
Mojí základní předností bude všestrannost a 

široký rozhled. 

Obor Krajina a společnost mi umožní 

prohloubení základních znalostí z oblasti 

přírodovědné (fyzická geografie a 

geoekologie, biologie, geologie, ekologie), 

technické (kartografie, geoinformatika) i 

společenskovědní (sociální geografie, 

sociologie, historie, ekonomie).  

Studiem oboru získám ucelené znalosti 

o vývoji přírodních a společenských jevů a 

procesů, o jejich vzájemném působení a 

vazbách a o jejich dopadech na krajinu a 

způsoby jejího užívání.  

Naučím se analyzovat, hodnotit a 

interpretovat vztahy mezi složkami přírodní 

a společenské sféry v krajině, strukturu a 

stav krajiny a její vývoj, příčiny a následky. 

Budu umět formulovat odpovídající závěry, 

strategie a opatření. 

Vylepším si jazykové znalosti a dovednosti 

nejen v rámci samotného studia, ale i díky 

široké nabídce stáží na některé z 

partnerských univerzit po celé Evropě. 
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Proč studovat tento obor? 

Dvouletý navazující  magisterský obor Kraji-

na a společnost je novým interdisciplinárně 

zaměřeným oborem studijního programu 

Geografie. Reaguje na prudký nárůst zájmu 

o krajinu, její vývoj a využívání společností, 

ke kterému došlo během posledního čtvrt-

století. Učí zkoumání a porozumění krajině 

v širších souvislostech a propojování po-

znatků o proměnách přírody a společnosti. 

Obor je vhodný pro absolventy přírodověd-

ných, i společenskovědních bakalářských 

oborů.  

Studijní program 

GEOGRAFIE 



Jako absolvent/ka budu připraven/a na 

práci v soukromých, neziskových,  státních i 

mezinárodních organizacích zabývajících 

se krajinou a životním prostředím. Uplatním 

se v projektové i decizní sféře (územní i stra-

tegické plánování, ochrana přírody), v zá-

kladním i aplikovaném výzkumu (doktorské 

studium, akademická i komerční sféra). 

Jaké po studiu naleznu uplatnění? 

Dokážu se za-

pojit do řešení 

projektů i v me-

zinárodním mě-

řítku, napomá-

hat při realizaci 

ochrany, využití 

i revitalizace 

krajiny. Mohu se podílet na vytváření české 

i evropské environmentální, zemědělské či 

regionální politiky. 

Budu schopen/na uplatnit teoretické i prak-

tické dovednosti pro získávání dat o krajině 

a jejích složkách, např. pomocí GIS, DPZ, le-

teckého snímkování či modelování. 

Jaké předměty mě čekají? 

Z povinných předmětů je nabízen například 

kurz Data, metody a techniky studia krajiny, 

Krajinné plánování, Nástroje územního roz-

voje, Aplikovaná krajinná ekologie či Semi-

nář o krajině. 

Z povinně volitelných a volitelných předmě-

tů může zaujmout například Veřejná správa 

a politika nebo v anglickém jazyce vyučo-

vané kurzy Heritage of Cultural Landscapes 

a Land Use, Landscape and Society. 

A co přijímací zkouška? 

Přijímací řízení se koná formou ústního po-

hovoru a ověřuje základní znalosti uchaze-

če/ky o krajině a procesech, které se v ní 

odehrávají, a to na úrovni výuky bakalář-

ských studijních programů. Součástí zkoušky 

je i tzv. motivační pohovor, v němž ucha-

zeč/ka prezentuje svůj zájem, motivaci či 

své dosavadní aktivity v oboru. 

Kde naleznu další informace? 

Všechny informace o oboru jsou na webových stránkách Přírodovědecké fakulty  

www.natur.cuni.cz v záložce Uchazeč --- Magisterské obory --- Seznam studijních programů a jejich 

oborů --- Geografie.  

Další důležité odkazy 

Obecné informace pro uchazeče https://www.natur.cuni.cz/geografie/studium/uchazec 

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/  
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