
Studiem oboru Demografie se sociální geo-

grafií získám znalosti a osvojím si dovednosti 

základů demografie, populačního vývoje 

Česka i světa, regionální či ekonomické ge-

ografie, geografie obyvatelstva a sídel ne-

bo územního plánování a regionálního roz-

voje. 

Kromě širokého spektra informací o popu-

lačním vývoji u nás i ve světě se naučím vy-

užívat metod demografické analýzy, karto-

grafie či geografických informačních systé-

mů, vytvářet populační prognózy a formu-

lovat předpoklady týkající se možností bu-

doucího populačního vývoje.  

Budu umět najít, získat, zpracovat a vhod-

ně interpretovat relevantní statistická popu-

lační data, a to nejen ze společenského 

hlediska, ale také z hlediska prostorového, 

naučím se analyzovat a vysvětlovat vývoj 

populace v určitém území (obec, kraj, stát) 

a hodnotit územní rozdíly. 

Osvojím si odbornou terminologii těchto dis-

ciplín a to nejen českou, ale i anglickou. 

Své jazykové dovednosti si dále vylepším 

na vybraných přednáškách, odborných 

praxích či stážích. 
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Proč studovat tento obor? 

Demografie se sociální geografií je tříletý 

bakalářský studijní obor geografické sekce 

PřF UK propojující demografii se znalostmi 

sociální a ekonomické geografie a regio-

nálního rozvoje.  

Unikátní obor představuje jednu ze tří mož-

ných kombinací studia demografie (dále 

se sociologií či ekonomií), která umožňuje 

pokračování ve studiu v široké škále nava-

zujících magisterských oborů, ale nabízí 

i mnoho příležitostí pro uplatnění v praxi. 

Studijní program 

DEMOGRAFIE 



Pokud  tento obor absolvuji, mohu se uplat-

nit jako specialista/ka v orgánech státní 

správy, statistické služby, v úřadech veřejné 

správy na lokální, regionální, celostátní i ev-

ropské úrovni i v podnikatelské či neziskové 

sféře. Dokážu se prosadit ve firmách zpra-

covávajících statistická data či mapové 

podklady, analyzujících a hodno-

Jaké po studiu naleznu uplatnění? 

tících popu-

lační vývoj 

nebo prová-

dějících soci-

ologická šet-

ření a prů-

zkumy veřej-

ného mínění. 

Mohu pracovat i ve sféře zaměřující se na 

pomoc znevýhodněným skupinám popula-

ce či vyloučeným lokalitám. 

Budu ale také připraven/a dále pokračo-

vat ve studiu některého navazujícího 

magisterského oboru studijních programů 

demografie, geografie, epidemiologie i 

dalších společenských věd. 

Jaké předměty mne čekají? 

Studijní plán obsahuje řadu specificky za-

měřených předmětů jako například Demo-

grafické informační systémy, Světový popu-

lační vývoj, Populační vývoj ČR, Demogra-

fická analýza, Populační prognózy, Regio-

nální rozvoj a regionální politika a dále i zá-

klady kartografie, informatiky, ekonomie či 

aplikace GIS. Součástí výuky je široká na-

bídka exkurzí, terénních cvičení a  volitel-

ných předmětů.  

A co přijímací zkouška? 

Přijímací zkouška má písemnou formu a tvo-

ří ji test ze Základní orientace v problemati-

ce obyvatelstva, ověřující základní přehled 

uchazeče/ky v problematice obyvatelstva 

z dějepisné a geografické perspektivy a to 

na úrovni středoškolského učiva. 

Nabídka přípravných kurzů, informace o 

možnosti prominutí přijímací zkoušky a se-

znam doporučených učebnic jsou uvede-

ny na webových stránkách. 

Kde naleznu další informace? 

Všechny informace o oboru jsou na webových stránkách Přírodovědecké fakulty  

www.natur.cuni.cz v záložce Uchazeč --- Bakalářské studium --- Seznam studijních programů a jejich 

oborů --- Demografie.  

Další důležité odkazy 

Katedra demografie a geodemografie www.natur.cuni.cz/demografie 

Studijní oddělení https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni 

Studijní plány – Karolinka http://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/ 

Geografie nás baví http://www.geografienasbavi.cz/  

http://www.natur.cuni.cz/
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni
http://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/

