
Studiem oboru získám komplexní znalosti 

o aktuálních společenských otázkách a 

problémech souvisejících s mocensko-

politickým uspořádáním světa, globalizací, 

evropskou integrací, systémem osídlení, re-

gionálním plánováním, terciérním sektorem 

ekonomiky nebo volebním chováním oby-

vatel. 

Budu schopen/schopna se aktivně účastnit 

odborné diskuze nad výše uvedenými té-

maty.  

Vedle hlubokých teoretických znalostí si 

osvojím i praktické dovednosti, naučím se 

analyzovat a vyhodnocovat data pomocí 

geoinformačních systémů a jiných progra-

mů na zpracování dat (kvantitativních 

i kvalitativních), formulovat relevantní otáz-

ky/důležité sféry zájmu a hledat řešení pro-

blémů.  

V průběhu studia se mohu specializovat a 

studovat vybrané téma detailněji. Zároveň 

budu mít možnost zapojit se do výzkum-

ných aktivit členů katedry a mnoho nauče-

ného si vyzkoušet v praxi.  

Také si vylepším jazykové znalosti a doved-

nosti studiem cizojazyčné literatury či díky 

stáži v rámci programu ERASMUS na někte-

ré z  několika desítek partnerských univerzit 

po celé Evropě. 
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Proč studovat tento obor? 

Obor s dlouholetou tra
dicí 

Dvouletý navazující magisterský studijní 

obor je zaměřen na studium interakcí spo-

lečnosti a přírodního prostředí a řešení poli-

tických a socio-ekonomických problémů 

na lokální, regionální, národní i globální 

úrovni.  

Obor na pomezí geografie, politologie a 

mezinárodních vztahů poskytuje teoretické 

znalosti i praktické dovednosti v problema-

tice politických systémů, geopolitiky, globa-

lizace, socioekonomického rozvoje, cestov-

ního ruchu nebo fungování veřejné správy. 

Studijní program 

GEOGRAFIE 



Jako absolvent/ka budu připraven/a na 

práci v soukromém i veřejném sektoru a to 

jak v Česku, tak v zahraničí. Zaměření na 

regionální geografii a mezinárodní vztahy 

mi umožní pracovat v institucích a firmách 

orientovaných na zahraniční kontakty 

(Ministerstvo zahraničních věcí ČR, různé 

nadnárodní společnosti, dopravní a logis-

tické firmy). Uplatním se také na po-

Jaké po studiu naleznu uplatnění? 

zicích vyžadují-

cích schopnost 

analytické prá-

ce, identifikace 

problémů, for-

mování strategií  

a analýzy rizik

(např. v různých výzkumných agenturách, 

institucích EU, ministerstvech, poradenských 

firmách). Místo mohu nalézt i v dalších ob-

lastech  terciérního sektoru, například v 

cestovním ruchu nebo v základním či apli-

kovaném výzkumu na vysokých školách či 

jiných výzkumných pracovištích (státních i 

soukromých). 

Projektoví manažeři; 

politologové; diploma-

tičtí pracovníci; logistici; 

pracovníci neziskových 

organizací; konzultanti; 

sociální analytici; ma-

nažeři pro mezinárodní 

marketing ... 

Z povinných předmětů je nabízen například 

kurz Politická geografie, Problémové oblasti 

světa, Geopolitika nebo Globalizace: pro-

cesy a problémy.  

Z (povinně) volitelných kurzů může za-

ujmout třeba v angličtině vyučovaný před-

mět Geography of Economic Globalization 

nebo také Rozvojová studia, Geografie mi-

grace a integrace cizinců, Interkulturní ko-

munikace, Geografie cestovního ruchu, Ev-

ropa regionů, Geografie Číny, Geografie 

pobaltských zemí nebo Subsaharská Afrika.  

Studium kombinuje různé formy výuky od 

klasických přednášek, přes semináře až po 

terénní kurzy.  

 

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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Jaké předměty mě čekají? 
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