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SOCIÁLNÍ EPIDEMIOLOGIE JE MLADÝ 

DVOULETÝ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ 

OBOR, KTERÝ PROPOJUJE POZNATKY 

PŘÍRODNÍCH A SOCIÁLNÍCH VĚD 

V OBLASTI ZDRAVÍ ČLOVĚKA. 

 

STUDIUM JE ZAMĚŘENO PŘEDEVŠÍM 

NA ZKOUMÁNÍ PROBLEMATIKY  

POPULAČNÍHO ZDRAVÍ A JEHO  

SOCIÁLNÍCH DETERMINANT. 



Proč studovat sociální  

epidemiologii? 

Získáte ucelené znalosti a dovednosti 

v oblasti výzkumu zdraví a jeho sociálních 
determinant. Porozumíte problematice pre-

vence a léčby nemocí, nerovností ve zdraví 

či rizikového chování obyvatel.  

 

Naučíte se metody zpracování dat o zdra-

votním stavu obyvatel a rozšíříte své zna-

losti statistiky a práce s různými nástroji 

pro analýzu a  zobrazení dat. 

 
Budete moci vyjet na Erasmus či odbornou 

stáž na některou z desítek vysokých škol po 

celém světě. 

 

 

Jaké po studiu naleznete uplatnění? 

Absolventi Sociální epidemiologie budou 

připraveni na práci v soukromých, státních 
i veřejně prospěšných organizacích.   

 
Díky důrazu na dovednosti v oblasti zpraco-

vání nejen zdravotnických dat mohou nalézt 
uplatnění v nemocnicích, pojišťovnách, hy-

gienických stanicích, ministerstvech, farma-

ceutických firmách, společnostech zabývají-

cích se průzkumem veřejného mínění nebo 

vědeckých institucích. 
 
 

Jak probíhá přijímací 

zkouška? 

Přijímací zkouška  probíhá formou pohovo-

ru, kde jsou ověřeny základní znalosti 
a předpoklady pro studium (hlubší znalosti 

oboru však nejsou potřeba). 

 

Je diskutována uchazečova motivace ke stu-

diu, téma bakalářské práce, představy o di-

plomovém projektu a základní schopnosti 

analýzy dat. 

 
 

Veškeré informace o přijímacím říze-

ní včetně termínů a náležitostí pro 

podání přihlášky naleznete na webo-

vých stránkách www.natur.cuni.cz 

v záložce Uchazeči. 

Další informace: 

• web Sociální epidemiologie  

socialniepidemiologie.natur.cuni.cz 

• stránky Výzkumného centra GeoQol 

geoqol.natur.cuni.cz 

• studijní plány-Karolinka 

web.natur.cuni.cz/study/karolinka 

Jaká je náplň studia? 

Mezi povinné předměty patří Základy epidemiologie a Sociální epidemiologie, Demografie pro 

epidemiology či Statistická analýza dat. Z povinně volitelných předmětů se jedná například 
o Geografii zdraví a nemoci, Epidemiologii zhoubných novotvarů, Antropologii nebo Základy 

parazitologie. 

 

Dále je možné vybírat z široké škály předmětů nabízených Přírodovědeckou fakultou i dalšími 

fakultami Univerzity Karlovy. 


