
VÍTEJTE NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UK 

17. ledna 2014 
Milí zájemci o studium přírodních věd, 
 
vítáme Vás na Dni otevřených dveří. Máte v rukou podrobný 
program dnešního dne.  
Co Vás čeká? 

 Dozvíte se podrobnosti o přijímacím řízení, studiu i vědě. 

 Učitelů i studentů se budete moci zeptat na to, co vás zajímá. 

 Budete si moci prohlédnout posluchárny i laboratoře. 
 
Připravili jsme pro vás pestrý program (viz dále): 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKY 
KONZULTACE 
EXKURZE 

 
Jsme rádi, že jste přišli mezi nás 

učitelé a studenti PřF UK 

 

 

PROGRAM NA DALŠÍCH SEKCÍCH FAKULTY: 

 
CHEMIE, BIOCHEMIE, KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA 
INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKY 

KDE? Hlavova 8, posluchárna CH1 
KDY? od 10:00 a 11:30 hod. 

CO UVIDÍM? chemickou show (1300), chemické laboratoře (podle zájmu) 

 
BIOLOGIE A SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY   
INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKY 

KDE? Viničná 7, posluchárna Fotochemie a Zoologická posluchárna 
KDY? od 10:00, 11:30 a 13:00 hod. poběží třikrát za sebou stejná přednáška 
následovaná komentovanou exkurzí po jednotlivých pracovištích 
 

 

EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKY 

KDE? Benátská 2, Krajinova posluchárna 
KDY? od 10:00, 11:00 a 12:00 hod. poběží třikrát za sebou stejná přednáška 
 
GEOLOGIE 
INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKY 

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna 
KDY? od 10:00 hod. 
 

EXKURZE  
muzea a sbírky (10:00 - 16:00 hod):  
Hrdličkovo muzeum člověka (Viničná 7),  
Chlupáčovo muzeum historie Země a  
Mineralogické sbírky (Albertov 6) 
 



 

CO JSME PRO VÁS DNES PŘIPRAVILI? 
 12.00 hod.   
INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA DEMOGRAFICKÝCH OBORŮ 

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna (přímo proti hlavnímu vchodu) 
CO SE DOZVÍM? 
- Budou stručně představeny bakalářské obory Demografie se sociální geografií, Demografie 

se sociologií, Demografie s ekonomií a také navazující magisterský obor Demografie 
- Dozvíte se, jaké jsou možnosti studia u nás, co studium obnáší, jaké mají absolventi 

uplatnění 
- Řekneme vám, jaké jsou podmínky přijetí, z čeho se skládají přijímací zkoušky  

a o možnostech přihlášení na přípravný kurz 
- Budete se moci zeptat na vše, co vás zajímá 

13.00 hod. 
INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA GEOGRAFICKÝCH OBORŮ 

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna (přímo proti hlavnímu vchodu) 
CO SE DOZVÍM? 

- Budou stručně představeny bakalářské obory Geografie a kartografie, Fyzická geografie 
 a geoinformatika, Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání, Hispanistika  
a geografie se zaměřením na vzdělávání, Anglistika-amerikanistika a geografie se 
zaměřením na vzdělávání a také navazující magisterské obory 

- Dozvíte se, jaké jsou možnosti studia u nás, co studium obnáší, jaké mají absolventi 
uplatnění 

- Řekneme vám, jaké jsou podmínky přijetí, z čeho se skládají přijímací zkoušky  
a o přípravném kurzu 

- Budete se moci zeptat na vše, co vás zajímá 

od 13.00 hod. 
MOŽNOST NÁVŠTĚVY GEOGRAFICKÉ KNIHOVNY  

KDE? Albertov 6, 2. patro  
CO SE DOZVÍM?  

- Budete mít možnost prohlédnout si prostory knihovny a studovny 
- Ukážeme vám několik zajímavostí z mapové sbírky 
- Dozvíte se základní informace o knihovně a možnostech ji využívat 

 
 

GEOGRAFICKÁ SEKCE Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

  
od 13.00 hod.   
DOPROVODNÝ PROGRAM DEMOGRAFIE 

KDE? Albertov 6, posluchárna Z1 (2. patro, vpravo od hlavního schodiště) 
CO SE DOZVÍM?  
- Můžete se dozvědět více o katedře demografie a geodemografie, o demografických  

oborech a možnostech jejich studia nebo o přípravném kurzu k přijímacím zkouškám 
- Prohlédnete si práce našich studentů nebo vybrané demografické publikace 
- Ukážeme vám konkrétní výsledky a uplatnění demografie 
- Můžete si otestovat znalosti demografie a populačního vývoje v malém kvízu 
- Dozvíte se zajímavosti o populaci, které jste možná dosud neznali 

14.00 hod.   
PROCHÁZKA GEOGRAFICKOU SEKCÍ 

KDE? Albertov 6, Velká geologická posluchárna (přímo proti hlavnímu vchodu) 
Po skončení prezentace geografických oborů (ve 14:00 hod.) ve Velké geologické posluchárně  
se rozdělí zájemci do skupin (5–6), následuje studenty průvodcovaná procházka 
 Geografickou sekcí postupně procházející zastávkami představujícími stručně jednotlivá 
pracoviště a obory. 
- Geografická knihovna – její představení, prezentace zajímavostí z mapové sbírky 
- Učebny Geografické sekce – prezentace Katedry fyzické geografie a geoekologie 

a Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje – představení pracoviště  
a nabízených oborů, výstavka prací studentů a pedagogů, praktické ukázky 

- Posluchárna K1  - prezentace Katedry kartografie a geoinformatiky 
- Posluchárna Z1 – prezentace Katedry demografie a geodemoografie 

 

PO CELÝ DEN   
• Na chodbách druhého patra budovy si můžete prohlédnout ukázky prací  

studentů 1. ročníku z předmětu kartografie, výstupy z výzkumu v dílčích  
geografických a demografických disciplínách, publikace a časopisy, fotografie  
z fakultního života studentů i pedagogů 

KDE? Albertov 6, 2. patro 
• Všude po budově nebo sekci Vás ochotně provedou naši milí studenti, kteří Vám  

také budou k dispozici v případě dotazů. 


