
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-007/15 

Názov predmetu: Exkurzia po Slovensku 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: práca v teréne 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:        Za obdobie štúdia:  56 hodín (7 dní) 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie a kredity udelená na základe účasti a aktivity študenta počas exkurzie. 

 

Vypracovanie a prezentácia referátu: 0-20 bodov 

A (18 -20 bodov): Jasný a názorný výklad. Originálne predstavuje tému. Požadovaný rozsah 

je v rámci zadanej tolerancie. Teoretické prístupy a koncepty sú kriticky predstavené, logicky 

analyzované, s dostatočným počtom argumentov. Vlastné názory sú jednoznačne podložené, 

prakticky aplikované a prinášajú originálne závery vychádzajúce z predstavených teórií. 

Originálna a komplexná prezentácia.  

B (16-17 bodov): Jasný a názorný výklad. Ucelene predstavuje tému. Rozsah v rámci zadanej 

tolerancie. Teoretické prístupy a koncepty sú predstavené, pričom sú aj logicky analyzované, s 

niekoľkými argumentmi. Téma je prakticky aplikovaná a prináša závery vychádzajúce z 

predstavených teórií. Komplexná prezentácia. 

C (14-16 bodov): Jasný výklad. Predstavuje základy témy. Rozsah prezentácie v rámci zadanej 

tolerancie. Teoretické prístupy a koncepty sú predstavené, pričom sú čiastočne analyzované. 

Téma je prakticky aplikovaná a prináša závery vychádzajúce z predstavených teórií. Slabšia 

rétorika. 

D (12-13 bodov) Prezentácia je účelová. Predstavuje základy témy. Rozsah v rámci zadanej 

tolerancie. Teoretické prístupy a koncepty sú predstavené, pričom nie sú analyzované. Téma 

je prakticky aplikovaná ale neprináša závery vychádzajúce z predstavených teórií. Slabšia 

rétorika. 

E (10-11 bodov) Prezentácia je účelová. Predstavuje vybraté prvky skúmanej témy. Rozsah v 

rámci zadanej tolerancie. Vybraté teoretické prístupy a koncepty sú predstavené, pričom nie 

sú analyzované. Téma nie je prakticky aplikovaná a neprináša závery vychádzajúce z 

predstavených teórií. Slabá rétorika a názornosť. 

 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý nevypracuje referát alebo referát nebude mať 

požadovanú kvalitu. 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent si prehĺbi a rozšíri praktické poznatky o Slovensku formou aktívnej účasti a 

vzdelávania priamo v teréne, získa schopnosti viesť rôzne formy terénnej práce a výskumu. 

Získa schopnosť komparácie jednotlivých regiónov Slovenska a interpretácie 

najvýznamnejších javov, ktoré v krajine možno pozorovať. 

Stručná osnova predmetu:  

 Percepcia štruktúry kultúrnej a prírodnej krajiny v ich vzájomnej interakcii.  



 Hodnotenie krajinných procesov a väzieb na príkladoch konkrétnych vybraných typov 

krajiny Slovenska.  

 Environmentálna problematika a problematiku regionálneho rozvoja.  

 Základné metódy terénneho výskumu, mapovania a merania v krajine. 

Odporúčaná literatúra:  
Lauko, V. a kol. (2013). Geografia Slovenskej republiky - humánna geografia. Bratislava 

(Geo-grafika). 

Lauko, V. (1997). Fyzická geografia Slovenska I. Bratislava (Prírodovedecká fakulta UK). 

Matlovič, R. a kol. (1998). Trasy za poznaním Slovenska. Prešov (ATA).  

Plesník, P. a kol. (1989). Malá slovenská vlastiveda. Bratislava (Obzor).  

Tolmáči, L., Lauko, V., Gurňák, D., Križan, F. (2008). Geografická exkurzia – nástroj 

praktického vzdelávania (Aplikácia na Slovensku). Bratislava (Iuventa). 

Literatúra zadávaná v závislosti od navštívených lokalít 

Aktuálne vedecké články 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský jazyk 

Poznámky:   predmet sa poskytuje len v letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., doc. RNDr. František Križan, PhD., doc. RNDr. Daniel 

Gurňák, PhD., Mgr. Martin Šveda, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


