
Studium oboru mě připraví na profesi stře-

doškolské/ho učitele/ky. Poskytne mi ale 

dostatek znalostí a dovedností i pro případ-

nou dráhu profesionálního geografa/ky či 

kartografa/ky mimo školství. 

Studium mě vybaví klíčovými kompetence-

mi a rozhledem v geografii jako vědním 

oboru (fyzické, sociální, regionální geogra-

fii, kartografii a geoinformatice). 

Naučím se interpretovat a vysvětlovat pod-

statu problémů, procesů, mechanizmů a 

hybných sil proměn přírody i společnosti, 

dovedu hodnotit krajinu, místa a regiony.  

Kromě oborových geografických znalostí 

budu vybaven/a pedagogickými a didak-

tickými dovednostmi. Naučím se neustále 

inovovat a modernizovat svou výuku po 

stránce obsahové i didaktické. Dovedu se 

ve své výuce přizpůsobit měnící se společ-

nosti, novým technologiím, ale i potřebám 

a schopnostem dalších generací studentů. 

Dokážu podporovat rozvoj individuálních 

kvalit žáků. 

Zároveň si vylepším jazykové znalosti stu-

diem zahraniční odborné literatury, na vy-

braných přednáškách a seminářích či díky 

stáži v rámci programu ERASMUS. 
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Proč studovat tento obor? 

Dvouletý navazující magisterský studijní 

obor nabízí ucelený a komplexní přehled 

v oblasti fyzické, sociální, regionální geo-

grafie a kartografie a geoinformatiky dopl-

něný o pedagogicko-psychologickou pří-

pravu.  

Navazuje na bakalářský studijní obor Geo-

grafie se zaměřením na vzdělávání, ale je 

vhodný i pro absolventy/ky podobně orien-

tovaných oborů na jiných školách. Je mož-

né jej studovat v jedno i dvouoborové for-

mě s biologií, matematikou (zajišťována 

Studijní program 

GEOGRAFIE 



Jako absolvent/ka budu připraven/a na 

výkon učitelského povolání v oboru geo-

grafie a to zejména na středních školách 

včetně víceletých gymnázií. Kromě toho se 

mohu uplatnit i v jiných sférách veřejného i 

soukromého sektoru, ve výzkumu, v nevlád-

ních organizacích, v médiích či vydavatel-

stvích, v cestovním ruchu, v grantových, 

rozvojových či mar-

Jaké po studiu naleznu uplatnění? 

ketingových agen-

turách nebo v roz-

hodovací sféře 

(v oblasti různých 

stupňů veřejné 

správy či rezortních 

organizacích).  

Budu schopen/a  

se orientovat ve vzdělávací politice, ovlá-

dat prostředky vytváření příznivého pracov-

ního klimatu a spolehlivě koordinovat čin-

nost týmu — zapojit se do programů na 

podporu vzdělávání ve všech jeho úrov-

ních. 

Studium je založeno na variabilním studijním 

plánu, který umožňuje výběr z předmětů 

nejen geografické sekce Přírodovědecké 

fakulty, ale celé Univerzity Karlovy. Je slože-

no z přednášek, cvičení, terénních kurzů, 

exkurzí a pedagogických praxí. 

Z povinných předmětů je nabízen například 

kurz Didaktika geografie, Pedagogika či 

Psychologie pro učitele. Z povinně volitel-

ných kurzů může zaujmout například Oceá-

nografie, Geoinformační systémy, Historic-

ká geografie a kartografie, Regionální roz-

voj a regionální politika nebo Afrika.  

Součástí nabídky jsou i volitelné předměty 

podporující současné trendy ve výuce ge-

ografie – např. Modelové přípravy učitele 

zeměpisu, Moderní technologie ve výuce, 

Environmentální výchova či Šikana ve školní 

třídě nebo Speciální pedagogika.  

 

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/  

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/

