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Kdo	  jsme	  a	  co	  děláme?	  

Vědecké	  zaměření	  katedry	  se	  větví	  do	  dvou	  oblastí	  sociální	  geogra1ie:	  na	  
regionální	  rozvoj	  a	  politickou	  geogra4ii.	  Nedílnou	  součástí	  zaměření	  katedry	  je	  
také	  didaktika	  geogra1ie	  (učitelství).	  

	  
Regionální	  rozvoj	  spojuje	  znalosti	  z	  oblastí	  výzkumu	  veřejné	  správy,	  marketingu	  

měst,	  geogra1ie	  cestovního	  ruchu,	  přeshraniční	  spolupráce,	  geogra1ie	  
zemědělství,	  dopravy	  a	  průmyslu.	  

	  
Politická	  geogra4ie	  je	  charakterizována	  studiem	  geopolitiky,	  globalizačních	  

procesů,	  mezinárodních	  vztahů,	  etnicity	  a	  nacionalismu,	  národnostních	  
menšin.	  

	  
Multidisciplinarita	  zkoumaných	  témat	  se	  odráží	  ve	  složení	  týmu	  katedry,	  kde	  

vedle	  sociálních	  geografů	  naleznete	  politology,	  sociology,	  kartografy,	  ekonomy	  
a	  jazykové	  lektory.	  

	  
Více	  informací	  na	  http://prf.osu.cz/ksg/.	  
	  
Nebo	  se	  staňte	  našimi	  fanoušky	  na	  facebooku!	  J	  



Co	  u	  nás	  můžete	  studovat?	  

•  Bc.	  
–  Politická	  a	  kulturní	  geogra1ie	  (PKG)	  
–  Ekonomická	  geogra1ie	  a	  regionální	  rozvoj	  (EGRR)	  /i	  v	  kombinované	  formě	  
studia/	  

–  Dvouoborové	  studium	  (Geogra1ie	  plus	  druhý	  obor	  na	  PřF,	  PdF	  nebo	  FF),	  
především	  příprava	  k	  učitelství	  

–  příprava	  oboru	  Mezinárodní	  cestovní	  ruch	  (v	  prez.	  i	  kombi.	  formě)	  
	  

•  Nav.	  Mgr.	  
–  Politická	  a	  kulturní	  geogra1ie	  
–  Ekonomická	  geogra1ie	  a	  regionální	  rozvoj	  /i	  v	  kombinované	  formě	  
–  Učitelství	  geogra1ie	  pro	  ZŠ	  nebo	  SŠ	  (s	  dalším	  oborem	  na	  PřF,	  PdF	  nebo	  FF	  
nebo	  rozšiřující	  jednooborové	  pro	  SŠ)	  

	  
•  RNDr.	  

–  u	  všech	  oborů	  

•  Ph.	  D.	  
–  Politická	  a	  kulturní	  geogra1ie	  
–  Environmentální	  	  geogra1ie	  (hlavním	  garantem	  KFG)	  



Jak	  jsme	  na	  to	  vybaveni?	  

•  Studovna	  v	  budově	  fakulty	  –	  katedra	  každoročně	  investuje	  do	  nákupu	  
knih	  a	  časopisů	  min.	  250	  tis.,	  v	  elektronických	  databázích	  naleznete	  
více	  jak	  5000	  odborných	  časopisů	  

•  Kartogra1ie	  se	  vyučuje	  ve	  spolupráci	  s	  katedrou	  fyzické	  geogra1ie	  v	  
moderní	  počítačové	  učebně	  

•  Na	  chodbách	  budovy	  je	  k	  dispozici	  bezdrátové	  připojení	  k	  internetu,	  
počítačové	  učebny	  jsou	  k	  dispozici	  ve	  všech	  budovách	  fakulty	  

•  Všechny	  učebny	  jsou	  vybaveny	  dataprojektorem	  
•  Zajišťujeme	  výuku	  angličtiny,	  němčiny,	  francouzštiny,	  španělštiny,	  

italštiny,	  ruštiny,	  arabštiny	  kvalitními	  externími	  lektory	  
•  7	  kurzů	  z	  oblasti	  politické	  a	  ekonomické	  geogra1ie	  je	  vyučováno	  přímo	  

v	  anglickém	  jazyce	  
•  Nabízíme	  rozšiřující	  moduly	  Mezinárodní	  cestovní	  ruch	  a	  Městský	  a	  

regionální	  marketing	  
•  Každý	  rok	  studentům	  přednáší	  minimálně	  jeden	  významný	  zahraniční	  

geograf	  



Část	  studia	  můžete	  absolvovat	  v	  
zahraničí!	  

	  
•  Patříme	  ke	  geogra1ickým	  katedrám	  s	  největším	  počtem	  studentů	  

vyjíždějících	  na	  zahraniční	  studium	  v	  České	  republice!!!	  

•  Využíváme	  programu	  mobilit	  v	  rámci	  Erasmus	  plus	  (půlroční	  nebo	  
roční	  výměnné	  pobyty)	  

•  Právě	  teď	  pobývá	  na	  našich	  partnerských	  univerzitách	  16	  našich	  
studentů	  plus	  šest	  dalších	  na	  zahraničních	  praxích	  

•  Studovat	  můžete	  převážně	  v	  Německu,	  Francii,	  Španělsku,	  Dánsku,	  
Turecku,	  Finsku,	  Švédsku,	  Norsku,	  Belgii,	  Rumunsku,	  Polsku,	  Itálii	  a	  na	  
Slovensku	  	  





Proč	  studovat	  v	  zahraničí?	  

	  
• 	  Získáte	  zkušenosti,	  které	  Vás	  promění	  z	  „obyčejného“	  studenta,	  na	  studenta	  s	  mezinárodním	  přehledem,	  
praxí	  a	  skvělým	  cizím	  jazykem	  –	  to	  vše	  ocení	  Vaši	  učitelé	  a	  hlavně	  i	  budoucí	  zaměstnavatelé!	  

• Můžete	  pro1itovat	  z	  faktu,	  že	  jsme	  katedrou,	  která	  má	  nejširší	  možnosti	  zahraničního	  studia	  a	  pracovních	  
stáží	  na	  univerzitě.	  

• Jelikož	   je	   naším	   cílem,	   aby	  mohl	   v	   zahraničí	   studovat	   každý	   student,	   snažíme	   se	   Vám	  maximálně	   vyjít	  
vstříc.	  

• 	  Studium	  je	  z	  velké	  části	  kryto	  z	  prostředků	  české	  vlády	  a	  Evropské	  unie,	  a	  proto	  pro	  Vás	  nebude	  znamenat	  
velkou	  1inanční	  zátěž.	  	  

•  	   Přírodovědecká	   fakulta	   ještě	   nad	   rámec	   programu	   Erasmus	   podporuje	   studium	   v	   zahraničí	   1inančně	  
formou	  vysokých	  stipendií,	  takže	  i	  nejdražší	  studijní	  pobyty	  se	  stávají	  dostupnější.	  

•  	   Studium	   v	   zahraničí	   Vám	   započítáváme	   do	   Vašich	   studijních	   plánů,	   což	   znamená,	   že	   i	   když	   budete	  
studovat	  celý	  rok	  v	  zahraničí,	  je	  možnost	  neprodlužovat	  studium	  ani	  o	  jeden	  měsíc	  navíc.	  
	  
•  	   Vytváříme	   také	   mezinárodní	   prostředí	   na	   katedře	   –	   můžete	   studovat	   vybrané	   předměty	   přímo	  
v	   angličtině,	   ve	   kterých	   se	   setkáte	   se	   studenty	   z	  Belgie,	  Německa,	  Kanady,	   Španělska,	  Rumunska,	   Polska,	  
Turecka	  a	  Slovenska.	  



Geograf	  by	  měl	  cestovat!	  

Exkurze	  a	  terénní	  praxe:	  
	  
•  Co	  dva	  roky	  v	  letním	  semestru	  probíhá	  exkurze	  z	  
regionální	  geogra1ie	  České	  republiky	  

•  Co	  dva	  roky	  v	  zimním	  semestru	  zařazujeme	  exkurzi	  z	  
cestovního	  ruchu	  sousedních	  zemí	  a	  z	  regionální	  geogra1ie	  
Evropy	  

•  Podporujeme	  zahraniční	  stáže	  pro	  studenty	  nav.	  
magisterského	  a	  doktorského	  studia	  vyjíždějící	  do	  institucí	  
mezinárodního	  významu	  (EU,	  OSN,	  OECD,	  apod.)	  nebo	  
jiných	  vědeckovýzkumných	  institucí.	  



Politická	  a	  kulturní	  geogra1ie	  

Charakteristika	  oboru:	  
Bc.	  (jak	  vypadá	  studijní	  plán)	  
	  
Multidisciplinární	  obor	  zaměřený	  zejména	  na	  poznávání	  politicko-‐

geogra1ických	  problémů	  jednotlivých	  regionů	  světa,	  rozšířený	  zejména	  
o	  kompetence	  jazykové,	  počítačové,	  kartogra1ické,	  prezentační	  …	  

	  

Mgr.	  (jak	  vypadá	  studijní	  plán)	  
	  
Hlubší,	  zejména	  již	  teoretická	  re1lexe	  politicko-‐geogra1ických	  problémů	  s	  

přesahem	  do	  mezinárodních	  vztahů,	  národnostních	  a	  migračních	  
studií.	  	  

	  



Kde	  se	  uplatníte?	  

Absolventi	  PKG:	  
•  Veřejná	  správa	  ČR	  –	  města,	  kraje	  a	  ústřední	  
orgány	  státní	  správy	  –	  zejména	  ministerstvo	  
zahraničí	  (zastupitelské	  úřady)	  

•  Instituce	  a	  orgány	  EU	  a	  další	  mezinárodní	  
organizace	  

•  Neziskové	  organizace,	  „think	  tanky“	  
•  Soukromý	  sektor:	  cestovní	  kanceláře,	  masmédia	  
(zejména	  zahraniční	  redakce),	  poradenské	  1irmy	  
(zahraniční	  sekce)	  

•  Věda	  a	  výzkum:	  agentury	  pro	  výzkum	  veřejného	  
mínění,	  vysoké	  školy,	  akademie	  věd	  (Geonika)	  

	  



Ekonomická	  geogra1ie	  a	  
regionální	  rozvoj	  

Charakteristika	  oboru:	  
Bc.	  (jak	  vypadá	  studijní	  plán)	  
	  	  

•  ZÁKLAD	  OBORU:	  Analýza	  procesů	  v	  socioekonomické	  geogra1ii	  s	  propojením	  
na	  regionální	  rozvoj	  v	  podmínkách	  evropské	  integrace.	  

•  NAVÍC:	  Získání	  přehledu	  o	  způsobu	  fungování	  veřejné	  správy	  v	  ČR	  a	  orgánů	  
EU.	  	  

•  A	  ROVNĚŽ:	  Osvojení	  si	  metod	  a	  dovedností	  vedoucích	  k	  pochopení	  problémů	  a	  
schopnosti	  samostatné	  i	  týmové	  odborné	  práce	  se	  zdroji	  informací	  a	  jejich	  
využití	  jak	  v	  komerční	  tak	  i	  ve	  veřejné	  sféře.	  

	  
Mgr.	  (jak	  vypadá	  studijní	  plán)	  
	  	  

•  ZÁKLAD	  OBORU:	  Pokročilá	  analýza	  sociálněekonomických	  procesů	  s	  výrazným	  
aplikačním	  propojením	  na	  regionální	  rozvoj.	  

•  A	  TÉŽ:	  zvládnutí	  metod	  územního,	  komunitního	  a	  strategického	  plánování	  a	  
procesu	  předkládání	  rozvojových	  projektů.	  	  



Kde	  se	  uplatníte?	  

Absolventi	  GRR:	  
•  Veřejná	  správa	  ČR	  –	  města,	  kraje	  a	  ústřední	  orgány	  
státní	  správy:	  odbory	  regionálního	  rozvoje	  

•  Instituce	  a	  orgány	  EU	  
•  Statistické	  úřady:	  jako	  specialista	  na	  regionální	  či	  
odvětvovou	  statistiku,	  

•  Soukromý	  sektor:	  developerské	  společnosti:	  analytik	  
trhu	  s	  nemovitostmi,	  poradenské	  instituce	  a	  
společnosti,	  realitní	  kanceláře,	  cestovní	  kanceláře	  

•  Věda	  a	  výzkum:	  agentury	  pro	  výzkum	  veřejného	  
mínění,	  vysoké	  školy,	  vzdělávání	  v	  oblasti	  lokálního	  a	  
regionálního	  rozvoje	  	  



Chci	  pracovat	  a	  studovat	  zároveň	  

•  Pak	  volím	  kombinovanou	  formu	  studia.	  

•  Mohu	  ji	  využít	  u	  
bakalářského	  a	  navazujícího	  mgr.	  oboru	  EGRR.	  

•  S	  vyučujícím	  komunikuji	  zejména	  elektronicky	  a	  
zúčastním	  se	  8	  až	  9	  celodenních	  (9:00	  –	  16:00)	  
tutoriálů	  (kombinace	  přednášky	  se	  cvičením)	  za	  
semestr,	  které	  probíhají	  v	  pátky.	  

•  Využívám	  elektronické	  studijní	  materiály	  a	  
elektronickou	  podporu	  studia	  tzv.	  LMS	  Moodle	  



Učitelství	  geogra1ie	  

Charakteristika	  oboru:	  
Bc.	  –	  dvouoborové	  studium	  –	  příprava	  na	  učitelství	  
(jak	  vypadá	  studijní	  plán)	  
Pro	  uchazeče	  rozhodnuté	  studovat	  později	  dále	  učitelství,	  nebo	  pro	  nerozhodnuté	  

uchazeče	  s	  obecným	  zájmem	  o	  geogra1ii.	  Každý	  z	  obou	  oborů	  je	  pojatý	  jako	  
komplexní	  studium	  dané	  disciplíny.	  

	  
Nav.	  Mgr.	  –	  Učitelství	  geogra1ie	  ZŠ	  nebo	  SŠ	  (dvouoborové	  
studium),	  Učitelství	  geogra1ie	  pro	  SŠ	  (jednooborové,	  tj.	  
rozšiřující)	  

(jak	  vypadá	  studijní	  plán)	  
Příprava	  absolventů	  bakalářského	  studia	  na	  zaměstnání	  učitele	  zaměřená	  na	  

vlastní	  realizaci	  výuky	  geogra1ie	  v	  rámci	  oborové	  didaktiky	  i	  na	  vzdělávání	  v	  
rámci	  pedagogických	  disciplín	  vzájemně	  propojených	  prostřednictvím	  praxí	  na	  
školách.	  

	  



A	  jak	  se	  k	  nám	  dostanete?	  	  
(Přijímací	  řízení	  Bc.)	  

•  Přihláška	  plus	  poplatek	  530	  Kč	  do	  28.	  2.	  2014	  24	  hod.	  

•  Všechny	  obory	  Bc.	  –	  písemný	  test	  připravený	  
pracovníky	  katedry	  

•  Přijímací	  zkouška	  se	  na	  všechny	  bc.	  obory	  koná	  v	  
sobotu	  24.	  května	  v	  této	  budově	  (budova	  L	  a	  M,	  
Chittussiho	  10)	  

•  Tematické	  okruhy	  k	  testu	  se	  liší	  podle	  jednotlivých	  
oborů	  



Politická	  a	  kulturní	  geogra1ie	  

•  Regionální	  geogra6ie	  světa	  a	  České	  republiky	  (30	  %)	  –	  politická	  mapa	  světa,	  speci1ika	  
makroregionů	  všech	  světadílů,	  ekonomické	  charakteristiky	  a	  typologie	  států,	  kulturní	  a	  civilizační	  
speci1ika,	  regionální	  rozdíly	  ve	  velkých	  státech	  (centra	  a	  periferie),	  integrační	  struktury.	  	  

•  Dějiny	  světa	  a	  České	  republiky	  (20	  %)	  –	  nejvýznamnější	  světové,	  evropské	  a	  české	  události	  
ovlivňující	  politický,	  ekonomický	  a	  kulturní	  vývoj,	  územní	  proměny	  historických	  i	  současných	  
mocností	  a	  českého	  státu,	  masové	  migrace	  obyvatel,	  vývoj	  společenských	  systémů.	  	  

•  Obecná	  socioekonomická	  geogra6ie	  (20	  %)	  –	  socioekonomická	  sféra	  a	  její	  složky,	  obyvatelstvo,	  
demogra1ické	  ukazatele,	  etnická	  a	  náboženská	  struktura,	  sídelní	  systémy,	  hospodářství	  a	  jeho	  
struktura,	  politické	  systémy.	  	  

•  Základy	  společenských	  věd	  (15	  %)	  –	  politologie,	  sociologie	  a	  ekonomie.	  	  

•  Aktuální	  politické	  události	  (15	  %)	  –	  politické	  struktury	  a	  osobnosti	  v	  Česku,	  ve	  velkých	  zemích	  EU,	  
v	  USA,	  Rusku	  a	  Číně,	  v	  OSN	  a	  NATO,	  kon1liktní	  místa	  ve	  světě	  let	  2000-‐2010.	  	  

•  Poznámky:	  
–  přijímací	  zkouška	  se	  koná	  písemně	  formou	  testu	  bez	  možnosti	  nahlédnutí	  do	  map	  nebo	  atlasů	  	  
–  z	  výše	  uvedených	  tématických	  okruhů	  budou	  vycházet	  konkrétní	  otázky	  v	  testu	  	  
–  v	  závorkách	  jsou	  určeny	  podíly	  jednotlivých	  okruhů	  v	  testu	  	  
–  požadované	  znalosti	  v	  rozsahu	  výše	  uvedených	  tematických	  okruhů	  vycházejí	  z	  předmětů	  zeměpis,	  dějepis	  a	  základů	  společenských	  

věd	  na	  gymnáziu	  	  



Ekonomická	  geogra1ie	  	  
a	  regionální	  rozvoj	  (komb.	  i	  prez.)	  

	  Regionální	  geogra6ie	  ČR	  (40	  %)	  	  
Charakteristika	  polohy	  ČR,	  fyzicko	  geogra1ická	  charakteristika	  ČR,	  historický	  a	  geopolitický	  vývoj	  
území	  ČR,	  socioekonomický	  vývoj	  ČR,	  charakteristika	  zemědělství	  a	  lesnictví	  ČR,	  přírodní	  zdroje	  ČR,	  
těžba	  a	  vliv	  na	  krajinu,	  charakteristika	  průmyslu	  ČR,	  charakteristika	  služeb	  v	  ČR	  /terciární	  sektor/,	  
charakteristika	  kvartérního	  sektoru	  v	  ČR,	  územní	  členění	  ČR,	  regionálně	  geogra1ická	  charakteristika	  
jednotlivých	  krajů	  ČR.	  	  
	  
Regionální	  geogra6ie	  světa	  -‐	  obecný	  přehled	  o	  politickém	  a	  ekonomickém	  dění	  ve	  světě	  (30	  %)	  	  
Metoda	  regionalizace	  a	  makroregionalizace	  světa,	  charakteristika	  jádrových	  regionů	  světa	  a	  hlavní	  
ekonomická	  centra,	  charakteristika	  periferních	  regionů	  světa,	  jejich	  poloha	  a	  spádovost	  k	  jádrům,	  
charakteristiky	  významných	  integračních	  uskupení,	  politickogeogra1ický	  vývoj	  jednotlivých	  států	  
Evropy,	  USA,	  Japonska,	  Ruska	  a	  Číny	  (aspekty	  historické,	  politické,	  regionální	  a	  socioekonomické).	  
	  
Obecná	  sociálněekonomické	  geogra6ie	  (30	  %)	  	  
Přírodní,	  společenské	  a	  ekonomické	  faktory	  determinující	  rozmístění	  obyvatelstva.	  Základní	  
demogra1ické	  ukazatele.	  Prostorová	  dynamika	  obyvatel	  -‐	  migrace	  a	  její	  příčiny.	  Význam,	  funkce	  
zemědělské	  výroby	  a	  její	  typologie.	  Ekonomicko-‐geogra1ické	  faktory	  ovlivňující	  prostorové	  
uspořádání	  a	  strukturální	  změny	  průmyslu.	  Hlavní	  průmyslové	  regiony	  světa	  a	  jejich	  speci1ikace.	  
De1inice	  a	  klasi1ikace	  služeb,	  jejich	  význam	  ve	  světové	  ekonomice.	  Druhy	  dopravy	  a	  typologie	  
světových	  dopravních	  systémů.	  Lokalizační	  předpoklady,	  druhy	  a	  formy	  cestovního	  ruchu.	  Typologie	  
sídel,	  urbanizační	  procesy.	  	  

•  Poznámky:	  

–  přijímací	  zkouška	  se	  koná	  písemně	  formou	  testu	  bez	  možnosti	  nahlédnutí	  do	  map	  nebo	  atlasů	  	  
–  z	  výše	  uvedených	  tématických	  okruhů	  budou	  vycházet	  konkrétní	  otázky	  v	  testu	  	  
–  v	  závorkách	  jsou	  určeny	  podíly	  jednotlivých	  okruhů	  v	  testu	  	  
–  požadované	  znalosti	  v	  rozsahu	  výše	  uvedených	  tematických	  okruhů	  vycházejí	  z	  předmětu	  zeměpis	  na	  gymnáziu	  	  



Geogra1ie	  (dvouoborová)	  

•  Obecná	  fyzická	  geogra6ie	  a	  základy	  planetární	  geogra6ie	  (30	  %)	  -‐	  Atmosféra	  -‐	  dělení,	  pohyb,	  
počasí	  a	  podnebí,	  podnebné	  pásy.	  Hydrosféra	  -‐	  dělení,	  voda	  v	  oceánech,	  voda	  na	  pevnině.	  
Kryosféra	  a	  její	  speci1ika.	  Litosféra	  a	  georeliéf	  -‐	  dělení,	  pohyby	  litosférických	  desek,	  zemětřesení	  
a	  vulkanismus,	  planetární	  členění	  zemské	  kůry.	  Pedosféra	  -‐	  dělení,	  půdotvorní	  činitelé,	  planetární	  
členění	  pedosféry.	  Biosféra	  -‐	  organismy	  a	  jejich	  životní	  prostředí,	  planetární	  členění	  biosféry.	  
Země	  jako	  součást	  vesmíru.	  Planeta	  Země,	  pohyby	  a	  jejich	  důsledky.	  	  

•  Obecná	  socioekonomická	  geogra6ie	  (30	  %)	  –	  socioekonomická	  sféra	  a	  její	  složky,	  obyvatelstvo,	  
demogra1ické	  ukazatele,	  etnická	  a	  náboženská	  struktura,	  sídelní	  systémy,	  hospodářství	  a	  jeho	  
struktura,	  politické	  systémy	  

•  Regionální	  geogra6ie	  světa	  a	  České	  republiky	  (30	  %)	  –	  fyzickogeogra1ická	  a	  politická	  mapa	  
světa,	  speci1ika	  makroregionů	  všech	  světadílů,	  ekonomické	  charakteristiky	  a	  typologie	  států,	  
kulturní	  a	  civilizační	  speci1ika,	  regionální	  rozdíly	  ve	  velkých	  státech	  (centra	  a	  periferie),	  integrační	  
struktury	  	  

•  Základy	  kartogra6ie	  (10	  %)	  -‐	  mapy	  -‐	  de1inice,	  vznik	  a	  druhy,	  měřítko	  mapy,	  obsah	  mapy.	  
Kartogra1ická	  zobrazení.	  	  

•  Poznámky:	  
–  přijímací	  zkouška	  se	  koná	  písemně	  formou	  testu	  bez	  možnosti	  nahlédnutí	  do	  map	  nebo	  atlasů	  	  
–  z	  výše	  uvedených	  tématických	  okruhů	  budou	  vycházet	  konkrétní	  otázky	  v	  testu	  	  
–  v	  závorkách	  jsou	  určeny	  podíly	  jednotlivých	  okruhů	  v	  testu	  	  
–  požadované	  znalosti	  v	  rozsahu	  výše	  uvedených	  tematických	  okruhů	  vycházejí	  z	  předmětu	  zeměpis	  na	  gymnáziu	  	  



Možnost	  prominutí	  PZ	  u	  bc.	  

•  průměr	  známek	  ze	  střední	  školy	  do	  1,5	  z	  předmětů	  
zeměpis	  a	  základy	  společenských	  věd	  (student	  musí	  
absolvovat	  oba	  tyto	  předměty	  a	  průměry	  se	  počítají	  
z	  pololetního	  i	  závěrečného	  vysvědčení	  za	  1.	  –	  4.	  
ročník	  střední	  školy,	  resp.	  kvintu	  –	  oktávu,	  
posledním	  započítávaným	  vysvědčením	  je	  pololetí	  
závěrečného	  ročníku).	  

•  Uchazeč	  musí	  o	  prominutí	  zkoušky	  požádat	  
nejpozději	  do	  28.	  února	  2014	  a	  k	  žádosti	  přiložit	  
úředně	  ověřené	  kopie	  všech	  vysvědčení	  ze	  střední	  
školy	  (z	  posledního	  ročníku	  se	  dokládá	  pouze	  
pololetní	  vysvědčení).	  	  



Co	  když	  už	  bc.	  jsem?	  
(Přijímací	  řízení	  Nav.	  Mgr.)	  

•  Přihláška	  plus	  poplatek	  530	  Kč	  do	  28.	  2.	  2014	  

•  Všechny	  obory	  na	  katedře	  =	  písemný	  test	  +	  ústní	  pohovor	  
(boni1ikace	  jazykových	  znalostí,	  aktivního	  přístupu	  ke	  
studiu,	  výsledků	  předchozího	  studia)	  

•  Tematické	  okruhy	  přijímací	  zkoušky	  jsou	  dány	  okruhy	  ke	  
zkoušce	  bakalářské	  příslušného	  oboru	  

•  Možnost	  prominutí	  přijímací	  zkoušky	  pro	  absolventy	  
bakalářských	  oborů	  katedry	  s	  průměrem	  do	  1,30	  a	  	  
složením	  státních	  zkoušek	  do	  termínu	  konání	  přijímací	  
zkoušky	  



Pokud	  budu	  mít	  další	  dotazy?	  

•  Prozkoumám	  web	  katedry	  http://prf.osu.cz/ksg/	  
•  Obrátím	  se	  na	  pedagogické	  poradce	  jednotlivých	  
oborů:	  
– Mgr.	  Monika	  Šumberová	  –	  tutor	  PKG	  
	  monika.sumberova@osu.cz	  
–  RNDr.	  Petr	  Žufan,	  Ph.	  D.	  –	  tutor	  GRR	  
	  petr.zufan@osu.cz	  
– Mgr.	  Barbara	  Baarová–	  tutor	  Učitelství	  geogra1ie	  
	  barbara.baarova@osu.cz	  

	  
	  



Na	  viděnou	  v	  září!	  


