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CHCETE SE ORIENTOVAT V MAPÁCH 
A ZÁROVEŇ JE UMĚT VYTVÁŘET?

CHCETE ZAŽÍVAT UČENÍ PRAXÍ? 

CHCETE POROZUMĚT SVĚTU KOLEM VÁS?

Přihlaste se ke studiu 
aplikované geografie nebo 
geografie se zaměřením 
na vzdělávání.

Katedra 
geografie



Absolvent oboru umí pracovat v terénu a v laboratoři, umí 
popsat, dokumentovat a analyzovat získaná data statistickými 
a grafickými metodami s využitím geoinformačních technologií 
a vyhotovit kartografické vyjádření jevů a procesů. Absolvent 
nalezne uplatnění v institucích zabývajících se územním pláno-
váním, regionálním rozvojem a aplikací geografických informač-
ních systémů. Především jde o sféru státní správy a hospodář-
ské a územní praxe (úřady, hospodářské komory), sekundární 
sféru (podniky, management) a sféru terciérní (služby a cestovní 
ruch).

Cílem studia je vybavit studenta takovými znalostmi a dovednostmi, 
které mu umožní uplatnit se v soukromé i státní sféře zaměřené 
především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogic-
kou práci v rámci volného času, případně pokračovat v navazujících 
studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ, a 
takto prohloubit a profesně dokončit učitelskou kvalifikaci. Absolvent je 
vybaven znalostmi a dovednostmi v rovině lingvistické, společensko-
-kulturní a lingvodidaktické.  

Bc.  TŘÍLETÝ  PROGRAM

Aplikovaná geografie
prezenčn í  forma

Bc.  TŘÍLETÝ  PROGRAM

Geografie se zaměřením 
na vzdělávání
prezenčn í  i  kombinovaná forma

KOMBINACE PROGRAMŮ (V BAKALÁŘSKÉM STUPNI)  
A SPECIALIZACÍ  (V  NAVAZUJÍC ÍM MAGISTERSKÉM STUPNI)  
NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE FAKULTY:  

www.fp.tul.cz/uchazec

Jaké programy 
můžete studovat?



Cílem dvouletého NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. 
stupeň základní školy se specializacemi je připravit kvalifikované, 
vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského 
povolání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. 
Studium je realizováno vždy ve specializaci (tj. kombinaci dvou 
vědních oborů), přičemž jeho náplň vychází z rámcových požadav-
ků MŠMT na zastoupení příslušných složek odborné přípravy: 
učitelské propedeutiky, prvního oboru, druhého oboru, oborové 
didaktiky, praxe a přípravy závěrečné práce. Studium je založeno 
na obsahové integraci s praktickými aktivitami a reflektivním 
pojetím praxí. Student absolvuje průběžnou a souvislou pedago-
gickou odbornou praxi na fakultních ZŠ.

NMgr.  DVOULETÝ  PROGRAM

Učitelství zeměpisu pro 
2. stupeň základní školy
prezenčn í  i  kombinovaná forma

KOMBINACE PROGRAMŮ (V BAKALÁŘSKÉM STUPNI)  
A SPECIALIZACÍ  (V  NAVAZUJÍC ÍM MAGISTERSKÉM STUPNI)  
NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE FAKULTY:  

www.fp.tul.cz/uchazec

STUDENTI  MAJÍ  MOŽNOST V PRŮBĚHU STUDIA VYJET NA 
ZAHRANIČNÍ  STÁŽ V RÁMCI  PROGRAMU ERASMUS.  ERASMUS 
POBYT MŮŽETE ABSOLVOVAT KDEKOLI  V  PROGRAMOVÉM 
ÚZEMÍ ,  JSME SCHOPNI  VÁM JEJ  NABÍDNOUT NA MÍRU.  STU-
DENTY VYSÍLÁME NEJEN NA UNIVERZITY,  ALE I  DO SOUKRO-
MÝCH FIREM NEBO NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ  V  ZAHRANIČÍ .

erasmus.fp.tul.cz/blog

Jaké programy 
můžete studovat?



Katedra pořádá nad rámec běžné výuky řadu akcí, které mohou 
studenti zdarma navštěvovat a rozšířit si tím svou kvalifikaci. 
Jsou to konference a přednášky zajímavých osobností, kde se 
můžete setkat se špičkami v oboru a zjistit, která témata v 
současnosti živí geografické profesionály. Dále to jsou worksho-
py a terénní exkurze, při kterých se můžete naučit řadu praktic-
kých dovedností, práci se specializovaným softwarem nebo 
technikou. A nakonec to jsou letní školy, což jsou obvykle 
týdenní intenzivní kurzy zaměřené na určité odborné téma. 
Studenti se také mohou zapojit do realizace popularizačních 
akcí pro školy a veřejnost. 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI  HISTORICKÝMI  A STARÝMI MAPAMI?
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI  NIZOZEMSKEM A HOLANDSKEM? 
KOLIKRÁT VÍCE OBYVATEL MÁ NEJVĚTŠÍ  ČESKÁ VESNICE,  NEŽ 
NEJMENŠÍ  ČESKÉ MĚSTO?
KDYBY NA NÁM. DR.  E .  BENEŠE STÁLA MÍSTO RADNICE NEJVYŠŠÍ  
BUDOVA SVĚTA,  BURDŽ CHALÍFA,  DOSAHOVALA BY ŠPIČKOU VÝŠE 
NEBO NÍŽE NEŽ VRCHOL VYSÍLAČE NA JEŠTĚDU A O KOLIK?
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ŘEŠENÍ :
HISTORICKÉ VZNIKLY V SOUČASNOSTI  A ZNÁZORŇUJÍ  HISTORICKO-GEOGRAFICKÉ REÁLIE ,  ZATÍMCO STARÉ MAPY MOHOU 
BÝT STOVKY LET STARÉ.
NIZOZEMSKO JE SPRÁVNÝ NÁZEV EVROPSKÉHO STÁTU,  ZATÍMCO HOLANDSKO JE HISTORICKÝM REGIONEM ZÁPADNÍHO 
NIZOZEMSKA. 
NEJLIDNATĚJŠÍ  VESNICÍ  JSOU PETROVICE U KARVINÉ,  KTERÉ MAJÍ  ASI  74× VÍCE OBYVATEL NEŽ MĚSTO PŘEBUZ NA 
SOKOLOVSKU.
DOSAHOVALA BY JEŠTĚ O 106 M VÝŠE NEŽ VRCHOL VYSÍLAČE.
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Další informace o studiu na katedře chemie najdete na webu: 

https://kge.fp.tul.cz

V průběhu studia na naší 
katedře se mimo jiné dozvíte... 

S dotazy ohledně studia se můžete obracet na: 

artur.bohac@tul.cz

Sledujte nás na: 
www.facebook.com/katedra.geografie
www.instagram.com/kgetul

Co u nás 
zažijete?


