
Den otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020

Studium geografie



Co se dnes 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



Rozmanitá 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.



referent územního plánování

epidemiologprojektový manažer

GIS specialista

krajinný ekolog kartograf

hydrolog diplomatický pracovník

učitel na střední školemeteorolog



Které bakalářské studium nabízíme?

Aplikovaná geografie
• fyzická geografie a 

geoinformatika

• sociální geografie a 
geoinformatika

Geografie a 
kartografie

Geografie se zaměřením 
na vzdělávání

Povrchová a 
podzemní voda Vědy o zemi

Demografie

• se sociologií
• s veřejnou a sociální politikou

• s historií
• se sociální geografií

• s ekonomií



Které magisterské studium nabízíme?

Kartografie a 
geoinformatika

Fyzická 
geografie a 
geoekologie

Regionální a 
politická 
geografie

Sociální 
geografie a 
regionální 

rozvoj

Sociální 
epidemiologie

Globální 
migrační a 
rozvojová 

studia

Učitelství 
geografie pro 

SŠ
Hydrologie a 

hydrogeologie
Krajina a 

společnost Demografie



Jak se stát bakalářským studentem?

Přijímací zkouška

• písemná formou testu

• specifikováno v přehledu studijních
programů a oborů na webu fakulty

• 9.–12. června 2020

Prominutí přijímací zkoušky

• různé pro jednotlivé obory

• pro všechny platí:
• Přípravné kurzy z geografie

• Korespondenční seminář

• olympiády a podobné soutěže (SOČ)
• SCIO, studijní průměr



Jak se stát magisterským studentem?

Přijímací zkouška

• jednokolová ústní (formou pohovoru)

• diskuze bakalářské práce

• ukončené bakalářské studium

• 15.–19. června 2020



Důležité termíny

Podání přihlášek

29. 2. 2020

Upuštění od přijímací zkoušky

na základě písemné žádosti uchazeče 

10. 5. 2020

Přizpůsobení přijímací zkoušky
pro uchazeče se specifickými potřebami 
(např. z důvodu zdravotního handicapu) 

31. 3. 2020



Jak vypadá přijímací zkouška ze zeměpisu?

V čem spočívá základní rozdíl mezi hurikánem a tajfunem?

a) Vznik hurikánů je spojen s tlakovou výší, vznik tajfunů s tlakovou níží.

b) Hurikány mají výrazně delší dobu trvání než tajfuny.

c) Hurikány mají výrazně vyšší počáteční rychlost než tajfuny.

d) Hurikány ohrožují j. a jv. pobřeží USA, tajfuny ohrožují pobřeží jv. Asie.



Jak vypadá přijímací zkouška ze zeměpisu?

V čem spočívá základní rozdíl mezi hurikánem a tajfunem?

a) Vznik hurikánů je spojen s tlakovou výší, vznik tajfunů s tlakovou níží.

b) Hurikány mají výrazně delší dobu trvání než tajfuny.

c) Hurikány mají výrazně vyšší počáteční rychlost než tajfuny.

d) Hurikány ohrožují j. a jv. pobřeží USA, tajfuny ohrožují pobřeží jv. Asie.



Jak vypadá přijímací zkouška ze zeměpisu?

Jak se nazývá kartografický 
vyjadřovací prostředek 

použitý mapě?

a) kartogram

b) kartograf

c) kartodiagram

d) prostorový graf
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Jak vypadá přijímací zkouška ze zeměpisu?

V tabulce jsou uvedeny charakteristiky pro kraj Jihomoravský, Karlovarský, 
Plzeňský a Středočeský k roku 2010. 

Rozhodněte, ve kterém řádku jsou charakteristiky kraje Jihomoravského:

kraj rozloha (km2) počet obyvatel (tis.) počet okresů (abs.)

A 3 315 308 3

B 11 015 1 240 12

C 7 196 1 150 7

D 7 561 571 7
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Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2020

leden až duben 2020

• pátek 14:00–16:00

• 1. lekce 24. ledna 2020

• 4 moduly

• cena kurzu = 3000 Kč
• více informací: 

http://www.geografienasbavi.cz

• Modul 1: 

Geoinformatika, 

kartografie, fyzická
geografie 

• Modul 2: Demografie

• Modul 3: Sociální a 
regionální geografie

• Modul 4: Přijímací
zkouška nanečisto

http://www.geografienasbavi.cz/


Korespondenční seminář 2020

• 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 2019/2020:

• 1. kolo: 1. 12. 2019

• 2. kolo: 16. 2. 2020

• 3. kolo: 15. 3. 2020

Zadání 2. kola: Kolik odpadu vyprodukuje moje rodina?



Studium geografie na PřF UK – nabízíme něco navíc

• výuka cizích jazyků

• počítačové učebny

• knihovny

• 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 geografii

• 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



Mimoškolní akce a zájmové spolky

• Studentský majáles

• Albertovské schody

• Rektorský sportovní den

• Hokejová bitva

• Děkanský sportovní den

• Geografický masopust 

• EGEA



Úspěšnost přijetí k bakalářskému studiu 2017/2018



Jak podat přihlášku?

nejrychlejší způsob → www.studujgeografii.cz

http://www.studujgegorafii.cz/


Jak podat přihlášku?

nejrychlejší způsob → www.studujgeografii.cz

http://www.studujgegorafii.cz/


Jak podat přihlášku?

nejrychlejší způsob → www.studujgeografii.cz

http://www.studujgegorafii.cz/


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?





Děkujeme za pozornost

kontakt: prihlaska@natur.cuni.cz

+420 221 951 155


