
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-bZRG-058/15 

Názov predmetu: Geografia Európy – vybrané 

problémy a regióny 

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

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  5 (P3/S2)      Za obdobie štúdia:  65  

Metóda štúdia: denná  

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. 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: 

Za seminár môže študent získať maximálne 40 bodov.  

Minimálne musí získať 20 bodov (50 %).  

Podmienky na udelenie bodov za cvičenie: 

- aktívna účasť na cvičeniach s vhodnou domácou prípravou 

- absolvovanie priebežného hodnotenia vo forme písomných testov, každý z nich musí 

byť splnený minimálne na 50 % 

- odprezentovanie a odovzdanie vypracovanej seminárnej práce  

Kritéria kladené na seminárne práce: 

<90 – 100 %> 

Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je logická 

a originálna. V práci sú kriticky predstavené teoretické prístupy a koncepty, ktoré sú výborne 

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

vlastné, originálne názory. 

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. 

Prezentácia je originálna, komplexná, jasná a názorná, v rámci zadanej časovej tolerancie 

<80 - 90 %) 

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. 

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. 

Prezentácia je originálna, ucelená, jasná a názorná, v rámci zadanej časovej tolerancie 

<70 – 80 %) 

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. 



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. 

Prezentácia je priemerná (slabšia rétorika), predstavuje základy zadanej témy. Je v rámci 

zadanej časovej tolerancie 

<60 – 70 %) 

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. 

Seminárna práca je štylisticky a gramaticky uspokojivo napísaná. Obsahuje uspokojivo 

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

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

Prezentácia je uspokojivá (slabšia rétorika), je jasná, predstavuje základy zadanej témy. Je 

v rámci zadanej časovej tolerancie.  

<50 – 60 %) 

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. 

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. 

Prezentácia je podpriemerná, predstavuje len vybrané prvky zadanej témy, Je v rámci zadanej 

časovej tolerancie. 

 

Záverečné hodnotenie:  

Pozostáva zo záverečnej skúšky (skúška môže byť v ústnej alebo písomnej forme): 

Písomná aj ústna skúška pozostáva z troch častí, za každú časť môže študent získať 20 bodov, 

spolu 60 bodov. Minimálne kritérium na zvládnutie jednej časti je zisk 30 % bodov (6 bodov).  

Test alebo ústna skúška je úspešná, ak študent získa v súčte všetkých častí minimálne 50  % 

bodov  (30 bodov). 

Celkové hodnotenie skúšky je nasledovné: 

<54 – 60 bodov> <90-100 %> 

Písomný test je jasný, názorný a zrozumiteľný. Ústna odpoveď je jasná, zrozumiteľná, so 

správnou a správne použitou terminológiou. Študent originálne zodpovedá na predložené 

otázky. V odpovedi sú výborne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj logicky 

analyzované. Požadovaný rozsah odpovedí je primeraný. Písomný test je štylisticky 

a gramaticky výborne napísaný. V ústnej odpovedi študenti vyčerpávajúco zodpovedá zadané 

otázky, terminologicky, štylisticky správne a spisovne sa vyjadruje.  

<48 – 54 bodov) <80-90 %) 

V teste aj ústnej odpovedi sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj 

logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory. Študent vhodne 

zodpovedá na predložené otázky. Písomný test je štylisticky a gramaticky dobre napísaný. 

Ústny prejav je plynulý so správnou a primeranou štylistikou, študent sa vyjadruje spisovne a 

okamžite správne reaguje na doplňujúce otázky.  Požadovaný rozsah odpovedí je v rámci 

zadanej tolerancie. 

<42 - 48 bodov) <70-80 %) 

V písomnom teste a ústnej odpovedi sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty 

preberané na prednáškach a uvádzané v literatúre. V odpovediach sú uvádzané logicky 

podložené názory, ale sú len čiastočné. Písomná práca je štylisticky a gramaticky dobre 



napísaná. Pri ústnej odpovedi je požadovaný plynulý verbálny spisovný prejav so správnou 

a primeranou štylistikou. 

<36 - 42 bodov) <60-70 %) 

Písomný test aj ústna odpoveď v zásade  odpovedá na požadované otázky. Odpovede majú 

menšie nedostatky. V odpovediach chýbajú v odpovediach niektoré (nie zásadné) teoretické 

prístupy a koncepty. V niektorých prípadoch sú uvádzané len čiastočné odpovede, ktoré nie sú 

úplné. Písomný test je štylisticky a gramaticky uspokojivo napísaný. Pri ústnej odpovedi je 

verbálny prejav s primeranou štylistikou, študent dokáže reagovať na doplňujúce otázky. 

Písomný test obsahuje uspokojivo formálne zvládnuté prílohy.  

<30 – 36 bodov) <50-60 %) 

V písomnom teste sú v odpovediach (v ústnej odpovedi) čiastočne splnené požadované ciele. 

Odpovede majú menšie nedostatky. V odpovediach chýbajú niektoré teoretické prístupy 

a koncepty prebraté na prednáškach. Odpovede sú len čiastočné, niektoré  nie sú úplné 

a obsahujú pomerne značné nepresnosti, prípadne chybné závery. Odpovede v písomnom teste 

sú štylisticky a gramaticky podpriemerne napísané. V ústnej odpovedi sú nepresné termíny, 

nevhodná štylistika, sú potrebné doplňujúce otázky. Požadovaný rozsah odpovedí je v rámci 

zadanej tolerancie. Študent porozumel zadaniu a stručne charakterizoval niektoré z dôležitých 

faktov. 

 

Celkové hodnotenie vzniká súčtom bodov za záverečnú skúšku a seminár. 

Skúška môže byť realizovaná ústnou aj písomnou formou 

Na udelenie hodnotenia je potrebné získať:  

na A: <91 – 100> bodov,  

na B: <81 – 90) bodov,  

na C: <71 – 80) bodov,  

na D: <61 – 70)bodov,  

na E: <50 – 60) bodov.  

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

Výsledky vzdelávania:  
Študent navštevujúci predmet by mal mať základné poznatky o faktografii Európy, vie ju 

stručne charakterizovať, určiť faktory, ktoré ju ovplyvňujú po prírodnej aj 

humánnogeografickej stránke. Ovláda všeobecné zákonitosti fungovania prírodných, ako aj 

humánnogeografických procesov.  

 

Absolvent predmetu bude vedieť 

 rozdeliť Európu na jednotlivé regióny na základe ich prírodných a kultúrno-historických 

špecifík vrátane geopolitických súvislostí 

 pochopiť a vzájomne porovnať jednotlivé regióny a zároveň identifikovať príčiny 

rozdielnosti a podobnosti regiónov, ako aj subregiónov 

 určiť faktory, ktoré vplývajú na vývoj jednotlivých regiónov 

 vyhodnotiť trendové trajektórie európskych regiónov v rámci ich aktuálnej perspektívy 

 orientovať sa v aktuálnych problémových oblastiach a kľúčových problémoch 

vybraných krajín (vrátane etnických, náboženských a politických tenzií), poznať ich 

príčiny, ale aj možné následky 

 vedieť získať a kriticky zhodnotiť dostupné dáta a informácie o regiónoch 

Stručná osnova predmetu:  
Cieľom predmetu je oboznámit študentov s vybranými regiónmi Európy a ich 

prírodnými, demografickými, ekonomickými, politickými a kultúrnymi špecifikami. 

Dôraz sa kladie na postihnutie najpodstatnejších problémov, vrátane etnických, 

náboženských a politických konfliktov a tenzií, ktoré v minulosti regióny ovplyvňovali, 



alebo sa s nimi v súčasnosti potýkajú. Dôležité je aj identifikovanie hrozieb a rizík 

(prírodných aj humánnogeografických), ktorým regióny môžu v budúcnosti čeliť, ich 

príčinám, následkom a možným protiopatreniam.  V rámci výučby je kľúčová práca 

s relevantnými zdrojmi, ich kritické zhodnotenie a správna interpretácia v primeranej 

audio-vizuálnej forme  

 Severná Európa – špecifiká prírodných podmienok a ich vplyv na hospodárstvo 

regiónu, vyspelý sociálny systém, problémy menšín 

 Problémy obyvateľstva, hlavne začleňovanie minorít v Severnej Európe, dôraz na 

ekologizáciu života 

 Vyspelá západná Európa – príčiny vyspelosti, minulé a súčasné trendy v hospodárstve, 

riziká klimatických zmien na hospodárstvo vybraných oblastí regiónu 

 Adaptačné stratégie demografických zmien západnej Európy, starnutie obyvateľstva, 

problematika menšín a separatizmu, cieľový región imigrácie, problematika 

integrovania imigrantov, vnútorné problémy vybraných regiónov 

 Mediteránna Európa – vplyv prírodných pomerov na hospodárstvo regiónu, dôsledky 

rozpadu koloniálneho systému, problematika menšín a separatizmu vybraných 

regiónov, problémy šedej ekonomiky, organizovaný zločin, turizmus ako hybná sila 

regiónu 

 Demografické špecifiká Mediteránnej Európy, migračná kríza, vnútroregionálne 

presuny obyvateľstva a ich dôsledky, problémy vybraných sociálnych systémov.   

 Postsocialistická Európa – problémy transformácie hospodárstva a spoločnosti, 

pozitíva a negatíva prijatia demokracie, integrácia do európskych a svetových štruktúr 

 Dôsledky rozpadu multinárodných štátov, problematika národnostných 

a náboženských menšín, separatistické tendencie v postsocialistickej Európe 

 Stredná Európa – región na pomedzí bývalého Východného a Západného bloku – 

konzervatívny vs. liberálny postoj  obyvateľstva k rôznym otázkam, tradičné vs. nové 

priemyselné regióny a ich súčasný rozvoj 

 Juhovýchodná Európa – región zásadne ovplyvnený etnicko-náboženskými konfliktami 

– problematika vzniku a existencie malých národných štátov, dôsledky etnických 

čistiek a otázky udržateľnosti existencie malých balkánskych štátov, ohrozenia 

a perspektívy integrácie regiónu do euroatlantických štruktúr, problémy 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Odporúčaná literatúra:  
Baar, V. (2002). Národy na prahu 21. století – Emancipace, nebo nacionalizmus? Ostrava 

(Ostravská univerzita, Tilia). 

Gajdoš, A. a kol. (2013). Regionálna geografia Európy. Bratislava (Veda). 

Gurňák, D. (2007). Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy – 

historickogeografická analýza. Bratislava (Kartprint). 

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).  

Hobbs, J. J. (2021). Fundamentals of World regional geography. Boston (Cengage Learning). 

Matlovič, R. (2001). Geografia relígií, náčrt problematiky. Prešov (Prešovská univerzita). 

Ostergren, R. C., Le Bossé, M. (2011). The Europeans: Geography of People, Culture, and 

Environment. New York (Guilford Press). 

Murphy, A. B., Jordan-Bychkov T. G., Bychkova Jordan, B. (2020). The European Culture 

Area. A Systematic Geography. New York (Rowman & Littlefield Publishers).  

Nijman, J., Muller, P. O., de Blij, H. (2017). Geography. Realms, regions and concepts. New 

York (John Wiley & Sons). 



Ostergren, R. C., Le Bossé, M. (2011). The Europeans: Geography of People, Culture, and 

Environment. New York (Guilford Press). 

Rowntree, L., Lewis, M., Price, M., Wyckoff, W. (2017). Diversity Amid Globalization. 

World Regions, Environment, Development. London (Pearson Education). 

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

Unwin, T. (2017). A European Geography. London (Routledge). 

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 zimnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., RNDr. Katarína Danielová, PhD., Mgr. Rastislav Cákoci, 

PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


