
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-007/15 
Názov predmetu: Terénne cvičenia z 

komplexnej geografickej analýzy malého 

regiónu a rurálnej geografie  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Forma výučby: kombinovaná   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):   

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

Metóda štúdia: terénne cvičenie, terénny výskum  

Počet kreditov: 2  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester   

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety:   

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet nadväzuje na predmety teoretického a metodického charakteru o mikroregiónoch 

a komplexnej analýze malého regiónu. Hodnotenie predmetu je na základe projektu 

(komplexnej analýzy malého regiónu), ktorý spracujú v rámci terénnej práce (max 10 bodov) 

 

Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

A - výborne (vynikajúce výsledky) 10-9 bodov 

Formálna stránka:  Projekt je štylisticky a gramaticky výborne spracovaný. Obsahuje vhodne 

zaradené a výborne formálne zvládnuté analytické prvky z územia. Použitá literatúra je úplná 

a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah projektu je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Spracovanie projektu dokladuje schopnosť autora výborne spracovať 

analýzu vybraného regiónu. Na základe správne zvolených teoretických prístupov a 

konceptov ho logicky a originálne odôvodní. Vlastné pozorovania a zistenia sú jednoznačne 

podložené, prakticky aplikované a prinášajú originálne závery. 

B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 8 bodov 

Formálna stránka:  Projekt je štylisticky a gramaticky dobre spracovaný. Obsahuje vhodne 

zaradené a dobre formálne zvládnuté názorné prvky. Použitá literatúra je úplná a správne 

uvádzaná. Požadovaný rozsah projektu je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Spracovanie projektu dokladuje schopnosť autora dobre spracovať 

vedeckú tému. Na základe správne zvolených teoretických prístupov a konceptov ho logicky 

odôvodní. Výstupy sú praktické a prinášajú podnetné závery. 

C - dobre (priemerné výsledky) 7 bodov 

Formálna stránka:  Projekt je štylisticky a gramaticky dobre spracovaný. Obsahuje vhodne 

zaradené a priemerne formálne zvládnuté názorné prvky. Použitá literatúra je úplná a 

správne uvádzaná. Požadovaný rozsah projektu je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Spracovanie projektu dokladuje schopnosť autora dobre spracovať 

vedeckú tému. Na základe správne zvolených teoretických prístupov a konceptov ho logicky 

odôvodní. Nemá praktické výstupy. 

D - uspokojivo (prijateľné výsledky) 6 bodov 

Formálna stránka:  Projekt je štylisticky a gramaticky priemerne spracovaný. Obsahuje 

vhodne zaradené a podpriemerne formálne zvládnuté názorné prvky. Použitá literatúra je 

úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah projektu je v rámci zadanej tolerancie. 



Obsahová stránka: Spracovanie projektu dokladuje schopnosť autora priemerne spracovať 

vedeckú tému. Teoretické prístupy a koncepty sú len čiastočné. Empirické výstupy sú 

podpriemerné. 

E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 5 bodov 

Formálna stránka:  Projekt je štylisticky a gramaticky podpriemerne spracovaný. Obsahuje 

(veľmi málo) podpriemerne formálne zvládnuté názorné prvky. Použitá literatúra je čiastočná 

a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah projektu je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Spracovanie projektu dokladuje schopnosť autora priemerne spracovať 

vedeckú tému. Teoretické prístupy a koncepty sú len čiastočné (niektoré nosné koncepty). 

Empirické výstupy sú slabé výstupy. 

 

Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 5 bodov celkového hodnotenia 

a nesplní kritérium ich získania.  

Výsledky vzdelávania:   

Po ukončení štúdia predmetu sú študenti prakticky schopní:  

 uskutočniť terénny výskum v malom regióne,  
 zmapovať vybraté charakteristiky územia, 
 hodnotiť potenciál skúmaného regiónu na základe ankety. 
Celkovo zhodnotiť podklady terénneho výskumu a na ich základe komplexne zosumarizovať 

predpoklady skúmaného regiónu zo socioekonomického hľadiska. 

Stručná osnova predmetu:   

Vo výskumnom regióne budú študenti analyzovať tieto nosné témy: 

 Poloha (mikropoloha 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). 
 Znečistené oblasti regiónu a ich sanácia. 
 Perspektívne chránené prvky oblasti.  
Odporúčaná literatúra:   

Výber odbornej literatúry podľa skúmaného regiónu.  

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., RNDr. Mgr. Anna Tolmáči, PhD., Mgr. Rastislav Cákoci, 

PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 22. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD.  

 


