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Zeměpis/ geografie/ láska

+Nečekej spoustu hlavních měst, podnebných pásů a slepých map

+U nás je to o něčem jiném ☺

Najdeš nás potit krev u tvorby digitálních map. Před fakultou, kde počítáme,

kolik za 10 minut projede kolem aut. Občas v supermarketu s foťákem v ruce.

Taky v terénu s pastelkama. A se spolužáky na pivu.

Zeměpis u nás je prostě láska❤♡
(Nebo taky něco mezi výtvarkou, matikou, občankou, počítači, výlety...)





Nikdy ne sám

+Zeměpis nemůžeš studovat jako jednoobor (=samotný)

+Musíš si vybrat druhý obor k tomu (= dvouobor; sdružené studium)

Angličtina Fyzika Němčina Specka

Čeština Hudebka Občanka Technická a informační výchova

Dějepis Chemie Přírodopis Výtvarka

Francouzština Matika Ruština Tělocvik*

* Tělocvik se u nás studuje mezifakultně – jeden obor (zeměpis) na PdF a tělocvik na FSpS

(Fakulta Sportovních studií) – Major v tomhle případě vždy na FSpS – Tělesná výchova a sport





Major nebo minor, vždycky na pajdě

+Zeměpis nejde studovat dálkově (= kombinovaně)

+Ne, fakt ne. Sorry jako

+Je jedno, jestli bude zeměpis tvůj hlavní (major) nebo 

vedlejší (minor) obor

+Bakalářku můžeš psát i na minoru (nebo pedpsy)



Trochu vážně
aneb co je u nás fakt super a je to relevantní informace

Terénní cvičení Erasmus Zeměpisná 

olympiáda

Předměty





Předměty

1. semestr

podzim
Kartografie

Reliéf a stavba 

Země

Úvod do studia 

geografie

Volitelné: Svět 

pohledem geografa

2. semestr

jaro
Kartografie a GIS

Atmosféra a 

hydrosféra Země

Volitelné: Geografie 

Brna
Kartografická praxe

3. semestr

podzim
GIS a DPZ Půda a biota Země

Geografie 

obyvatelstva a sídel
FG praxe

4. semestr

jaro

Aplikované metody 

výzkumu
Volitelné předměty

Geografie výrobní 

sféry
SG praxe

5. semestr

podzim

Didaktika 

geografie
Volitelné předměty

Geografie nevýrobní 

sféry
Zahraniční praxe

6. semestr

jaro
Volitelné předměty





Už jsem tě přesvědčila?

+Od 1. listopadu do 28. února

+Vše elektronicky

+600 Kč/ přihlášku – v rámci jedné 

až tři kombinace (major vždy stejný)

Tak šupej podat přihlášku ☺



Poskládat pár kostek

+Aneb přijímačky

+TSP (+ oborovky)/ prominutí

+60 otázek, 100 minut, 10 otázek v angličtině, 6 subtestů
(verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled)

+5 možností odpovědi, vždy 1 správná

+Za správnou +1 bod, za špatnou -0,25, za žádnou 0

+Výsledek bodově a v percentilu



Poskládat pár kostek vol. 2

+Poslední víkend v dubnu 2021 (24. a 25. 4. 2021)

+Oborové testy 19.-25. dubna (Aj, VV, HV)

+ Kde?





Máme těžké dveře a fakultní kočku

Už nebudeš mít pololetí, ale

SEMESTRY. Na bakaláři tě jich

čeká šest. Začneš podzimním

a skončíš jarním.

Poznáš tři druhy PŘEDMĚTŮ –

povinné (A), povinně volitelné (B)

a volitelné (C)

Za splněný předmět dostáváš

KREDITY (= něco jako bodové

ohodnocení předmětů) – u nás

1-5/předmět – za bakaláře jich

musíš nasbírat 180

Abys prošel do dalšího semestru,

potřebuješ jich min. 20 nebo 45

za dva po sobě jdoucí semestry





Trošku nás zastalkuj

+ Facebook Katedry geografie 

www.fb.com/KatedraGeografiePdFMU

+ Facebook PdF www.facebook.com/pdfmu

+ Instagram PdF www.instagram.com/muni_pdf

+Studuj na MUNI www.fb.com/studujnamuni

+ Facebook MUNI www.fb.com/masarykova.univerzita

+ Instagram MUNI www.instagram.com/muni_cz

+nebo stalkni/ napiš mně ☺ www.fb.com/hrazdilova.anna / 

www.instagram.com/hrazdilova.anna
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