
Studiem oboru získám široké praktické i teo-

retické základy geografických disciplín 

(fyzická, sociální, regionální geografie, kar-

tografie a geoinformatika), didaktiky, pe-

dagogiky a psychologie. 

Budu schopen/na pochopit a  srozumitelně 

vysvětlit jevy a procesy probíhající v přírodě 

i společnosti na všech prostorových úrov-

ních (od lokální po globální) – např. klima-

tickou změnu, globalizaci, migraci, (sub)

urbanizaci, ozbrojené konflikty apod.  

Osvojím si řadu dovedností jako například 

práci s geografickými informačními sys-

témy, sběr a analýzu statistických dat, psa-

ní odborných textů, komunikaci v cizím ja-

zyce apod. Rozmanitou formou pak dove-

du zpracovávat širokou škálu informací o 

přírodě a společnosti a jejich vzájemných 

vztazích. 

Získám znalosti o českém systému vzdělává-

ní. Naučím se uplatnit, využívat a dál pře-

dávat stav poznání v současné geografii. 

Budu umět podporovat rozvoj individuál-

ních kvalit žáků. 
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Proč studovat tento obor? 

Tříletý bakalářský studijní obor poskytuje 

široké znalosti a rozhled v geografii i peda-

gogicko-psychologických oborech. Jeho 

hlavním cílem je, aby absolventi měli hlu-

boké geografické znalosti, všeobecný pře-

hled a dovednosti práce se studenty. 

Jako dvouoborové studium je možné jej 

absolvovat v kombinaci s biologií, matema-

tikou (zajišťována MFF UK), tělesnou výcho-

vou (FTVS UK) nebo nově i s dějepisem 

(PedF UK). 

Studijní program 

GEOGRAFIE 



Jako absolvent/ka budu připraven/a po-

kračovat ve studiu v navazujícím magister-

ském studijním oboru Učitelství geografie 

pro střední školy, který mi umožní získat úpl-

nou pedagogickou způsobilost. Mohu ale 

rovněž volit ze široké nabídky odborných 

navazujících magisterských oborů v oblasti 

přírodních i sociálních věd a to nejen na 

Jaké po studiu naleznu uplatnění? 

geografických 

katedrách PřF 

UK, ale i na ji-

ných fakultách a 

univerzitách.  

Mohu se uplatnit 

i přímo v praxi — 

v dalších vzdělávacích organizacích, médi-

ích či vydavatelstvích, v cestovním ruchu, 

v grantových a rozvojových agenturách, 

v územním a strategickém plánování, regi-

onálním rozvoji, využívání fondů EU,  nebo 

v mnoha státních i samosprávních institu-

cích (orgány ochrany přírody a krajiny 

apod.). 

Jaké předměty mě čekají? 

Nabídka kurzů obsahově pokrývá všechny 

základní geografické a kartografické disci-

plíny, didaktiku a pedagogicky zaměřené 

předměty. Součástí studia jsou terénní cvi-

čení a náslechová pedagogická praxe. 

Z povinných předmětů může zaujmout tře-

ba Socioekonomická geografie, Makrore-

giony světa, Kartografie, Úvod do geogra-

fického vzdělávání, Úvod do psychologie či 

Statistika pro učitele.  

A co přijímací zkouška? 

Přijímací zkouška je jednokolová a má pí-

semnou formu. 

Jedná se o písemný test  z geografie nebo 

druhého předmětu dle volby kombinace 

(Biologie, Matematika), v níž se testují zna-

losti na úrovni středoškolského studia. 

Obsahová náplň testu vychází z platných 

učebnic pro gymnázia vydávaných v Čes-

ku. Navíc jsou v něm zařazeny otázky zjišťují-

cí zájem o obor. 

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 --- Geografie.  

Další důležité odkazy 

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/  

Přírodovědci.cz https://www.prirodovedci.cz/  
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