
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-001/21 

Názov predmetu: Geografia sveta v 21. storočí 

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

blokovo  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2 

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

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

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

Viedeň / Budapešť  

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) 14-16 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 50 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvovaním predmetu študenti získajú teoretické a praktické znalosti o regionálnej štruktúre 

sveta a základných premenách jednotlivých krajín a regiónov Zeme. Získajú prehľad 

o aktuálne prebiehajúcom dianí vo svete po stránke ekonomickej, religióznej, zdravotnej, 

demografickej a i. Študenti budú schopní samostatne interpretovať dáta a vytvárať tematické 

mapy, napr. smerovanie spoločných politík, hospodársky progres, konflikty a spolupráca 

jednotlivých krajín a kriticky ich zhodnotiť. V teréne interpretovať javy, ktoré identifikujeme 

v niektorom z cieľových miest geografickej exkurzie (Viedeň, Budapešť) – súčasť výučby. 

Súčasť exkurzie je aj návšteva a prednáška vo významnej vzdelávacej alebo vedeckej inštitúcii 

(Viedeň, Budapešť). 

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

 Svet v dátach (využívanie digitálnych a mobilných aplikácií pri zisťovaní a komparácii 

geografických údajov) 

• Zdroje informácií o svete v digitálnom prostredí internetu. Odporúčané informačné 

portály, základné informácie o krajinách sveta a užitočné online prostredie na ich 

verifikáciu. 

 Vizualizácia a interpretácia dát o svete na mapách 

• Možnosti vizualizácie údajov o svete a technické prostredie na jej realizáciu.  

• Praktické vytváranie odborných alebo ilustračných výstupov z rozsiahlych databáz.    

 Súčasné regióny Zeme a ich transformácia 

• Rôzne prístupy ku kreácii regiónov Zeme, ich filozofia a význam.  

• Perspektívne premeny v štruktúre regiónov Zeme vychádzajúce z najvyužívanejších 

analytických geografických prác. 

 Historicko-geografické premeny sveta a geopolitický vývoj vo svete 21.storočia 

• príčiny a dôsledky formovania geopolitického usporiadania moderného sveta – 

klasická geopolitika a reálny politický vývoj sveta – rozdelenie na bohatý sever 

a chudobný juh, bipolárne rozdelenie sveta a prechod k multipolárnemu rozdeleniu 

sveta 

• vývoj sveta na prelome milénií – príčiny vzniku nových krízových oblastí, 

transformácia medzinárodných vzťahov, zmeny na politickej mape sveta a ich 

dôsledky 

• svet na prahu 21. storočia – vojna proti terorizmu a jej dôsledky, vznik nových 

problémov, presun ťažísk moci a jeho dôsledky, kolabujúce štáty versus integračné 

zoskupenia  

 Podoby súčasného sveta - ekonomické premeny 

• charakteristické črty súčasnej svetovej ekonomiky; meniace sa lokalizačné 

podmienky, informačná spoločnosť, globalizácia svetovej spoločnosti  



• priestorové zmeny vo svetovej ekonomike; nástup nových tranzitívnych ekonomík, 

staré a nové ekonomické priestory 

• dôsledky globalizácie ekonomiky – vývoj svetového obchodu, doprava v globálnom 

meradle, konflikty o zdroje, súperenie o trhy 

 Výzvy a problémy súčasného sveta  

• etnická a religiózna štruktúra obyvateľstva a jej vplyv na konflikty a bežný život 

populácie – ohniská súčasných etnických a náboženských konfliktov vo svete – 

príčiny, súvislosti, dôsledky 

• pandémia a jej dopad na regióny sveta 

• environmentálne hrozby a reakcie regiónov Zeme 

 Terénny blok (voliteľný online alebo výjazdom): Exkurzia do miest Viedeň/ Budapešť 

(fungovanie vnútorných vzťahov miest a ich aglomerácií) 

 Návšteva významných inštitúcií, napr. OSN, univerzity a prednášky o celosvetovo 

významných témach – upresnenie podľa charakteru inštitúcie (online alebo v reálnom 

prostredí)   

 Geografická analýza a interpretácia cestovného ruchu vo vybratom meste (Viedeň, 

Budapešť) 

Poznámka – exkurzia sa uskutoční pre tých, ktorí sa budú voliteľne chcieť zúčastniť 

výjazdu do jedného z uvedených veľkomiest. Ostatní budú spoznávať dané lokality 

virtuálne. 

Odporúčaná literatúra:  
Anděl, J., Bičík, I., Bláha, J. D. (2019). Makroregiony světa - nová regionální geografie. 

Praha (Karolinum). 

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. et al. (2014). Geografia Ázie. Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave). 

Gurňák, D. et al. (2019): 30 rokov transformácie Slovenska. Bratislava (Univerzita 

Komenského v Bratislave). 

Gurňák, D. et al. (2021). Geografia Afriky. Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave). 

Huntington, S. P. (2001). Střet civilizací. Praha (Rybka Publishers). 

Marshall, T. (2015). V zajatí geografie. (Premedia). 

Tesař, F. (2007). Etnické konflikty. Praha (Portál). 

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

Slovakia). 

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

Aktuálne vedecké články 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  

Slovenský a český jazyk 

Poznámky:   predmet sa poskytuje len v letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od 

zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 
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Vyučujúci:  
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD, doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., doc. RNDr. František 

Križan, PhD.,  Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., Mgr. Martin Šveda, PhD., RNDr. Katarína 

Danielová, PhD., doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., 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. 

 

 


