
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-119/15 

Názov predmetu: Regionálna geografia Česka a 

Poľska 

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

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

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Hodnotenie predmetu tvorí hodnotenie dvoch previerok v závere ukončenia príslušných blokov 

počas a závere semestra.  ktoré sa skladá z dvoch častí – písomnej práce z regionálnej 

geografie Česka (65 % hodnotenia) a písomnej práce z regionálnej geografie Poľska (35 % 

hodnotenia). Každú z písomných prác treba absolvovať minimálne na 50 % z ich 

maximálneho hodnotenia. 

 

Celkové hodnotenie:  

Určí sa, ak je splnené požadované minimum za obe previerky, sčítajú sa percentuálne zisky 

oboch previerok v nasledovnom pomere: 65 % hodnotenie RG Česka a 35 % hodnotenie RG 

Poľska. Celkové hodnotenie sa následne stanoví nasledovne: na udelenie hodnotenia A je 

potrebné získať celkovo: 100 – 90 %, na B: 89 – 80 %, na C: 79 – 70 %, na D: 69 – 60 %, na 

E: 59 – 50 %.  

Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 50 % celkového hodnotenia alebo 

nesplní požadované minimum aspoň z jednej z previerok. 

Výsledky vzdelávania:  

Po absolvovaní predmetu študent získa prehľad o komplexnej regionálnej geografii 

stredoeurópskych krajín Česka a Poľska. Bude vedieť vymedziť základné vnútorné členenie 

oboch krajín podľa fyzickogeografických, administratívnych, či iných kritérií a následne bude 

schopný špecifikovať základné disparity regiónov, špecifikovať ich charakter a zhodnotiť ich 

postavenie v rámci danej krajiny. Bude vedieť vymedziť marginálne a jadrové regióny v oboch 

krajinách a identifikovať ich rozvojové potenciály a limity. Zároveň bude schopný hľadať 

podobné a rozdielne črty týchto krajín a ich regiónov so Slovenskom alebo s priľahlými 

regiónmi Slovenska ako aj analyzovať a porovnávať ich postavenie v rámci EÚ, či 

vyhodnocovať možnosti vzájomnej cezhraničnej spolupráce. 

Stručná osnova predmetu:  

Česká republika: 

 Poloha a prírodné podmienky - poloha, vyhraničenie, rozloha a tvar územia; základné 

geologické pomery, povrchové celky a reliéf; podnebie a vodstvo; pôdny a vegetačný kryt; 

územná ochrana prírody a krajiny v Česku 
 Základné črty historicko-geografického vývoja Česka - vývoj štátneho územia a hraníc, 

zásadné etapy vývoja osídlenia, formovania hospodárstva, vnútropolitický vývoj; vývoj a 

súčasný stav správneho členenia Česka 



 Obyvateľstvo a sídla Česka - historický vývoj obyvateľstva, dynamika obyvateľstva, základné 

štruktúry obyvateľstva a jeho rozmiestnenie, sídla, vývoj osídlenia a urbanizácia Česka, 

mestá a vidiecke sídla 
 Hospodárstvo Česka – makroekonomické ukazovatele a ich vývoj, odvetvová štruktúra a 

priestorové diferenciácie relácie poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, 

priemyslu, dopravy a služieb 
 Regióny Česka – špecifiká regiónov, destinácie cestovného ruchu, postavenie regiónov v 

rámci Česka 
Poľsko: 

 Poloha a prírodné podmienky - poloha, vyhraničenie, rozloha a tvar územia; základné 

geologické pomery, povrchové celky a reliéf; podnebie a vodstvo; pôdny a vegetačný kryt 

Poľska; územná ochrana prírody a krajiny v Poľsku 
 Základné črty historicko-geografického vývoja Poľska - vývoj štátneho územia a hraníc, 

zásadné etapy vývoja osídlenia, formovania hospodárstva, vnútropolitický vývoj; vývoj a 

súčasný stav správneho členenia Poľska 
 Obyvateľstvo a sídla Poľska - historický vývoj obyvateľstva, dynamika obyvateľstva, 

základné štruktúry obyvateľstva a jeho rozmiestnenie, sídla, vývoj osídlenia a urbanizácia 

Poľska, mestá a vidiecke sídla 
 Hospodárstvo Poľska – makroekonomické ukazovatele a ich vývoj, odvetvová štruktúra a 

priestorové diferenciácie relácie poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, 

priemyslu, dopravy a služieb 
 Regióny Poľska – špecifiká regiónov, destinácie cestovného ruchu, postavenie regiónov v 

rámci Poľska 

Odporúčaná literatúra:  
Gajdoš, A. a kol. (2014). Regionálna geografia Európy. Bratislava (Veda). 

Kolektív autorov (2011). Wielki ilustrowany atlas Polski. Warszawa (Demart SA). 

Kondracki, J. (2011).  Geografia regionalna Polski, Warszawa (Wydawnictwo Naukowe 

PWN).  

Král, V. (1999). Fyzická geografie Evropy. Praha (Academia). 

Semotanová, E. a kol. (2007). Česko – Ottův historický atlas. Praha (Ottovo nakladatelství). 

Svobodová, H., Věžník, A., Hofmann, E. (2013). Vybrané kapitoly ze socioekonomické 

geografie České republiky. Brno (Masarykova univerzita). 

Szczyrba, Z., Smolová, I. (2012). Regionální geografie Polska. Olomouc (Univerzita 

Palackého v Olomouci). 

Aktuálne vedecké články 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský v kombinácii s anglickým a poľským (študijná literatúra v anglickom a poľskom 

jazyku - výberovo) 

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. 

Dátum poslednej zmeny: 22. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


