UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ DEMOGRAFIE
▪ 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 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.

KATEDRA DEMOGRAFIE
A GEODEMOGRAFIE

STUDIUM DEMOGRAFIE
Demografie je vědní obor, který se zabývá událostmi dotýkajícími se každého
z nás: narozením dítěte, úmrtím, sňatkem, rozvodem apod. Zkoumá také populační
struktury podle pohlaví, věku a dalších charakteristik. Demografie však nestuduje
jednotlivce, ale analyzuje události jako hromadné jevy a faktory, které je podmiňují.

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM
Specializace:
▪ Demografie se sociální geografií
▪ Demografie se sociologií
▪ Demografie s historií

MAGISTERSKÝ PROGRAM
▪ Demografie

DOKTORSKÝ PROGRAM
▪ Demografie

ZDROJE INFORMACÍ A KONTAKTY
Informace o studiu, přijímacím řízení, důležitých termínech,
pořádaných akcích či vědecko-výzkumných aktivitách členů katedry:
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.natur.cuni.cz/demografie

www.facebook.com/demografieAlbertov

PROČ STUDOVAT DEMOGRAFII PRÁVĚ U NÁS?
▪ Katedra demografie a geodemografie
je jediné pracoviště v naší zemi, které
má akreditovány studijní programy
demografie v bakalářském,
magisterském i doktorském stupni.
▪ Renomé katedry u nás i ve světě –
jako jediní v České republice patříme
do mezinárodní sítě prestižních
evropských demografických pracovišť
Population Europe: The European
Population Partnership.
www.population-europe.eu/partners

O DEMOGRAFII

STUDIJNÍ PROGRAMY

▪ Demografie zkoumá lidské populace – zabývá
se jejich velikostí, strukturou a změnami
v čase a prostoru.
▪ Pozornost je věnována zejména demografické reprodukci, která je chápána jako
přirozená obnova populace v důsledku
procesů rození a vymírání.
▪ Demografie, mimo studia trendů a kontextů
úmrtnosti (resp. zdrav. stavu) a porodnosti,
dále zkoumá změny ve sňatečnosti, rozvodovosti, potratovosti a v migračním chování.
▪ Analýza demografických procesů umožňuje
zobecňovat pravidelnosti populačního vývoje
jednotlivých populací, hledat zákonitosti
a formulovat hypotézy budoucího demografického vývoje.
▪ Demografie se v systému věd nachází na rozhraní přírodních a společenských
oborů. Právě její interdisciplinární charakter ji činí zajímavou a umožňuje
absolventům širší uplatnění.

Studium demografie je třístupňové – bakalářské,
navazující magisterské a doktorské.

STUDIUM DEMOGRAFIE
▪ Studium demografie zahrnuje výuku standardních i pokročilých metod
a principů demografické analýzy.
▪ Zvláštní pozornost je věnována populačnímu vývoji České republiky,
Evropy a světa, dále je výuka prohloubena o předměty specificky
zaměřené: populační politika, populační teorie, aplikovaná
a regionální demografie, populační prognózování
či historická demografie.
▪ Součástí výuky jsou i doplňující disciplíny:
matematika, statistika, ekonometrie, aplikace
informačních technologií v demografii,
geografické informační systémy (GIS)
a geostatistika, výběrová šetření v demografii.
▪ Při výuce se klade důraz na aktivní přístup studenta
s cílem vychovávat odborníky způsobilé samostatně
řešit otázky v rámci aplikované praxe i výzkumu.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
▪ Bakalářské studium probíhá pouze prezenční
formou a standardní doba studia je tři roky.
Demografii lze na Univerzitě Karlově studovat
v následujících specializacích:

❖ Demografie se sociální geografií
(demografie i sociální geografie na PřF UK);
❖ Demografie se sociologií (demografie
na PřF UK a sociologie na FF UK);
❖ Demografie s historií (demografie na PřF UK a historie na FF UK);
▪ Přijímací zkoušky se skládají pouze na PřF UK a mají pro všechny
specializace shodné podmínky.
▪ Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou.
Absolvent získává titul Bc.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
▪ Po ukončení bakalářského studia demografie nebo příbuzných oborů lze
pokračovat v navazujícím čtyřsemestrálním magisterském studiu
jednooborové demografie.
▪ Absolvent získává po úspěšném obhájení
diplomové práce a vykonání státní závěrečné
zkoušky z demografie titul Mgr.

DOKTORSKÉ STUDIUM
▪ Po úspěšném absolvování magisterského
studia lze pokračovat v doktorském
studiu, vedoucímu k získání titulu Ph.D.

www.natur.cuni.cz/demografie

