OCHRANA PŘÍRODY

magisterský studijní obor

Pro ty, kterým není lhostejný úbytek biologické
diverzity a poškozování přírodního dědictví.

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze vám představuje jeden ze svých deseti akreditovaných
magisterských studijních oborů. Prezentovaný obor je určen, jak pro absolventy bakalářských
oborů FŽP, tak i pro absolventy bakalářského stupně studia z jiných fakult či univerzit, kteří mají
zájem o daný obor.

Základní informace o oboru:
Magisterský studijní obor Ochrana přírody je akreditován v prezenční a kombinované formě se standardní dobou studia dva roky. Tento obor je možné studovat také v angličtině – viz obor Nature Conservation.
Obor navazuje na bakalářský studijní obor Aplikovaná ekologie, mohou ho ale studovat i absolventi dalších podobně
zaměřených bakalářských oborů z celé ČR, předpokladem je znalost ekologie na úrovni bakalářského stupně studia.
Studium rozvíjí jednotlivé teoretické i praktické aspekty ochrany přírody od biologických a ekologických základů, přes
praktickou ochranu přírody až po řešení konfliktů s výrobní sférou. Obor je pojatý jako multidisciplinární, avšak s důrazem na ochranu biologické diverzity na úrovni druhů, ekosystémů i krajiny.
Výuku zajišťují nejen přední odborníci Fakulty životního prostředí, ale v hojné míře také externí specialisté, kteří mohou
přispět bohatými zkušenostmi z praxe. Součástí výuky jsou i četné exkurze a praxe, které pomohou už během studia
získat cenné praktické zkušenosti.

Možnosti uplatnění:
O absolventy je velký zájem zejména v orgánech veřejné správy v ochraně přírody (městské úřady, správy
NP a CHKO, krajské úřady, ministerstva) či odborných institucích (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Česká inspekce životního prostředí aj.), široké uplatnění najdou i v nevládních organizacích (např. environmentální výchova, praktická ochrana přírody), ale i soukromé sféře (posudky, biologická hodnocení atd.).
Vzhledem k tomu, že studijní obor Ochrana přírody je koncipován jako vědecky zaměřený, je předpoklad,
že část absolventů bude dále pokračovat ve vysokoškolském studiu.
Další prohlubování znalostí a vědeckovýzkumná práce v oboru jsou možné na FŽP v navazujících doktorských oborech. Více informací naleznete na http://www.fzp.czu.cz/doktor_studium.

Profilové předměty:
Biologie ochrany přírody, Molekulární metody v ochraně přírody, Biologická hodnocení, Biodiverzita, Management
ekosystémů aj., doplněné o předměty ekologického zaměření Ekologie rostlin či Ekologie živočichů, ale i ekonomické
a právní disciplíny Ekonomika životního prostředí, Právo ochrany přírody a krajiny a předměty seznamující studenty
s nejrůznějšími managementy v krajině jako je Péče o lesy v CHÚ, Revitalizace vodních toků, Krajinné plánování. Velká pozornost je věnována i problematice hodnocení ekologických dat, procesům EIA a SEA a možnostem využití GIS.

o b o r

OCHRANA PŘÍRODY

Ukončené bakalářské studium v bakalářských oborech FŽP, nebo dalších příbuzných technických a přírodovědných
oborech jiných VŠ.
Přijímací zkouška z předmětů Ekologie a Ochrana přírody.
Podrobné informace o studiu jsou uvedeny na stránkách www.fzp.czu.cz/ing_studium.

Nezaujal Vás zrovna tento obor? Zde je přehled všech magisterských oborů akreditovaných na FŽP.
Obor

Zkratka

Forma

Aplikovaná ekologie

EKOL

P

Krajinné inženýrství

KRAJ

P

Krajinné a pozemkové úpravy/ Landscape planning

KPÚ/ LPA

P*

Environmentální modelování/ Environmental Modelling ENV/ ENVA

P*

Regionální environmentální správa

RES

P/K

Ochrana přírody/ Nature Conservation

OPR/NCO/DOPR

P*/K

Voda v krajině/ Land and Water Management

VK/ LWM

P*

* Obor lze studovat v anglickém jazyce.

Další informace k oborům, formám, organizaci studia apod. na FŽP
naleznete na našich webových stránkách http://www.fzp.czu.cz/studium
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m a g i s t e r s k ý

Podmínky přijetí:

s t u d i j n í

Spektrum povinných předmětů je doplněno širokou nabídkou předmětů volitelných.

