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Studenti vysokých škol s bydlištěm v Olomouckém kraji  

V Olomouckém kraji mělo v roce 2017 trvalé bydliště 16,3 tis. vysokoškolských studentů. 

Čtyřicet procent z nich v Olomouckém kraji zároveň studovalo a šedesát procent zamířilo 

studovat do ostatních českých krajů, případně do zahraničí.  

 
V Olomouckém kraji mělo v roce 2017 trvale žilo 16 311 vysokoškolských studentů. Část těchto 

studentů zároveň v Olomouckém kraji studuje a část jich studuje na vysokých školách v jiných krajích 

ČR či mimo ČR. Počet studentů trvale bydlících v Olomouckém kraji ve sledovaném období postupně 

klesal (z 23,1 tis. v roce 2011 na 16,3 tis. v roce 2017). Největší úbytek vysokoškolských studentů 

bydlících v Olomouckém kraji mezi roky 2011 a 2017 se při srovnání jednotlivých studijních programů 

týkal bakalářských studentů. Zatímco v roce 2011 jich v tomto kraji žilo 14 497, v roce 2017 zde trvale 

bydlelo pouze 9 499 (graf 1).  

 

Graf 1 Vývoj počtu studentů s bydlištěm v Olomouckém kraji (2011-2018) 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Zastoupení vysokoškolských studentů bydlících v Olomouckém kraji v jednotlivých studijních 

programech je během sledovaného období stabilní, mírný pokles se týká především podílu 

bakalářských studentů. Bakalářští studenti tvořili v roce 2017 58 %, magisterští 10 %, studenti 

navazujících magisterských programů měli 25% zastoupení a podíl doktorských studentů odpovídal 

necelým 8 % (graf 2). 
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Graf 2 Vývoj podílů studentů s bydlištěm v Olomouckém kraji v jednotlivých studijních 
programech (2011-2018) 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

V roce 2017 počet studentů bydlících i studujících v kraji odpovídal 6 522, z čehož téměř 60 % tvořili 

studenti bakalářského studia (3 863), 12 % studenti magisterských programů (815 studentů), 21 % 

studenti magisterských navazujících programů (1 341) a 8 % studenti doktorských programů (547 

studentů).  

 

Počet studentů bydlících v Olomouckém kraji a studujících mimo tento kraj během sledovaného 

období rovněž klesal (z 14 115 v roce 2011 na 9 789 v roce 2017). Největší pokles v tomto ohledu 

zaznamenali bakalářští studenti, jednalo se o úbytek téměř 3 tis. studentů ve srovnání let 2011 a 2017. 

Podíl vysokoškolských studentů bydlících v Olomouckém kraji a studujících vysokou školu mimo 

Olomoucký kraj se pohybuje okolo 60 %.  

 

Důvodem, proč zhruba dvě třetiny studentů pocházejících z Olomouckého kraje studují na univerzitách 

mimo Olomoucký kraj, může být mj. nevyhovující skladba studijních programů místních vysokých škol 

či dobrá dostupnost i nabídka studijních programů na univerzitách v sousedních krajích. 

V Olomouckém kraji, s výjimkou detašovaného pracoviště Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava v Šumperku, 

nelze studovat technické obory, což může být příčinou odlivu části studentů mimo kraj. Nejčastějšími 

místy studia studentů, kteří bydlí v Olomouckém kraji a studují jinde, jsou Brno, Ostrava a Praha. 
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Graf 3 Vývoj počtu studentů s bydlištěm a studiem v Olomouckém kraji a studentů 
s bydlištěm v Olomouckém kraji a studiem mimo tento kraj (2011-2018) 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 
bydlící 
v OLK:  
16 311 


