
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-XXXX-002/21 

Názov predmetu: Praktická geografia pre 

prírodovedcov 

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

blokovo, terénne cvičenie – výklad, online terénne cvičenie– výklad, praktické analýzy krajiny  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 

Týždenný:  2 (P1/S1)      Za obdobie štúdia:  26 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Súčasťou predmetu je exkurzia alebo online návšteva (spoznávanie Bratislavy) 

Hodnotí sa na základe seminárnej práce. 

Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

A (100 – 90 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 19-20 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky výborne napísaná. Obsahuje 

vhodne zaradené a výborne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra 

práce je logická a originálna. V práci sú výborne aplikované teoretické prístupy a koncepty, 

pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené vlastné, 

originálne názory. 

B (89 – 80 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 17-18 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje 

vhodne zaradené a dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra 

práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj 

logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory. 

C (79 – 70 %) - dobre (priemerné výsledky) 1-16 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje 

dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a 

správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je 

logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú 

uvádzané logicky podložené názory, ale sú len čiastočné. 

D (69 – 60 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) 12-13 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. 

Obsahuje podpriemerne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 



Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce má 

menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy a koncepty. V 

záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné.  

E (59 – 50 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 10-11 bodov 

Formálna stránka:  Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. 

Obsahuje formálne podpriemerne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky, ktorých je 

minimum. Použitá literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah 

seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú čiastočne splnené. Štruktúra 

práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré teoretické prístupy a koncepty. V 

záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné. 

Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 50bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvovaním predmetu študenti získajú teoretické a praktické znalosti základov geografie, 

ktoré sa zameriavajú na celé spektrum geografických aplikácií na mobiloch a PC (orientácia 

na Zemi a na oblohe). Získajú prehľad a zručnosti vo vizualizácii a interpretácii 

geografických dát a na základe nich aj tvorbu tematických priestorovo zameraných máp. 

Študenti získajú prehľad v súčasnom smerovaní regionálneho plánovania a plánoch obnovy 

SR v nasledujúcich rokoch. Študenti budú schopní samostatne identifikovať, analyzovať 

a interpretovať geografické javy v teréne. Súčasťou predmetu je exkurzia po Bratislave alebo 

regióne západného Slovenska. 

Stručná osnova predmetu (6 stretnutí prezenčne ostatná výučba blokovo):  

 Orientácia vo svete a na oblohe (využívanie digitálnych a mobilných aplikácií pri 

praktických geografických zadaniach) 

• Určovanie geografickej polohy aplikáciami a na mapách. Ich porovnanie 

a doplnenie ďalšími charakteristikami (nadmorská výška, meteorologické 

špecifikácie a i.)  

• Vytýčenie a porovnávanie trás k vybratým lokalitám pomocou aplikácií 

(googlemaps, here, mapy.cz, maps.me a iné). 

• Technika online spoznávanie vybratých lokalít na svete a jej osobitosti.  

• Identifikácia objektov na oblohe a ich špecifík (zmena oblohy počas roka, Slnko, 

Mesiac, planéty).   

 Tematické mapy - ich vytváranie a interpretácia, mapovanie v teréne 

• Čo sú to tematické mapy, ich druhy a spôsoby využitia nielen v geografickej praxi 

• Základy grafického a kartografického vyjadrovania – grafické premenné, základy 

mapového jazyka – tvorba mapových znakov, charakteristiky a klasifikácia 

mapových znakov, interpretácia mapových znakov, tvorba a interpretácia 

vysvetliviek k mapám 

• Vyjadrovacie metódy v tematickej kartografii – možnosti a limity ich aplikácie, 

riziká zavádzania a dezinterpretácie v kartografickom vyjadrovaní; problémy 

kartografického vyjadrenia rôznych druhov javov 

 Vizualizácia a interpretácia dát 

• Rôzne spôsoby vizualizácie dátových súborov pre účely ich analýzy a interpretácie. 

• Porovnanie výhod jednotlivých prístupov k vizualizácii dát a ich využitia pri 

prezentácii výsledkov výskumov alebo dátových súborov.  

 Analýza terciérneho sektoru  

• Základy medicínskej geografie (metódy a interpretácia stavu v regiónoch Zeme) 

• Analýza obchodných väzieb vo svete a na Slovensku (potravinové púšte, 

globalizácia trhu, fair trade a i.)  



• Cestovný ruch a jeho perspektívy (vplyv pandémie a iných limitujúcich faktorov, 

budúcnosť turizmu) 

 Regionálny rozvoj, projekty a projektovanie 

• Základné prvky regionálneho rozvoja, komparácia regiónov z hľadiska ich 

rozvoja. 

• Vytváranie a využívanie projektov pre regionálny rozvoj. 

 Geografická analýza a interpretácia v teréne poprípade prezenčne v učebni (Bratislava, 

iný región v SR): 

• Identifikácia a zhodnotenie prvkov prírodnej krajiny v konkrétnom regióne, ich 

význam pre dlhodobo udržateľný rozvoj daného regiónu, limity a potenciál 

vybraných fyzickogeografických faktorov v miestnej krajine pre rozvoj regiónu 

v konkrétnych aspektoch 

• Zmeny krajiny – transformácia prírodnej krajiny miestneho regiónu na kultúrnu, 

prvky historickej kultúrnej krajiny, aktuálne trendy premeny miestnej krajiny, 

dynamika zmien v miestnej krajine 

• Súčasná kultúrna krajina, identifikácia a analýza prejavov základných 

dynamických procesov v jej formovaní a ich konkrétne prejavy v miestnej krajine: 

 vnútorné vzťahy v regióne 

 zmeny v osídlení a zástavbe regiónu - urbanizácia verzus suburbanizácia 

 ekonomické aktivity regiónu – ich prejavy v krajine, vzťahy a dôsledky 

 obslužnosť regiónu - dostupnosť a dopravná infraštruktúra, služby, 

cestovný ruch ako významný faktor rozvoja regiónu – potenciál a limity 

rozvoja, dôsledky na miestny rozvoj 

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

české dejiny na politických mapách od najstarších čias do súčasnosti. Bratislava (Mapa 

Slovakia Plus). 

Gurňák, D., Blažík, T., Lauko, V. (2007). Úvod do politickej geografie, geopolitiky a 

regionálnej geografie. Bratislava (Univerzita Komenského). 

Hobbs, J. J., Salter, C. L. (2006). Essentials of World Regional Geography. Southbank 

(Thomson Learning). 

Karolčík, Š., Balážovič, Ľ. (2020). Základy kartografie, GIS a DPZ pre učiteľov. Harmanec 

(VKÚ Harmanec). 

Kršák, P. a kol. (2015). Ottov historický atlas Slovenska. Bratislava (Ottovo nakladatelství). 

Pravda J., Kusendová, D. (2007). Aplikovaná kartografia. Bratislava (Geo-grafika). 

Labanca, N. (2009). Válečné konflikty dneška – od roku 1945 do současnosti. Praha (Fortuna 

Libri). 

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na nové programové obdobie po roku 2020.    

Dostupné na: https://www.nro.vicepremier.gov.sk/regionalny-rozvoj/index.html 

Plán obnovy Slovenska, 2021. Dostupné na: https://www.planobnovy.sk/dokumenty/ 

Švecová, A., Rajčáková, E., Štefkovičová, P. (2019). Sociálno-ekonomická úroveň regiónov 

Slovenska. In: Gurňák, D. (ed.). 30 rokov transformácie Slovenska. Bratislava (Univerzita 

Komenského v Bratislave), pp. 393-422. 

Šveda, M., Šuška, P. (eds.) (2019). Suburbanizácia: Ako sa mení zázemie Bratislavy. 

Bratislava (Geografický ústav SAV). 

Tolmáči, L., Magula, A. (2019). Slovensko, školský geografický atlas. Bratislava (Mapa 

Slovakia). 

Tolmáči, L., Magula, A. (2021). Svet v dátach 2020. Bratislava (Mapa Slovakia). 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  

slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku) 



Poznámky:   predmet sa poskytuje len v zimnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD, doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., doc. RNDr. František 

Križan, PhD.,  doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., Mgr. Martin 

Šveda, PhD., RNDr. Katarína Danielová, PhD., RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD., RNDr. 

Angelika Švecová, PhD., Mgr. Rastislav Cákoci, PhD., Mgr. Michala Sládeková Madajová, 

PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


