
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:  Názov predmetu: Geografia mikroregiónu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Forma výučby: prezenčné štúdium (kombinovaná forma)  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:  3 (P1/S2)      Za obdobie štúdia:  39 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie predmetu tvorí seminárna práca z Geografie mikroregiónu, ktorý je zadaný 

z vybranej teoreticko-metodologickej problematiky analýzy mikroregiónu  

Seminárna práca max 10 bodov 

Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

A - výborne (vynikajúce výsledky) 9-10 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 - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 8 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 - dobre (priemerné výsledky) 7 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 - uspokojivo (prijateľné výsledky) 6 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  - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 5 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 % celkového hodnotenia t. j. 

menej ako 5 bodov.. 

Výsledky vzdelávania:  

Po ukončení štúdia predmetu sú študenti poznajú teoretické prístupy a metódy analýzy 

geografie mikroregiónov a sú ich prakticky schopní použiť:  

 Poznať a aplikovať teoreticko-metodologický aparát pre výskum malých regiónov 

(mikroregiónov), narábať s informačnými zdrojmi, získavať informácie v digitálnom 

priestore a čiastočne realizovať vybraté prvky výskumu v mikroregiónoch vo 

fyzickogeografickej sfére 

 Použiť špecifické metódy na identifikáciu fyzickogeografických osobitostí malých 

regiónov v rámci systému krajinnej sféry,  

 Zhodnotiť polohový a dostupnostný potenciálu malých regiónov,  

 Analyzovať široké spektrum fyzickogeografických daností malého regiónu, 

 Charakterizovať významné práce, ktoré boli spracované na poli fyzickogeografického 

výskumu malých regiónov ako aj využiť progresívne metódy geografického výskumu 

v nich použité. 

 Poznať  a vedieť ako použiť špecifické metódy na identifikáciu socioekonomických 

osobitostí malých regiónov v rámci systému krajinnej sféry, 

 Zhodnotiť historický potenciál malých regiónov,  

 Analyzovať široké spektrum socioekonomických daností malého regiónu, 

 Charakterizovať významné práce, ktoré boli spracované na poli výskumu malých 

regiónov ako aj využiť progresívne metódy geografického (zameraných na ich 

socioekonomickú zložku) výskumu v nich použité. 

 Poznať spôsoby komplexného geografického zhodnotenia a komparácie mikroregiónov 

z  geografického hľadiska. 

Stručná osnova predmetu:  
Preberané budú teoreticko-metodologické východiská výskumu a spôsoby ich analýzy: 

 Polohy (makropoloha, mezopoloha, mikropoloha, poloha a interakcie).  

 Geológie (výskum, zdroje informácií, podložie ako báza FG sféry,). 

 Reliéfu (geomorfológia, výskum, zdroje informácií, interakcia, vnútorné - vonkajšie 

činitele, lokalizačné faktory, geomorfologické členenie, kartografické znázornenie). 

 Klímy (výskum, zdroje informácií, matematické modelovanie, miestna klíma, diagramy, 

grafy, terénny výskum). 

 Vodstva (zdroje informácií, prietoky, spádové krivky, riečna sieť, vodné plochy, 

podzemná voda, diagramy, grafy, terénny výskum). 

 Pôd (typy, druhy, procesy, bonita, ekonomické aspekty, poľnohospodárske a lesnícke 

mapy). 



 Rastlinstva (výskum, zdroje informácií, potenciálna a reálna vegetácia, spoločenstvá, 

areály a ich hranice). 

 Živočíšstva (zdroje informácií, živočíšne spoločenstvá, stabilita, migrácia, ochrana). 

 Fyzickogeografickej sféry ako celku (regionalizácia a komparácia malých regiónov 

navzájom) 

 Histórie a vývoja hraníc malého regiónu  

 Obyvateľstva (výskum, zdroje informácií, vývoj a rozloženie, mobility obyvateľstva ako 

bázy HG sféry,). 

 Sídelného systému (urbánne a rurálne prostredie a jeho špecifiká, zdroje informácií, 

interakcia, lokalizačné faktory, kartografické znázornenie). 

 Primárneho sektoru (výskum, zdroje informácií, matematické modelovanie, miestne 

zdroje, nerastné suroviny, ťažba, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, 

diagramy, grafy, terénny výskum). 

 Sekundárneho sektora (zdroje informácií, diagramy, grafy, terénny výskum, 

dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ekonomika malého regiónu). 

 Terciárneho a kvartérneho sektora (typy, druhy a procesy zmien v týchto sektoroch, 

ekonomické aspekty pre celú HG sféru. Osobitná pozornosť sa venuje školstvu, 

zdravotníctvu, obchodu a turizmu v malom regióne. 

 Socioekonomickej sféry ako celku (regionalizácia a komparácia malých regiónov 

navzájom) 

Odporúčaná literatúra:  

Lukniš, M. (1977). Geografia krajiny Jura pri Bratislave. Bratislava (Univerzita 

Komenského). 

Lauko, V. (2003). Fyzická geografia Slovenskej republiky. Bratislava (MAPA Slovakia). 

Dubcová, A. a kol. (2008). Geografia Slovenska. Nitra (UKF). 

Dubcová, A. a kol. (2012). Mikrogeografia - krajina okolo nás. Nitra (UKF). 

Kolektív autorov (2002). Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava, Banská Štiavnica 

(Ministerstvo životného prostredia SR, Esprit). 

Kolektív autorov (2015). Klimatický atlas Slovenska. Bratislava (Slovenský 

hydrometeorologický ústav). 

Aktuálne vedecké články 

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

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., RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


