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Z

ájem uchazeþĤ o obory aplikované geologie
velmi citlivČ reaguje na dobové spoleþenské
zmČny. Vedle ložiskové geologie zajišĢující surovinovou základnu spoleþnosti se postupnČ objevily
i další obory jako hydrogeologie a inženýrská geologie zajišĢující další spoleþenské potĜeby. V poslední þtvrtinČ minulého století jsme v souvislosti
o ochranou životního prostĜedí zaznamenali velký
rozvoj v geologii environmentální. Nyní vstupuje na
scénu nový obor – Správní geologie. PĜíprava tohoto
oboru byla na MasarykovČ univerzitČ zahájena na
základČ požadavkĤ z praxe, neboĢ zmiĖovaná hraniþní disciplína není vyuþována v žádném z geologických programĤ. Tyto nové požadavky vyplývají
jak z významného rozvoje ekonomiky, s nímž je
spojena snaha o intenzivní využívání pĜírodních
zdrojĤ se všemi pozitivními i negativními dopady,
vþetnČ nutnosti vyrovnání se s minulými zátČžemi,
tak i ze spoleþenských zmČn, které posílily právní
jistoty a samosprávné orgány zabývající se tČmito
následky. PĜechod k naplĖování právního státu tak
klade nové požadavky na specializované pracovníky
v administrativČ, kteĜí musí rozumČt jak geologickým informacím, tak i fungování státní správy
a samosprávy a zároveĖ mít osvojenu potĜebnou legislativu. S tímto cílem byl akreditován nový bakaláĜský obor na PĜírodovČdecké fakultČ Masarykovy
univerzity v BrnČ.
Výuka tohoto oboru trvá tĜi roky a je zamČĜena
na poskytnutí uceleného bakaláĜského vzdČlání
v geologických disciplínách s cílem pĜipravit absolventa pro práci ve veĜejné správČ a nebo pro spolupráci s ní. Vedle základních geologických disciplín
je kladen dĤraz pĜedevším na legislativní problematiku v oborech aplikované geologie – hydrogeologii
a environmentální geologii, inženýrské (stavební)
geologii, ložiskové geologii a pĜi zemních pracích.

Studium oboru Správní geologie bude uskuteþĖováno formou prezenþní i kombinovanou, což umožní
doplnČní vzdČlání i stávajícím zamČstnancĤm ve
správČ.
Cílem oboru Správní geologie je pĜipravit absolventa, který bude mít základní znalosti geologických disciplín v rozsahu potĜebném pro správné
a kritické porozumČní geologickým datĤm expertních posudkĤ, zpráv, speciálních mapových a dalších podkladĤ a studií produkovaných rĤznými geologickými organizacemi (ýGS, Geofond, geologické
firmy) a který bude tyto informace schopen uplatnit
spolu se základními znalostmi právních norem
v rámci legislativní a rozhodovací praxe.
Absolventi bakaláĜského oboru Správní geologie
budou mít dostateþný pĜehled znalostí jak v geologických disciplínách, tak i v problematice správní
legislativy a veĜejné správy. PodrobnČ budou seznámeni s legislativní problematikou aplikované geologie, takže budou schopni Ĝešit problémy spjaté
s územním plánováním, využíváním a ochranou nerostných zdrojĤ a neživé pĜírody vĤbec, vþetnČ neživé složky životního prostĜedí. Absolventi oboru
budou nacházet uplatnČní v široké škále státních
správních orgánĤ, jako jsou referáty þi odbory orgánĤ samosprávy (napĜ. životního prostĜedí, územního
plánování, stavební apod.), v orgánech státní správy,
ochrany pĜírody, krajiny a životního prostĜedí ataké
ve firmách zabývajících se projekty, které jsou
pĜedkládány uvedeným orgánĤm nebo jimi schvalovány.
Obor byl akreditován v minulém roce a v letošním roce je prvnČ otevírán posluchaþĤm. PĜesto, že
se jedná o zcela nový obor, již první vlna pĜihlášek
znaþnČ pĜevýšila oþekávaný poþet zájemcĤ a ukázala, že se jedná nejen o obor velmi potĜebný, ale také
žádaný.
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