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Bakalářský studijní program 

Aplikovaná geografie
Specializace:

Fyzická geografie a geoinformatika

Program Aplikovaná geografie probíhá ve dvou specializacích.  
Výběr specializace probíhá při podávání přihlášky.

O čem je studium?
Studium se specializuje na přírodní procesy a jevy, moderní geoinformační technologie,  
zejména geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum Země (DPZ).
 
Vedle základních poznatků jednotlivých fyzickogeografických disciplín, ekologie, krajinné 
ekologie a životního prostředí je při studiu kladen důraz na matematiku, fyzikální základy, 
statistiku, geostatistiku, na metody a technologie GIS a DPZ, na práci s databázovými systémy, 
na vizualizaci prostorových dat a tvorbu map.

Uplatnění můžete nalézt jako specialisté v orgánech ochrany přírody (CHKO, NP, MŽP ČR),  
v kolektivech výzkumných a rezortních ústavů (ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, ČÚZK), v úřadech  
veřejné správy a též v podnikatelské sféře. 

„Chcete mít možnost studia  v terénu v zajímavých oblastech  
v Česku i v zahraničí?“

„Komplexita geografického 
vzdělání je nenahraditelná 

a nenapodobitelná.“

Příklady profesí, v nichž se uplatňují
absolventi Geografické sekce PřF UK.

GEOGRAFOVÉ
V PRAXI

Více informací o studiu, nabízených 
studijních programech a oborech a mnoho 
dalšího naleznete na internetovém portálu:

www.studujgeografii.cz

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Sekce geografie
Albertov 6

128 00 Praha 2 
 

Tel.: +420 221 951 351 
E-mail: sekce-gr@natur.cuni.cz

PŘÍKLADY PROFESÍ
Projektant/konzultant GIS

Specialista laserového skenování

Specialista na dálkový průzkum Země

Analytik přírodních rizik

Biogeograf

Krajinný ekolog

Pedolog

Referent životního prostředí

Diplomatický pracovník

Marketingový analytik

Metodik statistických šetření

Politický analytik

Prostorový statistik/analytik

Referent státní správy/samosprávy

Sociální analytik 

Specialista v oblasti ochrany veřejného 

zdraví

Specialista ve veřejném sektoru
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Bakalářský studijní program  
Geografie se zaměřením 
na vzdělávání

O čem je studium?

Studium je určené pro přípravu 
středoškolských pedagogů. Cílem je jednak 
studenty s aktuálními poznatky 
v geografii (v případě dvouoboru s dalším 
oborem) poznatky  
využící 
ped 
.
 
Získané znalosti a dovednosti můžete uplatnit 
v široké škále povolání, v nichž je vyžadováno 
nižší vysokoškolské vzdělání: v cestovním 
ruchu, průvodcovských aktivitách, redaktorské 
práci v médiích, administrativních funkcích 

obecních, městských a krajských úřadů apod.
Absolventi však zpravidla pokračují  
v navazujícím magisterské studiu učitelství. 
V rámci nabízených programů a oborů  
lze studovat několik kombinací, některé  
ve spolupráci s dalšími fakultami UK:

 jednooborové studium geografie 

 geografie – matematika (ve spolupráci  
  s MFF UK)

 g ráci  eoh
  s UK) FTVS 

 geografie – dějepis (ve spolupráci s PedF UK). 

 geografie – biologie (v rámci PřF UK)

„Geografie je cestou k poznání 

světa  a učitelství možností 

předat jej dál.“
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Kde se uplatní?
Kartografická nakladatelství, Český úřad zeměměřický 
a katastrální, Výzkumný ústav geodetický, topografický 
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tvorba specializovaných geoinformačních systémů
tvorba a správa geodatabází, programování softwaru
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Ústav územního rozvoje, ArcData Praha, bankovní sektor, 
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UČITEL ZEMĚPISU
v kombinaci s biologií, matematikou, dějepisem 
či tělesnou výchovou

vzdělávací a výchovná činnost při vyučování 
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DEMOGRAF
popis a hodnocení populačního vývoje, populační 
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výzkum faktorů ovlivňujících populační vývoj i jeho 
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 geografie – biologie (v rámci PřF UK)

„Geografie je cestou k poznání 

světa  a učitelství možností 

předat jej dál.“
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koordinace veřejných i soukromých záměrů 
změn v území
metodické usměrňování činnosti a podpora 
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územní a regulačních plánů a územních studií 
pro obce

Kde se uplatní?
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EPIDEMIOLOG
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Pro více informací a podání přihlášky navštivte: www.studujgeografii.cz

Bakalářský studijní program 

Geografie se zaměřením  
na vzdělávání

O čem je studium?
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ve spolupráci s dalšími fakultami UK:
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  s MFF UK)
 geografie – tělesná výchova (ve spolupráci  
  s FTVS UK)
 geografie – dějepis (ve spolupráci s PedF UK). 
 geografie – biologie (v rámci PřF UK)
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světa  a učitelství možností 

předat jej dál.“
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HYDROLOG/VODOHOSPODÁŘ
prognóza a modelování hydrologických rizik 
(povodně, sucho)
monitoring znečištění vod
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 
v oblasti vodního hospodářství

Kde se uplatní?
Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný 
ústav vodohospodářský, Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, podniky Povodí, ministerstva

METEOROLOG/KLIMATOLOG
monitoring stavu a dynamiky atmosféry
předpověď počasí, modelování změn klimatu
obsluha a kontrola meteorologických stanic

Kde se uplatní?
Český hydrometeorologický ústav, Ústav fyziky 
atmosféry Akademie věd ČR, Česká inspekce 
životního prostředí, ministerstva

GEOMORFOLOG
zpracování topografických podkladů a modelů 
reliéfu
geomorfologický, geodetický a geofyzikální 
průzkum
monitoring rizikových lokalit (oblasti sesuvů, 
tektonické aktivity atd.)

Kde se uplatní?
Česká geologická služba, Geologický ústav a Ústav 
struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR

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