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

Studium zahrnuje obecné geografické vzdělání a práci s geografickými informačními 
systémy. Specializované předměty jsou zaměřeny na regionální rozvoj, hodnocení 
krajiny a životní prostředí. Geografie je kombinována s dalšími obory – především 
na Přírodovědecké fakultě (biologie, fyzika, chemie a matematika), Filozofické fakultě 
(historie, politologie, německý jazyk a literatura) a Pedagogické fakultě (tělesná 
výchova). Dvouoborové studium je nabízeno zejména uchazečům, kteří chtějí 
pokračovat v navazujícím magisterském dvouoborovém studiu učitelství geografie pro 
2. stupeň základních škol nebo učitelství geografie pro střední školy. Profil 
absolventa však počítá i s možností pokračovat 
v neučitelském studiu geografie.

Studium probíhá ve dvouoborových kombinacích a je určeno absolventům dvouoborových 
bakalářských studií. Těžiště přípravy tkví ve studiu aprobačních oborů, oborových didaktik 
a v jejich propojení s pedagogicko-psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí ve 
školství i v mimoškolním a zájmovém vzdělávání. Studium je zakončeno státní závěrečnou 
zkouškou z obou oborů, z pedagogiky a psychologie a obhajoby diplomové práce.   

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.

• exkurze, praxe, terénní výuka
• projektová výuka

Staňte se učiteli, 
formujte mladou 
generaci a zlepšujte 
svět okolo sebe…

Naše společnost 
Vás 
potřebuje.

• jedinečné kombinace oborů 
• důraz na životní prostředí 
• 2 cizí jazyky 
• Vaše studium -
  Vaše volba: 
staňte se učitelem, 
nebo se specializujte 
v neučitelském studiu  

Je založeno na hodnocení portfolia, podávajícího 
přehled o účasti uchazeče na kurzech zeměpisu na SŠ, 
v soutěžích, exkurzích, projektech ad. Přijímací řízení 
je pro-míjeno uchazečům, kteří složili maturitní 
zkoušku ze zeměpisu s hodnocením výborně     
a účastníkům okresního kola zeměpisné olympiády.    
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absolventi získávají kvalifikaci k práci učitele na 2. stupni základních škol, nebo na střední škole - naši 
učitelé pracují po celém Česku, někteří jsou úspěšnými řediteli svých škol
Vaše studium – Vaše volba: i učitelské studium Vám dává šanci uplatnění v regionálním rozvoji, 
projektovém managementu či péči o životní prostředí

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.    


