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Katedra sociální geografie a 

regionálního rozvoje



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.



Jaké bakalářské studijní programy nabízíme?
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Bakalářské studium
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Specializace umožňuje hlubší zaměření na 
problematiku geografické interpretace 

sociálních, ekonomických a ekologických 
procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů 
geografických informačních systémů (GIS) a 

dálkového průzkumu Země (DPZ).

• základy vědecké práce
• práce s odbornou literaturou, 

statistickými daty a mapovými 
podklady

• základní metody sběru a analýzy 
dat

• například statistický popis
• testování hypotéz
• kvalitativní a kvantitativní analýzu. 
• práce s GIS

sociální geografie a geoinformatikasociální geografie a geoinformatika



Bakalářské studium

• specialisté v orgánech veřejné správy na 
lokální, regionální i celostátní úrovni

• v podnikatelské sféře
• předpoklady pro práci v oblasti 

regionálního rozvoje, územního 
plánování, cestovního ruchu, životního 
prostředí nebo správy GIS

• široké spektrum výzkumných ústavů
UplatněníUplatnění
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Bakalářské studium
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Poznáte geografii v celé její šíři a komplexnosti, 
naučíte se pracovat s mapou, se zdroji 
statistických informací a s odbornou 

literaturou. Máte možnost orientovat své 
studium podle vlastních preferencí (množství 

výběrových a volitelných kurzů).

• základní teoretické i praktické 
poznatky z fyzické, sociální a 
regionální geografie, kartografie a 
dalších geografických disciplín

• naučíte se získávat data 
prostřednictvím moderních metod 
terénního výzkumu

• dále je zpracovávat pomocí 
statistických metod a GIS 

• výsledky náležitě publikovat



Bakalářské studium

Geografie a 

kartografie

Geografie a 

kartografie • Program vás kvalitně připraví na praxi i na 
další studium v rámci jednotlivých dílčích 
geografických disciplín. 

• Uplatnění naleznete jako odborní pracovníci 
v orgánech státní správy a samosprávy, v 
rezortních výzkumných ústavech či v 
soukromé i neziskové sféře.

UplatněníUplatnění



Bakalářské studium

Získáte ucelený pohled na řadu 
demografických témat a jejich geografických a 

sociálních. Nabízí možnost proniknout do 
problematiky regionálních analýz a prognóz, 
regionalizace socio-demografického chování 

obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace.

• základní principy a teorie 
demografie a sociální geografie 

• aplikovat nejdůležitější metody 
demografické analýzy

• efektivně zpracovávat a 
prezentovat analýzy populačního 
vývoje a jeho podmiňujících faktorů 
v širším geografickém, sociálním a 
ekonomickém kontextu, včetně 
biologických aspektů
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Bakalářské studium

• odborníci v orgánech státní správy
• statistické služby
• v úřadech veřejné správy na úrovni 

lokální, regionální i celostátní
• v personální a administrativní oblasti 

velkých podniků i v podnikatelské 
sféře

UplatněníUplatnění
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Jaké magisterské studium nabízíme?
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Studium geografie na PřF UK – nabízíme něco navíc

• individuální přístup

• počítačové učebny

• Knihovna geografie

• Mapová sbírka

• specializované laboratoře

• specializované programy

• Microsoft Office pro studenty 

zdarma

• Česká geografická společnost 

• Zeměpisná olympiáda 

• studentské akce 

• výuka cizích jazyků



Terénní cvičení a kurzy

• Geografická exkurze

• Terénní cvičení ze sociální geografie

• Sociogeografická exkurze

• Exkurze a terénní praxe 

• Letní kurz (TV) – turistika, vodní turistika

• Zimní Kurz (TV) – lyžování, běžky

• Demografická odborná stáž



Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2021

z geografických oborů

Termín konání: 21. ledna do 30. dubna 2022

vždy od 14:00 hodin 

do odvolání ONLINE (přes YouTube kanál Geografické sekce)

Bližší informace a přihlášky: 

www.geografienasbavi.cz



Mimoškolní akce a zájmové spolky

• Studentský majáles

• Albertovské schody

• Geografický sportovní den

• Hokejová bitva

• Děkanský sportovní den

• Geografický masopust 

• EGEA

• Mladí demografové

• Studentský demografický klub



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. 2022

požádat o prominutí 

přijímací zkoušky

v průběhu června 2022 
(v závislosti na studijním programu)
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Jak podat přihlášku?

nejrychlejší způsob → www.studujgeografii.cz

http://www.studujgegorafii.cz/


Jak podat přihlášku?

vyberte studijní program či specializaci a klikněte na



Těšíme se na Albertově!

kontakt: prihlaska@natur.cuni.cz

@geografienasbavi.cz

#geografienasbavi


