
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-mZRG-024/15 
Názov predmetu: Zahraničná exkurzia z 

regionálnej geografie  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Forma výučby: kombinovaná   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):   

Týždenný:        Za obdobie štúdia:  (10 dní) 80 h  

Metóda štúdia: exkurzia, terénne cvičenie  

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester   

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety:   

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Hodnotenie sa udeľuje na základe aktivity študenta počas exkurzie: práca v teréne a referát.   

činnosť v teréne – max 5 bodov  

Kritéria hodnotenia:  

4-5 bodov: 100 – 90 % vynikajúca orientácia v lokalite sledovaného fenoménu, jasné a 

logické zdôvodnenie sledovaného stavu, správne označenie na pracovnej mape, resp. náčrte, 

určenie vzťahov a smerov príčinných súvislostí na danej lokalite, výnimočná schopnosť 

spojenia teórie s praxou, vynikajúce využívanie doterajších skúseností,  

2-3 body: 89 – 70 % vhodná schopnosť orientácie v lokalite, dobrý výber zdôvodnenia 

sledovaného stavu, relevantný obsah zakresleného javu na mape, resp. náčrte zdôvodnený 

čiastočnou argumentáciou, usmerňovanie a dopĺňanie vyučujúcim,  

1 bod: 69 – 50 % uspokojivá úroveň v orientácii sledovaného fenoménu, nedostatočné 

spojenie teórie s praxou, obmedzené zdôvodnenie obsahu zakreslených javov na mape, 

poznámky bez komparácie,  

0 bodov: 49 % a menej: činnosť v teréne nespĺňa požadovanú úroveň, reakcie a čiastkové 

syntézy sú chaotické, nedostatočne prezentovanie záverov. Študentovi sa kredity sa neudelia  

  

Referát je odprezentovaný počas exkurzie a odovzdaný v písomnej podobe, ktorý je 

zadaný z vybranej problematiky v navštívených regiónoch.   

Kritériá hodnotenia sú nasledovné:  

A (100 – 90 %) - výborne (vynikajúce výsledky 5 bodov  

Formálna stránka: Referát 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. Referát je výborne odprezentovaný a výklad je prepojený s prostredím, v ktorom 

prebieha exkurzia   

Obsahová stránka: Referát 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) 4 body  

Formálna stránka: Referát 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. Referát je veľmi dobre odprezentovaný.  



Obsahová stránka: Referát 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) 3 body  

Formálna stránka:  Referát 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. Referát je 

dobre odprezentovaný.  

Obsahová stránka: Referát 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. Referát je dobre odprezentovaný, väzby na 

študovaný región sú podpriemerné.  

D (69 – 60 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) 2 body  

Formálna stránka:  Referát 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. Referát je vyhovujúco odprezentovaný.  

Obsahová stránka: Referát 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) 1 bod  

Formálna stránka: Referát 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. Referát je vyhovujúco odprezentovaný, chýbajú mu však väzby na 

skúmaný región.  

Obsahová stránka: Referát 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.  

Menej ako 50 % študent získa 0 bodov a kredity sa neudelia.  

  

Celkové hodnotenie je sumár získaných bodov  

9-10 bodov – A; 7-8 bodov – B; 5-6 bodov – C; 3-4 body – D, 2 body - E  

  

Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 2 body.  

Výsledky vzdelávania:   

Po ukončení štúdia predmetu sú študenti prakticky schopní:   

 Zhodnotiť krajinný typ európskeho a mimoeurópskeho regiónu, špecifický rurálny a 

urbánny priestor, ktorý sú spôsobilí porovnať so Slovenskom.  
 Interpretovať geografické danosti navštíveného regiónu.  
 Identifikovať najvýznamnejšie (nosné) špecifiká danej oblasti na základe tém referátov aj 

terénneho cvičenia.  
 Aktívnej vlastnej poznávacej činnosti v teréne.  
 Prezentovať odborné témy  v teréne.  
 Spracovať písomnú prácu s príslušnou mapovou a fotografickou dokumentáciou.  
 Obhájiť a zodpovedať kritické otázky dotýkajúce sa výsledkov čiastkových syntéz v písomnej 

práci (referáte).  
Stručná osnova predmetu:   

V navštívenom zahraničnom regióne budú sledované tieto nosné témy:  

 Poloha (makropoloha a mezopoloha, poloha a interakcie).   



 Geológia (podložie ako báza FG sféry,) a reliéf (geomorfológia, interakcia, 

vnútorné - vonkajšie činitele, lokalizačné faktory, geomorfologické členenie, kartografické 

znázornenie).  
 Klíma (miestna klíma, diagramy, grafy), vodstvo (prietoky, spádové krivky, riečna sieť, 

vodné plochy, podzemná voda, diagramy, grafy, terénny výskum) a pôd (typy, druhy, 

procesy, bonita, ekonomické aspekty, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo).  
 Rastlinstvo (potenciálna a reálna vegetácia, spoločenstvá, areály a ich hranice) a 

živočíšstvo (živočíšne spoločenstvá, stabilita, migrácia, ochrana).  
 Komplex fyzickogeografickej sféry ako celku (regionalizácia a komparácia so Slovenskom)  
 Historicko-geografický vývoj regiónu   
 Obyvateľstvo (vývoj, rozloženie a mobilita obyvateľstva) a sídelný systém (urbánne 

a rurálne prostredie a jeho špecifiká, lokalizačné faktory, kartografické znázornenie).  
 Primárny sektor (nerastné suroviny, ťažba, poľnohospodárstvo, lesné a vodné 

hospodárstvo, diagramy, grafy), sekundárny sektor (dodávateľsko-odberateľské vzťahy, 

ekonomika regiónu),terciárny a kvartérny sektor (typy, druhy a procesy zmien v týchto 

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

zdravotníctvu, obchodu a turizmu v danom regióne.  
 Socioekonomická sféra ako celok (regionalizácia a komparácia so Slovenskom).  

Odporúčaná literatúra:   

Výber odbornej literatúry o jednotlivých európskych a mimoeurópskych regiónoch podľa 

cieľovej krajiny.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:   

Slovenský a anglický jazyk  

Poznámky:   

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A  B  C  D  E  FX  

  

Vyučujúci:   

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD, doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., Mgr. 

Gabriel Zubriczký, PhD., RNDr. Katarína Danielová, PhD., RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, 

PhD., Mgr. Rastislav Cákoci, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 18. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD.  

 


