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RNDr. Tibor Blažík, PhD. - Britské ostrovy

Írsko - štruktúra obyvateľstva podľa používaného jazyka (aspoň na úrovni
grófstiev) (2011 a neskôr)
Írsko - štruktúra obyvateľstva podľa náboženstva (aspoň na úrovni grófstiev)
(2011 a neskôr)
Severné Írsko - štruktúra obyvateľstva podľa náboženstva (aspoň na úrovni
okresov) (2011 a neskôr)
Anglicko - štruktúra obyvateľstva podľa náboženstva (aspoň na úrovni grófstiev)
(2011 a neskôr)
Škótsko - štruktúra obyvateľstva podľa používaného jazyka (aspoň na úrovni
správnych oblastí) (2011 a neskôr)
Škótsko - štruktúra obyvateľstva podľa náboženstva (aspoň na úrovni správnych
oblastí) (2011 a neskôr)
Wales - štruktúra obyvateľstva podľa používaného jazyka (aspoň na úrovni
správnych oblastí) (2013)
Ekonomická úroveň regiónov NUTS 2 na Britských ostrovoch (HDP,
nezamestnanosť)

Jaroš

7.3.

Náboženské zloženie obyvateľstva strednej a stredovýchodnej Európy pravoslávna a gréckokatolícka cirkev (Pobaltie, Poľsko, Česko, Slovensko,
Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Rumunsko) - kartodiagram na úrovni štátov
kombinovaný s kartogramom aspoň na úrovni krajov/žúp/spolkových krajín (2011)

7.3.

Náboženské zloženie obyvateľstva strednej a stredovýchodnej Európy - islam
(Pobaltie, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Rumunsko) kartodiagram na úrovni štátov 2011

7.3.

Poľské menšiny na Ukrajine, v Bielorusku a Litve, Slovensku a Česku kartogramy na úrovni krajov/oblastí/okresov po r. 2000

7.3.

Richard

ZRR

Veronika ZRR

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. - Stredná Európa II.

7.3.

7.3.

ZRR

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. - Stredná Európa I.

Maďari v strednej Európe - rozmiestnenie maďarských menšín v susedných
štátoch Maďarska (Slovensko, Ukrajina) - kartogram aspoň na úrovni okresov
(2011), grafy
Maďari v strednej Európe - rozmiestnenie maďarskej menšiny v susedných
štátoch Maďarska (Rumunsko) - kartogram aspoň na úrovni žúp (2011)
Maďari v strednej Európe - rozmiestnenie maďarských menšín v susedných
štátoch Maďarska (Srbsko, Chorvátsko) - kartogram aspoň na úrovni občín (2011),
grafy
Maďari v strednej Európe - rozmiestnenie maďarských menšín v susedných
štátoch Maďarska (Slovinsko, Rakúsko) kartogram aspoň na úrovni okresov
(2011), grafy
Maďarsko - národnostné zloženie v súčasnosti kartodiagram na úrovni žúp,
Boris
(2011), grafy
Rumunsko - národnostné zloženie v súčasnosti - kartodiagram na úrovni žúp
Čižmárová
(2011), grafy

Náboženské zloženie obyvateľstva strednej a stredovýchodnej Európy - rímskokatolícka cirkev (Pobaltie, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko,
Fogašová
Slovinsko, Rumunsko - kartodiagram na úrovni štátov kombinovaný s kartogramom
na úrovni krajov/žúp/spolkových krajín (2011)
Náboženské zloženie obyvateľstva strednej a stredovýchodnej Európy protestantské cirkvi (Pobaltie, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko,
Slovinsko, Rumunsko) - kartodiagram na úrovni štátov kombinovaný s kartogramom
aspoň na úrovni krajov/žúp/spolkových krajín (2011)

7.3.

Samuel

Odsun Nemcov v r. 1944-1947 zo stredovýchodnej Európy (Pobaltie, Poľsko,
Československo, Maďarsko, Rumunsko, Juhoslávia) - líniový kartodiagram s
uvedením hodnôt
Nemecká menšina v strednej a východnej Európe do 1938 (Poľsko, pobaltské
krajiny, Sovietsky zväz, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Juhoslávia) kartogram (podiel na obyvateľstve) + kartodiagram (absolútny počet) - na úrovni
štátov, prípadne ich častí (v rámci Nemecka)
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Nemecká menšina v strednej a východnej Európe - súčasný stav (Poľsko,
pobaltské krajiny, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Česko, Slovensko, Maďarsko,
Rumunsko, býv. Juhoslávia), - kartogram (podiel na obyvateľstve) + kartodiagram
(absolútny počet) - na úrovni štátov
Poľskí imigranti v krajinách EÚ (akutálny stav)
Ekonomická úroveň regiónov NUTS 3 v stredovýchodnej Európe (Česko, Poľsko,
pobaltské krajiny, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko)

RNDr. Tibor Blažík, PhD. - Francúzsko, Benelux, Švajčiarsko

Belgicko - Valónsko - jazykové zloženie obyvateľstva - kartodiagram aspoň na
úrovni provincií
Belgicko - Flámsko a Brusel - jazykové zloženie obyvateľstva - kartodiagram aspoň
na úrovni provincií
Benelux - podiel imigrantov na obyvateľstve - kartodiagram - (čo najpodrobnejšie)
Ševčíková
na úrovni štátov (krajina pôvodu).
Francúzsko, národnostné menšiny (Bretónci, Baskovia, Alsasania, Korzičania) Tibenský
kartogramy aspoň na úrovni departmentov
Ekonomická úroveň regiónov NUTS 3 vo Francúzsku, Švajčiarsku a krajinách
Saganová
Beneluxu

Natália

ZRR

Martin

ZRR

Michaela ZRR

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. - východná Európa a Pobaltie

Moldavsko - národnostné zloženie - kartogram väčšinového obyvateľstva čo
najpodrobnejšie (2011), kartodiagramy zloženia
Ukrajina - národnostné zloženie - kartodiagramy na úrovni oblastí (2001)
Estónsko - národnostné zloženie - kartodiagramy na úrovni regiónov (2011)
Estónsko - náboženské zloženie - kartodiagramy na úrovni regiónov (2011)
Litva - národnostné zloženie - kartodiagramy na úrovni regiónov (2011)
Litva - náboženské zloženie - kartodiagramy na úrovni regiónov (2011)
Lotyšsko - národnostné zloženie - kartodiagramy na úrovni regiónov (2011)

Hnatová

Petronela ZRR

Ondrušková
Bortelová

Simona
Ivana

ZRR
ZRR

Matej

ZRR

Sára

ZRR

Jakub

ZRR

Ivan

ZRR

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. - Európske Rusko a severný Kaukaz

Povolžské republiky v Rusku. (Baškirská, Kalmycká, Tatárska, Marijská,
Mordvinská, Čuvašská, Komijská, Udmurtská) - národnostné zloženie - kartogramy
väčšinového obyvateľstva čo najpodrobnejšie, kartodiagramy národnostnej
štruktúry obyv. na úrovni republík
Dagestan - národnostné zloženie - kartogramy väčšinového obyvateľstva čo
Švitel
najpodrobnejšie, kartodiagram národnostnej štruktúry obyv. na úrovni republiky
Čečensko, Ingušsko, Alania - národnostné zloženie - kartogramy väčšinového
obyvateľstva čo najpodrobnejšie, kartodiagram národnostnej štruktúry obyv. na úrovni
republiky
Kabardsko-Balkarsko, Karačajevsko-Čerskessko, Adygejsko - národnostné
zloženie - kartogramy väčšinového obyvateľstva čo najpodrobnejšie, kartodiagram
národnostnej štruktúry obyv. na úrovni republiky

RNDr. Tibor Blažík, PhD. - Pyrenejský a Apeninský pol.

Baskovia - rozšírenie v Španielsku - kartogramy podielu na obyvateľstve na čo
najpodrobnejšej úrovni
Katalánci - rozšírenie v Španielsku - kartogramy podielu na obyvateľstve na čo
najpodrobnejšej úrovni
Južné Tirolsko - národnostné zloženie - kartogram - väčšinové obyvateľstvo na čo
najpodrobnejšej úrovni
Aosta - národnostné zloženie - kartogram - väčšinové obyvateľstvo na čo
najpodrobnejšej úrovni
Taliansko - podiel imigrantov na obyvateľstve - kartogram aspoň na úrovni
regiónov
Ekonomická úroveň regiónov NUTS 2 v Španielsku, Portugalsku, Taliansku a na
Lenartová
Malte

RNDr. Tibor Blažík, PhD. - Nemecko a Škandinávia

Ekonomická úroveň regiónov NUTS 2 v Nemecku v roku 1990 a v roku 2015
Nemecko-imigranti podľa krajiny pôvodu v spolkových krajinách 2015/2016
Kopčík
Nórsko, Švédsko, Fínsko, Rusko- Laponci, ich priestorové rozloženie a počty,
kartogram čo najpodrobnejšie
Nemecko - podiel pôvodných národnostných menšín ( Dáni, Frísi, Lužickí Srbi) na
obyvateľstve - kartogram čo najpodrobnejšie
Imigranti v Škandinávskych krajinách (Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko) Bacho
štruktúrovaný kartodiagram podľa krajín pôvodu - na úrovni štátov
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7.5.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. - Balkán

Bulharsko - národnostné menšiny - kartogram väčšinových národností (podľa
krajov), kartodiagram, štatistiky (2011)
Bulharsko - náboženské zloženie - kartogram väčšinových náboženstiev (podľa
krajov), kartodiagram, štatistiky (2011)
Ekonomická úroveň JV Európy na úrovni NUTS 3 - Rumunsko,
Bulharsko,Grécko, krajiny bývalej Juhoslávie, Albánsko, kartogramy HDP a pod.
Srbsko (okrem Kosova), národnostné menšiny - kartogram väčšinových
národností (podľa občín), kartodiagram, štatistiky (2011)
Chorvátsko, národnostné menšiny - kartogram väčšinových národností (podľa
občín), kartodiagram, štatistiky (2011)
Slovinsko, národnostné menšiny - kartogram väčšinových národností (podľa
občín), kartodiagram, štatistiky (2011)
Macedónsko, národnostné menšiny - kartogram väčšinových národností (podľa
občín), kartodiagram, štatistiky (2011)
Čierna Hora, národnostné menšiny - kartogram väčšinových národností (podľa
občín), kartodiagram, štatistiky (2011)
Albánsko, národnostné menšiny - kartogram väčšinových národností (podľa
občín), kartodiagram, štatistiky (2011)
Albánci v susedných štátoch (Grécko, Macedónsko, Kosovo, Čierna Hora) kartodiagramy, kartogramy na úrovni regiónov
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