
STUDIUM DEMOGRAFIE 

KATEDRA DEMOGRAFIE 
A GEODEMOGRAFIE

Navazující studijní program Demografie je jedinečný program v kontextu vzdělávací 
činnosti Univerzity Karlovy. Žádná z fakult Univerzity Karlovy, ani jiná vysoká škola 

v Česku, neposkytuje studium demografie v takovém rozsahu a hloubce. 

Absolvent:
▪ zná standardní i pokročilé demografické metody analýzy základních 

demografických procesů nebo procesů demografický vývoj ovlivňujících; 

▪ umí tyto metody aplikovat na celostátní i lokální úrovni a zařadit do širšího 
mezinárodního kontextu; 

▪ je schopen na vysoké odborné úrovni pracovat se základními, obecně rozšířenými 
programovými aplikacemi pro zpracování textů, třídění a zpracování číselných dat 
a prezentaci odborných informací

▪ je schopen se orientovat v informačním prostoru, 
vyhledávat a pracovat s relevantními dostupnými 
daty a literaturou.

Demografie na PřF UK se vyznačuje jak tradicí, tak
vysokou kvalitou, která se projevuje snadným
uplatněním absolventů na trhu práce.

PROČ STUDOVAT MAGISTERSKOU DEMOGRAFII? 
A PROČ PRÁVĚ U NÁS?

Program navazuje na bakalářské studium demografie, které je katedrou demografie
a geodemografie PřF UK zajišťováno, nicméně také studenti absolvující bakalářský
studijní program jiného zaměření, i na jiných vysokých školách, získají znalosti
a kompetence, které jim umožní věnovat se demografii v praxi, nebo ve výzkumu.
Absolvent navazujícího magisterského studia má možnost pokračovat v doktorském
studijním programu demografie na PřF UK, jediném doktorském programu tohoto
druhu v Česku.

NAVAZUJÍCÍ DVOULETÝ MAGISTERSKÝ PROGRAM



www.natur.cuni.cz/demografie

VÝUKA A UPLATNĚNÍ

▪ V nové akreditaci studijního programu demografie 
došlo k větší flexibilizaci studijního plánu. 

▪ Významnou část výuky si student tvoří na základě 
vlastního výběru a preferencí ze dvou skupin povinně 
volitelných předmětů. 

ZDROJE INFORMACÍ A KONTAKTY

Katedra demografie 
a geodemografie
Přírodovědecká fakulta 
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 43 Praha 2

Tel.: +420 221 951 418
E-mail: demodept@natur.cuni.cz

www.facebook.com/demografieAlbertov

▪ Možnost rozšíření dosavadních metodologických znalostí o pokročilé metody 
demografické analýzy, vyšší úroveň využití statistického softwaru SAS či znalosti 
doplňujících disciplín jakými jsou ekonometrie, výběrová šetření či problematika 
demografie rodin a domácností.

▪ Získání znalostí o širších podmíněnostech populačního vývoje v Česku v kontextu 
soudobého vývoje evropských populací, aktuální problematiky demografického 
stárnutí, dopadů sociálních nerovností na zdravotní stav a tím i úroveň úmrtnosti, 
zaměření na široké tematické uplatnění aplikované demografie. 

▪ Absolvent je připraven nejen na práci na vědecko-výzkumných pracovištích 
(zaměřené na sociální, ekonomický, historický, geografický, zdravotnický 
či politický výzkum) či v aplikované praxi (státní správa, statistická služba či 
administrativní oblasti velkých podniků), ale může také pokračovat ve studiu na 
doktorském stupni studia.

Jako jediní v Česku patříme do mezinárodní sítě prestižních 
evropských demografických pracovišť Population Europe
– The Network of Europe's Leading Demographic Research Centres.


