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Garance jednotlivých věkových soutěžních kategorií:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
A

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

e-mail: karvanko@pf.jcu.cz

1. Ke studiu všech bakalářských studijních oborů PřF UK (s výjimkou oboru Bioinformatika)
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pisné olympiády kategorie D.
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
C

e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz

2. Ke studiu bakalářských studijních oborů:
Mgr. Jan Bartoš, RNDr. Jan Pulec
D
• Biochemie,
e-mail: jan.bartos8@gmail.com; e-mail: pulecj@natur.cuni.cz
• Chemie,
• Chemie a fyzika speciálních materiálů,
Koordinátor mezinárodních geografických soutěží:
• Medicinální
chemie,Ph.D.; e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz
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Hana Svobodová,
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• Klinická a toxikologická analýza,
• Ochrana životního prostředí,
Odborný garant:
• Povrchová a podzemní voda,
Ústřední komise Zeměpisné olympiády
předsedkyně:
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.; e-mail: silvie.kucerova@ujep.cz
• Vědy o Zemi,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie
• Chemie se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání,
• Chemie se zaměřením na vzdělávání – Geologie se zaměřením na vzdělávání,
Česká geografická společnost, z.s.
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• Geografie
a kartografie,
Univerzita
Karlova,
Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
•

Fyzická geografie a geoinformatika,
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•
•
•
•
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Sociální geografie a geoinformatika,
Geografie se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání,
Geografie se zaměřením na vzdělávání,
Demografie s ekonomií,
Demografie se sociologií,
Demografie se sociální geografií,

budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol Zeměpisné olympiády
kategorie D
Účast v příslušném kole olympiády se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčením
o účasti.
Více informací naleznete na:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická
fakulta
V přijímacím řízení na PF JU se Zeměpisná olympiáda zohledňuje u bakalářských oborů:
• Geografie pro veřejnou správu (neučitelský obor)
• Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (učitelský obor)
Přijímací zkouška ze zeměpisu bude prominuta uchazečům, kteří se umístili na 1. - 3. místě v krajském nebo celostátním kole Zeměpisné olympiády (je třeba donést diplom k přijímacímu řízení).
Více informací naleznete na:
http://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/subject_page.php?subject%5B%5D=1&subject%5B%5D=14&action=2&type=1

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
V přijímacím řízení na PřF UPOL se u bakalářských oborů:
• Geoinformatika a geografie
• Mezinárodní rozvojová studia
• Regionální geografie
zohledňuje účast a umístění v Zeměpisné olympiádě (u každého oboru individuálně).
Více informací naleznete na:
https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/#c1901
www.zemepisnaolympiada.cz

