
Katedra geografi e Přírodovědecké fakulty Univerzity

Palackého vznikla 1. května 1959 a patří mezi nejstarší 

přírodovědná pracoviště na obnovené olomoucké 

univerzitě. Od svého založení poskytuje vysokoškolské 

vzdělání pro učitelství geografi e na středních školách 

v různých aprobačních kombinacích. V roce 2006 se 

nabídka oborů na katedře rozšířila o odborné studium 

regionální geografi e a v roce 2013 o kombinovanou 

formu studia učitelství geografi e pro střední školy.

Pracovníci katedry se vedle výuky studentů věnují pro-

jektům základního i aplikovaného výzkumu v rámci

univerzity a ve spolupráci s jinými pracovišti u nás 

i v zahraničí; studenti se na těchto aktivitách mohou 

podílet v rámci své profi lace, například prostřednictvím

bakalářských a diplomových prací, případně využít 

možnosti zahraničních stáží.
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Regionální geografi e
Bakalářské studium

Součást studijního programu  Geografi e (B1301)

Standardní doba studia   3 roky

Forma studia    prezenční

Počet přijímaných studentů   50

Požadavky k přijímací zkoušce

zeměpis v rozsahu učiva gymnázia 

všeobecný přehled o současném dění ve světě 

Okruhy bakalářských závěrečných zkoušek

fyzická geografi e, základní poznatky o Zemi, 

krajinná sféra

sociální geografi e 

regionální geografi e České republiky a Evropy 

metody regionálně geografi ckého výzkumu 

Co obnáší studium?

Cílem studia je získat základní i specializované poznatky 

a dovednosti z fyzické a sociální geografi e s důrazem 

na hlubší odbornou analýzu jevů důležitých pro regionální 

dimenzi ekonomického a sociálního rozvoje.

Klade se důraz na individuální posuzování specifi cké problema-

tiky v konkrétních regionech, hledání širších souvislostí a záko-

nitostí prostorové diferenciace přírody a společnosti. Teoretické 

poznatky jsou prohlubovány v aplikační rovině – prací v terénu

i prostřednictvím odborné praxe z regionální geografi e.

Kde se uplatní absolventi?

Absolventi studia Regionální geografi e jsou kvalifi kováni k práci 

na úřadech veřejné správy na úrovni obecní, regionální i cen-

trální, např. na odborech regionálního rozvoje, dále v nestátních 

projektových, poradenských a konzultačních agenturách, 

(např. tvorba strategických plánů a služby související s návrhy

efektivních prostorových lokalizací). Uplatnit se mohou také 

ve vědeckovýzkumných ústavech a na univerzitách, 

případně v evropských či jiných mezinárodních institucích 

a organizacích zaměřených na regionální, sociální, ekonomic-

kou nebo environmentální problematiku a na problematiku 

prostorových interakcí.
Proč studovat obor Regionální geografi e

Studium Regionální geografi e poskytuje ucelené vysokoškolské 

vzdělání, které si klade za cíl připravit absolventy k hodnocení 

regionální diferenciace společnosti a jejího prostředí, ke komu-

nikaci se specialisty jiných oborů (urbanisty, ekonomy, sociology,

environmentalisty, demografy nebo odborníky na cestovní ruch 

či dopravu) a k přímému vstupu do praxe či specializaci při 

zachování poznání a vědomí v širších souvislostech.

Studenti mají k dispozici moderní zázemí Přírodovědecké 

fakulty UP včetně univerzitní a fakultní knihovny, podporu studia

pomocí e-learningu, možnost osvojit si práci se specializovaným

softwarem pro zpracování prostorových dat a řadu dalších 

příležitostí k prohloubení a zdokonalení svých geografi ckých 

vědomostí a dovedností.

Podrobné informace k přijímacímu řízení a nabídce studijních 

oborů naleznete na webové stránce:

http://geography.upol.cz/prijimaci-rizeni

Navazující magisterské studium

Součást studijního programu  Geografi e (N1301)

Standardní doba studia   2 roky

Forma studia    prezenční

Počet přijímaných studentů   40

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

znalosti v rozsahu bakalářských závěrečných zkoušek  

oboru Regionální geografi e

všeobecný přehled o současném dění ve světě 

Okruhy magisterských závěrečných zkoušek

regionální geografi e a regiony světa 

teorie a metodologie regionální geografi e 

řízení a plánování prostorových systémů 

environmentální geografi e a udržitelný rozvoj 

Regionální geografi e Mgr.
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