
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: Zber a primárne spracovanie 

geografických informácií 

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

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  2 (S2)      Za obdobie štúdia:  26  

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

V priebehu semestra študent vypracuje individuálne zadanie (seminárnu prácu) zamerané na 

samostatnú prácu študentov a schopnosti aplikovať vybraté metodologické postupy na riešenie 

konkrétnych problémov v teréne. Seminárna práca je hodnotená max. 100 bodmi 

(percentami). Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

A <90 – 100 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 50-45 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 <80 – 90) % - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 44-40 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 <70 – 80) % - dobre (priemerné výsledky) 39-35 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 <60 – 70) % - uspokojivo (prijateľné výsledky) 34-30 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 <50 – 60) % - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 29-25 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 % hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent predmetu získa základné poznatky a skúsenosti so zberom, mapovaní a primárnym 

spracovaním geografických informácií. Cieľom je oboznámiť študentov so základnými 

technikami terénneho výskumu v geografii a príbuzných vedných disciplín. Predmet je 

zameraný prevažne na praktické skúsenosti a samostatnú prácu študentov v teréne. 

Nevyhnutnou súčasťou absolvovania predmetu je práca v teréne zameraná na zber dát a 

následné spracovanie týchto informácií aplikáciou vybratých metodologických postupov. 

Absolvent je po absolvovaní predmetu schopný: použiť vybrané metódy zberu primárnych a 

sekundárnych dát; aplikovať vybrané metódy v mapovaní priestoru; aplikovať vybrané metódy 

v primárnom spracovaní dát využitím štatistického softvéru (PSPP, SPSS); prakticky využívať 

geografické informačné systémy; spracovať a vyhodnotiť geografické informácie o systéme 

(regióne). Predmet slúži na rozvoj práce s dátami a ich spracovaní, čo je možné využiť 

v ďalšom štúdiu alebo v plánovacej praxi.  

Stručná osnova predmetu:  

 Etické aspekty geografického výskumu a spracovania dát 

 Zdroje geografických informácií a dát 

 Základné techniky zberu dát 

 Pokročilé techniky zberu dát 

 Internet ako zdroj dát 

 Základné a pokročilé techniky mapovania dát  

 Primárne spracovanie geografických informácií 

 Grafické spracovanie geografických informácií 

 Geografické informačné systémy a primárne spracovanie dát 

 Aktuálne trendy v problematike, praktické využitie geoaplikácií 

Odporúčaná literatúra:  
Bezák, A. (1994). Prístupy k analýze kvalitatívnych priestorových dát. Geographia Slovaca, 7, 

7-20. 

Bryman, A. (2012). Social Research Methods. Oxford (Oxford University Press). 

Clifford, N. a kol. (2010). Key Methods in Geography. Los Angeles (SAGE). 

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. London (SAGE). 

Gaur, A. S., Gaur, S. S. (2006). Statistical methods for practice and research: A guide to data 

analysis using SPSS. London (SAGE). 

Gomez, B., Jones, J. (2010). Research Methods in Geography: A Critical Introduction. New 

York (John Wiley & Sons).  

Montello, D., Sutton, P. (2006). An Introduction to Scientific Research Methods in 

Geography. Los Angeles (SAGE). 



Rochovská, A., Káčerová, M., Ondoš, S. (2014). Výskumné metódy v humánnej geografii a 

ich aplikácie. Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave).  

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. František Križan, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


