Studenti vysokých škol v Olomouckém kraji
V Olomouckém kraji si uchazeči o vysokoškolské studium mohou vybrat ze čtyř
vysokoškolských pracovišť – Univerzity Palackého v Olomouci, Moravské vysoké školy
Olomouc, Vysoké školy logistiky a Centra bakalářských studií, kde působí detašované
pracoviště Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava v Šumperku.
Přítomnost univerzity či jiného vysokoškolského pracoviště v regionu významně přispívá k jeho rozvoji
a absolventi vysokých škol představují důležitou součást regionálních lidských zdrojů. Jedná se
o kvalifikované osoby, které snadno nalézají uplatnění na trhu práce a jejichž míra nezaměstnanosti
dosahuje relativně nízkých hodnot. Vzdělaní odborníci jsou nejen žádanými zaměstnanci, ale zároveň
také hybnou silou ekonomického růstu, tvorby pracovních míst a rozvoje vědy, technologií a inovací.
V tomto ohledu je proto přínosné analyzovat počty studentů vysokých škol v kraji (tj. budoucích
absolventů vstupujících na trh práce či zakládajících vlastní podnikatelskou činnost) a získat tak
informaci o budoucím počtu a struktuře těchto pracovních sil.
V Olomouckém kraji se nachází tři vysoké školy – veřejná vysoká škola univerzitního typu Univerzita
Palackého Olomouc a dvě soukromé vysoké školy (Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. a Vysoká
škola logistiky o.p.s., která sídlí v Přerově) a jedno detašované pracoviště Fakulty strojní VŠB – TU
Ostrava v Šumperku.

Univerzita Palackého v Olomouci je třetí největší univerzitou v ČR podle počtu studentů a zároveň
jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. V roce 2018 zde studovalo 19,7 tis. studentů,
tj. 7 % všech vysokoškolských studentů v ČR. Univerzita se skládá z osmi fakult, na nichž lze studovat
v 274 akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Graf 1 Podíly studentů na fakultách Univerzity Palackého v Olomouci (2018)
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Čtvrtina studentů této univerzity studuje na filozofické fakultě, 23 % studentů je zapsáno ve studijních
programech pedagogické fakulty. Nižší podíly studentů zaznamenávají fakulty přírodovědecká (16 %),
lékařská (11 %), fakulta tělesné kultury (9 %), právnická (7 %), cyrilometodějská teologická (5 %)
a fakulta zdravotnických věd (4 %, 2018, graf 1). V posledních letech klesá počet studentů na fakultách
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2filozofické a přírodovědecké, naopak se zvyšuje počet studentů pedagogické fakulty. Celkové počty
studentů studujících na fakultách Univerzity Palackého zobrazuje graf 2 (popisek je umístěn u
aktuálního roku 2018 a u roku, kdy byl počet studentů na dané fakultě nejvyšší).

Graf 2 Vývoj počtu studentů fakult Univerzity Palackého v Olomouci (2008–2018)
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Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. byla založena v roce 2005. Na této soukromé vysoké škole
je akreditován studijní program Ekonomika a management. V rámci jednotlivých oborů zde lze
studovat podnikovou ekonomiku, management a ekonomiku ve veřejném sektoru, podnikové
informační systémy a systémové inženýrství a informatiku. Moravská vysoká škola v posledních letech
zaznamenává úbytek studentů, v roce 2018 zde studovalo 221 osob (graf 3).

Graf 3 Vývoj počtu studentů Vysoké školy logistiky a Moravské vysoké školy Olomouc (2008–
2018)
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Vysoká škola logistiky, o.p.s. sídlící v Přerově nabízí tři stupně terciárního vzdělání (bakalářské,
magisterské a doktorské) ve studijním programu Logistika. Jejím cílem je příprava odborníků v oblasti
logistiky dopravy, služeb, cestovního ruchu a informačního managementu. Počet studentů Vysoké
školy logistiky je v posledních pěti letech relativně stabilní, v roce 2018 zde studovalo 647 studentů
(graf 3).
V Centru bakalářských studií v Šumperku sídlí Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava. Studium probíhá
v akreditovaném bakalářském studijním programu Strojírenství v oboru Strojírenská technologie.
Tento obor zde roce 2018 studovalo 88 studentů. Jedná se o jediné vysokoškolské pracoviště
v Olomouckém kraji, kde lze studovat technicky zaměřený obor.
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