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Studenti vysokých škol s místem výuky v Olomouckém 

kraji  

Olomoucký kraj si jako místo svého vysokoškolského studia každoročně zvolí zhruba 20 tisíc 

studentů. Tento počet odpovídá 7 % všech vysokoškolských studentů v ČR. Přibližně polovina 

těchto studentů studuje některý z bakalářských studijních programů, pětina je zapsána 

v magisterském studijním programu a zbytek tvoří studenti magisterských navazujících a 

doktorských programů. 

 
Na počet vysokoškolských studentů v ČR i jednotlivých krajích má zásadní vliv populační vývoj a věková 

struktura daného územního celku. Při analyzování vývoje počtu vysokoškolských studentů je proto 

důležité sledovat vývoj počtu osob ve věkové skupině 20 až 24 let, do níž spadá většina studentů 

vysokých škol.  

Grafy 1 a 2 zobrazují vývoj počtu obyvatel ve věku 20-24 let v ČR a Olomouckém kraji. V celé ČR se 

jejich počet mezi roky 2011 a 2017 snížil o 135 tis., jedná se o úbytek pětiny obyvatel dané věkové 

skupiny. V Olomouckém kraji ve stejném období se počet obyvatel ve věku 20-24 let snížil o 10,3 tis. 

osob (tj. 25% pokles). Příčinou tohoto výrazného úbytku populace tohoto věku je nízká porodnost 

v druhé polovině 90. let, tedy v letech narození současných dvaceti až čtyřiadvacetiletých, 

potenciálních vysokoškolských studentů. Lze tak očekávat, že vývoj počtu vysokoškolských studentů  

i absolventů v ČR i Olomouckém kraji bude korespondovat s uvedenou demografickou změnou. 

 

Graf 1 Počet osob ve věkové skupině 20-24 let v ČR 

  

Zdroj: ČSÚ 

 

Graf 2 Počet osob ve věkové skupině 20-24 let v Olomouckém kraji 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf 3 Vývoj počtu vysokoškolských studentů s místem studia v Olomouckém kraji podle 
studijních programů (2011–2017) 

 

Zdroj: MŠMT 

 

Podobně jako v celé ČR také v Olomouckém kraji celkový počet vysokoškolských studentů postupně 

klesá. Zatímco v roce 2011 na vysokých školách v Olomouckém kraji studovalo 24,1 tis.  studentů, 

v roce 2017 jejich počet odpovídal 20,9 tis. Tento pokles je nejvíce patrný u bakalářských  

a magisterských studijních programů, počty studentů doktorského studia jsou během sledovaného 

období relativně stabilní (graf 3). 

Více než polovinu (51,9 %) všech studentů v Olomouckém kraji tvořili v roce 2017 studenti 

bakalářských programů, devatenácti procenty se na celkovém počtu těchto studentů podíleli studenti 

magisterských programů, 22% zastoupení měli studenti magisterských navazujících programů a 8% 

podíl měli doktorští studenti. Zatímco v roce 2011 tvořili studenti bakalářských programů 56,2 % všech 

studentů studujících v Olomouckém kraji, v roce 2017 se jejich podíl snížil na 51,9 %. Naopak zvýšil se 

podíl studentů v magisterských navazujících programech (z 18,5 % na 22,1 %) a mírně i doktorských 

studentů (viz graf 4).  
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Graf 4 Vývoj podílů vysokoškolských studentů s místem studia v Olomouckém kraji v 
jednotlivých studijních programech (2011–2017) 

 

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


