
Organizácia skúšky

Skúška z Geografie Európy bude prebiehať ústne.

Každý študent si ťahá tri otázky, pričom každá otázka je z jedného troch blokov (pozri na ďalších listoch).
Prvý blok je zameraný na fyzickú geografiu Európy (bližšie info sú v priloženom liste BLOK1)
Druhý blok je zameraný na humánnu geografiu Európy (bližšie info sú v priloženom liste BLOK2)

Tretí blok je zameraný na problémy jednotlivých regiónov. Väčšina z nich sú tie, ktoré boli preberané 
cvičeniach, pridaných je 10 problémov z krajín GB, FRA, GER, Írsko, ktoré sú uvedené v úvode listu BLOK3.
Každý študent bude odpovedať u všetkých troch skúšajúcich (dr. Blažík, dr. Danielová, mgr. Cákoci), pričom 
každý skúšajúci bude skúšať jednu z otázok
Dr. Balžík - skúša blok 1 alebo blok 2
Dr. Danielová - skúša blok 3 alebo jeden zo zostávajúcich blokov 1 alebo 2
Mgr. Cákoci - skúša blok 3 alebo jeden zo zostávajúcich blokov 1 alebo 2
Každý študent bude mať po vytiahnutí otázok 15 minút na prípravu, cca 15 minút na zodpovedanie všetkých 
troch otázok (t. j. cca 5 min na každú otázku)

Odporúčanie: 
Zdieľajte si vypracované referáty a prezentácia v rámci skupín aj medzi skupinami

Podmienka pripustenia ku skúške
1. skupina- odovzdaný referát (prezentácia aj word), napísané zápočtové písomky, minipísomky, vyplnený 
zdieľaný dokument (všetky položky)
2. skupina – odovzdaný referát (prezentácia aj word), napísaná zápočtová písomka 

Hodnotenie predmetu
Známka z predmetu (pokiaľ bude mať študent všetky náležitostí z cvičení uzavreté) bude uzatvorená na 
základe známky z cvičení a známok z odpovedí u každého vyučujúceho. 



Číslo Regióny - Charakteristika fyzickogeografických pomerov
1 Pyrenejský polostrov
2 Francúzsko
3 Benelux
4 Apeninský polostrov a Švajčiarsko
5 Západný Balkán (štáty bývalej Juhoslávie a Albánsko)
6 Východný Balkán (Rumunsko, Bulharsko, Grécko)
7 Pobaltie
8 Škandinávia
9 Nemecko

10 Britské ostrovy

Požiadavky pri odpovedi
Vedieť charakterizovať polohu v rámci Európy.
Charakterizovať jeho horizontálnu a vertikálnu členitosť, pomenovať hlavné prvky 
horizontálnej (polostrovy, ostrovy, zálivy, ...) a vertikálnej členitosti (najdôležitejšie 
geomorfologické celky). 
Vysvetliť hydrológiu oblasti, pomenovať hlavné rieky a jazerá.
Klimaticky zhodnotiť región, vysvetliť rozdiely medzi jeho jednotlivými časťami a vedieť ich 
odôvodniť. 
Základné črty biosféry regiónu,vedieť vysvetliť 



Číslo Regióny - Obyvateľstvo
1 Pyrenejský polostrov
2 Francúzsko
3 Benelux
4 Apeninský polostrov a Švajčiarsko
5 Západný Balkán (štáty bývalej Juhoslávie a Albánsko)
6 Východný Balkán (Rumunsko, Bulharsko, Grécko)
7 Pobaltie
8 Škandinávia
9 Nemecko

10 Britské ostrovy

Požiadavky pri odpovedi

Porovnať obyvateľstvo v jednotlivých štátoch v rámci vybratého 
regiónu (prípadne jednotlivé regióny v rámci krajín FRA, GB, GER):
- veľkosť, hustotu osídlenia, vedieť identifikovať regióny, kde je 
sústredeného najviac obyvateľstva, poznať najvýznamnejšie mestá a 
ich lokalizáciu
- porovnať obyvateľstvo z hľadiska dynamiky (PP, dĺžka života, rast)

Regióny - Hospodárstvo
11 Pyrenejský polostrov
12 Francúzsko
13 Benelux
14 Apeninský polostrov a Švajčiarsko
15 Západný Balkán (štáty bývalej Juhoslávie a Albánsko)
16 Východný Balkán (Rumunsko, Bulharsko, Grécko)
17 Pobaltie
18 Škandinávia
19 Nemecko
20 Britské ostrovy

Požiadavky pri odpovedi
Vedieť zhodnotiť 
- silné a slabé stránky regiónu, prípadne jednotlivých štátov z 
hľadiska jednotlivých sektorov hospodárstva (v rámci veľkých štátov 
FRA, GB, GER aj regióny)
- možnosti rozvoja, prípadne čo môže tomuto rozvoju prekážať
Vedieť zhodnotiť región v rámci Európy z hľadiska rozvinutosti



Problémy: Číslo

1
Vývoj Nemecka po spojení NDR a NSR
(problémy staré priemyselné oblasti vs. nové, resp. kapitalistické vs. 
socialistické, problém miezd, nezamestnanosti a pod.

2 Starnutie obyvateľstva - demografická kríza obyvateľstva 

3
Utečenecká kríza (politické predpoklady - Merkel, sociálne - vysoký štandard života, 
populačné - v krajine žili viaceré menšiny aj v minulosti; najvypuklejšie problémy a 
nepokoje, riešenie problémov v súčasnosti)

4
Problémy integrácie nefrancúzskeho obyvateľstva (druhá a tretia generácia 
prisťahovalcov z bývalých kolónií) vs. francúzsky nacionalizmus), dôsledky

5
Francúzsko ako poľnohospodárska veľmoc, odraz v potravinárskom priemysle a 
gastronómii

6 Francúzsko  - krajina vyspelého cestovného ruchu a kultúry
7 Problém Brexitu - príčiny a možné dôsledky
8 Separatizmus vo Veľkej Británii - problém Škótska a Severného Írska

9
Transformácia starých priemyselných oblastí na požiadavky novej ekonomiky, Londýn 
ako dôležité finančné centrum

Írsko 10 Ekonomické napredovanie vs. ekonomická kríza (PIGS)
11 Sociálny systém vo Švédsku
12 Ikea, Volvo, Saab, Oriflame, Husqvarna
13 Hospodárska kríza vo Fínsku
14 Systém ochrany krajiny
15 Švédsky model CR - ľudia, remeslá, identita, informácie
16 Dopady klimatických zmien v krajine
17 Vplyv tmy
18 Vývoj imigrácia o emigrácie od 20. stor. po súčasnosť
19 Sytém poľnohospodárstva
20 Lego, Maersk
21 Systém verejných financií, daňová politika
22 Nórske fondy, štátna rezerva
23 Podpora minoritám, rôzne handicapovaní, ich integrácia, Sámovia a Sápmi
24 Dopad hospodárskej krízy Island, reykjavícky starosta Jon Gnarr

25
Problémy so žiadateľmi o azyl, islamizácia niektorých oblastí
vývoj emigrácie a imigrácie od 20. stor. po súčanosť

26 Nezamestnanosť mladých, nízka a nevhodná vzdelanosť
27 Separatizmus - Baskicko, Katalánsko
28 Vyľudňovanie vidieka v Portugalsku
29 Španielsko ako Florida Európy
30 Dopady krízy
31 Zadlženosť krajín
32 Andorra a jej hospodárstvo
33 Portugalsko na okraji Európy, šedá ekonomika - porovanie krajín
34 Talianska mafia, problém Neapolu a jeho odpadov
35 Bohatý sever vs. chudobný juh Talianska
36 Dopady klimatických zmien na CR v horských regiónoch
37 Vulkanická činnosť a jej dopady

38
Sila švajčiarskeho franku vs. Hospodárstvo, systém poľnohospodárstva, bankovníctva, 
vzťah k EÚ

39
Imigranti vo Švajčiarsku, utečenci v Taliansku
vývoj migrácie od 20. stor. po súčasnosť

40 Malta a problém vody
41 Lichtenštajnsko a české pozemky
42 Obchod - kapitalizmus - holandská burza
43 Belgická integrita krajina (Flámi vs. Valóni)
44 Využitie krajiny vs. hustota osídlenia
45 Brusel ako hlavné mesto EÚ, komplexne, urbanizmus, +/-, Maalbeek 
46 Holandský liberalizmus (eutanázia, drogy, homosexuáli, imigrácia)
47 Globálne otepľovanie a stúpajúci oceán
48 Kvetinový priemysel a jeho problémy
49 Luxembursko - komplexne HG, transformácia hospodárstva od 2.sv. vojny, top ŽÚ

Nemecko

Španielsko, Portugalsko

Nórsko, Dánsko, Island

Švédsko, Fínsko

Benelux

Veľká Británia

Francúzsko

Švajčiarsko, Licht, Taliansko



Problémy: Číslo
50 Organizovaný zločin a korupcia
51 Rómovia, Turci ako etnická menšina
52 Grécko - politický extrémizmu + štedrý sociálny systém, kríza
53 Grécko - dopad utečeneckej krízy
54 Demografická degradácia krajín

55
Rumunsko - Ceausescova vláda a jej dopady, transformácia Rumunska od socializmu po 
súčanosť

56 Cyperská otázka
57 Cestovný ruch ako dôležitý zdroj príjmov a jeho problémy
58 Následky vojny, Kosovo a jeho uznanie vo svete
59 Pobrežie vs. vnútrozemie, infraštruktúra, pozostatky vojny
60 Príčiny a následky vojenských kofliktov od 90. rokov 20. stor.
61 Imigrácia a opatrenia
62 Organizovaný zločin v celom regióne
63 Význam CR pre krajiny
64 Národnostné problémy v rámci krajín bývalej SFRJ, súčasné vzťahy
65 Albánsko včera a dnes
66 Ruská menšina, jazyk
67 Vplyv Ruska, vzťah k severským krajinám
68 Riešenie krízy, vzťah Pobaltia a eura
69 Elektronizácia Estónska
70 Ekologické problémy Pobaltia - more a pozostatky 2. sv. vojny
71 Demografický problém krajín a emigrácia
72 Kultúrne odlišnosti v jednotlivých krajinách

Bulharsko, Rumunsko, Grécko

SFRJ, Albánsko

Pobaltie




