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Představení studijních programů pro AR 2022/2023

 Bakalářské studijní programy:
 Demografie se sociální geografií (PřF)
 Demografie se sociologií (PřF+FF)
 Demografie s historií (PřF+FF)
 Navazující magisterský program:
 Demografie (PřF)
 Doktorský program:
 Demografie (PřF)

www.natur.cuni.cz/demografie

Přihlášky a přijímací řízení
Přihlášky
 Bakalářské studijní programy: 28. února 2022
 Navazující magisterský program: 31. března 2022
 Doktorský program: 30. dubna 2022
Přijímací řízení:
 B: 6. – 10. června 2022 (náhradní termín: 20. – 22. června 2022)
 Písemná zkouška (Základní orientace v problematice obyvatelstva)

 M: 13. – 17. června 2022 (náhradní termín: 28. června 2022)
 Ústní pohovor (Základní orientace v problematice populačního vývoje –
v rozsahu základních předmětů bakalářského studia Demografie.)
 D: 13. - 24. června 2022 (náhradní termín: 7. - 15. července 2022)
 Ústní pohovor (Uchazeč/uchazečka předem připraví v písemné podobě a
připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci
přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své
dosavadní odborné činnosti a (b) stručný návrh svého doktorského
projektu.

Přípravné kurzy a upuštění od přijímacího řízení
 Pro zájemce o bakalářské studium:
 Úspěšní řešitelé olympiád
 Úspěšní řešitelé korespondenčního semináře
 Úspěšní účastníci Středoškolské odborné činnosti
 Úspěšní účastníci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil
70 a více v každém oddílu testu: Obecných studijních předpokladů (OSP)
 Úspěšní účastníci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil
60 a více v každém oddílu testu: testu Základy společenských věd
 Studenti české nebo slovenské střední školy s výukou předmětu
Zeměpis/Geografie v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku,
u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným prospěchem za daný
předmět do 1,5 vč. Do tohoto průměru se započítají pololetní a konečné
známky ročníků.
 Pro zájemce o magisterské studium:
 Absolventi vybraných studijních programů bakalářského stupně s velmi
dobrým prospěchem

 Podrobněji zde: B M D

Podrobněji k přijímačkám do bakalářských oborů
Přijímací zkoušky do bakalářského studia demografie
• Písemný test ze základní orientace v problematice obyvatelstva
• Otázky vychází ze středoškolského učiva geografie a dějepisu
• Písemný test trvá 60 minut a má 50 otázek: 30 otázek demograficko-geografických
a 20 otázek historicko-demografických

• Úspěšnost přijetí je dle statistik z minulých let kolem 80 %
• Očekávaný počet přijatých studentů je 110–120

Doporučené učebnice a modelové otázky zde.

Studijní plány: bakalářské – společné

Jde o ukázky ze studijního plánu AR 2021/2022. Drobné změny
jsou možné. Nejde o úplné studijní plány.

Studijní plány: bakalářské – se sociální geografií

Jde o ukázky ze studijního plánu AR 2021/2022. Drobné změny
jsou možné. Nejde o úplné studijní plány.

Studijní plány: bakalářské – se sociologií

Jde o ukázky ze studijního plánu AR 2021/2022. Drobné změny
jsou možné. Nejde o úplné studijní plány.

Studijní plány: bakalářské – s historií

Jde o ukázky ze studijního plánu AR
2021/2022. Drobné změny jsou možné.
Nejde o úplné studijní plány.

Studijní plány: magisterské

Jde o ukázky ze studijního plánu AR
2021/2022. Drobné změny jsou možné.
Nejde o úplné studijní plány.

Uplatnění a studijní výstupy
Absolventi studia demografie jsou žádanými odborníky nejen ve vědeckovýzkumných pracovištích, ale i ve státní správě a jiných organizacích.
Absolventi studia demografie na PřF UK působí v orgánech státní a regionální
statistické služby a dále na všech úrovních státní sféry, od obecních úřadů po
ministerstva a jejich resortní instituce.
Demografové také pracují v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, včetně
zdravotních pojišťoven.
Zájem o absolventy studia demografie je i ze strany komerčního sektoru, např.
zabývajícího se výzkumem veřejného mínění, personální agendou podniků,
marketingem a propagací.
Uplatnění nacházejí také ve výzkumu týkajícím se nejen populační problematiky,
ale také oblasti ekonomické a sociální, a v institucích přírodovědného či
zdravotnického zaměření, a to i v zahraničí.
Hlavní dovedností absolventů demografie je schopnost efektivně
zpracovávat a vyhodnocovat data a to nejen po stránce technické, ale
i v kontextu populační struktury zájmové skupiny.
Demografický kvíz sestavený z absolventských prací:
https://quizizz.com/join?gc=06967337

