REGIONÁLNA GEOGRAFIA
SVETA - VYBRANÉ
PROBLÉMY A REGIÓNY (3)
prednášky a semináre: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
B1-548 (Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:15-13:00)
RNDr. Katarína Danielová, PhD. B1-531
RNDr. Tibor Blažík, PhD. B1-547

• Zdroje a odporúčaná literatúra:
• poznámky z prednášok, každý prednášajúci zverejní
individuálne
• prednášky - Gurňák (študijný materiál bude zverejnený
v PDF súbore, je ale dôležité zúčastniť sa aj prednášok,
prístupové heslo súboru (resp. aj ďalších zverejnených
súborov) bude zverejnené na prednáške alebo následne
na vyžiadanie e-mailom)
• Heslo do PDF súboru:

•
•
•
•

Hodnotenie:
aktívna účasť na seminároch
záverečné skúšanie v zimnom skúškovom období:
faktografický test na 15 min. - vyznačovanie prvkov v
slepých mapách – aspoň 40% úspešnosť (4 prvky
horizontálnej členitosti: moria, ostrovy, zálivy, mysy; 6 riek a jazier; 4
pohoria a povrchové celky; 10 miest; 3 štáty)

• ústna skúška po úspešnom absolvovaní testu –
3 otázky (od každého prednášajúceho) 2 otázky sa losujú, 3. je zadaná priamo – cca 15 min. na
prípravu a následne 5 min. na odpoveď na každú otázku – stručná, vecná odpoveď, skúšajúci
sa tiež pýta na súvislosti, či detaily

• súhrnné hodnotenie:

aktívna účasť na seminároch (10%) +
hodnotenie skúšky – spriemerovanie hodnotení za odpovede (ani jedna
odpoveď nesmie byť fx + test)

Faktografický test – orientácia na mape:
4 prvky horizontálnej členitosti:
moria, ostrovy, zálivy, mysy
6 riek a jazier
4 pohoria a povrchové celky
10 miest;
3 štáty

-

správne vyznačené +1bod
nesprávne vyznačené v správnom
výreze 0 bod
nesprávne vyznačené v nesprávnom
výreze -1 bod

Harmonogram prednášok a seminárov:
štvrtok 8:10 - 11:15 B1-540
Plánované témy prednášok a seminárov
Úvod, Poloha a fyzicko-geografická charakteristika regiónu bývalého
ZSSR,( kontinentalita, obmedzený prístup k otvoreným moriam,
kontinentálna klíma a jej vplyv na rozloženie zrážok a teplôt, ako aj
ľudské aktivity), prírodné zdroje
Historicko-geografický vývoj regiónu a jeho osobitosti (príčiny revolúcie,
socialistická industrializácia, 2. svetová vojna, povojnový ZSSR a jeho
vplyv na svetovú situáciu, perestrojka, príčiny rozpadu ZSSR, dopad
rozpadu na obyvateľstvo a hospodárstvo
Ruská federácia- komplexná geografická charakteristika
Demografická situácia v Rusku a jej širšie dopady na ekonomiku,
obranu krajiny, perspektívy vývoja
Európska časť Ruska – príklad regionálnych disparít v rámci Ruska
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8.11.2018 Ázijská časť Ruska – príklad regionálnych disparít v rámci Ruska
15.11.2018 Ukrajina - komplexná geografická charakteristika
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Ukrajina - jej súčasné postavenie ako krajiny medzi Ruskom a
Európskou úniou, vzťah Ruska a Ukrajiny – dopad na celosvetové
dianie
Bielorusko, autoritatívny režim, vzťah s Ruskom, hospodárska situácia;
Moldavsko- hospodárska charakteristika, Podnesterká separatistická
republika, snaha o pričlenenie k EÚ
Politicko-geografické pomery v Zakaukazsku, separatizmus v
Gruzínsku, arménsko- azerbajdžanský konflikt a širšie geopolitické
súvislosti
Kazachstan, jeho surovinové zdroje, kľúčové postavenie v
stredoázijskom priestore
Štáty Turanskej nížiny. Uzbekistan, jeho kľúčové postavenie v regióne,
ekologické problémy v súvislosti s Aralským jazerom
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Úspešnosť v minulých rokoch:

