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Co u nás můžete studovat?

Geografie
jednooborové studium geografie se zaměřením na odbornou praxi 
(veřejná správa, regionální rozvoj apod.)

Učitelství geografie pro střední školy
dvouoborové studium v široké nabídce předmětových kombinací



Geografie
bakalářské studium 
délka 3 roky

- základní metodické předměty 
- systematické geografické disciplíny
- regionální geografie ČR a Evropy

navazující magisterské studium
délka 2 roky

- prohloubení geografických znalostí
- užší specializace a profilace
- odborná praxe



Uplatnění v praxi
o instituce veřejné správy 

(městské a obecní úřady, krajské úřady)
o projektové a konzultační agentury

(regionální rozvoj, environmentální problematika, zkoumání 
prostorových interakcí apod.)

o vědeckovýzkumné ústavy a univerzity



Kde konkrétně naši absolventi nyní pracují?



Učitelství geografie pro SŠ
bakalářské studium 
délka 3 roky

- základní metodické předměty 
- přehled disciplín fyzické a sociální

geografie

navazující magisterské studium
délka 2 roky

- regionální geografie ČR a světa
- didaktika geografie
- pedagogická praxe



Předměty v kombinaci s 
geografií

biologie 
biologie a environmentální 
výchova
matematika
fyzika
chemie
Informatika

historie
tělesná výchova
angličtina, francouzština, 
němčina, ruština, španělština
hudební kultura
informační výchova
sociologie
společenské vědy
speciální pedagogika
výtvarná tvorba



Absolventi našich učitelských oborů jsou dobře připravení jak na práci 
učitele základní či střední školy, tak pro práci na úřadech či v 
soukromých firmách.





Další se studiem spojené aktivity
zahraniční mobility

možnost strávit část studia na zahraniční 
univerzitě 
(Erasmus, CEEPUS, odborné stáže)

široká nabídka studia jazyků

angličtina + volba podle vlastního zájmu

sportovní vyžití, studentské organizace 

sportovní aktivity pro studenty; spolky EGEA, 
ČGS, …



Jak vypadá akademický rok?
zimní semestr
13 týdnů výuky (říjen–prosinec) 
+ zkouškové období

letní semestr
13 týdnů výuky (únor–duben)
+ zkouškové období

prázdniny
červenec, srpen



Proč právě Olomouc?
studentské město

se studenty Olomouc ožívá

pěkné prostředí
historické centrum, parky

všude pěšky
z nádraží k fakultě za 15 minut

hodně kultury pro studenty
kluby, divadla, kina, festivaly

dobrá dopravní dostupnost
výhodná poloha na střední Moravě



Jak začít studovat?
Přihláška ke studiu do 15. 3. 2021

prominutí 
přijímacích zkoušek

vykonání
přijímacích zkoušek

úspěšné neúspěšné

přijetí ke studiu



Možnost prominutí přijímacích zkoušek
pro nadané studenty – o prominutí nutno zažádat a doložit příslušné dokumenty:

1. národní srovnávací zkoušky v testu Obecných studijních předpokladů – základní 
verze nebo Matematika s výsledkem percentil alespoň 75

nebo

2. účast v celostátním kole zeměpisné olympiády

nebo

3. průměrný prospěch ve všech ročnících SŠ ≦ 2,00



Další informace

Den otevřených dveří v pátek 4. 12. 2020 
(ONLINE) a v sobotu 16. 1. 2021



S GEOGRAFIÍ SE NEZTRATÍŠ


