
Informačný list predmetu (v štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z .z.) 

 

Vysoká škola:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

Kód predmetu:  

PriF.KRGRR/N-bZVS-009/15 

Názov predmetu: Historická geografia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prezenčné štúdium (kombinovaná forma), prednášky   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  3 (P3)      Za obdobie štúdia:  39 

Metóda štúdia: denná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Hodnotenie predmetu je rozdelené na dve časti - priebežné hodnotenie počas semestra a 

záverečné hodnotenie v závere semestra.  

 

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra študent absolvuje jedno priebežné testovanie z preberaného učiva. 

Priebežný test je hodnotený percentuálne nasledovne: veľmi úspešný (viac ako 60 %), úspešný 

(50 – 59 %), podpriemerný (40 – 49 %), neúspešný (20 – 39 %), základná neznalosť – 

neabsolvovanie testu (menej ako 20 %). V prípade neúspešného absolvovania alebo 

neabsolvovania priebežného testu sa zvyšuje požadované minimum na záverečnom teste.  

 

Záverečné hodnotenie: 

Vykoná na základe písomného testu, ktorý má teoretickú i praktickú časť. Minimálna 

požadovaná úspešnosť v teste je 50 % z maxima bodov.  

 

Celkové hodnotenie:  

Určí sa, ak je splnené na minimum priebežné i záverečné hodnotenie tak, že sa sčítajú 

percentuálne zisky priebežného i záverečného hodnotenia v nasledovnom pomere: 30 % 

celkového hodnotenia tvorí priebežné hodnotenie a 70 % celkového hodnotenia tvorí 

záverečné hodnotenie. Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať celkovo: 100 – 90 %, na 

B: 89 – 80 %, na C: 79 – 70 %, na D: 69 – 60 %, na E: 59 – 50 %.  

Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 50 % celkového hodnotenia.  

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent predmetu získa základný prehľad o historicko-geografickom vývoji Európy s 

dôrazom na strednú Európu od praveku až po polovicu 20. storočia. Vývoj ostatného sveta je 

výberovo sledovaný až od obdobia novoveku. Cieľom je pochopenie základných historicko-

geografických súvislostí, ktoré mali zásadný význam pre formovanie politickej, ekonomickej, 

mocenskej a kultúrnej diferenciácie súčasného sveta. 

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod do štúdia historickej geografie (postavenie v systéme vied, predmet štúdia, 

čiastkové disciplíny historickej geografie, metódy a pramene historicko-geografického 

výskumu, vývoj historickej geografie ako vedy) 

 Pravek: stručná charakteristika vzniku a vývoja ľudstva, periodizácia obdobia praveku, 

základné etapy premien prírodnej a kultúrnej krajiny Európy 



 Starovek: vznik štátov - orientálne despocie – Blízky východ, grécko-rímska civilizácia 

- jej vznik a vývoj, politická organizácia, spoločnosť, sídelná štruktúra, hospodárstvo, 

obchod, dedičstvo starovekých civilizácií pre nasledovné obdobia vývoja  

 Stredovek: feudálny štát, spoločnosť, osídlenie, hospodárstvo, vývoj politickej mapy 

Európy v stredoveku, vývoj sveta islamu v stredoveku 

 Slovensko v období stredoveku: Veľká Morava, Slovensko v stredovekom Uhorsku, 

vývoj osídlenia, vznik miest, hospodárstvo, politický vývoj do r. 1526 

 Svet na prahu novoveku: celosvetové rozloženie mocenských síl, vznik veľmocenského 

systému, mocenské a náboženské boje v Európe 16.-18. storočia: reformácia a 

protireformácia, mocenské boje o zachovanie rovnováhy v Európe 

 Slovensko v ranom novoveku, politický vývoj, vývoj osídlenia, hospodárstva, reformy v 

18. storočí  

 Vznik občianskej spoločnosti, buržoázne revolúcie, nacionalizmus: buržoázne 

revolúcie a ich význam pre vývoj spoločnosti, priemyselná revolúcia a jej význam pre 

premeny spoločnosti, nacionalizmus v stredovýchodnej Európe, eskalácia etnického 

napätia v Európe, ohrozenie dynastických impérií, vývoj Európy v 19. stor.  

 Kríza imperializmu: boj o prerozdelenie sveta v I. a II. svetovej vojne, zánik 

veľmocenského systému, nástup superveľmocí 

 Slovensko v 19. a 20. storočí: postavenie slovenského národného hnutia v rámci 

monarchie, vývoj územia Slovenska v 19. a prvej pol. 20. storočia, vývoj osídlenia, 

hospodárstva, rozpad Rakúsko-Uhorska, Slovensko a I. ČSR, 2. svetová vojna 

a Slovensko 

 Vybrané prípadové štúdie historicko-geografického výskumu v svetovej 

a stredoeurópskej historickej geografii a ich aplikácia 

Odporúčaná literatúra:  
Gurňák, D. (2019). Štáty v premenách storočí - Svetové, európske, slovenské a české dejiny 

najstarších čias do súčasnosti. Bratislava (Mapa Slovakia Plus). 

Kónya, P. a kol. (2013). Dejiny Uhorska (1000-1918). Prešov (Prešovská univerzita). 

Kršák, P. a kol. (2009). Ottov historický atlas Slovensko. Praha (Ottovo nakladatelství). 

Semotanová, E., Chromý, P., Kučera, Z. (2019). Historická geografie. Tradice a modernita. 

Praha (Historický ústav AV ČR). 

Aktuálne vedecké články 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský a český 

Poznámky:  predmet sa poskytuje len v zimnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


