
Stanu se součástí předního českého a ev-

ropského pracoviště věnujícímu se danému 

oboru.  

Studiem oboru získám ucelené znalosti 

o aktuálních problémech i historických sou-

vislostech mezinárodního rozvoje, migrace 

a integrace cizinců, rozvojové spolupráce 

a rozvojového vzdělávání.  

Získám praktické dovednosti vztahující se k 

vytváření koncepcí, řízení, koordinaci a 

evaluaci projektů týkajících se této proble-

matiky. 

Budu schopen se aktivně účastnit odborné 

diskuze nad tématy souvisejícími s meziná-

rodní migrací a rozvojovou problematikou. 

Naučím se formulovat výzkumné otázky a 

používat metody analýzy kvantitativních i 

kvalitativních dat.  

Vylepším si jazykové znalosti a dovednosti 

studiem cizojazyčné literatury, na vybra-

ných seminářích a přednáškách či díky stá-

ži v rámci programu ERASMUS na některé 

z partnerských univerzit po celé Evropě. 
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Proč studovat tento obor? 

otevřeno v roce 2015 

Globální migrační a rozvojová studia jsou 

dvouletým navazujícím magisterským stu-

dijním oborem studijního programu Geo-

grafie, který poskytuje teoretické vzdělání a 

praktické dovednosti v oblastech meziná-

rodního rozvoje, mezinárodní migrace a in-

tegrace cizinců.  

Interdisciplinárně orientovaný obor je vhod-

ný pro absolventy sociálně-vědně, přírodo-

vědecky či environmentálně zaměřených 

bakalářských studijních programů.  

Studijní program 

GEOGRAFIE 



Jako absolvent/ka budu připraven/a na 

práci v soukromých, státních i veřejně pro-

spěšných organizacích zabývajících se pro-

blematikou mezinárodní migrace a rozvoje 

v lokálním, regionálním a mezinárodním 

kontextu. Hledat zaměstnání si budu moci 

nejen v Česku, ale i v zahraničí. Dokážu se 

zapojit do přípravy regionálních, národních 

i nadnárodních 
Ministerstva (zejm. MZV ČR, MMR ČR, MV ČR, MŽP ČR); rozvojové agentury a centra regionálního rozvoje; domá-cí i mezinárodní neziskové organiza-ce; soukromé firmy realizující rozvo-jové projekty; mezinárodní organiza-ce (OSN, instituce EU) ... 

Jaké po studiu naleznu uplatnění? 

strategií v ob-

lasti migrační 

a azylové po-

litiky či rozvo-

jové politiky. V 

soukromém 

(komerčním i 

neziskovém) a 

státním sektoru mohu plánovat, řídit i hod-

notit rozvojové projekty nebo projekty inte-

grace cizinců. V neposlední řadě mohu ta-

ké analyzovat a predikovat migrační vývoj 

a jeho dopady na různé sféry společnosti a 

uplatnění mohu nalézt také v základním či 

aplikovaném výzkumu na vysokých školách 

nebo jiných výzkumných pracovištích. 

Projektoví manažeři; 

pracovníci neziskových 

organizací; diplomatičtí 

pracovníci; analytici, 

poradci, konzultanti a 

evaluátoři; rozvojoví a 

humanitární pracovníci; 

výzkumníci ... 

Jaké předměty mne čekají? 

Z povinných předmětů je nabízen například 

kurz Mezinárodní migrace, Rozvojová stu-

dia, Plánování, řízení a hodnocení projektů, 

Globální koncepce ochrany životního pro-

středí nebo Seminář s experty z praxe. 

Z povinně volitelných a volitelných kurzů 

může zaujmout třeba Geografie migrace a 

integrace cizinců, Politická geografie, Glo-

balizace: procesy a problémy nebo Geo-

grafie Číny či Latinské Ameriky.  

A co přijímací zkouška? 

Přijímací řízení má ústní formu a ověřuje zá-

jem o danou problematiku a základní ori-

entaci v problematice sociální a regionální 

geografie. Konkrétně zkouška zahrnuje ově-

ření základních znalostí, diskuzi nad baka-

lářkou prací, motivačním dopisem a před-

stavami studenta o zaměření diplomového 

projektu.  

Kde naleznu další informace? 

Všechny informace o oboru jsou na webových stránkách Přírodovědecké fakulty  

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

oborů --- Geografie.  

Další důležité odkazy 

Obecné informace pro uchazeče https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/magisterske-studium 

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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