
Den otevřených dveří 15. a 16. 1. 2021

Studium geografie



Co se dozvíte?

Co je geografie

Jaké studium nabízíme

Jak se stát studentem

Jak vypadá přijímací zkouška

Proč studovat geografii u nás

Úspěšnost přijetí

Uplatnění absolventů

Jak podat přihlášku



Přírodovědecká fakulta

Univerzity Karlovy

Praha Albertov

4 sekce:

Geografie

Biologie

Chemie

Geologie

tradice Geografické 

sekce od roku 1856

patří mezi 100 nejlepších 

geografických pracovišť 

na světě

(dle žebříčku Quacquarelli

Symonds)

široká možnost uplatnění

interdisciplinární 

charakter

kvalitní podmínky pro 

studium

mezinárodní spolupráce



Co je geografie?

Geografie studuje aktuální problémy 

dynamicky se měnící společnosti a její 

interakce s krajinou.

Geografie (i demografie) se nachází na 

rozhraní přírodních a společenských oborů. 

Právě její interdisciplinární charakter ji 

činí zajímavou a umožňuje absolventům 

širší uplatnění.



Čím konkrétně se geograf zabývá?

přehled konkrétních profesí vykonávaných 

geografy zobrazíte kliknutím SEM

přehled konkrétních profesí vykonávaných 

geografy zobrazíte kliknutím SEM

Geograf má širokou možnost uplatnění, záleží pouze na vás, 

jakému konkrétnímu oboru či specializaci se budete chtít věnovat. 

Můžete studovat přírodní složky (vodu, půdu klima) či jejich interakci s lidskou 

společností (dopady sucha, migrace, cestovní ruch, regionální rozvoj, 

populační vývoj …). 

Budete umět pracovat 

s přístroji v terénu i 

s programy v kanceláři. 

Samostatně i v týmu. 

Každý geograf také umí vytvářet mapy a pracovat s nimi. 

https://www.geografienasbavi.cz/co-je-geografie/kde-pusobi-geografove
https://www.geografienasbavi.cz/co-je-geografie/kde-pusobi-geografove


Jaké bakalářské studijní programy nabízíme?

Aplikovaná 

geografie

Aplikovaná 

geografie
se specializacemi

3

fyzická geografie a geoinformatikafyzická geografie a geoinformatika

biologií

matematikou

tělocvikem

dějepisem

biologií

matematikou

tělocvikem

dějepisem

Geografie a 

kartografie

Geografie a 

kartografie

Geografie se 

zaměřením na 

vzdělávání

Geografie se 

zaměřením na 

vzdělávání

sociální geografie a geoinformatikasociální geografie a geoinformatika

2

1

buď samostatně 

nebo v kombinaci s



Jaké bakalářské studijní programy nabízíme?

DemografieDemografie
se sociální geografií

se sociologií

s veřejnou a sociální politikou

s historií

s ekonomií

se sociální geografií

se sociologií

s veřejnou a sociální politikou

s historií

s ekonomiíHydrologie a 

hydrogeologie

Hydrologie a 

hydrogeologie
5
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6 Vědy o ZemiVědy o Zemi

se specializacemi



Jaké magisterské studium nabízíme?

Kartografie a 
geoinformati-

ka a DPZ

Kartografie a 
geoinformati-

ka a DPZ

Fyzická 
geografie a 
geoekologie

Fyzická 
geografie a 
geoekologie

Politická a 
regionální 
geografie

Politická a 
regionální 
geografie

Sociální 
geografie a 
regionální 

rozvoj

Sociální 
geografie a 
regionální 

rozvoj

Sociální 
epidemiologie

Sociální 
epidemiologie

Globální 
migrační a 
rozvojová 

studia

Globální 
migrační a 
rozvojová 

studia

Učitelství 
geografie pro 

SŠ

Učitelství 
geografie pro 

SŠ

Hydrologie a 
hydrogeologie
Hydrologie a 

hydrogeologie
Krajina a 

společnost
Krajina a 

společnost
DemografieDemografie



Jak se stát naším studentem?

projít přijímacím řízením

1. Přípravné kurzy z geografie

2. Korespondenční seminář

3. Olympiády a soutěže (SOČ)

4. Národní srovnávací 

zkoušky 

5. Studijní průměr ze SŠ

podat přihlášku do

28. 2. 2021

požádat o prominutí 

přijímací zkoušky

v průběhu června 2021 
(v závislosti na studijním programu)

2

1

3



Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2021

z geografických oborů

Termín konání: 22. ledna do 30. dubna 2021

vždy od 14:00 hodin 

do odvolání ONLINE (přes YouTube kanál Geografické sekce)

Bližší informace a přihlášky: 

https://www.geografienasbavi.cz/chci-geografii-studovat/pripravny-kurz

https://www.geografienasbavi.cz/chci-geografii-studovat/pripravny-kurz


Korespondenční seminář 2021

• pro žáky středních škol se zájmem

o studium geografie

• tři kola různého tematického zaměření

• věcné ceny

• možnost upuštění od přijímací zkoušky

Termíny pro odevzdávání jednotlivých

kol v roce 2020/2021:

• 1. kolo: 29. 11. 2020

• 2. kolo: 31. 1. 2021

• 3. kolo: 14. 3. 2021

Stále je možné se zapojit, pro absolvování semináře stačí odevzdat 2 ze 3 kol !!!

Více informací: https://www.geografienasbavi.cz/program-pro-studenty/korespondencni-seminar

https://www.geografienasbavi.cz/program-pro-studenty/korespondencni-seminar


Studium geografie na PřF UK – nabízíme něco navíc

• výuka cizích jazyků

• počítačové učebny

• Knihovna geografie

• Mapová sbírka

• specializované laboratoře

• specializované programy

• Microsoft Office pro studenty 

zdarma



Erasmus

Zažijte více než jen studium!

• 3–12 měsíců

• bez omezení

• výběrové řízení



Terénní cvičení a kurzy

• Geografická exkurze

• Terénní cvičení z kartografie

• Terénní cvičení z fyzické geografiie

• Terénní cvičení ze sociální geografie

• Terénní kurz z věd o Zemi

• Terénní kurz z hydrogeologie a hydrologie

• Letní kurz (TV) – turistika, vodní turistika

• Zimní Kurz (TV) – lyžování, běžky

• Demografická odborná stáž



Mimoškolní akce a zájmové spolky

• Studentský majáles

• Albertovské schody

• Rektorský sportovní den

• Hokejová bitva

• Děkanský sportovní den

• Geografický masopust 

• EGEA

• Mladí demografové 



Jak podat přihlášku?

nejrychlejší způsob → www.studujgeografii.cz

http://www.studujgegorafii.cz/


Jak podat přihlášku?

vyberte studijní program či specializaci a klikněte na



Získej široký rozhled



Nauč se myslet

v jiném měřítku



Poznej svět kolem sebe



Není nic krásnějšího,

než touha poznávat



Přemýšlej v souvislostech



Pochop, jak funguje dnešní svět



Chceš studovat geografické obory 

na vysoké úrovni a mít jistotu 

budoucího uplatnění?





Těšíme se na Albertově!

kontakt: prihlaska@natur.cuni.cz

+420 221 951 155


