
 

„Chcete se stát odborníkem v oblasti regionálního rozvoje a pochopit, jak procesy probíhající na globální úrovni ovlivňují českou ekonomiku a českou společnost? 
 

„Nemáte dostatek času na každodenní 

prezenční studium? Využijte možnosti 

studovat kombinovanou formou 

magisterský program Sociální geografie 

a regionální rozvoj na Univerzitě Karlově.“

 

„Chcete se podílet na řešení praktických 

problémů měst a na výzkumu změn 

probíhajících ve městech a v jejich zázemí? 

Chcete se věnovat řešení problémů 

a podpoře konkurenceschopnosti 

v různých typech regionů?

Navazující magisterský studijní program 

- kombinovaná forma studia

Sociální geografie
a regionální rozvoj



Proč studovat právě tento program a jak studium probíhá?

Proč studovat právě tento program?
Studium tohoto programu umožní pochopit faktory a pro-
cesy, které utvářejí podobu současné silně globalizované 
ekonomiky, i procesy, které proměňují charakter současných 
měst. Získáte solidní základ, který Vám umožní nejen pocho-
pit probíhající procesy na různých řádovostních úrovních 
(místní, krajské, národní, globální), ale i navrhnout aktivity 
a nástroje, kterými lze na tyto procesy adekvátně reagovat.

Kompetence absolventů
Absolventi studijního programu jsou připraveni na řešení 
praktických otázek regionálního rozvoje, rozvoje měst a metro-
politních areálů, periferních oblastí, cestovního ruchu apod. 
Jsou schopni kriticky analyzovat problémy a procesy v jejich 
širších souvislostech. Disponují metodickými dovednostmi, 
které pokrývají škálu kvantitativních i kvalitativních postupů.

Jak studium probíhá?
Obsah předmětů kombinované formy studia se od prezenční 
formy studia nijak neliší a studenti mají vždy k dispozici 
kompletní podkladové materiály ke studiu (např. namluvené 
prezentace, literaturu, videa apod.) Většina studia bude 
probíhat s pomocí připravených studijních materiálů a přímá 
výuka bude probíhat pouze ve vybrané pátky v semestru 
(v závislosti na vybraných studovaných předmětech).

Zkušení vyučující
Vyučující jsou aktivně zapojeni do projektů základního i ap-
likovaného výzkumu a dokážou zprostředkovat nejnovější 
poznatky a trendy v oboru. Řada z pedagogů, kteří zajišťují 
výuku v rámci studijního programu, má rozsáhlé zkušenosti 
s mezinárodními vědeckými a pedagogickými aktivitami 
a vybrané předměty lze absolvovat i v angličtině.

Uplatnění absolventů
Absolventi nacházejí uplatnění v regionálních rozvojových 
agenturách, inovačních centrech, organizacích zaměřených 
na strategické plánování, v různých pozicích v rámci státní 
správy a samosprávy, v mezinárodních organizacích i v or-
ganizacích neziskového sektoru. Absolventi jsou připraveni 
flexibilně reagovat na proměňující se poptávku na trhu práce.

Pro více informací a podání přihlášky navštivte: www.studujgeografii.cz

Zaměření diplomové práce bude stanoveno po dohodě se studentem/studentkou tak, aby – pokud je to možné – byly co 
nejvíce využity synergie mezi znalostmi, které studenti získali v dosavadním zaměstnání a znalostmi nabytými během studia.
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tory a procesy, které utvářejí podobu současné 
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