruženého studia (MA: MAIOR studijní program, MI: MINOR studijní pro-
gram) z nabídky studijních programů Pedagogické fakulty UP, např. Český jazyk a 
literatura se zaměřením na vzdělávání (MAIOR) s přidruženým studijním progra-
mem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (MINOR) či naopak. Uchazeči, 
kteří si vyberou studijní program v podobě tzv. COMPLETUS (COM) studují pouze 
jeden studijní program v rozšířené podobě.
SPP = test znalostí ze speciální pedagogiky
SPV = test z oblasti předškolní pedagogiky
TMU = profilový test ze základů spec. pedagogiky, psychologie a psychoterapie
TPD = profilová zkouška
TSP = test studijních předpokladů
TZ = talentová zkouška
TZ z HV = talentová zkouška z hudební výchovy
TZ z VV = talentová zkouška z výtvarné výchovy
UFL = ústní zkouška ověřující fonetickou a logopedickou způsobilost
UPo = ústní pohovor
ÚPSS = Ústav pedagogiky a sociálních studií
ÚSS = Ústav speciálněpedagogických studií
UTZ = ústní pohovor s praktickou zkouškou hudebních dovedností
UZK = ústní zkouška
UZL = ústní zkouška z logopedie
UZR = ústní zkouška (Raný věk)
VYD = test z profilových disciplín pro obor řízení volnočasových aktivit

Informace o přijímacím řízení oborů garantovaných Filozofickou fakultou UP jsou zveřejněny na webu filozofické fakulty 
(ff.upol.cz), informace o přijímacím řízení oborů garantovaných Přírodovědeckou fakultou UP jsou zveřejněny na webu přírodo-
vědecké fakult (prf.upol.cz). V případě navazujícího magisterského studia (sdružené studijní programy Učitelství – dvouoboro-
vé studium) předpokládá vedení PdF UP přijímací řízení bez přijímacího testu za předpokladu současného stavu počtu ucha-
zečů o studium. Pouze v případě, že počet uchazečů o navazující magisterské studium v rámci sdružených studijních programů 
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství pro SŠ, Speciální pedagogika výrazně přesáhne kapacitu studijních programů, bude rea-
lizováno přijímací na základě ověření znalostí studenta z oblasti oboru (odborného studia) v rozsahu státní závěrečné zkoušky.

Termíny podávání přihlášek
Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombino-
vané formě studia je od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020. Rektor UP může prodloužit termín podávání přihlášek do 
11. července 2020 (toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních oborů).
Termín podávání přihlášek pro doktorské studijní programy je od 1. listopadu 2019 do 31. května 2020. Rektor UP může 
prodloužit termín podávání přihlášek do 31. srpna 2020 (toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity 
některých studijních oborů).
Termín podání přihlášek pro bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy uskutečňo-
vané v cizím jazyce je 1. listopadu 2019 do 31. srpna 2020.

Termíny přijímacích zkoušek
Talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání (completus): 21. dubna 2020
Písemné, ústní zkoušky i další talentové zkoušky (bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy 
v prezenční a kombinované formě): 15.–19. června 2020
Doktorské studijní programy: 22.–26. června 2020
Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 690 Kč/přihláška 
Poplatek je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uve-
deny v e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má 
za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

D N Y OT E V Ř E N ÝCH DV E ŘÍ 
Pedagogická fakulta hostí dny otevřených dveří 6. prosince 2019 (pátek) a 18. ledna 2020 (sobota), vždy od 9 do 14 hodin. 
Více informací na www.studuj.upol.cz.
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Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola v ČR, 
vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, práva, 
tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, přírodovědné, 
zdravotnické či lékařské zaměření. Přesvědčte se sami, co nabízí 
Fakulta tělesné kultury UP, pracoviště s moderním zázemím, které 
se zaměřuje na pohyb člověka a zdravý životní styl. 

Studuj na Univerzitě Palackého!
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.
Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

S T U D I J N Í  P RO G R A M Y A O B O RY P RO A K A D E M I C K Ý RO K 2020/2021

Fakulta tělesné kultury UP
studijní oddělení
tř. Míru 117 | 771 11 Olomouc
T: 585 636 010–013, 585 636 102 
E: studujftk@upol.cz
www.ftk.upol.cz
www.facebook.com/ftkup

Studijní program / obor R NPP

PREZENČNÍ FORMA STUDIA
BA K A L Á Ř S K Ý S T U DI J N Í PRO G R A M – S PECI A L I Z ACE V E Z DR AVOT NIC T V Í

Fyzioterapie 3 50

BA K A L Á Ř S K É S T U DI J N Í PRO G R A M Y

Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ 3 30

Rekreologie – pedagogika volného času 3 90

Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi 3 130

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva 3 60

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku 3 30

BA K A L Á Ř S K É S DRUŽ E N É S T U DI J N Í PRO G R A M Y – M A IO R + MIN O R

Tělesná výchova pro vzdělávání (maior) +

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (minor) 3 15

Biologie pro vzdělávání (minor) 3 20

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (minor) 3 5

Čínská filologie (minor) 3 5

Ekonomicko-manažérská studia (minor) 3 10

Francouzská filologie (minor) 3 5

Geografie pro vzdělávání (minor) 3 35

Historie se zaměřením na vzdělávání (minor) 3 10

Japonská filologie (minor) 3 5

Matematika pro vzdělávání (minor) 3 5

Matematika se zaměřením na vzdělávání (minor) 3 5

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (minor) 3 10

Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (minor) 3 10

Ruská filologie (minor) 3 5

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (minor) 3 15

Španělská filologie (minor) 3 5

Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (minor) 3 10

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (minor) 3 15

Žurnalistika (minor) 3 5
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Seznam použitých zkratek: R = standardní doba studia v rocích, NPP = nejvyšší počet přijatých studentů pro akademický rok 2020/2021
Poznámka: Studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je vždy maior program (hlavní program) a studenti jsou imatrikulováni 
(slavnostně přijati do akademické obce) na Fakultě tělesné kultury UP. Ostatní nabízené studijní programy v nabídce jsou completus programy.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihláška ke studiu na Fakultě tělesné kultury UP se podává elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky zveřejněné na 
internetové adrese www.studuj.upol.cz. Po kompletním vyplnění přihlášky vytiskněte zkrácenou verzi přihlášky, potvrďte ji 
svým podpisem a spolu s ostatními požadovanými materiály zašlete na Děkanát Fakulty tělesné kultury UP (třída Míru 117, 
771 11 Olomouc). Přihlášku lze podat do 15. 3. 2020. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 690 Kč (za 1 přihlášku).

Více informací na www.studuj.upol.cz a také na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pátek 6. 12. 2019 od 9.00 do 14.00 hodin 
nebo v sobotu 18. 1. 2020 od 9.00 do 14.00 hodin.

N AVA ZUJ ÍC Í M AG IS T E R S K Ý S T U DI J N Í PRO G R A M – S PECI A L I Z ACE V E Z DR AVOT NIC T V Í
Fyzioterapie 2 40
N AVA ZUJ ÍC Í M AG IS T E R S K É S T U DI J N Í PRO G R A M Y
Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice 2 20
Rekreologie 2 40
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva 2 20 
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi 2 40
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku 2 20
N AVA ZUJ ÍC Í M AG IS T E R S K É S DRUŽ E N É S T U DI J N Í PRO G R A M Y – M A IO R + MIN O R
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ (maior) +

Anglická filologie (minor) 2 5
Česká filologie (minor) 2 5
Francouzská filologie (minor) 2 5
Mediální studia (v Bc. Žurnalistika) (minor) 2 5
Německá filologie (minor) 2 5
Ruská filologie (minor) 2 5
Španělská filologie (minor) 2 5
Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ (minor) 2 5
Učitelství biologie pro SŠ (minor) 2 5
Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ (minor) 2 5
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. st. ZŠ (minor) 2 10
Učitelství geografie pro SŠ (minor) 2 25
Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ (minor) 2 5
Učitelství matematiky pro SŠ (minor) 2 5
Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ (minor) 2 5
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. st. ZŠ (minor) 2 10
Učitelství společenských věd pro 2. st. ZŠ (minor) 2 15
Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ (minor) 2 5
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. ZŠ (minor) 2 15
Učitelství výpočetní techniky pro SŠ (minor) 2 5

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
BA K A L Á Ř S K É S T U DI J N Í PRO G R A M Y
Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ 3 20
Pedagogika volného času se zaměřením na sport 3 30
Rekreologie - pedagogika volného času 3 30
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi 3 40
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku 3 20
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva 3 30
Trenérství a sport – pedagogika volného času 3 50
N AVA ZUJ ÍC Í M AG IS T E R S K É S T U DI J N Í PRO G R A M Y
Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice 2 15
Rekreologie 2 30
Trenérství a management sportu 2 50
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva 2 30
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi 2 40
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku 2 15
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Studuj na Univerzitě Palackého!
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.

Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

Studium na Právnické fakultě UP

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) získala institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Právo, což odráží vysokou 
odbornou i pedagogickou úroveň vzdělávacích a výzkumných činností, které realizuje.

Právnická fakulta UP (PF UP) zajišťuje vysokoškolské studium v magisterském programu Právo, v navazujícím magist-
erském oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo, v navazujícím magisterském programu International and 
European Law a v bakalářském programu Právo ve veřejné správě.

Po absolvování magisterského studia v programu Právo je možné na fakultě získat v rámci akreditovaného rigorózního 
řízení titul doktor práv (JUDr.) nebo pokračovat v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy, který předsta-
vuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání v právu, kde lze získat titul doktor (Ph.D.).

Právnická fakulta UP zaměřila magisterský program Právo prakticky, což se projevuje v orientaci na řešení příkladů 
z praxe, rozvoji profesních dovedností a velkému množství praktických volitelných předmětů včetně v ČR nejrozvinutěj-
šího programu právních klinik, ve kterých studenti aplikují své teoretické znalosti na řešení konkrétních příkladů z praxe. 
Tento program také nabízí největší rozsah povinné výuky soukromého práva v ČR.

Důležité: Právnická fakulta UP nenabízí žádný studijní program, který by se mohl kombinovat s jiným studijním programem. 
Lze tedy vybírat jen z jednoho studijního zaměření, tzn. programu Právo, programu Právo ve veřejné správě nebo z jednoo-
borového studia Evropská studia se zaměřením na evropské právo.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří pořádá Právnická fakulta UP v pátek 6. prosince 2019 a v sobotu 18. ledna 2020 ve svých budovách 
(třída 17. listopadu 6 a 8) v době od 9 do 14 hodin. Uchazeči získají informace o nabízených studijních programech, obsa-
hu studia, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. 
Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí přímo studenti olomouckých práv. Mohou se těšit i na 
praktické ukázky výuky a bohatý doprovodný program.

Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká škola 
v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, učitelství, 
práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, umělecké, 
přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.
Přesvědčte se sami, co nabízí právnická fakulta (PF), která klade 
důraz i na praktické formy výuky, například dovednostní učení, 
a v klinickém právnickém vzdělávání patří mezi špičku v Evropě. 

Právnická fakulta UP
studijní oddělení
17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc
T: 585 637 510–11, 585 637 706
E: studijni.pf@upol.cz
www.pf.upol.cz
www.facebook.com/Pravnicka.fakulta.UP
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S T U DI J N Í PRO G R A M Y PF U P PRO A K A D E M ICK Ý RO K 2020/2021
P R ÁVO V E V E Ř E J N É S P R ÁV Ě

Studium bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 55–60
Počet uchazečů pro akad. rok 2019/2020 360

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz (Studujte u nás)

Charakteristika
Studijní program poskytne základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy a při-
pravuje tak vysoce erudované odborníky pro výkon různých činností ve veřejné správě, pro které není vyžadováno ma-
gisterské právní vzdělání.

Profil a uplatnění absolventa
Absolventi mohou získané vzdělání uplatnit jako odborní pracovníci nebo nižší či střední management ministerstev, 
jiných správních úřadů s celostátní působností, územních odborných správních úřadů, územních samosprávných celků 
(obcí a krajů), dalších veřejnoprávních korporací (komory, veřejné vysoké školy), u Policie ČR, obecních úřadů, vězeňské 
služby a justiční stráže, celní správy, jako tzv. soukromé autorizované osoby soukromého práva, případně i v jiných pro-
fesích, vyžadujících základní dovednosti nižšího či středního managementu.

Požadavky na přijetí
 � Pro přijetí je podmínkou ukončené úplné středoškolské vzdělání, což je třeba doložit maturitním vysvědčením. Fakulta 

bude pro přijímání vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společ-
ností www.scio.cz – testů Obecných předpokladů ke studiu (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). 

 � Ke složení NSZ se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz Přihlásit se. Uchazeč, který podá elektronickou 
přihlášku na PF UP, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a ZSV) u společnosti www.scio.cz 
dne 23. 5. 2020 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší informace: www.scio.cz – 
odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. 

 � NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. 
 � S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení PF UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz 

svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke 
studiu. Výsledky testů NSZ uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. 

 � NSZ – Informace o zpracování osobních údajů: www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp
 � Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV – 

člověk a společnost (váha 0.2); ZSV – stát a právo (váha 0.5); ZSV – hospodářství a svět (váha 0.3); OSP – verbální 
oddíl (váha 0,7); OSP – analytický oddíl (váha 0,3).

 � V přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 93,5 percentil při nejvyšším 
možném zisku 200 percentil (tj. 100 percentil z OSP a 100 ze ZSV).

Přihlášky:
 � Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky. 
 � Lhůta pro podání přihlášek: od 1. 11. 2019 do 15. 3. 2020
 � Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního programu a zaplacení poplat-

ku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku elektronické formy přihlášky činí 690 Kč.
 � Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, 

podrobnosti o  způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou 
úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

 � Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám.
 � Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 12. 6. 2020 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci, třída 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii 
maturitního vysvědčení. V pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní program, na který se hlá-
sí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých letech. V případě, že 
si uchazeč podá přihlášky na více programů – zasílá úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na každý program zvlášť.

 � Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 12. 6. 2020 včetně) úředně ověřenou fotokopii maturitního vy-
svědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosažení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou.
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P R ÁVO

Studium magisterské, prezenční
Délka studia (roky) 5
Akademický titul Mgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 270–280
Počet uchazečů pro akad. rok 2019/2020 1 320

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz (Studujte u nás)

Charakteristika
Koncepce studijního programu je založena na studiu všech odvětví českého práva a práva mezinárodního a evropského. 
Jedná se o komplexní právní vzdělání poskytující kvalifikaci pro výkon regulovaných právních profesí. Standardní doba 
studia je 5 let a studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa
Absolvent studijního oboru najde uplatnění především v  regulovaných a  jiných právních profesích, jako např. notář, 
notářský koncipient, notářský kandidát, exekutor, exekutorský koncipient, exekutorský kandidát, advokát, advokátní 
koncipient, soudce, asistent soudce, justiční čekatel, přísedící senátu kárného soudu, státní zástupce, právní čekatel, 
asistent státního zástupce, asistent Veřejného ochránce práv, vyšší soudní úředník, vyšší úředník státního zastupitelství, 
předseda komise k projednávání přestupků nebo komise rady obce, která je pověřena projednáváním přestupků, nucený 
správce a zástupce nuceného správce pojišťovny nebo zajišťovny, likvidátor pojišťovny nebo zajišťovny, rozhodce, úředník 
v ústředních orgánech státní správy, odborný zaměstnanec v mezinárodních organizacích, právník v soukromém i nezis-
kovém sektoru. V průběhu studia budou studenti mít možnost se v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů 
profilovat směrem ke specifickým právním oblastem podle zamýšlené oblasti uplatnění.

Požadavky na přijetí
 � Pro přijetí je podmínkou ukončené úplné středoškolské vzdělání, což je třeba doložit maturitním vysvědčením. Fakulta 

bude pro přijímání do studijního programu vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek /NSZ/ 
organizovaných společností www.scio.cz – testů Obecné studijní předpoklady (OSP) a Základy společenských věd (ZSV). 

 � Ke složení NSZ se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz Přihlásit se. Uchazeč, který podá elektronickou 
přihlášku na PF UP, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (OSP a ZSV) u společnosti www.scio.cz 
dne 23. 5. 2020 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší info: www.scio.cz – odkaz 
Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. 

 � NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. 
 � S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře 

www.scio.cz svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí 
o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů NSZ uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. 

 � NSZ – Informace o zpracování osobních údajů: www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp
 � Váhy testů NSZ: Předměty: Základy společenských věd (váha 1), Obecné studijní předpoklady (váha 1). Oddíly: ZSV – 

člověk a společnost (váha 0.2); ZSV – stát a právo (váha 0.5); ZSV – hospodářství a svět (váha 0.3); OSP – verbální 
oddíl (váha 0,7); OSP – analytický oddíl (váha 0,3).

 � V přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 119 percentil při nejvyšším 
možném zisku 200 percentil (tj. 100 percentil z OSP a 100 ze ZSV).

Přihlášky:
 � Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky. 
 � Lhůta pro podání přihlášek: od 1. 11. 2019 do 15. 3. 2020
 � Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního programu a zaplacení poplat-

ku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku elektronické formy přihlášky činí 690 Kč
 � Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, 

podrobnosti o  způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou 
úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

 � Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám.
 � Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 12. 6. 2020 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fa-

kulta Univerzity Palackého v Olomouci, třída 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou 
fotokopii maturitního vysvědčení. V pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení vyznačí studijní program, 
na který se hlásí. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol a pro uchazeče, kteří se hlásili i v minulých 
letech. V případě, že si uchazeč podá přihlášky na více programů – zasílá úředně ověřené kopie maturitního vysvědče-
ní na každý program zvlášť. Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 12. 6. 2020 včetně) úředně ověřenou 
fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o  nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky 
dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
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E V RO P S K Á S T U D I A S E Z A M Ě Ř E N Í M N A E V RO P S K É P R ÁVO

Studium jednooborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 25–30
Počet uchazečů pro akad. rok 2019/2020 59

Info o přijímacím řízení: www.pf.upol.cz (Studujte u nás)

Charakteristika
Hlavním cílem dvouletého magisterského programu je připravit odborníky, kteří propojí již získané znalosti původního 
oboru s hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a evropského práva. Přestože je studium organizováno a za-
bezpečováno právnickou fakultou, absolventi programu budou nositelé titulu magistr evropských studií a evropského práva.

Profil a uplatnění absolventa
Absolvent studijního programu najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde je dlouhodobý 
nedostatek odborníků na evropské integrační procesy, konkrétně ve státních institucích (Úřad vlády, ministerstva nebo 
veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (krajská a obecní správa), institucích Evropské unie a  jejich 
přidružených organizacích, evropských regionálních agenturách. Mimo oblast veřejné správy mnoho absolventů získává 
uplatnění i v českých nebo zahraničních soukromých firmách, ať již jde o malé a střední podniky nebo nadnárodní kor-
porace, banky nebo právnické firmy.

Požadavky na přijetí 
 � Pro přijetí do tohoto programu je podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni, což 

je třeba doložit příslušným bakalářským, magisterským nebo inženýrským diplomem. Fakulta bude pro přijímání do 
studijního oboru vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.
scio.cz – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií /ZSV ES/.

 � Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz registrace. 
Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na PF UP, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (Test 
ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií) u společnosti www.scio.cz dne 23. 5. 2020 zdarma. K vy-
užití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací 
zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta. 

 � NSZ může účastník vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. S převodem výsledků NSZ do 
databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v  Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz svůj souhlas. 
Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Vý-
sledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

 � NSZ – Informace o zpracování osobních údajů: www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp

Přihlášky: 
 � Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky. 
 � Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2019 do 15. 3. 2020
 � Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního programu a zaplacení poplat-

ku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky činí 690 Kč.
 � Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu 

či oboru, podrobnosti o  způsobu platby a  platební údaje jsou uvedeny v  e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze 
úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

 � Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 29. 6. 2020 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fa-
kulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou 
fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o  řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou 
zkouškou). Podmínka platí i pro případné uchazeče z minulých let. Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termí-
nu (do 29. 6. 2020 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení 
vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění zákonné 
podmínky ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Další informace
Požadovaná zdravotní způsobilost u zmíněných studijních programů PF UP není vyžadována.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v e-přihlášce, doručena prostřednictvím el. 
informač. systému UP v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních 
rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou 
uchazeče na doručovací adresu uvedenou v e-přihlášce.
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Univerzita Palackého v Olomouci, druhá nejstarší vysoká 
škola v ČR, vychovává odborníky v široké škále od teologie, 
učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes humanitní, 
umělecké, přírodovědné, zdravotnické či lékařské zaměření.

Přesvědčte se sami, co nabízí fakulta zdravotnických věd (FZV)! 

Fakulta zdravotnických věd UP
studijní oddělení
Hněvotínská 3 | 775 15 Olomouc
T: 585 632 855 
E: studijni.fzv@upol.cz
www.fzv.upol.cz
www.facebook.com/upolfzv

Studuj na Univerzitě Palackého!
Olomoucká univerzita je jednou z prvních vysokých škol v České republice, která získala důležitou institucionální akre-
ditaci. Co to znamená? Především zkvalitnění vašeho studia a více možností ve zkombinování toho, co chcete studovat. 
Pokud si vyberete rovnou dvě studijní zaměření, dejte pozor na to, že závěrečnou práci budete psát jen z hlavního (maior) 
studijního programu a nejde to změnit.

Informace o studiu na UP najdete na speciálním webu www.studuj.upol.cz, kde je i aktuální katalog studijních programů. 

S T U DI J N Í PRO G R A M Y OT E V Í R A N É V A K A D E M ICK É M RO CE 2020/2021

Typ studia Studijní program (obor) Forma 
studia

Doba 
studia PPP U/P

Bakalářské
studium

Ergoterapie P 3 15 90/15

Fyzioterapie P 3 30 494/30

Pediatrické ošetřovatelství P 3 25 101/25

Porodní asistence P 3 30 187/30

Porodní asistence K 3 10 8/8

Radiologická asistence P 3 40 105/40

Všeobecné ošetřovatelství P 3 50 248/50

Všeobecné ošetřovatelství K 3 30 110/30

Zdravotnický záchranář P 3 25 163/30

Navazující 
magisterské 
studium

Aplikovaná fyzioterapie P 2 25 131/30

Organizace a řízení ve zdravotnictví P 2 10 N

Organizace a řízení ve zdravotnictví K 2 15 N

Ošetřovatelská péče v interních oborech P 2 10 17/10

Ošetřovatelská péče v interních oborech K 2 20 28/20

Specializace v porodní asistenci – Porodní asistentka pro intenzivní péči P 2 15 20/15

Specializace v porodní asistenci – Porodní asistentka pro intenzivní péči K 2 20 55/20

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice P 2 15 46/15

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice K 2 15 160/15

Doktorské 
studium

Ošetřovatelství P 4 5 3/2

Ošetřovatelství K 4 5 4/1

P = prezenční (denní) studium; K = kombinované (dálkové) studium; PPP = předpokládaný počet přijatých uchazečů; U/P = poměr celkového 
počtu uchazečů k počtu přijatých studentů pro akademický rok 2019/2020; N = nově otevíraný studijní program

Důležité: Fakulta zdravotnických věd UP nenabízí žádný studijní program, který by se mohl kombinovat s  jiným studijním 
programem. Lze tedy vybírat vždy jen z jednoho studijního zaměření, které nelze dále kombinovat.
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Termíny podávání přihlášek ke studiu: 
Termín podání přihlášek pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované
formě studia je od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020. 
U studijních programů Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistentka pro intenzivní péči a Organizace 
a řízení ve zdravotnictví může být začátek lhůty pro podávání přihlášek posunut na pozdější termín z důvodu probíhají-
cího akreditačního procesu.
Termín podávání přihlášek pro doktorský studijní program bude upřesněn na webových stránkách fakulty: www.fzv.upol.
cz/studujte-u-nas/
Přihláška se podává elektronicky (www.prihlaska.upol.cz). U studijního oboru Zdravotnický záchranář a doktorského stu-
dijního programu je nutno elektronickou přihlášku bezodkladně doplnit o požadované přílohy – viz www.fzv.upol.cz/
studujte-u-nas/

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek: 
11. června 2020: bakalářské studium v prezenční formě studia
 (včetně 1. kola studia Zdravotnický záchranář)
12. června 2020: bakalářské studium v kombinované formě studia
 navazující magisterské studium
19. června 2020: Zdravotnický záchranář – 2. kolo (test fyzické zdatnosti)

Upozornění pro uchazeče o bakalářské studium:
Uchazeči, kteří podají přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářského studia, vykonají přijímací 
zkoušku ve pátek 12. června 2020. Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje. 
Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní obory shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních oborů 
vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní obory, na které 
podal přihlášku. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 690 Kč / přihláška
Poplatek je třeba uhradit bezokladně po podání přihlášky ke studiu. Podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou 
uvedeny v e-přihlášce. Poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se 
má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Požadavky přijímacích zkoušek:
Informace o obsahu a  formě přijímací zkoušky na jednotlivé studijní programy/obory naleznete v Katalogu studijních 
programů a oborů na webu UP: www.studuj.upol.cz

Dny otevřených dveří UP:
Dny otevřených dveří Fakulty zdravotnických věd UP se uskuteční v pátek 6. prosince 2019 a v sobotu 18. ledna 2020 
v prostorách fakulty v době od 8 do 14 hodin.


