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Oddelenie fyzickej geografie 
 

 
RNDr. Dušan Barabas, CSc. 

Intenzita zmien lesnej pokrývky v geomorfologickom celku Čergov 

Práca je zameraná na hodnotenie zmien lesnej pokrývky v oblasti Čergova. Zároveň súčasťou 
práce je hodnotenie možného vplyvu zmien lesnej pokrývky na environmentálne problémy, 
ktoré súvisia z nadmernou ťažbou. 

 
RNDr. Dušan Barabas, CSc. 

Morfometrické a morfologické parametre fluviálneho systému 

Práca je zameraná na spracovanie morfologických a morfometrických parametrov povodia 

a riečneho systému rieky Udava (prípadne iného riečneho systému). Spracovanie pozostáva z 

spracovania povodia na základe DMR a vybraných morfometrických parametrov riečnej siete. 

 
doc. Ing. Katarína Bónová, PhD. 

Mikroreliéf kremenných zŕn z vybraných sedimentárnych prostredí 

Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť optickými metódami charakter povrchových mikrotex-
túr a mikroreliéfu kremenných zŕn získaných odberom vzoriek nespevnených sedimentov 
z rôznych sedimentárnych prostredí (fluviálne, fluviokrasové, eolické) a špecifikovať prípadné 
rozdiely. 
 

 

RNDr. Alena Gessert, PhD. 

Experimentálne meranie intenzity denudácie reliéfu v Slovenskom krase 

Krasový reliéf sa neustále vyvíja, denuduje. Vo vhodných klimatických a pôdnych podmien-
kach dochádza k rozpúšťaniu krasovej horniny a tým a tvorbe povrchových a podzemných kra-
sových foriem. Takúto mieru denudácie môžeme určovať experimentálnymi meraniami. Cie-
ľom tejto diplomovej práce bude na základe experimentálneho terénneho a laboratórneho 
merania (sušenia, váženia) určiť mieru denudácie na výskumnej lokalite v Slovenskom krase 
metódou rozpúšťania vápencových platničiek (na povrchu a v podzemí) v súvislosti s meraním 
ďalších parametrov prírodného prostredia (vlhkosti pôdy, zrážok a pod). 
 

 

RNDr. Alena Gessert, PhD. 

Turistická návštevnosť sprístupnených jaskýň v strednej Európe za obdobie rokov 1980-2020 

Sprístupnené jaskyne sú významným cieľom turistov a prispievajú nielen k rozvoju toho da-
ného regiónu ale aj jeho ekonomike. Cieľom tejto diplomovej práce je na základe získaných 
dostupných údajov o návštevnosti v jednotlivých rokoch zo sprístupnených jaskýň v krajinách 



strednej Európy analyzovať vývoj návštevnosti v období rokov 1980-2020 a vzájomne ich po-
rovnať. Okrem uvedeného sa bude práca zaoberať aj organizáciou riadenia a menežmentu 
týchto jaskýň, pretože sa v jednotlivých krajinách výrazne odlišuje. 
 

 

RNDr. Alena Gessert, PhD. (konzultant: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.) 

Virtuálne exkurzie vo fyzickej geografii s využitím laserového skenera integrovaného vo 

smarfónoch a virtuálnej reality 

Žijeme v dobe, ktorá nám ukázala, ako je dobré byť pripravený na online vyučovanie a zároveň 
nám ponúka obrovské možnosti zúčastňovania sa na aktivitách, webinároch či exkurziách, bez 
toho, aby sme niekde museli vycestovať. Samozrejme, že je lepšie navštíviť napr. jaskyňu Do-
mica osobne, ale ak nám to situácia neumožňuje, tak aj virtuálna exkurzia ponúka zaujímavú 
alternatívu. Cieľom je vytvoriť model a virtuálnu realitu napr. jaskyne s využitím laserového 
skenera, ktorý je integrovaný v moderných smartfónoch a navrhnúť jeho aplikáciu do proble-
matiky exkurzií. 
 

 

RNDr. Alena Gessert, PhD.  

Tvorba náučných videí a exkurzného sprievodcu krasovej problematiky 

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť sériu krátkych náučných videí na vybranú tému týkajúcu 
sa krasového reliéfu (po dohode napr. Slovenský kras, krasové formy a pod.) a krátkeho ex-
kurzného sprievodcu k nim. 
 

 

Mgr. Imrich Sládek, PhD. 

Výučba geografie miestneho regiónu na príklade Horného Medzibodrožia 

Cieľom práce je analyzovať stav výučby problematiky miestnej krajiny v oblasti Horného Me-
dzibodrožia a navrhnúť súbor didaktických materiálov (napr. pracovných listov) využiteľných 
vo výučbe. Práca bude pozostávať z  teoretickej časti, kde sa zhodnotia prístupy vo výučbe 
miestnej krajiny na Slovensku a v zahraničí, ďalej terénneho výskumu, kde sa prostredníctvom 
dotazníka zistí aktuálny stav výučby miestnej krajiny na základných a stredných školách v da-
nom území, a záverečná časť bude pozostávať z prípravy študijných materiálov na vybrané 
témy. 
 

Mgr. Imrich Sládek, PhD. 

Hodnotenie vizuálnej kvality krajiny vybraného územia 

Cieľom práce je zhodnotiť vizuálnu kvalitu krajiny vo vybranom území v zmysle metodického 
pokynu MŽP SR. V zmysle Európskeho dohovoru o krajine je dôležité zachovať reprezentatív-
nosť hodnôt krajiny (charakteristický vzhľad). Pri integrovanom prístupe v krajinnom výskume, 
ktorý spočíva aj v chápaní krajiny ako jednoty materiálneho obsahu a vonkajšieho (vizuálneho) 
prejavu – fyziognómie, možno krajinu opísať nielen na základe hmotných prvkov tvoriacich jej 
štruktúru, ale aj pomocou obrazu, ktorý vzniká v ľudskej mysli procesom percepcie. Práca bude 
obsahovať teoretické zhodnotenie súčasných poznatkov na základe dostupnej (aj zahraničnej) 



literatúry, terénny prieskum a vyhodnotenie vizuálnej exponovanosti krajiny prostredníctvom 
GIS. 

 

Mgr. Jozef Šupinský, PhD. 

Hydrodynamické modelovanie potenciálnej povodňovej vlny v meste Košice 

Cieľom práce bude modelovanie povodňovej vlny vzniknutej v dôsledku deštrukcie priehrad-
ného múru VD Ružín a analýza vplyvu povodňovej vlny na územie mesta Košice. 
Riešenie práce predpokladá použitie fyzikálnych hydrodynamických modelov s prípravou 
vstupných údajových vrstiev v podobe DTM, iniciálnej výšky vodnej hladiny a parametrov drs-
nosti a infiltrácie na modelovanom území. Vzhľadom na rozsah modelovaného územia bude 
analyzovaný aj vplyv použitia pravidelných a nepravidelných výpočtových sietí, variabilnej 
miery priestorového rozlíšenia a definovaných parametrov výpočtu na výsledky modelovania.  
Okrem podrobného kritického zhodnotenia použitých hydrodynamických modelov a testova-
ných parametrov bude jedným z výstupov 3D vizualizácia vplyvu povodňovej vlny na mesto 
Košice.   
 

Voľná téma: 

Študent môže prísť aj s návrhom vlastnej témy. V tom prípade si pripraví anotáciu témy práce, 

s ktorou osloví vhodného školiteľa. V prípade, že školiteľ bude súhlasiť, vypíše sa navrhnutá 

téma pre tohto študenta do AISu. 

 

 

Oddelenie geoinformatiky 

 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. 

Trojrozmerná analýza mestskej zelene z lidarových dát pre Košice 

Kvalitu životného prostredia v mestách výrazne ovplyvňuje prítomnosť a kvalita zelene. Troj-
rozmerná štruktúra zelene podmieňuje jej schopnosť čistiť vzduch, zadržiavať dažďovú vodu 
a zmierňovať prehrievanie miest. Zeleň v mestách taktiež poskytuje priestor pre živočíchy a za-
bezpečuje ekosystémové služby. Pre zmeny klímy je preto naliehavejšie podrobne poznať 
a manažovať priestorovú distribúciu zelene v mestách. Typickými podkladmi sú dvojrozmerné 
mapy a dátové vrstvy. Je to obmedzujúce najmä v prípade stromov, u ktorých je potrebné vy-
jadriť trojrozmernú štruktúru, pretože výrazne ovplyvňuje účinnosť využívania svetla a tepla, 
fotosyntetickú kapacitu a evapotranspiráciu. Trojrozmernú štruktúru stromov možno kvanti-
tívne vyjadriť pomocou lidarových dát. Cieľom diplomovej práce je výpočet rôznych paramet-
rov mestskej zelene ako napríklad hustoty listovej plochy, indexu listovej plochy, objemu ze-
lene na jednotku plochy z leteckých lidarových dát pre územie Košíc. Diplomant nadobudne 
netriviálne zručnosti v použití open-source nástrojov R,  GRASS GIS a CloudCompare. Vytvo-
rené údajové vrstvy budú aplikovateľné v urbánnom plánovaní, výpočte nadzemnej biomasy, 
produktivity zelene, či reakcie zelene na poškodenia, v určovaní efektu mestského ostrova 
tepla a ochrany biotopov v mestách. 
 

 

 



doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. 

Analýza hyperspektrálneho záznamu vinohradu 

Hyperspektrálne skenovanie sa čoraz viac využíva v mapovaní krajiny s cieľom odlíšiť typy ma-
teriálov vďaka ich odlišnej odrazivosti v rôznych častiach spektra. V precíznom poľnohospo-
dárstve to otvára možnosti odlíšiť rastliny na úrovni jedincov napríklad na základe stavu listov 
indikujúceho zdravotnú kondíciu rastliny, nedostatok vody, fenologickú fázu. Výzvou však je 
množstvo generovaných dát, keďže spravidla vzniká záznam v stovkách dátových obsahujúcich 
odrazivosť v úzkej časti spektra. Cieľom diplomovej práce bude spracovať a analyzovať hyper-
spekrálne dáta predstavujúce časť tokajského vinohradu, ktoré boli získané Ústavom geogra-
fie použitím bezpilotného leteckého systému Scout B1-100. Úlohou bude odlíšiť jednotlivé ko-
rene viniča a určiť ich kondíciu na základe spektrálnych vlastností testujúc rôzne metódy kla-
sifikácie hyperspektrálnych dát. Diplomant nadobudne netriviálne zručnosti v softvéri ENVI ale 
aj v open-source programovacom prostredí R. Vytvorené údajové vrstvy budú aplikovateľné 
ako prototyp dát pre precízne vinohradníctvo a budú jedinečné minimálne v priestore Sloven-
ska. 
 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 

Výpočet albeda urbánnych povrchov z leteckých fotografií 

Práca je zameraná na výpočet odrazivosti slnečného žiarenia (albeda) z urbánnych povrchov 
odhadnutých z leteckých fotografií (z lietadiel, dronov). Súčasťou práce bude overenie hod-
noty širokospektrálneho albeda priamo v teréne pomocou albedometra (pyranometrov). Štu-
dent na základe literatúry  vyhodnotí, či je možné z albeda vo viditeľnej časti spektra odhadnúť 
širokospektrálne albedo s rozsiahlymi aplikáciami pri modelovaní povrhovej teploty miest 
alebo pri odhade fotovoltického potenciálu zastavaných území. 
 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 

3D modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v zastavanom území 

Cieľom práce je pomocou 3D modelu slnečného žiarenia v.sun v GIS-e GRASS analyzovať pries-
torovú a časovú distribúciou slnečného žiarenia v zastavanom území reprezentovanom virtu-
álnym 3D  modelom mesta. Súčasťou práce je citlivostná analýza vstupných parametrov mo-
delu a porovnanie s meranými hodnotami slnečného žiarenia pomocou pyranometra vo vy-
braných lokalitách priamo v teréne. 
 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 

Testovanie použiteľnosti dát z leteckého laserového skenovania územia Slovenskej republiky 

Cieľom práce je overiť použiteľnosť dát z leteckého laserového skenovania územia Slovenskej 
republiky, ktoré realizuje od  roku 2017 Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky. V súčasnosti tieto dáta takmer súvislo pokrývajú  územie Slovenskej republiky. 
V rámci tejto práce si študent vyberie lokality – testovacie územia, kde overí hustotu mračien 
bodov pre krajinnú pokrývku a samotný georeliéf (posledný odraz) a pre rôzne typy krajinnej 
pokrývky vyhodnotí hustotu mračien bodov na týchto územiach a navrhne vhodné rozlíšenie 



digitálnych modelov povrchov a digitálnych modelov reliéfu. Vytvorí ich digitálne výstupy vrá-
tane ich vhodnej vizualizácie, otestuje a vyhodnotí ich použiteľnosť pre vybrané environmen-
tálne a urbánne aplikácie. 
 

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. 

Reliéfna mapa s dynamickým obsahom – nová učebná pomôcka 

Dostupnosť 3D tlače a rôznych priestorových informácií  priniesli nové možnosti aj pre vzdelá-
vanie geografie na školách. Táto diplomová práca sa bude venovať návrhu novej učebnej po-
môcky. Jej základom je digitálny model terénu zvoleného územia, ktorý bude vytlačený pomo-
cou 3D tlačiarne. Na vytlačený model sa bude prostredníctvom dataprojektora premietať ob-
sah mapy, napr, zmena krajinnej pokrývky, zrážky, množstvo slnečného žiarenia a pod. Súčas-
ťou riešenia diplomovej práce bude aj praktická časť, v ktorej bude prestavený návrh metodic-
kých postupov pre implementáciu navrhnutej pomôcky do vyučovania geografie. Navrhnuté 
metodické postupy budú overené vo vyučovaní. Téma diplomovej práce je určená pre učiteľ-
ský študijný program. 
 

 

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. 

Detekcia zmien poľnohospodárskej krajiny pomocou bezpilotných leteckých systémov 

Výskum je zameraný na vývoj nových metód pri detekcii zmien v poľnohospodárskej krajine 
pomocou dát z diaľkového prieskumu Zeme. Opakovaným podrobným mapovaním na vybra-
ných lokalitách poľnohospodárskej krajiny sa vytvorí časopriestorová databáza, na základe 
ktorej bude možné pomocou vyvinutých metód detekovať zmeny krajiny. Pôjde napríklad 
o zmeny vegetácie a reliéfu. Pri výskume sa uplatnia viaceré letecké platformy a senzory ako 
sú laserový skener, RGB a multispektrálna kamera.  Pre prácu s dátami sa budú využívať pok-
ročilé geoinformatické nástroje pre analýzu a modelovanie.  Riešenie diplomovej práce pred-
pokladá realizáciu terénneho výskumu.  
 

 

Mgr. Katarína Onačillová, PhD. 

Využitie radarových dát družice Sentinel-1 a optických dát družice Sentinel-2 na identifikáciu 
poklesov zemského povrchu 

Neustále sa zvyšujúce časové a priestorové rozlíšenie družicových dát umožnilo ich uplatnenie 
v mnohých oblastiach výskumu. Jedným z nich je identifikácia a monitorovanie oblastí pokle-
sov zemského povrchu. Tie vznikajú či už ako dôsledok prirodzených procesov (napr. tekto-
nické procesy), ale tiež v dôsledku umelých zásahov, akými sú nadmerné čerpanie podzem-
ných vôd, poddolovanie povrchu pri banskej činnosti alebo nadmerné zaťaženie stavbami. Po-
klesy zemského povrchu predstavujú potenciálne nebezpečenstvo tak pre samotných ľudí, ako 
aj pre poškodenie budov  a infraštruktúr v zastavaných oblastiach. Dôkladný a pravidelný mo-
nitoring poklesov je nevyhnutný napríklad pre oblasť krízového riadenia, nakoľko môže efek-
tívne dopomôcť predchádzaniu mimoriadnych situácií, ale tiež pre potreby územného pláno-
vania a manažment trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí. Hlavným cieľom práce je identi-
fikovať a analyzovať pokles zemského povrchu vo vybranej lokalite (vybraných lokalitách) po-
mocou využitia časovej rady radarových dát z družice Sentinel-1 a optických dát z družice Sen-
tinel-2 a poukázať tak na potenciál kombinácie týchto dát pri mapovaní poklesov zemského 



povrchu. Úloha predpokladá využitie viacerých nástrojov pre spracovanie dát, primárne SAR 
interferometrie (InSAR) pre identifikáciu a mapovanie deformácií, a mapovej algebry pre od-
vodenie spektrálnych vlastností zemského povrchu a krajinnej pokrývky v daných lokalitách. 

 
Obr. Päť radarových datasetov Sentinel-1A získaných od 3. októbra do 2. decembra 2014 bolo 
skombinovaných, aby vytvorili tento obraz deformácie zemského povrchu v Mexico City. Po-
klesy sú spôsobené ťažbou podzemnej vody, pričom niektoré oblasti mesta poklesávajú až o 
2,5 cm/mesiac. Zdroj:  Copernicus data/ESA/DLR Microwave and Radar Institute–SEOM InSA-
Rap study (2014) 
 

 

Mgr. Ján Šašak, PhD. 

Klasifikácia údajov leteckého laserového skenovania pomocou open-source nástrojov 

Letecké laserové skenovanie (letecký lidar) je metódou diaľkového prieskumu Zeme, ktorá 
umožňuje efektívne zachytiť topografiu takmer všetkých krajinných zložiek. Pre potreby mo-
delovania krajinných povrchov a procesov na nich prebiehajúcich je potrebné získané lidarové 
údaje – mračná bodov explicitne klasifikovať, čiže rozdeliť do jednotlivých tried podľa toho, 
aký povrch (objekt) dané body reprezentujú. S narastajúcou dostupnosťou lidarových údajov 
narastá aj potreba poznať a ovládať voľne dostupné (open-source) softvérové nástroje, ktoré 
umožňujú verne klasifikovať mračná bodov pre potreby ich ďalšieho použitia. Úlohou diplo-
manta preto bude na vzorke lidarových dát testovať dostupné open-source nástroje zamerané 
na spracovanie mračien bodov, ich funkcionalitu a efektivitu klasifikácie pri nastavení rôznych 
klasifikačných parametrov. Očakávanými výstupmi práce budú mračná bodov klasifikované 
použitím rôznych softvérov a metodických postupov, ako aj zhodnotenie ich vhodnosti pre 
daný účel. Výber tejto témy je podmienený základnými znalosťami a zručnosťami z oblasti 
spracovania lidarových údajov. 



 
 
 

Voľná téma: 
Študent môže prísť aj s návrhom vlastnej témy. V tom prípade si pripraví anotáciu témy práce, 

s ktorou osloví vhodného školiteľa. V prípade, že školiteľ bude súhlasiť, vypíše sa navrhnutá 

téma pre tohto študenta do AISu. 

 

 

 

Oddelenie Humánnej a regionálnej geografie 
 

RNDr. Stela Csachová, PhD. 

Hodnotenie zručnosti práce s digitálnou mapou 

Cieľom diplomovej práce je analyzovať ako hodnotiť geografické zručnosti, pričom primárna 
pozornosť bude venovaná hodnoteniu zručnosti práce s mapou v digitálnych prostrediach na 
tvorbu máp. Súčasťou diplomovej práce je návrh, overenie a vyhodnotenie série úloh, ktorými 
možno preukázať dosiahnutie jedného z najvýznamnejších cieľov geografického vzdelávania – 
práce s mapou.  
 

RNDr. Stela Csachová, PhD. 

Globálne kompetencie a geografické vzdelávanie 

Medzinárodné hodnotenie vzdelávania PISA v roku 2018 prvýkrát zaradilo do overovania 
úlohy zamerané na globálne kompetencie žiakov. Geografické vzdelávanie má potenciál riešiť 
témy, ktoré sú obsahom overovania globálnych kompetencií. Cieľom diplomovej práce je ana-
lyzovať koncept globálnej kompetencie, identifikovať geografické témy, ktoré globálne kom-
petencie žiakov rozvíjajú a navrhnúť tematický celok do kurikula geografického vzdelávania. 
 

 



Mgr. Marián Kulla, PhD. 

Transformácia hospodárskej štruktúry mesta Bardejov 

Bardejov patrí k mestám Slovenska s najväčším potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. His-
torické centrum mesta Bardejov bolo vyhlásené medzi pamiatky UNESCO a Bardejovské kú-
pele patria k najnavštevovanejším kúpeľom na Slovensku. Počas socialistickej industrializácie 
sa vlajkovou loďou hospodárstva mesta stal známy obuvnícky podnik JAS. V súčasnosti je hos-
podárska štruktúra mesta výrazne diverzifikovanejšia. Cieľom diplomovej práce bude kom-
plexné vyhodnotenie zmien hospodárskej štruktúry mesta Bardejov s dôrazom na transformá-
cie priemyslu, maloobchodu, cestovného ruchu ale aj ostatných odvetví nevýrobnej sféry.  
 

Mgr. Marián Kulla, PhD. 

Priestorová diferenciácia chovu a spracovania hydiny na Slovensku 

Situácia na Slovensku sa v chove a spracovaní hydiny neustále zhoršuje a je už kritická. Slovenskí 
producenti hydinového mäsa majú čoraz väčší problém presadiť svoje produkty do zahraničných 
obchodných reťazcov, ktoré neustále zvyšujú dovozy a extrémne znižujú ceny dovážaného hydino-
vého mäsa. Keďže náš trh s potravinami je otvorený, na svoje pulty umiestňujú prebytky hydino-
vého mäsa z okolitých krajín - Poľska, Ukrajiny, Rumunska a ČR. Cieľom diplomovej práce bude vy-
hodnotiť vývoj a súčasný stav chovu a spracovania hydiny na Slovensku, identifikovať hlavné loka-
lizačné faktory priestorovej diferenciácie chovu a spracovania hydiny. 
 

Mgr. Marián Kulla, PhD. 

Automotive na východnom Slovensku – priestorová diferenciácia, odvetvová štruktúra 

Automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím slovenskej ekonomiky. Keďže na výrobu finál-
nych produktov je potrebné množstvo rozličných komponentov, automobilový priemysel je 
úzko prepojený s mnohými ďalšími odvetviami hospodárstva. Ani jedna z automobiliek etab-
lovaných na Slovensku sa síce nenachádza na východe republiky, avšak to neplatí o rôznych 
subdodávateľoch automobilového priemyslu. Cieľom diplomovej práce bude poukázať na 
priestorovú a odvetvovú štruktúru subdodávateľov pre automobilový priemysel na východ-
nom Slovensku, ich výrobné zameranie, odberateľsko-dodávateľské vzťahy. 
 

RNDr. Janetta Nestorová Dická, PhD. 

Demografické špecifiká maďarskej populácie na Slovensku 

Pestrosť národnostnej štruktúry obyvateľstva podnecuje demografické výskumy zamerané na 
rôzne etniká nachádzajúce sa na území Slovenska. Zámerom diplomovej práce je skúmať de-
mografické správanie obyvateľov s maďarskou národnosťou na Slovensku a porovnať ho so 
slovenskou populáciou, príp. s inými populáciami. Odlišný demografický vývoj i charakteristiky 
maďarskej populácie na Slovensku dokazujú už publikované štúdie. Cieľom autora práce je do-
kumentovať nasledujúci demografický vývoj maďarského etnika na Slovensku prostredníc-
tvom stanovenia etnickej hranice na základe posledných sčítaní ľudu a selektovať demogra-
fické dáta podľa vybranej populácie. Uvedené dáta analyzovať, komparovať s ostatnými po-
puláciami a vyvodiť závery skúmania. V závere práce autor preskúma či existujú regionálne 
odlišnosti v demografickom správaní maďarskej populácie na Slovensku.   
 



RNDr. Janetta Nestorová Dická, PhD. 

Demografické správanie Rómskej populácie na Slovensku: Regionálna odlišnosť alebo 
zhoda? 

Špecifické demografické správanie rómskej populácie je všeobecne známe. Populačný vývoj 
tohto etnika je výrazne dynamický spôsobený vysokými reprodukčnými prírastkami. Cieľom 
práce je zistiť či existujú regionálne odlišnosti v demografickom správaní rómskych obyvateľov 
v obciach Slovenska, v ktorých je koncentrácie viac ako 80 % (Atlas rómskych komunít 2013 
a 2019). Na základe preskúmania demografického vývoja (populačné prírastky, pôrodnosť 
a plodnosť, úmrtnosť, migrácia, veková štruktúra) autor práce stanoví či demografický vývoj 
je zhodný alebo odlišný. V závere práce autor preskúma či existujú regionálne odlišnosti v de-
mografickom správaní rómskej populácie na Slovensku. 
 

RNDr. Janetta Nestorová Dická, PhD. 

Vývoj, diverzita a regionálna variabilita pôrodnosti a plodnosti žien na Slovensku 

Pôrodnosť a plodnosť na Slovensku sa v čase nového politického režimu po r. 1989 významne 

zmenila. Zmeny sú evidentné nielen na úrovni Slovenska, ale výrazná odlišnosť vo vývoji pô-

rodnosti či plodnosti je v regiónoch Slovenska. Cieľom DP je poukázať na rozdiely v pôrodnosti 

a plodnosti obyvateľstva v regiónoch Slovenska prostredníctvom vybraných „sofistikovanej-

ších“ metód výskumu. Prvá časť práce bude pozostávať z priblíženia vývoja pôrodnosti a plod-

nosti populácie na Slovensku a v jeho regiónoch. Druhá časť práce bude zameraná na meranie 

regionálnej variability či diverzity v regiónoch Slovenska prostredníctvom vybraných metód 

výskumu. Tretiu časť práce predstavujú diskusia a závery.      
 

RNDr. Janetta Nestorová Dická, PhD. 

Vplyv pandémie Covid19 na demografický vývoj (príp. len pôrodnosti a plodnosti, alebo úmrt-
nosti, alebo sobášnosti, potratovosti a rozvodovosti, alebo migrácie) na Slovensku 

Ako už sám názov hovorí jedná sa o porovnanie, resp. zhodnotenie vplyvu pandémie na jed-

notlivé demografické procesy (študent si môže vybrať či sa zameria na celkové demografické 

porovnanie alebo len na vybraný demografický proces) na Slovensku. Cieľom je zistenie a pan-

démia má/mala významný vplyv na demografický vývoj na Slovensku a v jeho regiónoch. Prvá 

časť práce pozostáva z prieskumu situácie vo svete a jeho krajinách. Následná časť DP spraco-

váva výskumnú problematiku na Slovensku. Posledná záverečná časť je orientovaná na plno-

hodnotnú diskusiu o zisteniach na Slovensku so zisteniami v krajinách sveta.       
 

RNDr. Janetta Nestorová Dická, PhD. 

Vplyv pandémie Covid19 na vývoj nezamestnanosti na Slovensku a v jeho regiónoch 

Počas Covid19 pandémie došlo v hospodárstve, nielen Slovenska, k významným zásahom, 

ktoré ovplyvnili ekonomický vývoj v regiónoch, ale podieľa sa aj na opätovnom vzostupe ne-

zamestnanosti. Cieľom diplomovej práce je jednak zhodnotiť vývoj nezamestnanosti na Slo-

vensku a v jeho regiónoch, a tiež zhodnotiť aj vplyv rôznych opatrení v ekonomickom sektore 

Slovenska na vývoj nezamestnanosti.  Prvá časť práce predstavuje prehľad situácie v krajinách 

sveta. Druhá časť práce pozostáva z prehľadu vývoja nezamestnanosti na Slovensku a v jeho 



regiónoch, nielen prostredníctvom miery nezamestnanosti , ale aj podľa  štruktúrnych vlast-

nosti nezamestnaných obyvateľov.  Tretia časť práce identifikuje regióny, ktoré hospodárska 

kríza zasiahla najviac a najmenej. Samozrejmosťou je i diskusia, kde autor zhodnotí zistený 

stav na Slovensku so situáciou v krajinách sveta.        
 

RNDr. Janetta Nestorová Dická, PhD. 

Rurálne regióny Slovenska 

Identifikovať rurálne regióny na Slovensku nie je jednoduché, a daná problematika je zložitá 

aj v odbornej literatúre. Zložitosť vyplýva z nejednoznačnej definícii rurality/vidieckosti. Vieme 

aké sú atribúty rurality/vidieckosti, avšak vzhľadom na transformačné procesy Slovenska, 

ktoré pôsobia už viac ako 30 rokov, je čoraz ťažšie určiť ktorý región je rurálny a ktorý nie je 

rurálny, resp. ktorý je viac rurálny a ktorý menej. Cieľom DP je nielen identifikovať rurálne 

regióny na Slovensku podľa vybranej metodiky, ale ich aj typizovať na území Slovenska.        
 

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. 

Priestorová diferenciácia migrácie v mestskom a prímestskom území Košíc podľa dĺžky 
migrácií a štruktúry migrantov 

Cieľom práce je identifikovať rozdiely v štruktúre migrantov a dĺžke migrácií v mestskom a 
prímestskom prostredí Košíc so zohľadnením konceptov urbánneho vývoja, selektívnej migrá-
cie a ľudského kapitálu. 

Práca nadväzuje na štúdium diferenciácie základných priestorových vzorcov migrácie v mest-
skom a prímestskom prostredí Košíc. V geografii je všeobecne akcpetovaným faktom, že rôzne 
kategórie migrantov sa vyznačujú rôznymi migračnými preferenciami, a teda aj vzorcami mig-
rácie. Práca sa pritom zameria na selektívnu migráciu tých kategórií migrantov, ktoré sú vý-
znamné z hľadiska priestorovej redistribúcie ľudského kapitálu (vek a vzdelanosť). Cieľom 
práce je teda identifikovať rozdiely v štruktúre migrantov a dĺžke migrácií v mestskom a prí-
mestskom prostredí Košíc so zohľadnením konceptov urbánneho vývoja, selektívnej migrácie 
a ľudského kapitálu. Práca sa bude opierať o rozsiahle databázy o vnútorných migráciách na 
Slovensku. Očakáva sa aplikácia matematicko-štatistických metód a ich grafická interpretácia 
s využitím moderných vizualizačných metód. 
 

Doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. 

Medzinárodná migrácia medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom v období Brexitu 
a pandémie Covidu-19 

Zhodnotiť vývoj medzinárodnej migrácie medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom v období 
po vstupe Slovenska do Európskej únie s dôrazom na obdobie od roku 2016. 
Vďaka otvorenému trhu práce sa Spojené kráľovstvo stalo po vstupe Slovenska do EÚ pre jeho 
občanov jednou z migračne najatraktívnejších krajín. Postupne však rástol aj objem migrácie 
zo Spojeného kráľovstva na Slovensko, čo možno pripísať najmä reemigrácii pôvodných mig-
rantov zo Slovenska. Teórie migrácie vnímajú rôzne geopolitické či ekonomické krízy ako sti-
muly, ktoré môžu výrazným spôsobom zmeniť intenzitu migračných tokov, alebo dokonca 
úplne zmeniť ich podstatu. Za takéto stimuly možno považovať vystúpenie Spojeného kráľov-
stva z EÚ, ale aj pandémiu Covidu-19. Oba tieto javy mali výrazný dopad na makroekonomický 



vývoj Spojeného kráľovstva, zmeny na pracovnom trhu i obmedzenie cestovania. Cieľom práce 
preto bude zhodnotiť vývojové trendy migrácie medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom 
práve v období od odhlasovania Brexitu v referende (r. 2016) a rozšírenia pandémie Covidu-
19, a porovnať ich s vývojom v predchádzajúcom období. Práca sa bude opierať o databázy 
o počte migrantov z viacerých zdrojov (parciálnym cieľom bude zhodnotiť ich spoľahlivosť). 
Priestorovo sa zameria na celoštátnu, regionálnu a čiastočne aj lokálnu úroveň. Práca bude 
založená najmä na aplikácii matematicko-štatistických metód. Uchádzač o tému by mal mať 
úroveň angličtiny dostatočnú na zvládnutie mailovej komunikácie s britskými úradmi. 
 

Mgr. Loránt Pregi, PhD. 

Vývoj a priestorové rozmiestnenie škôl a školských zariadení s vyučovacím jazykom maďar-
ským na Slovensku 

Slovensko je z pohľadu etnickej štruktúry heterogénnou krajinou, kde okrem väčšinovej slo-
venskej národnosti, žije viac alebo menej kompaktne viacero národnostných menšín. Ústava 
Slovenskej republiky spolu s ďalšími  medzinárodnými dokumentmi pre etnické menšiny žijúce 
na území Slovenskej republiky zaručuje výchovu a vzdelávanie okrem štátneho jazyka aj právo 
na vzdelanie v ich materinskom jazyku. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečovaný v pred-
školských zariadeniach, základných a stredných školách aj s vyučovacím jazykom alebo vyučo-
vaním jazyka národnostných menšín. Vzhľadom na etnické zloženie obyvateľstva na všetkých 
stupňoch vzdelávacieho systému naviac národnostných škôl na Slovensku má maďarská men-
šina. Po roku 1989 sledujeme neustály pokles príslušníkov maďarskej národnosti. Počet oby-
vateľov maďarskej menšiny na Slovensku klesol od sčítania obyvateľstva v roku 1991 z 567 296 
na 458 467 v roku 2011, čiže takmer o 110 000. Tento negatívny trend môže mať značný vplyv 
aj na sieť škôl a školských zariadení kde sa vyučuje v maďarskom jazyku. Hlavným cieľom práce 
je preto zhodnotiť vývoj počtu a priestorové rozmiestnenie škôl a školských zariadení s vyučo-
vacím jazykom maďarským. V práci využívame štatistické údaje o školských zariadeniach (zria-
ďovateľ, vyučovací jazyk, počet tried, počet žiakov, počet učiteľov, atď.), ktoré na vedecké 
účely poskytlo Centrum vedecko-technických informácií SR. 
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Voľná téma: 
Študent môže prísť aj s návrhom vlastnej témy. V tom prípade si pripraví anotáciu témy práce, 
s ktorou osloví vhodného školiteľa. V prípade, že školiteľ bude súhlasiť, vypíše sa navrhnutá 
téma pre tohto študenta do AISu. 
 

 


