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ájem uchaze  o obory aplikované geologie 
velmi citliv  reaguje na dobové spole enské 

zm ny. Vedle ložiskové geologie zajiš ující surovi-
novou základnu spole nosti se postupn  objevily 
i další obory jako hydrogeologie a inženýrská geo-
logie zajiš ující další spole enské pot eby. V po-
slední tvrtin  minulého století jsme v souvislosti 
o ochranou životního prost edí zaznamenali velký 
rozvoj v geologii environmentální. Nyní vstupuje na 
scénu nový obor – Správní geologie. P íprava tohoto 
oboru byla na Masarykov  univerzit  zahájena na 
základ  požadavk  z praxe, nebo  zmi ovaná hra-
ni ní disciplína není vyu ována v žádném z geolo-
gických program . Tyto nové požadavky vyplývají 
jak z významného rozvoje ekonomiky, s nímž je 
spojena snaha o intenzivní využívání p írodních 
zdroj  se všemi pozitivními i negativními dopady, 
v etn  nutnosti vyrovnání se s minulými zát žemi, 
tak i ze spole enských zm n, které posílily právní 
jistoty a samosprávné orgány zabývající se t mito
následky. P echod k napl ování právního státu tak 
klade nové požadavky na specializované pracovníky 
v administrativ , kte í musí rozum t jak geologic-
kým informacím, tak i fungování státní správy 
a samosprávy a zárove  mít osvojenu pot ebnou le-
gislativu. S tímto cílem byl akreditován nový baka-
lá ský obor na P írodov decké fakult  Masarykovy 
univerzity v Brn .

Výuka tohoto oboru trvá t i roky a je zam ena 
na poskytnutí uceleného bakalá ského vzd lání 
v geologických disciplínách s cílem p ipravit absol-
venta pro práci ve ve ejné správ  a nebo pro spolu-
práci s ní. Vedle základních geologických disciplín 
je kladen d raz p edevším na legislativní problema-
tiku v oborech aplikované geologie – hydrogeologii 
a environmentální geologii, inženýrské (stavební) 
geologii, ložiskové geologii a p i zemních pracích. 

Studium oboru Správní geologie bude uskute ová-
no formou prezen ní i kombinovanou, což umožní 
dopln ní vzd lání i stávajícím zam stnanc m ve 
správ .

Cílem oboru Správní geologie je p ipravit absol-
venta, který bude mít základní znalosti geologic-
kých disciplín v rozsahu pot ebném pro správné 
a kritické porozum ní geologickým dat m expert-
ních posudk , zpráv, speciálních mapových a dal-
ších podklad  a studií produkovaných r znými geo-
logickými organizacemi ( GS, Geofond, geologické 
firmy) a který bude tyto informace schopen uplatnit 
spolu se základními znalostmi právních norem 
v rámci legislativní a rozhodovací praxe. 

Absolventi bakalá ského oboru Správní geologie
budou mít dostate ný p ehled znalostí jak v geolo-
gických disciplínách, tak i v problematice správní 
legislativy a ve ejné správy. Podrobn  budou sez-
námeni s legislativní problematikou aplikované geo-
logie, takže budou schopni ešit problémy spjaté 
s územním plánováním, využíváním a ochranou ne-
rostných zdroj  a neživé p írody v bec, v etn  ne-
živé složky životního prost edí. Absolventi oboru 
budou nacházet uplatn ní v široké škále státních 
správních orgán , jako jsou referáty i odbory orgá-
n  samosprávy (nap . životního prost edí, územního 
plánování, stavební apod.), v orgánech státní správy, 
ochrany p írody, krajiny a životního prost edí ataké 
ve firmách zabývajících se projekty, které jsou 
p edkládány uvedeným orgán m nebo jimi schvalo-
vány. 

Obor byl akreditován v minulém roce a v letoš-
ním roce je prvn  otevírán poslucha m. P esto, že 
se jedná o zcela nový obor, již první vlna p ihlášek
zna n  p evýšila o ekávaný po et zájemc  a ukáza-
la, že se jedná nejen o obor velmi pot ebný, ale také 
žádaný.
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