
Studiem oboru získám komplexní znalosti 

o aktuálních společenských otázkách a 

problémech souvisejících například s vnitřní 

a zahraniční migrací, (sub)urbanizací, byd-

lením, územním a strategickým plánová-

ním, politikami EU nebo populačním vývo-

jem a zdravím obyvatel. 

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, formulovat rele-

vantní otázky/důležité sféry zájmu a hledat 

řešení problémů.  

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, na vy-

braných přednáškách či díky stáži v rámci 

programu ERASMUS na některé z  několika 

desítek partnerských univerzit po celé Evro-

pě. 
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Proč studovat tento obor? 

Obor s dlouholetou tra
dicí 

Dvouletý navazující magisterský studijní 

obor je zaměřen na studium prostorových 

aspektů lidských aktivit a interakcí společ-

nosti a přírodního prostředí.  

Svým širokým záběrem od problematiky re-

gionálního rozvoje, přes migraci, dopravu, 

výzkum měst a venkova až po změny ve 

využití půdy zasahuje do mnohých příbuz-

ných oborů jako ekonomie, sociologie či 

politologie, zároveň si však udržuje svoji je-

dinečnost právě důrazem na územní rozdíly 

a prostorové aspekty obecně. 

Studijní program 

GEOGRAFIE 



Jako absolvent/ka budu připraven/a na 

práci v soukromém i veřejném sektoru. 

Uplatním se na pozicích, které vyžadují 

schopnost zpracování velkého objemu dat 

v územním členění a analytické myšlení 

(např. v různých výzkumných agenturách, 

na ČSÚ, ale i např. finančních institucích, 

zdravotních pojišťovnách) či schopnost 

identifikace problémových oblastí/

Jaké po studiu naleznu uplatnění? 

území, návrhů 

opatření a ana-

lýzy rizik (různé 

soukromé spo-

lečnosti, minis-

terstva, krajské 

úřady,  instituce 

EU aj.). Dobře zvládnu také problematiku 

územního a strategického plánování, což 

můžu uplatnit na magistrátech, obecních 

úřadech nebo na Institutu plánování a roz-

voje hl. m. Prahy. Místo mohu nalézt i v zá-

kladním či aplikovaném výzkumu na vyso-

kých školách nebo jiných výzkumných pra-

covištích (státních i soukromých). 

Projektoví manažeři; 

marketingoví analytici; 

pracovníci neziskových 

organizací; referenti 

územního plánování; 

logistici; konzultanti; so-

ciální analytici; statistici; 

manažeři dopravy ... 

Z povinných a povinně volitelných předmě-

tů je nabízen například kurz Územní pláno-

vání a urbanismus, Lokální a regionální roz-

voj, Mezinárodní migrace, Transformace 

současných měst nebo Geografická analý-

za mikroregionu.  

Nabízeny jsou i předměty vyučované v an-

gličtině jako Geography of Economic Glo-

balization nebo Urban Social Geography.  

Z volitelných kurzů může zaujmout třeba 

předmět Problémové oblasti současného 

světa, Regenerace brownfields, Veřejná 

správa a politika, Tvorba územního plánu, 

Geografie dopravy nebo Euroamerické 

vztahy včera, dnes a zítra.   

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/  

Regionální rozvojové agentury; pora-denské firmy; ministerstva; krajské a obecní úřady; výzkumné agentury; přepravní společnosti; řídící orgány operačních programů EU; školící a konzultační společnosti ... 

Jaké předměty mě čekají? 

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

