
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-bZXX-014/15 

Názov predmetu: Úvod do politickej a 

regionálnej geografie 

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

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  3 (P1/S2)      Za obdobie štúdia:  39  

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 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.  

 

Priebežné hodnotenie:  

V priebehu semestra študent vypracuje 5 individuálnych základných zadaní zameraných na 

mapovanie konkrétnych politicko-geografických javov (špecifických hraničných situácií, 

vývoja politickej mapy sveta, vývoja administratívneho členenia) preberaných na predmete. 

Každé zadanie je hodnotené max. 5 bodmi (5 b - výborne (vynikajúce výsledky), 4 b - veľmi 

dobre (nadpriemerné výsledky), 3 b - dobre (priemerné výsledky), 2 b - uspokojivo (prijateľné 

výsledky), 1 b - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá)) - celkovo tvorí hodnotenie 

zadaní 66 % priebežného hodnotenia, zvyšných 34% zohľadňuje aktivitu a priebežnú prípravu 

na cvičenia. Vypracovanie všetkých 5 zadaní aspoň na minimálnej úrovni a zároveň celkový 

zisk najmenej 25 % priebežného hodnotenia je nevyhnutnou podmienkou účasti študenta na 

záverečnom hodnotení.  

 

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 politickej geografie so zameraním na vznik a smery 

politickej geografie, jej obsah a predmet. Cieľom je oboznámenie sa a pochopenie základného 

politicko-geografického vývoja sveta so zameraním na súčasné, resp. nedávne obdobie na 

príklade aplikácií politicko-geografických teórií a geopolitických prístupov. Absolvent dokáže 

zhodnotiť základné faktory ovplyvňujúce  geopolitické zmeny v nedávnej minulosti i súčasnosti, 

najmä na príklade Slovenskej republiky, či jej geograficky blízkych krajín. Absolvent má 



elementárny prehľad vývoja regionálnej geografie, jej základných teoreticko-metodologických 

problémov a prístupov k regionálno-geografickým syntézam v súčasnej geografii. 

Stručná osnova predmetu:  

 Postavenie politickej geografie v systéme geografických vied, vývoj politickej 

geografie, základné smery a koncepcie politickej geografie, teoreticko-metodologické 

východiská politickej geografie 

 Stručný náčrt teoreticko-metodologických východísk geopolitiky, hlavné smery a školy 

geopolitického myslenia, súčasná geopolitika a jej najnovší vývoj 

 Vybrané atribúty štátu z hľadiska politickej geografie, územie štátu, forma štátu, 

vnútorná organizácia štátu, základy volebnej geografie, štátna moc a suverenita štátu, 

obyvateľstvo štátu 

 Politické hranice, vytyčovanie hraníc, typológia hraníc, funkcia hraníc, hierarchická 

úroveň politických hraníc, premenlivosť hraníc, špecifické hraničné situácie 

 Nadštátne integračné zoskupenia a medzinárodné organizácie, univerzálne nadštátne 

integračné zoskupenia a medzinárodné organizácie 

 Regióny v politickej geografii, historické regióny ako dôsledok vývoja politickej mapy 

územia, historické regióny Slovenska a ich postavenie vo vnímaní geografického 

priestoru Slovenska, historické regióny Európy a ich postavenie vo vnímaní 

geografického priestoru Európy 

 Vývoj politickej mapy Európy, kvalitatívny vývoj foriem štátu z chronologického 

hľadiska, základný systém vývoja priestorového systému štátov v Európe, základný 

systém geopolitických vzťahov v Európe v širšom časopriestorovom kontexte, 

predpoklady postavenia Slovenska v tomto systéme,  

 Vývoj politickej mapy sveta, základné vývojové tendencie politicko-teritoriálneho 

rozdelenia sveta v časopriestorovom kontexte, vznik a vývoj koloniálneho systému ako 

základu formovania súčasného rozdelenia sveta, základné princípy formovania 

súčasných štátnych hraníc vo svete 

 Vývoj regionálnej geografie vo svete a na Slovensku, objekt a predmet štúdia regionálnej 

geografie, klasifikácia regiónov v regionálnej geografii, charakteristika vybraných 

metód výskumu v regionálnej geografii 

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

geografie. Bratislava (Univerzita Komenského). 

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

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

Ištok, R. (2003). Politická geografia a geopolitika. Prešov (Prešovská univerzita v Prešove). 

Ištok, R., Koziak, T., Hudeček, T., Mattová, I. (2010). Geopolitika, globalistika, medzinárodná 

politika. Prešov (Prešovská univerzita v Prešove). 

Jones M., Jones R., Woods M., Whitehead M., Dixon D., Hannah M. (2015). An Introduction 

to Political Geography: Space, Place and Politics. London (Routledge). 

Kazanský, R., Ivančík, R. (2016). Základné teoretické východiská pre štúdium geopolitiky. 

Banská Bystrica (Univerzita Mateja Bela). 

Aktuálne vedecké články 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  

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

Poznámky:  predmet sa poskytuje len v letnom 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. 

 

 


