
katedra geografie
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Profesně orientovaný obor připravuje odborníky pro oblast přeshraniční spolupráce, 
evropské integrace, regionální politiky Evropské unie, životního prostředí a udrži-
telného rozvoje v evropském prostoru, kulturně-politického prostředí Evropské unie, 
rozvoje ekonomických systémů a sídelních struktur členských zemí a geografického 
hodnocení zemí střední Evropy. Geografie je zde kombinována s dovednostmi v obla-
sti cizích jazyků, informačních technologií, ekonomie a managementu.

Profilový obor zaměřený na rozvoj celého spektra geografických znalostí a dovedností, zahrnující 
fyzickou, sociální, politickou, ekonomickou a regionální geografii, geografické informační systémy
 důrazem na aktuální přístupy a témata. Absolventi jsou připraveni k přechodu do praxe nebo 
mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Profilový obor určený pro absolventy všech bakalářských geografických 
oborů, zejména však pro ty, kteří chtějí prohloubit dovednost v definování 
vlastních aktuálních výzkumných otázek, návrhu metodického přístupu    
a získávání originálních dat přispívajících k udržitelnému rozvoji 
společnosti. Rostoucí důraz je kladen na inovativní přístupy studentů.   

Vysokoškolská geografie má v Ústí nad Labem již padesátiletou tradici. V současnosti je 
katedra geografie součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně a vzdělává odbor-
níky pro veřejný i soukromý sektor, stejně jako budoucí učitele zeměpisu. Jsme největším  
geografickým pracovištěm v severozápadních Čechách. Na výuce a výzkumu spolupracujeme   
s odborníky z praxe i se špičkovými  výzkumnými  pracovišti v Česku a v zahraničí, zejména 
v Německu, Slovensku či Spojeném království. Naším ústředním tématem je životní prostředí 
a proměna územní organizace společnosti ve všech jejích podobách. Naši studenti mají mož-
nost výjezdů do zahraničí, účasti na projektech a svými výsledky již několikrát dosáhli úspě-
chu na celostátních soutěžích. Zaměstnanost našich absolventů patří k nejvyšším v Česku.

• moderní výzkumné metody
• terénní výuka, exkurze i práce v laboratoři

specializace:
• krajina a GIS –
ochrana přírody 
a krajiny, krajinné 
plánování ad.
• cestovní ruch –
regionální
rozvoj, ad.

• 5 semestrů cizích jazyků 
• 2 týdny praxe 
• projekty a granty 
• management 
• sociologie 
• exkurze
• spolupráce s praxí

Je založeno na hodnocení portfolia, podávajícího 
přehled o účasti uchazeče na kurzech zeměpisu na SŠ, 
v soutěžích, exkurzích, projektech ad. Přijímací řízení 
je promíjeno uchazečům, kteří složili maturitní zkoušku 
ze zeměpisu s hodnocením výborně a účastníkům 
okresního kola zeměpisné olympiády.    
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centrum regionálního rozvoje, agentura Czechtourism, správy chráněných krajinných oblastí, magistráty 
měst a krajské úřady, developerské společnosti, krajinné plánování, cestovní agentury, střední a vysoké 
školství – profesionalita a flexibilita absolventů je naším cílem. 

kolej pro každého, knihovna a prezenční studovna, tělocvična a fit-club, tuzemské 
i zahraniční exkurze, studium v zahraničí, moderní PC učebna a studentské 
licence vybraného software, krásné okolí (České středohoří, Labské pískovce, 
Krušné hory, Drážďany a Praha – vše do jedné hodiny cesty), desítky pubů     
a hlavně komorní přátelská atmosféra.     


