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Ještě je šance dostat se na vysokou školu 
24.7.2007    Vzdelavani.iHNed.cz    str. 0   Vzdelavani.iHNed.cz 

    Monika Bohatová, čtk     

Praha, 24. 7. 2007 (iHNed.cz) 
Školy, které mají volná místa, vypisují druhé kolo přijímacích zkoušek, přehled konkrétních oborů lze najít na 
internetových stránkách fakult, nabídka už je ale omezena. 
 
Zájemci o vysokoškolské studium mají ještě šanci podat si na některé školy přihlášku. Místa na jednotlivých 
školách se liší podle regionů, zpravidla jsou volné hlavně technické a přírodovědecké obory. Z humanitních 
směrů mají mladí lidé možnost hlásit se zejména do pedagogických, teologických nebo filozofických studijních 
programů. Uchazeči se mohou hlásit většinou do konce července nebo do poloviny srpna. 
Přijímací řízení dosud neuzavřelo například České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta uspořádá 
druhé kolo ve všech oborech 10. září, uchazeči se mohou hlásit do poloviny srpna. Ve stejný den pořádá další 
kolo zkoušek také fakulta biomedicínského inženýrství. Do poloviny srpna se mohou hlásit i lidé, kteří chtějí 
studovat na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, přijati budou bez zkoušek. 
Uchazeči o pražskou školu se ale mohou dostat i na jiné než technické obory. Do konce července si například 
na Univerzitě Karlově mohou podat přihlášku do bakalářského studia teologie na evangelické i katolické 
teologické fakultě nebo do poloviny srpna do bakalářského programu specializace v pedagogice na 
pedagogickou fakultu. 
Podobné obory stále ještě nabízí i Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta nyní 
vyhlásila přijímací řízení do nového bakalářského oboru sociální pedagogika pro pět desítek uchazečů. Termín 
pro přijetí přihlášek ke studiu je 17. srpna. Druhé kolo řízení avizovala v inzerátu v tisku také filozofická fakulta. 
Volná místa jsou například na žurnalistice, historii či české filologii, další kolo vyhlásil i děkan přírodovědecké 
fakulty. 
Na druhou největší vysokou školu - Masarykovu univerzitu v Brně si mohou lidé až do druhé poloviny srpna 
podávat přihlášku například k bakalářskému studiu fyziky na pedagogické fakultě. Na brněnském Vysokém 
učení technickém se již před novým semestrem žádná přijímací řízení nechystají, řekla mluvčí Jitka Vanýsková. 
Více než 900 volných míst nabízí pro druhé kolo Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Nejvíce bakalářů může přijmout přírodovědecká fakulta, která má ještě 300 volných míst, filozofická fakulta má 
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pro bakaláře 90 míst a pro magisterské navazující studium 200. Pedagogická fakulta může přijmout 220 lidí a 
studium na fakultě výrobních technologií a managementu může začít až 100 nových studentů. 
Zhruba 400 studentů přijme ještě Technická univerzita v Liberci. Druhé kolo přijímacích zkoušek vypisují 
tradičně v polovině srpna fakulty strojní, mechatroniky a textilní a každá z nich může podle mluvčí ještě přijmout 
téměř stovku zájemců, 120 volných míst má fakulta pedagogická v nové kombinované formě magisterského 
studia oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy. 
Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně přijímají ještě fakulta technologická a fakulta aplikované informatiky. Do 
konce srpna je možné podat také přihlášku na fakultu humanitních studií. 
Místa jsou i na východě Čech, Univerzita Hradec Králové jich nabízí zájemcům o studium ještě několik desítek. 
Kancléř školy řekl, že druhé kolo přijímacích zkoušek na univerzitě vypíše pedagogická fakulta nebo fakulta 
humanitních studií. 
Univerzita Pardubice vypsala doplňující přijímací zkoušky na ekonomicko-správní, filosofickou, dopravní a 
chemicko-technologickou fakultu. 
V rámci Západočeské univerzity v Plzni přijímají přihlášky ke studiu fakulta ekonomická, fakulta strojní, fakulta 
filozofická a ústav umění a designu. 
Většina fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích má již po prvním kole přijímacího řízení naplněné 
kapacity. Druhé kolo přijímacího řízení vypisují tři fakulty, a to filozofická, teologická a pedagogická fakulta. 
Nabízejí desítky volných míst většinou v nových oborech, uvedla mluvčí univerzity. 
Také Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě přijme ještě 40 zájemců o nové bakalářské 
obory, které otevře letos na podzim poprvé. 
Druhé kolo vypsala i Ostravská univerzita. Do konce července se mohou přihlásit zájemci o bakalářské nebo 
magisterské studium na přírodovědecké i pedagogické fakultě. Zdravotně-sociální fakulta přijímá až do poloviny 
srpna přihlášky například na obory porodní asistent nebo radiologický asistent. 
Volná místa mají také soukromé vysoké školy. 
 
 
URL| http://Vzdelavani.iHNed.cz/?m=d&article[id]=21672120 
 
 

Dobrá zpráva pro Dolní oblast 
23.7.2007    Listy moravskoslezské    str. 1   Titulní strana 

    Ivana Gračková     

OSTRAVA - Politici a podnikatelé se opět jednou vzájemně klepali po ramenou. Zatím předčasně. Ale pokud 
jejich záměry a představy o budoucí podobě Dolní oblasti Vítkovic vyjdou, tak určitě zaslouženě. 
 
Přijíždíte-li do Ostravy od FrýdkuMístku, těžko vám unikne dominanta, kterou tvoří tři vysoké pece kdysi 
Vítkovických železáren. Ještě do roku 1998 ožívaly pravidelnými odpichy slévárenského a ocelárenského 
surového železa. Dnes jsou to ztichlí kovoví obři, které místní patrioti označují za ostravské Hradčany. Co s 
oblastí vysokých pecí a aglomerace Vítkovic, diskutuje podnik s městem i krajem dlouhé roky. Myšlenka 
klasického muzea se neujala. Nyní prokázal generální ředitel a předseda představenstva Vítkovic Jan Světlík, 
že není jen technokratem, a že má jako milovník výtvarného umění cit pro krásu, byť zakletou v budovách a 
strojích, které pro tuto chvíli dosloužily. Přišel s velkorysým projektem vytvořit z Dolní oblasti Vítkovic univerzitní 
a vědecké centrum. Samostatná univerzitní budova by měla dokonce propojit vysoké pece, takže by vznikl ve 
světě ojedinělý objekt uchovávající unikátní zařízení. “Nemáme zájem postavit jedno betonové monstrum, jakýsi 
vysokoškolský kampus. Chceme, aby nové centrum města, které začne vznikat na Karolině, volně svou 
obchodní částí navázalo na náš univerzitní areál a ten se napojil na budoucí bytovou výstavbu, kterou zde 
plánujeme. Mladí vědci by tu mohli mít své garsonky, ti pokročilejší pak byty. Doba obludných kolejí už je přece 
překonána. A celá tato oblast by pak pokračovala průmyslovou zónou dnešních Vítkovic,” vylíčil Světlík svou 
vizi, která oslovila i ministra kultury Václava Jehličku. Světlík tak zároveň odsoudil plány bývalého rektora 
Ostravské univerzity Vladimíra Baara. 
Pokračování na str. 3 
 
Projekt na vybudování univerzitního a vědeckého centra spojuje lidi i instituce 
Pokračování ze str. 1 
 Jeho snem bylo vybudovat humanitním vědám samostatný kampus na Karolině. Přítomnost rektorů 
obou ostravských vysokých škol, tedy Tomáše Čermáka z VŠB-TU a nového rektora Jiřího Močkoře z OU, na 
jednání o budoucí podobě Dolní oblasti dává tušit, že obě univerzity se hodlají do velkorysých plánů zapojit. 
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Podporu jim už dříve vyslovilo město Ostrava a nyní také hejtman kraje Evžen Tošenovský. Ministr průmyslu a 
obchodu Martin Říman dokonce prohlásil, že by po dohodě s kolegou Jehličkou a ministryní školství Danou 
Kuchtovou jmenoval člověka zodpovědného za pomoc při realizaci projektu. Sám Jehlička uvedl, že v 
Integračním operačním programu je k dispozici 7 miliard korun a část z nich s velkou pravděpodobností půjde 
právě na projekt v Dolní oblasti. “Ostrava je pro mě hlavní město industriálního dědictví v České republice. 
Akademické kultuře stále věnujeme hodně pozornosti, nyní se musíme zaměřit i na průmyslové památky, a ty, 
které jsem tu viděl, jsou ohromující,” řekl Jehlička. Minulý týden v pátek to tedy vypadalo, že cesta z Prahy do 
Ostravy se náhle o hodně zkrátila. Určitě je to dobrá zpráva pro Dolní oblast. 
Foto popis| Při setkání, jež inicioval senátor a bývalý rektor VŠB Václav Roubíček, ukázal generální ředitel 
Vítkovic Jan Světlík ministrovi kultury Václavu Jehličkovi unikátní zařízení, která patří k cennému technickému 
dědictví. 
Foto autor| Foto: Pavel Zuchnický 
 

Investiční poradenství v Ostravě - stále se lze přihlásit 
21.7.2007    finance.cz    str. 0    

    VysokéŠkoly.cz     

 
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 
2007/2008 na obor Investiční poradenství. Jedná se o bakalářský obor v prezenční i kombinované formě studia. 
 
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 
2007/2008 na obor Investiční poradenství. Jedná se o bakalářský obor v prezenční i kombinované formě 
studia.Student má získat znalosti a dovednosti z oblasti investičního rozhodování, psychologie prodeje a 
exaktních nástrojů investičního poradenství. Základní podmínkou pro přijetí je vykonání maturitní zkoušky před 
zahájením akademického roku 2007/2008 a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který se koná 20. srpna 
2007. Můžete se u něj setkat s těmito okruhy: základní poznatky z logiky a teorie množin, úpravy algebraických 
výrazů, funkce a jejich vlastnosti, řešení rovnic a nerovnic, posloupnosti a řady, základy kombinatoriky, základy 
analytické geometrie.Přihlášky (společně s uhrazením poplatku za přijímací řízení) je možno podávat do 10. 
srpna 2007.Bližší informace naleznete na stránkách fakulty. Materiál byl převzat ze zpravodajského a 
informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ. 
 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/121138/ 
 

Z pecí možná bude univerzita 
21.7.2007    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský 

    DAREK ŠTALMACH     

Areál Dolní oblasti Vítkovic by se měl změnit na univerzitní výzkumné centrum 
 
Ostrava - Během následujících šesti až sedmi let by v areálu vysokých pecí v Ostravě-Vítkovicích mohlo vyrůst 
vědecko-vzdělávací centrum, na kterém by spolupracovaly jak Vítkovice, tak Vysoká škola báňská Technická 
univerzita Ostrava a Ostravská univerzita. 
 “Právě zpracováváme druhou etapu studie, z níž by měly vzejít návrhy využití celého prostoru Dolní 
oblasti,” komentoval své záměry generální ředitel Vítkovic Jan Světlík. 
 
Světlík: Bude to unikát 
 
V prostoru, kde dnes stojí bývalé vítkovické vysoké pece, by mělo vzniknout unikátní vědecké pracoviště. 
 “Chceme zachovat plášť a vnější konstrukce bývalých vysokých pecí číslo 4 a 6 a dovnitř skeletu 
vestavět moderní budovu, která by byla jádrem celého komplexu,” vysvětlil Jan Světlík. 
 “Nechceme zde vybudovat mrtvé muzeum, skanzen minulých dob, jak by se některým asi líbilo, ale živé 
centrum, ze kterého bude mít užitek jak veřejnost, tak studenti,” přidal svůj názor senátor Václav Roubíček. 
 Podporu našli vítkovičtí manažeři také v osobě ministra kultury Václava Jehličky. 
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 “Kulturu a průmysl nelze oddělovat a na Ostravsku to platí dvojnásob,” řekl včera Václav Jehlička. “Z 
integrovaného operačního programu, kde máme sedm miliard, chceme podpořit projekty, které dokáží 
chráněným místům vdechnout život. A plán na vybudování vědeckovzdělávacího centra mezi ně patří,” uvedl 
ministr kultury. 
 Podle Jana Světlíka by v optimálním případě mohl být celý komplex dostavěn někdy mezi lety 2012 až 
2013. Cena výstavby by se měla pohybovat mezi osmi až dvanácti miliardami korun. 
Výstavba komplexu vědecko-výzkumného centra by se ale neměla omezit jen na oblast kolem úseku vysokých 
pecí. Po jeho otevření by měla být zpřístupněna nejen celá oblast kulturní památky, ale i další části Dolní 
oblasti, která by měla být novou ulicí propojena s právě vznikající Karolinou. 
 
(Viz Vysoké... str. B2) 
 
Foto popis| V DOLNÍ OBLASTI. Ministr kultury Václav Jehlička, generální ředitel Vítkovic Jan Světlík a senátor 
Václav Roubíček (zleva) při včerejší návštěvě Vítkovic. 
Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko 
 

Ve Vítkovicích bude centrum vzdělání 
21.7.2007    Moravskoslezský deník    str. 10   Česká republika 

    (noh)     

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 
Ostrava/ Vědci a studenti z ostravských vysokých škol by mohli již za šest let pracovat v budovách dvou 
vysokých pecí, které stojí v areálu Dolní oblasti Vítkovic. Vítkovice věří, že se při realizaci projektu spojí s 
Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou. Vedení společnosti 
Vítkovice chce za přispění města, kraje a ministerstva kultury do roku 2013 v technické památce vybudovat 
vědecko-vzdělávací centrum. Náklady se odhadují na deset miliard. 
 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Česká republika; 10 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Česká republika; 10 
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Česká republika; 10 
Publikováno| Havířovský deník; Česká republika; 10 
Publikováno| Karvinský deník; Česká republika; 10 
Publikováno| Novojičínský deník; Česká republika; 10 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Česká republika; 10 
ID| b6a0b280-6364-4b37-afc2-9679afd1bb8d 
 
 


