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In situ laboratórium fyzickej geografie: príklady terénnych výskumných 

experimentov počas pandémie covidu-19 

In Situ Earth Lab: Examples of field experiments during COVID-19 pandemic 

Lenka Balážovičová 

Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 

e-mail: lenka.balazovicova@umb.sk  

Kľúčové slová: výučba v exteriéri, občianska veda, fyzická geografia 

Keywords: outdoor education, citizen science, physical geography 

V súčasnej virtuálnej dobe poznačenej pandémiou, kedy väčšina výučby prebieha v online pries-

tore, je veľmi dôležité do vyučovacieho procesu integrovať aj bádateľské aktivity v teréne a pri-

navrátiť tak študentom osobný kontakt s krajinou, v ktorej žijú. Viaceré svetové iniciatívy apelujú 

na vyššiu prepojenosť vzdelávania s výskumom a angažovanosť ľudí v tzv. občianskej vede  

(In Situ LAB Initiative, Citizen Science, GLOBE). Vo fyzickej geografii špeciálne má osobné 

poznávanie a výskum krajiny pre študenta nezastupiteľnú rolu. V tomto príspevku predstavujeme 

jednoduché experimenty, ktoré uskutočnili študenti učiteľstva geografie v rámci svojej dištanč-

nej výučby pedogeografie a klimageografie počas akademického roka 2020/21 vo svojom blíz-

kom okolí po celom Slovensku. Dosiahnuté výsledky sú kvalitatívne aj distribučne veľmi zaují-

mavé a pomohli študentom nielen upevniť si teoretické vedomosti daných tém, ale aj klásť pod-

netné výskumné otázky, analyzovať získané dáta a lepšie uvažovať v priestorových súvislos-

tiach. Viacerí študenti sa v týchto témach našli a rozhodli sa v terénnom výskume pokračovať aj 

v rámci svojich záverečných prác. Určite by bolo prínosné podobné experimenty implementovať 

do semestrálnej výučby aj ostatných disciplín (nielen) fyzickej geografie, najmä tých študijných 

odborov, ktoré sa s praktickým výskumom stretnú len veľmi okrajovo. 

 

 

Identifikácia lineárnych tektonických štruktúr analýzou lidarového DMR 

v husto zalesnenom horskom teréne Kremnických vrchov  

(stredoslovenské neovulkanity) 

Detection of linear tectonic structures by DEM LiDAR analysis in dense  

forested mountain terrain of the Kremnica Mts. (The Central Slovakia  

Neogene volcanic field) 

Ján Bóna1, Michal Gallay1, Katarína Bónová1, Jozef Hók2 
1 Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice 

e-mail: jan.bona@upjs.sk; michal.gallay@upjs.sk; katarina.bonova@upjs.sk 
2 Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Brati-

slava, e-mail: jozef.hok@uniba.sk 

Kľúčové slová: DMR 5.0, lidar, neotektonika, Kremnické vrchy 

Keywords: DEM 5.0, LiDAR, neotectonics, Kremnické vrchy Mts. 

Extenzívny rozvoj metód diaľkového prieskumu Zeme dáva možnosť čoraz presnejšie a 
podrobnejšie zaznamenať charakteristické črty georeliéfu, odzrkadľujúce sa predovšetkým  
v geometrickej zložke získanej informácie. Možnosť exaktnej kvantifikácie rozmanitých tva-
rov zemského povrchu vo vysokom priestorovom rozlíšení prirodzene priťahuje pozornosť 
slovenských geovedcov, s čím súvisí aj úspešný prienik lidarových dát do súčasných geoved-
ných štúdií. Letecké laserové skenovanie (lidar) zabezpečuje od r. 2017 celoplošne pre územie 
Slovenskej republiky dodávateľským spôsobom Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
a zo získaných dát odvodené digitálne modely reliéfu (DMR) sú voľne dostupné.  
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V predloženom príspevku je diskutovaný príklad aplikácie uvedených lidarových dát za-
meraný na ich použiteľnosť pre identifikáciu disjunktívnych lineárnych tektonických štruktúr 
(zlomov, prípadne puklín) v husto zalesnenom horskom teréne. S touto problematikou je spo-
jená aj analýza najmladších tektonických udalostí majúcich vplyv na morfoštruktúrny vývoj 
širšej časti regiónu. Použili sme DMR 5.0 (ÚGKK SR) s rozlíšením bunky 1 meter z klasifi-
kovaných laserových odrazov na teréne s priemernou hustotou približne 10 bodov/m2 v rámci 
študovaného územia. Boli tak zachytené špecifické prvky a formy reliéfu nachádzajúce sa  
pod hustou lesnou pokrývkou, čo je kľúčovou a zároveň jedinečnou výhodou mapovania kra-
jiny leteckým lidarom. V prostredí QGIS s doplnkovými modulmi GRASS GIS bola vykonaná 
digitálna geomorfometrická analýza DMR zahŕňajúca odvodenie vrstiev tieňovaného reliéfu, 
sklonu a orientácie georeliéfu voči svetovým stranám, rozličných druhov krivostí georeliéfu a 
geomorfologických foriem reliéfu. Pre overenie a konfrontáciu výsledkov analýz DMR bolo 
realizované podrobné štruktúrno-geologické mapovanie zamerané na identifikáciu mezosko-
pických diskontinuít – predovšetkým puklín a zlomov.  

Analyzované územie je situované v priestore hlavného hrebeňa Kremnických vrchov (mor-
foštruktúra Skalky sensu Lacika 1997), približne medzi kótami Velestúr (1 254 m n. m.)  
a Kremnická skala (1 212 m n. m.), západne od Banskej Bystrice. Z regionálne geologického 
hľadiska sú tu zastúpené produkty stratovulkanického komplexu Zlatostudnianskej formácie 
(str. – ml. báden) a mladšej (panón) formácie Vlčieho vrchu (Lexa et al. 1998). 

Vysoká miera podrobnosti a presnosti DMR 5.0 sa preukázala pri identifikácii morfolinea-
mentu s.-j. smeru, ktorý je mapovateľný v dĺžke 3,5 – 4,0 km. Uvedená lineárna štruktúra sa mies-
tami v reliéfe prejavuje ako konkávna terénna hrana, v zásade smerovo konformná s priebehom 
hlavného hrebeňa (rozvodnice). Morfolineamenty nižšieho rádu kopírujú hustú sieť dolín diferen-
cujúcu reliéf morfoštruktúry Skalky. Terénnym štruktúrno-geologickým výskumom bola v danom 
území doložená prítomnosť zlomových a puklinových mezoštruktúr. Zlomy majú charakter pre-
važne šikmých poklesov dominantne s.-j. až ssv.-jjz. smeru. Vzácne boli pozorované aj čisté po-
klesy ssz.-jjv. smeru porušujúce vulkanickú formáciu panonského veku. Pukliny vykazujú vlast-
nosti neotektonických systematických tenzných fraktúr, kde v rámci terénneho datasetu boli iden-
tifikované všetky tri základné typy tak, ako ich definovali Hancock a Engelder (1989). Ich pries-
torové rozloženie nám umožnilo odvodiť pôsobenie hlavných osí paleonapätia. Za starší považu-
jeme v.-z. (sv.-jz.) systém fraktúr, kde zložka hlavného minimálneho napätia – Sh pôsobila  
v smere S – J (resp. SSZ – JJV) počas pliocénu a začiatkom pleistocénu. Mladší, výraznejší systém 
fraktúr orientovaný generálne v s.-j. smere bol vyvolaný pôsobením zložky hlavného minimál-
neho napätia – Sh v smere V – Z koncom pleistocénu a počas holocénu, čo je v dobrej zhode  
s publikovanými údajmi (napr. Littva et al. 2015). Rozloženie hydrografickej siete a následné za-
kladanie údolí v širšom území bolo zreteľne kontrolované tektonickou predispozíciou.  

Preukázali sme potenciál nového DMR 5.0 z lidarových dát aj v zalesnenom teréne. Vhod-
nou kombináciou a porovnaním výsledkov digitálnej morfotektonickej analýzy DMR a štruk-
túrno-geologickej terénnej analýzy možno získať časovo efektívne a vierohodné údaje o vzá-
jomnom prepojení tektoniky a reliéfu a následne sa tak dopracovať k definovaniu smerovej 
orientácie paleomorfotektonických, resp. paleotektonických napäťových polí. 

Poďakovanie: Autori príspevku ďakujú za finančnú podporu grantu VEGA 1/0798/20. 

Literatúra: 
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Možnosti využitia ťažkých minerálov v (paleo)geografickom výskume 

Possibility of using heavy minerals in (palaeo)geographic research 

Katarína Bónová, Ján Bóna 

Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice 

e-mail: katarina.bonova@upjs.sk, jan.bona@upjs.sk 

Kľúčové slová: ťažké minerály, povrchové mikrotextúry, geochémia, paleogeografia 

Keywords: heavy minerals, surface microtextures, geochemistry, palaeogeography 

Minerály a horniny predstavujú unikátny archív rozličných udalostí zaznamenávajúci nie-

len geologické (magmatické, metamorfné) a tektonické eventy, ale aj vývoj klímy a paleo-

klimatické zmeny, či vývoj života. Výnimočnými z hľadiska množstva obsiahnutých informá-

cií sú ťažké (klastogénne) minerály sedimentárnych hornín, z ktorých pochádza napríklad aj 

údaj o veku našej Zeme. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti využitia ťažkých mine-

rálov v paleogeografickom výskume pri paleogeografických rekonštrukciách oblastí na prí-

klade starších (devónskych) aj mladších (pliocénno-kvartérnych) sedimentárnych depozitov  

v odlišných regiónoch sveta. Napriek neustále sa zdokonaľujúcim metodickým prístupom a 

analytickým možnostiam je základná analýza povrchu minerálov kombinovaná s identifiká-

ciou chemického zloženia ťažkých minerálov a datovania pre provenienčné úvahy kľúčová. 

Využitím povrchovej analýzy mikrotextúr ťažkých minerálov a chemickým zložením ich 

ultrastabilnej suity – turmalínu, rutilu a zirkónu – sme sa zaoberali pri výskume devónskych 

pieskovcov v provinciách Azarbaijan a východný Alborz v Iráne. Detailné štúdium povrcho-

vých mikrotextúr mechanického aj chemického pôvodu pomocou skenovacieho elektrónového 

mikroskopu (ÚFV PF UPJŠ v Košiciach) prinieslo informácie o niekoľkých vývojových štá-

diách detritu v odlišných sedimentárnych prostrediach – od eolického po subakvatické a pou-

kázalo na jeho polycyklický charakter (Bónová et al. 2021a). Analýza chemického zloženia 

ťažkých minerálov (elektrónový mikroanalyzátor, ÚVZ SAV, Banská Bystrica) na jednej 

strane potvrdila pôvodný predpoklad zdrojovej oblasti v priestore Arabsko-núbijského štítu 

(Zand-Moghadam et al. 2013, Hosseini et al. 2019, Jafarzadeh et al. 2021), na druhej strane 

identifikácia vzácneho na V bohatého turmalínu poukazuje aj na vzdialenejšie zdroje v oblasti 

Východoafrického orogénu (East African Belt) a niekoľkonásobnú recykláciu detritického ma-

teriálu (Bónová et al. 2021b).  

Podobný prístup sme aplikovali pri výskume alochtónnych jaskynných sedimentov v Har-

maneckej jaskyni vytvorenej v karbonátoch hronika Veľkej Fatry, v masíve Kotolnica (Zá-

padné Karpaty). Pôvodnú predstavu o vulkanickom pôvode alochtónnych sedimentov v tejto 

jaskyni pochádzajúcich z Kremnických vrchov (Droppa 1974) na základe predbežných vý-

sledkov dopĺňame o pomerne významný zdroj detritu v magmatických a metamorfovaných 

komplexoch varískeho fundamentu Západných Karpát a jeho austroalpínskych ekvivalentov. 

Autori príspevku ďakujú za finančnú podporu projektu VEGA 1/0798/20. 

Literatúra: 
BÓNOVÁ, K., JAFARZADEH, M., BÓNA, J. 2021a. Depositional history of the Devonian 

Ilanqareh and Padeha Formations in Azarbaijan Province and Eastern Alborz (Iran): constra-

ints from heavy-mineral microtextures. Acta Geologica Slovaca, 13, 13-26. 

BÓNOVÁ, K., JAFARZADEH, M., BÓNA, J., MIKUŠ, T., ANJERDI, J., NAJAFZADEH, A., 

MAHARI, R. 2021b. Constraints of rare detrital V-rich tourmaline and rutile on Late Devonian 

palaeogeographic reconstruction in the Azarbaijan district, NW Iran. Journal of Asian Earth 

Sciences, 221, 104943. 

DROPPA, A. 1974. Krasové javy v okolí Harmanca vo Veľkej Fatre. Slovenský kras, 12, 59-94. 
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Migrační trajektorie mladých dospělých v pražském zázemí 

Migration trajectories of young adults in Prague hinterland 

Otakar Bursa, Luděk Sýkora 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita  
Karlova, Praha, e-mail: bursao@natur.cuni.cz, sykora@natur.cuni.cz 

Klíčová slova: mladí dospělí, migrace, pražské zázemí 
Keywords: young adults, migration, Prague hinterland 

Proces rezidenční suburbanizace, který v pražském metropolitním regionu nastartoval  
v 90. letech 20. století, nejen znásobil počet obyvatel mnoha obcí, ale i zásadně změnil jejich 
demografickou strukturu. S rodiči se do nových domovů stěhovaly děti, jež dorůstají do věku 
mladé dospělosti a hledají si vlastní bydlení.  

V příspěvku ukazujeme, odkud a kam se mladí dospělí z pražského zázemí stěhují. Nejprve 
identifikujeme zdrojové obce migrace a pokoušíme se vymezit ty s vyšším zastoupením po-

tomků nově příchozích obyvatel. Poté analyzujeme cílové destinace migrace a snažíme se je 
rozlišit mezi potomky nově příchozích a původních obyvatel pražského zázemí. Na závěr se 
věnujeme odlišnostem mezi muži a ženami. 

Příspěvek byl vytvořen s podporou projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 814119 
„Migrační trajektorie dospívající generace v pražském zázemí”. 

 

 

Možnosti profesijného rozvoja učiteľov geografie pre potreby novej  

kurikulárnej reformy 

Professional development for geography teachers for needs of new curricular reform 

Stela Csachová 

Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 
e-mail: stela.csachova@upjs.sk 

Kľúčové slová: profesijný rozvoj, učiteľ, geografia, IT Akadémia 

Keywords: professional development, teacher, geography, IT Academy  

Prioritou vysokoškolských pracovísk pripravujúcich budúcich učiteľov je kvalitná predmetová, 
didaktická a pedagogicko-psychologická príprava študentov, ktorá je aktuálna, zachytáva trendy 
a zodpovedá spoločenským požiadavkám. Väčšina učiteľov v systéme sú však takí, ktorí svoje 
štúdiá ukončili dávnejšie a absolvovali štúdium, ktoré reflektovalo vtedajšie poznanie vednej 
disciplíny a didaktiky, ako aj vtedy preferované metódy a formy vyučovania. Učitelia majú 
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podľa zákona o pedagogických zamestnancoch povinnosť udržiavať a rozvíjať svoje profe-

sijné kompetencie. Na tento účel slúži systém profesijného rozvoja učiteľov s ponukou rôz-
nych typov vzdelávania. V príspevku otvoríme niekoľko otázok. Majú sa vysoké školy podie-
ľať na ďalšom vzdelávaní učiteľov? Ak áno, aké formáty majú poskytovať? Majú vysoké školy 
spolupracovať so základnými a strednými školami? Ak áno, v akých oblastiach a aké formáty 
sú prínosné? Aké možnosti profesijného rozvoja má učiteľ geografie na Slovensku? Naše po-
znanie vychádza aj zo skúseností s projektom IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie,  

v rámci ktorého sme počas troch rokov ponúkali aktualizačné vzdelávanie v predmete geogra-
fia, ktoré absolvovali desiatky učiteľov na Slovensku. Bolo zamerané na aktivizáciu činnosti 
žiaka, bádateľsky orientované postupy a zviditeľnenie významu geografie pre život. Učitelia, 
ktorí sa ho zúčastnili, vyslovili potrebu zmien v kurikulu geografického vzdelávania, spokojnosť 
s kurzom a využitie nových inšpirácií do vyučovania geografie, ktoré však vzhľadom na aktuálne 
platiaci vzdelávací štandard geografie, sú skôr akoby jeho rozšírením resp. nadstavbou. 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu KEGA 010UPJŠ-4/2020: Geopriestorové technológie 
v bádateľsky orientovanom vyučovaní geografie. 
 

 

Zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku počas pandémie 

COVID-19 

Changes in consumer shopping behavior in Slovakia during the COVID-19 

pandemic 

Katarína Čuláková1, Kristína Bilková1, František Križan2, Petra Hencelová2 
1 Geografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava,  
e-mail: katarina.culakova@savba.sk, kristina.bilkova@savba.sk 
2 Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita  
Komenského, Bratislava, e-mail: frantisek.krizan@uniba.sk, hencelova10@uniba.sk 

Kľúčové slová: nákupné správanie, pandémia COVID-19, panické nakupovanie, vzorce  
spotreby, Slovensko 

Keywords: shopping behavior, COVID-19 pandemic, panic shopping, consumption patterns, 
Slovakia 

Spotreba sa týka každého z nás a neustále sa mení pod vplyvom rôznych faktorov. V súčasnosti 
k najvýraznejším z nich patrí celosvetová pandémia COVID-19, počas ktorej dochádza k výraz-
ným spoločenským zmenám vrátane zmenených vzorcov spotreby. Pandémia COVID-19 je 
niečo viac ako len zdravotná kríza, keďže radikálne a nepredvídateľne zmenila náš každodenný 

život. V snahe o zastavenie, resp. spomalenie šírenia vírusu, boli prijímané rôzne opatrenia, ktoré 
mali za následok zmenu vo vzorcoch spotreby a nákupného správania. Z pôvodného štandardu 
v spotrebe nazývaného „starý normál“ prešli spotrebitelia pod obavou z lockdownu, resp. uzav-
retia obchodov fázou „panického nakupovania“, kedy sa množstvo tovarov stalo nedostatkovým, 
až do súčasnej adaptačnej fázy, ktorá vytvára tzv. „nový normál“ v spotrebe. Výskum poskytuje 
odpovede na vybrané otázky týkajúce sa zmeneného nákupného správania spotrebiteľov na Slo-

vensku počas pandémie COVID-19 na základe reprezentatívneho omnibusového výskumu rea-
lizovaného v dvoch fázach (november 2020 a jún 2021). Hlavné zistenia možno zhrnúť: i) počas 
pandémie viac ako polovica spotrebiteľov na Slovensku zmenila nákupné správanie; ii) panické 
nakupovanie je príznačné pre viac ako tretinu spotrebiteľov; iii) viac ako pätina spotrebiteľov na 
Slovensku skôr nesúhlasí alebo rozhodne nesúhlasí s tvrdením, že po skončení pandémie CO-
VID-19 bude ich nákupné správanie rovnaké ako pred pandémiou („starý normál“). 

Poďakovanie: táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV-20-0302 a grantom VEGA č. 2/0037/21. 
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Bratislavské nákupné centrá a mall junkies 

Bratislava shopping malls and mall junkies 

Katarína Danielová 

Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita  

Komenského, Bratislava, e-mail: katarina.danielova@uniba.sk 

Kľúčové slová: nákupné centrá, mall junkies, Bratislava, správanie, priestorový vzťah 

Keywords: mall centres, mall junkies, behaviour, Bratislava, spatial relationships 

Nákupné centrá sú v poslednom období nielen miestom, kde ľudia uskutočňujú svoje ná-

kupy (na dennej, týždennej, či príležitostnej báze), ale aj miestom, kde trávia svoj voľný čas. 

Tomuto trendu sa snažia nákupné centrá čoraz viac prispôsobiť. Popri potravinových aj nepo-

travinových maloobchodných jednotkách je tu možné nájsť množstvo kaviarní, reštaurácií, 

nájdeme tu kiná, športoviská, konajú sa tu rôzne akcie. Ľudia tak majú možnosť stráviť čas 

nielen pri nákupe, ale aj pri kultúre, či športe. Nákupné centrá sa tak postupne stávajú mies-

tami, ktoré sú vhodné aj pre trávenie voľného času a socializáciu.  

Stále silnejúcou skupinou zákazníkov sú mladí ľudia, presnejšie tínedžeri (v literatúre 

označovaní aj „mall junkies“), pre ktorých je pobyt v nákupných centrách skôr formou zábavy 

a oddychu. Pre mladých ľudí sa nákupné centrá stávajú čoraz dostupnejšími, pretože nie sú 

lokalizované len vo veľkých mestách, ale postupne vznikajú aj v menších strediskových mes-

tách. Nákupné centrá sú často vítané aj rodičmi, nakoľko ich považujú za bezpečnejšie pro-

stredie ako „poflakovanie na ulici“. Niektoré nákupné centrá už vnímajú skupinu tínedžerov 

ako príťažlivú skupinu budúcich klientov (keď tínedžeri dosiahnu plnoletosť a stanú sa zárob-

kovo činnými), preto už v súčasnosti prispôsobujú svoj koncept aj tejto vekovej skupine.  

Správanie tínedžerov v nákupných centrách sme sa pokúsili vyhodnotiť na príklade brati-

slavských nákupných centier. Výskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníkového prie-

skumu v roku 2019. Zamerali sme sa predovšetkým na percepciu nákupných centier tíne-

džermi, výber lokalít, priestorový vzťah bydlisko – nákupné centrum – škola, ako aj na faktory, 

ktoré najviac ovplyvňujú preferenciu nákupného centra. 

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy  

č. APVV-20-0302. 

 

 

Efekt evropských a národních povodňových plánovacích politik na změny 

využití území ve středoevropských říčních nivách: předběžné výsledky 

Revisiting the effect of European and national flood zoning policies on land 

use/cover transitions in Central European floodplains: preliminary results 

Martin Dolejš1, Pavel Raška1, Reinhard Schinke2, Silvie Kohnová3, Monika  

Krpešová1 
1 Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem,  

e-mail: martin.dolejs@ujep.cz, pavel.raska@ujep.cz, monika.krpesova@ujep.cz 
2 Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER), Dresden,  

e-mail: r.schinke@ioer.de 
3 Katedra vodného hospodárstva krajiny, Slovenská technická univerzita, Bratislava,,  

e-mail: kohnova@stuba.sk 

Klíčová slova: evropské povodňové politiky, střední Evropa, využití území, plánování 

Keywords: European flood policies, Central Europe, land use, planning 
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According to the European Commission, more than a thousand square kilometres of agri-

cultural or natural land disappears every year in the EU, as it is converted into built-up areas 

and other artificial surfaces. This is especially obvious in Central-European floodplains, 

where conflicting land use transitions (CLUTs) contributed significantly to the disastrous 

impacts of flood events in the last decades. The effects of these land use transitions are 

twofold. While they generally reduce the water retention capacity of a landscape, they also 

increase the exposure of human assets that can be affected by floods. For these reasons, the 

European union and its member states adopted various flood risk reduction policies (inclu-

ding EU Floods Directive and national legislation) that aim to enhance flood zoning mecha-

nisms and improve societal resilience to floods. In this poster, we first present a brief review 

of the European and national flood zoning policies, and then bring for the first time  

the countryscale empirical evidence on CLUTs in floodplains in four selected Central-Eu-

ropean countries (Czechia, Germany, Austria and Slovakia). The set of the fine-scale land 

cover CORINE data for the past 30 years is used in order to statistically analyse the extent, 

dynamics and types of CLUTs in floodplains defined by 100-years flood recurrence. Our 

results indicate continuing land take in floodplain areas, which however displayed signi-

ficant slowing in the last 20 years. Finally, we discuss the effects of European and national 

flood zoning policies on flood risk reduction and we identify some controversies and para-

doxes of these policies. 

 

 

Učme geografiu, nie zemepis. Prečo sa musí upraviť obsah školskej  

geografie a čím sa môžeme inšpirovať? 

Let´s teach geography, not "zemepis". Why geography national curriculum 

must be changed and where can we find inspiration? 

Peter Farárik 

Lepšia geografia, o.z. / Súkromná ZŠ Bakomi, Banská Štiavnica,  

e-mail: fararikp@gmail.com 

Kľúčové slová: výučba geografie, kurikulárna reforma, komparatívna pedagogika,  

problémové vyučovanie 

Keywords: teaching geography, curricular reform, comparative education,  

problem based learning 

Geografia má medzi vyučovacími predmetmi na Slovensku svoje tradičné miesto. Jeho dô-

ležitosť sa však v čase menila. Niekdajší zemepis sa nedávno premenoval na geografiu,  

v obsahu vyučovacieho predmetu sa to však príliš neodrazilo. Pozícia geografie v školskom 

vzdelávaní slabne, čoraz viac je odbornou aj laickou verejnosťou spochybňovaný jej vý-

znam, čo sa prejavuje nielen v (ne)obľúbenosti geografie medzi žiakmi, ale aj vo vysokom 

podiele neodborne odučených hodín nekvalifikovanými učiteľmi. Geografia sa nesmie stať 

tzv. „príveskovým predmetom“, o to viac, že práve ona poskytuje priestor na efektívne zís-

kavanie vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné v dnešnom vzájomne prepojenom globali-

zovanom svete. Ak chceme zvrátiť úpadok výučby geografie v sekundárnom vzdelávaní, je 

potrebné upraviť jej obsah, ktorý sa odkloní od encyklopedických zemepisných informácií, 

k získavaniu praktických kompetencií a rozvoju tzv. geografickej gramotnosti. Aké sú skú-

senosti učiteľov z praxe, ako nastaviť nový obsah školskej geografie, ako sa geografické 

vzdelávanie zmenilo v zahraničí a môžeme sa ním inšpirovať? V súčasnosti pripravovaná 

kurikulárna reforma základného vzdelávania je pre geografiu hrozbou i príležitosťou. Ako  

s ňou naložíme? 
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Aplikácia priestorovej autokorelácie vo výskume selektívnej migrácie  

a ľudského kapitálu na Slovensku 

Application of spatial autocorrelation in research of selective migration  

and human capital in Slovakia 

Štefan Gábor, Loránt Pregi, Ladislav Novotný 

Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 

e-mail: stefan.gabor@student.upjs.sk, lorant.pregi@upjs.sk, ladislav.novotny@upjs.sk  
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Keywords: human capital, selective migration, age, educational attainment, spatial au-

tocorrelation, Slovakia 

Detailná analýza migrácie ako základného komponentu priestorového pohybu obyvateľstva 

prispieva k objasneniu a pochopeniu regionálneho vývoja a priestorovej redistribúcie obyva-

teľstva. Cieľom príspevku je pomocou konceptu priestorovej autokorelácie zhodnotiť vplyv 

selektívnej migrácie podľa veku a najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania na priestorovú 

redistribúciu ľudského kapitálu na Slovensku. Lokálne indikátory priestorovej autokorelácie 

sú pri výskume priestorovej redistribúcie obyvateľstva pomerne málo využívanou matema-

ticko-štatistickou zobrazovacou metódou. Jej aplikácia však môže rozšíriť obraz o priestoro-

vých vzorcoch migrácie štandardne identifikovaných pomocou klasických kartografických 

metód. Výskum je založený na anonymizovaných dátach o vnútornej migrácii obyvateľstva 

Slovenska poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky každoročne za obdobie 

rokov 1996 – 2018. Výsledky sú analyzované a vizualizované prostredníctvom využitia dvoch 

lokálnych indikátorov priestorovej autokorelácie (Anselinov lokálny Moranov index a lokálna 

štatistika Getis-Ord). Výsledky výskumu potvrdzujú, že migranti s terciárnym vzdelaním a 

mladí ľudia sa koncentrujú do ekonomicky rozvinutých regiónov na západe Slovenska a  

v zázemí väčších miest, východné Slovensko nevynímajúc. Tieto vzorce priestorovej redistri-

búcie sú však v značnom kontraste s migráciou obyvateľstva s najvyšším dosiahnutým stup-

ňom vzdelania základným, kde sa do popredia ako koncentračné regióny dostávajú marginálne 

územia Slovenska. Aplikáciou lokálnych indikátorov priestorovej autokorelácie sme prispeli 

k rozšíreniu poznatkov o charakteristických črtách priestorových vzorcov migrácie, ktorá 

vďaka selektívnosti podľa vzdelania a veku výrazne prispieva k priestorovej redistribúcii ľud-

ského kapitálu na Slovensku. 

Príspevok vznikol pomocou projektu VEGA 1/0514/21: Priestorová redistribúcia ľudského ka-

pitálu ako indikátor formovania regionálneho systému Slovenska. 
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Dotykový geografický informačný systém: prvé skúsenosti vo výučbe  

geografie na základnej škole 

A tangible landscape modeling system: first experience in teaching geography 

at primary school 
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Geografické vzdelávanie vyžaduje kombináciu znalostí, zručností a geopriestorového vzťaho-

vého myslenia. Aby sa zlepšila efektivita učenia a trvanlivosť znalostí, bol vyvinutý nový in-

štruktážny systém založený na dotykovom užívateľskom rozhraní. Systém modelovania kra-

jiny priamym dotykom s hmotou (Krajina na dotyk) obsahuje štyri komponenty: tvarovateľný 

fyzický model krajiny, 3D skener, projektor a štandardný počítač s GIS softvérom. V tomto 

príspevku predstavujeme Krajinu na dotyk pre geografické témy od základného po terciárne 

vzdelávanie. Predstavujeme prípadovú štúdiu realizovanú pre druhý stupeň vzdelávania  

v miestnej základnej škole s deťmi vo veku 11 rokov z marginalizovanej komunity. Použitý 

systém sa aplikuje v typických geografických témach s topografickými mapami a krajinnými 

procesmi, ako napríklad činnosť vody a vodných tokov, ktoré študenti často nesprávne chápu. 

Tieto príklady sú dokumentované nastavením experimentu a popisom krokov výučby. Vý-

sledky tejto štúdie naznačujú, že dotykový geografický informačný systém poskytuje ľahko 

zrozumiteľný koncept a učebný nástroj, ktorý u študentov zlepšuje geopriestorové myslenie. 

Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektov VEGA 1/0798/20: Synergické využitie via-

cerých zdrojov dát z diaľkového prieskumu Zeme vo výskume krajiny a KEGA 010UPJŠ-

4/2020: Geopriestorové technológie v bádateľsky orientovanom vyučovaní geografie. 
 

 

Päť rokov výskumu krasovej denudácie na vápencových doštičkách  

v Slovenskom krase 

Five years of the karst denudation research by the limestone tablets method  

in the Slovak karst 

Alena Gessert, Zdenko Hochmuth 

Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 

e-mail: alena.gessert@upjs.sk 

Kľúčové slová: krasová denudácia, Slovenský kras, Jasovská planina, vápencové doštičky 

Keywords: karst denudation, Slovak karst, Jasov Plateau, limestone tablets 

Od decembra roku 2016 prebieha výskum krasovej denudácie pomocou metódy vápenco-

vých platničiek na dvoch lokalitách v Slovenskom krase. Spolu je na každej lokalite umiestne-

ných 18 doštičiek z dvoch rôznych typov vápenca, čo môže pomôcť pri odfiltrovaní anomálií 

pri meraniach. Aj keď takýto výskum prebiehal aj v minulosti pod taktovkou Antona Droppu 

v Nízkych Tatrách, výsledky sú porovnateľné iba čiastočne vďaka odlišnej nadmorskej výške 

(a teda aj prírodným podmienkam). Počas skúmaného obdobia na viacerých vzorkách, ktoré 

sú pravidelne vykopané, sušené, vážené a v krátkom čase opätovne zakopané, pozorujeme 
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váhové úbytky v troch rôznych hĺbkach, ktoré vhodne zapadajú do prebiehajúcich výskumov 

vo viacerých krasových oblastiach sveta (aj klimaticky odlišných).  

Počas nášho výskumu pozorujeme okrem samotných úbytkov v časovom horizonte takmer 

5 rokov aj závislosť nameraných výsledkov od viacerých faktorov, ktoré sú závislé od ročného 

obdobia (jedná sa o hodnoty zrážok, teploty vzduchu a pôdy, evapotranspirácie a iných) a 

hĺbky ich umiestnenia (u tých v pôde najhlbšie umiestnených prebieha rozpúšťanie najrých-

lejšie). Ďalšími faktormi, ktoré môžu vplývať na rýchlosť denudácie, sú napr. chemická reak-

cia pôdy a jej vlastnosti a krajinná pokrývka. Tieto posledné dva faktory však bližšie nesledu-

jeme (aj keď sú významné), pretože naše lokality sa nachádzajú v podobných podmienkach. 

A teda najväčšie úbytky na váhe prebiehajú počas období s dostatočnými zrážkovými úhrnmi 

mimo hlavného vegetačného obdobia (hlavne v zime alebo na skorú jar). V tomto čase je aj 

evapotranspirácia málo významná. Súhrnná denudácia na vápencových doštičkách v Sloven-

skom krase je 3,06-4,78 mg/cm2/rok, čo je údaj mierne pod hodnotu A. Droppu z oblasti Níz-

kych Tatier. To však zodpovedá vplyvu jednotlivých faktorov spomínaných vyššie. 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu VVGS 2020-1639 a KEGA 016UPJŠ-4/2021 Medzi-

národný rok jaskýň a krasu. 
 

 

Morské hranice na východnom okraji EÚ – strategická výzva 21. storočia 

Maritime borders at the eastern edge of the EU – a strategic challenge for the 

21st century 

Daniel Gurňák, Filip Šandor 

Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita  

Komenského, Bratislava, e-mail: daniel.gurnak@uniba.sk, filip.sandor@uniba.sk 
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Príspevok sa zaoberá otázkou morských hraníc na východnom okraji priestoru Európskej únie. 

Jedná sa najmä o oblasť východného Stredomoria a Egejského mora, Čierne more a Baltské 

more. V príspevku sa zaoberáme jednak problematickými miestami vymedzenia morských 

hraníc a predovšetkým špeciálnych ekonomických zón, ktoré sú spôsobené na jednej strane 

rôznymi postojmi a nárokmi zúčastnených strán o metodiku vymedzovania hraníc, no v nie-

ktorých prípadoch (Severný Cyprus, Krym) sú pokračovaním, resp. inou dimenziou teritoriál-

nych sporov vedených na súši. V príspevku sa nezaoberáme len otázkou samotného vymedze-

nia morských hraníc, ale predovšetkým jej strategickými dopadmi v súvislosti s využívaním 

morského dna na ťažbu a predovšetkým transport strategických energetických surovín. Mo-

mentálne najaktuálnejšou témou je dokončenie podmorského plynovodu Nordstream II, v Bal-

tskom mori. O geostrategických dôsledkoch výstavby tohto plynovodu informujú aj naše mé-

diá pomerne pravidelne, menej sa však už hovorí o tom, ako práve morské hranice ovplyvnili 

jeho trasovanie. Oveľa menšiu publicitu má výstavba dánsko-poľského plynovodu Baltic pipe-

line spájajúca Poľsko priamo s ťažobnými oblasťami zemného plynu v Severnom mori. Pritom 

práve južne od baltského ostrova Bornholm sa majú oba plynovody na dne mora križovať. 

Podobné spory možného trasovania budúcich strategických plynovodov z regiónu Blízkeho 

východu do Európy v kombinácii s vážnymi spormi o vymedzenie morských hraníc prebiehajú 

vo východnom Stredomorí, kde proti sebe stoja najmä Grécko a Turecko, no k nim sa pripája 
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viacero ďalších krajín, pričom odlišné záujmy a postoje k tomuto problému majú aj hospodár-

sky a politicky najvýznamnejšie krajiny EÚ. Zatiaľ mimo centra hlavnej pozornosti zostáva 

Čierne more, ktoré sa však najmä po ruskej anexii Krymu stáva opäť miestom, kde hlavný 

smer diania udáva jednak Rusko, ale aj ambiciózne Turecko so svojimi víziami o „Modrej 

vlasti“ – strategickej mocnosti medzi Áziou a Európou, ktorej význam zvýši práve kontrola 

rozsiahlych morských oblastí. Netreba dodávať, že aj Čierne more hrá významnú úlohu v stra-

tegických plánoch budovania energetickej infraštruktúry. Práve tento dopad je v súčasnosti 

najviditeľnejším prejavom strategických dôsledkov vedenia morských hraníc aj na vnútrozem-

ský región strednej Európy a Slovenska. 

Poďakovanie: Tento príspevok vznikol vďaka podpore grantu UK 39/2021 Priestorová ana-

lýza ekonomickej diplomacie SR. 

 

 

Dôvody nákupu slovenských spotrebiteľov v alternatívnych  

potravinových sieťach 

Reasons for shopping of Slovak consumers in alternative food networks 

Petra Hencelová1, František Križan1, Kristína Bilková2, Katarína Čuláková2 
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Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, e-mail: hencelova10@uniba.sk,  

frantisek.krizan@uniba.sk 
2 Geografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, e-mail: kristina.bilkova@savba.sk, 

geogcula@savba.sk 
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Za ostatnú dekádu sa na Slovensku výraznejšie vymedzila skupina spotrebiteľov preferujúcich 

alternatívne potravinové siete. Ide o alternatívu voči konvenčnému maloobchodu, najčastejšie 

v podobe farmárskych trhov. Omnibusový prieskum nákupného správania spotrebiteľov  

na Slovensku zameraný na alternatívne potravinové siete sme uskutočnili v novembri 2020  

na vzorke 1 004 respondentov. Zber dát realizovala agentúra Focus. Z predbežných výsledkov 

výskumu vyplýva, že viac ako polovica spotrebiteľov na Slovensku nakupuje v alternatívnych 

potravinových sieťach. Z nich najčastejšie nakupujú na farmárskych trhoch, potom vo farmár-

skych obchodoch alebo využívajú predaj z dvora. K najvýznamnejším dôvodom nakupovania 

v alternatívnych potravinových sieťach patrí lokálny pôvod potravín alebo kvalitné potraviny. 

V prípade spotrebiteľov zo Slovenska zohráva individuálny prístup predajcov (spokojnosť  

s prístupom predávajúcich) nepatrnú úlohu. Obdobne aj dôvod, že predávané výrobky sú še-

trné k životnému prostrediu alebo nový trend v nakupovaní nemá vplyv pri rozhodovaní  

o nákupoch v alternatívnych potravinových sieťach. V ďalšej časti príspevku sa venujeme per-

cepciám spotrebiteľov na produkty predávané na farmárskych trhoch. Spotrebitelia na Sloven-

sku súhlasia s tvrdeniami, že na farmárskych trhoch sa predávajú prevažne slovenské výrobky; 

že výrobky predávané na farmárskych trhoch sú zdravšie ako výrobky v bežných obchodoch a 

že  výrobky predávané na farmárskych trhoch sú kvalitnejšie ako výrobky v bežných obchodoch. 

Poďakovanie: táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

Zmluvy č. APVV-20-0302 a grantom VEGA 2/0113/19. 
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Na prahu novej kurikulárnej reformy: aká je úloha vysokoškolskej  

geografie? 

At the door-step of new curriculum reform: what is the role of higher education 

geography? 

Jaroslav Hofierka 

Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice,  

e-mail: jaroslav.hofierka@upjs.sk 
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V posledných rokoch sa zintenzívnili aktivity inštitúcií zodpovedných za štátne vzdelávacie 

programy, predovšetkým na úrovni základných škôl. Sme v úvodných fázach novej kurikulár-

nej reformy vzdelávania, v ktorej je potrebné revidovať aj ciele a obsah geografického vzde-

lávania. V tomto príspevku analyzujeme niektoré problémy geografického vzdelávania od zá-

kladných po vysoké školy a identifikujeme kľúčové oblasti, ktoré je potrebné zmeniť: 1. kuri-

kulárna reforma musí prebehnúť súčasne na všetkých stupňoch vzdelávania, 2. je nevyhnutné 

odstrániť obsahové duplicity medzi základnými a strednými školami, najmä čo sa týka regio-

nálnej geografie, 3. vzdelávanie na stredných školách musí byť viac zamerané na zručnosti  

a rozvoj geografického myslenia, 4. je nutná zásadnejšia reforma prípravy učiteľov geografie, 

ktorá by mala obsahovať lepšiu prípravu v oblasti geopriestorových technológií a rozvíjať špe-

cifické geografické zručnosti vo väzbe na najnovšie geografické poznatky a moderné formy 

vzdelávania. V širšom kontexte je potrebné tiež lepšie previazať výučbu geografie s príbuz-

nými disciplínami, najmä s geológiou, pretože obe disciplíny patria do skupiny vied o Zemi. 

Bez ohľadu na definitívnu podobu štátnych vzdelávacích programov je v celom procese kľú-

čová príprava budúcich učiteľov geografie, ktorí musia byť dobre pripravení pre potreby mo-

derného vzdelávania v ďalších desaťročiach. 

Príspevok je súčasťou riešenia projektov KEGA 016UPJŠ-4/2021 a APVV-18-0044. 
 

 

Semi-automatizovaná klasifikácia lidarových dát pri identifikácii mohýl   
–  antropogénnych foriem georeliéfu v poľnohospodárskej krajine 
Semi-automated classification of LiDAR data for tumuli identification  
– anthropogenic landforms in agricultural landscape 
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S dostupnosťou lidarových dát je možné spracovať geograficky rozsiahlejšie územia semi-

automatizovanou klasifikáciou v prostredí GIS, čo môže byť výhodné pri inak dlhotrvajú-

com archeologickom prieskume. Mohyly ako jeden zo spôsobov pochovávania v období 

eneolitu a v dobe bronzovej boli obvykle navŕšené na vyvýšených miestach georeliéfu, 

preto aj prirodzene tvorili vrcholy. Tieto lokality už podľahli okrem času aj antropickým 

zásahom. Pri kolektivizácii sceľovaním poľnohospodárskych pozemkov boli mnohé mo-

hyly zničené. Najstaršie mohyly v karpatskom priestore budovali nositelia jamovej kultúry, 

ktorí sem prichádzali v období mladého a neskorého eneolitu (3000 – 2300 p. n. l.). Naj-

novšie archeologické prieskumy na dolnom Pohroní naznačujú, že s prítomnosťou nosite-

ľov jamovej kultúry je možné počítať aj v JV časti JZ Slovenska. Pri identifikácii mohýl  

v tomto mierne členitom georeliéfe sme použili modul r.geomorphon v programe GRASS 

GIS a aj analýzu pôdnych sond na niektorých vrcholoch georeliéfu. Tri mohyly na území 

Hronskej pahorkatiny boli preskúmané aj v teréne, kde bolo z každého pôdneho horizontu 

na výskumných bodoch (11) odobraných 28 vzoriek, ktoré boli ďalej podrobené meraniam 

magnetickej susceptibility a analýze makro-zvyškov. Aj pri malej tréningovej množine 

mohýl (17), potvrdených archeologickým výskumom, bolo možné vytvoriť databázu po-

tenciálnych mohýl (74) na hronskej pahorkatine. Niektoré vrcholy však dodatočnou kon-

trolou boli vyradené, lebo zreteľne sa nejednalo o mohyly, ale o iné, väčšinou antropogénne 

prvky georeliéfu. Nakoniec boli vrcholy porovnané aj s historickými mapami (I. a II. voj. 

mapovanie), pre identifikáciu ich prítomnosti v georeliéfe aj pred kolektivizáciou. Po ana-

lýze vzoriek sme zistili, že z pôvodne drevených hrobiek sa v týchto pôdnych sondách 

nezachovali zvyšky dreva, avšak nájdené boli uhlíky (zatiaľ nedatované). Pedologicky sa 

tieto miesta prejavujú výrazne ílovitým horizontom a zvýšenou magnetickou susceptibili-

tou. Napriek tomu, že niektoré body boli potvrdené aj geofyzikálnym výskumom, výrazné 

známky antropogénne pozmeneného pôdneho profilu chýbali. Lepšie výsledky by mohol 

priniesť archeologický prieskum ďalších lokalít. Už pred prvotným rekognoskačným vý-

skumom je možné vymedziť najpravdepodobnejšiu databázu bodov, a tým tieto formy ge-

oreliéfu lokalizovať. Avšak pri ďalšom filtri je nutné vziať do úvahy viacero faktorov  

a chybovosť pri identifikácii vrcholov v poľnohospodárskej krajine s výraznými antropo-

génnymi prvkami (budovy, cesty, medze, výmole, stohy sena, hrádze atď.). Preto je nutné 

databázu zatiaľ upravovať aj manuálne. 

Tento príspevok vznikol v rámci projektov VEGA 1/0100/19 a VEGA 2/0052/21. 
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Staré průmyslové regiony se potýkají s rozsáhlou fyzickou infrastrukturou související s průmys-

lovou výrobou, která často bývá nevyužívaná či využívaná jen z menší části. Tím, že zabírají 

podstatnou část sídel se následně mohou stávat bariérou rozvoje daného sídla. Na druhou stranu, 

velká část obyvatel měst má vytvořeno k daným objektům určité emocionální vazby, které před-

určují to, jakou transformaci těchto objektů by daný jedinec ocenil, tj. jak by vnímal, zda daná 

transformace objektu přispívá k rozvoji daného sídla či naopak. Cílem tohoto příspěvku je před-

stavit výsledky dotazníkového šetření (N = 1 058) ve třech starých průmyslových městech Ús-

teckého kraje. Míra pozitivního vnímání daných objektů se mezi jednotlivými městy výrazně liší, 

stejně tak i mezi jednotlivými vzdělanostními skupinami obyvatelstva. 

Autoři by rádi poděkovali Evropské unii, Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu škol-

ství, mládeže a tělovýchovy České republiky za finanční podporu (Project Smart City – Smart 

Region - Smart Community - CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435). 
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Problematika periferií, stejně jako dalších typů znevýhodněných regionů, se již stala nedíl-

nou součástí studia regionálního vývoje. Pochopitelně, přístupy a metody, stejně jako dostupná 

či využívaná datová základna, se průběžně mění, a tak výsledky, poznatky či vymezení není 

vždy identické. Poměrně široký tým, složený multidisciplinárně z pracovníků čtyř akademic-

kých pracovišť, analyzoval aktuální situaci (v některých případech i vývojově) na základě re-

levantních statistických dat, a to na lokální resp. komunální úrovni.  

V zásadě se jednalo o tři tematické okruhy: populační vývoj, ekonomiku a trh práce, do-

pravní dostupnost s doplněním o vybavenost internetem. Celkem jsme měli k dispozici data 

za 17 ukazatelů, jejichž hodnoty nám sloužily k tvorbě 41 analytických map. K vyjádření 

územní diferenciace jsme pracovali s republikovým průměrem a směrodatnou odchylkou, sou-

bor 6 259 obcí jsme rozčlenili na pentily, tj. s vývojem průměrným a vždy dvěma kategoriemi 
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s hodnotami spíše a výrazně pozitivními a naproti tomu negativními. Následně jsme konstru-

ovali čtyři mapy syntetické, finálním výstupem je pak mapa komplexní. Ta vznikla nejprve 

„prostým vrstvením“ dosavadních map syntetických (bez internetu), následně byla modifiko-

vána s použitím delfy metody, na níž participovalo na 30 expertů z prostředí akademického 

(zastupující geografii, sociologii, regionalistiku apod.) i aplikačního (z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, krajských úřadů či Regionální rozvojové agentury jižní Moravy).  

Z komplexního hodnocení je zřejmé, že periferní území můžeme identifikovat spíše pro 

vnitřní (tedy mezikrajskou) dimenzi než pro vnější (příhraniční ve smyslu kontaktu se státní 

hranicí). Přitom pro vnější periferie jsou pro překonání jejich perifernosti dlouhodobě nasta-

veny nástroje Evropské územní spolupráce. Plošně největší periferie se nachází v pásu od ji-

hovýchodu Pardubického kraje, přes severní část Olomouckého kraje po severozápadní část 

Moravskoslezského kraje, následuje čtyřmezí krajů Karlovarského, Plzeňského, Středočes-

kého a Ústeckého, třetí pořadí zaujímá území při česko-rakouské hranici, zasahující do krajů 

Jihočeského, Vysočina a Jihomoravského.  

Mapová vyjádření ukazují poměrně nízkou diferenciaci socioekonomické situace (vč. podchy-

cení vývoje) za vybrané ukazatele, a to převážně symetrického charakteru. Řádově totiž dvě pětiny 

obcí se výrazně neliší od republikové hodnoty (průměru), v absolutním vyjádření nejméně  

2,5 tisíce obcí. Komplexní hodnocení stírá větší či menší rozdíly jednotlivých hodnocení a v zá-

sadě v symetrickém rozložení potvrzuje dosavadní poznatky. Zhruba třetina populace je příslušná 

k periferním územím, avšak jen o čtvrtině z ní lze říci, že se jedná o výraznou negativní odchylku. 

Výstup je součástí projektu TA ČR, program Éta pod číslem TL03000527. 
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Učebnica je základným didaktickým prostriedkom, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou škol-

skej edukácie. Je zhmotneným zdrojom didaktického spracovania obsahu vzdelávania tak-

mer v každom vyučovacom predmete. Žiak s učebnicou pracuje v škole a nezastupiteľnú 

úlohu má v jeho domácej príprave na vyučovanie. Kvalita učebnice je jedným z činiteľov, 

ktorý ovplyvňujú učebné výsledky žiaka i efektívnosť celého vyučovacieho procesu. Preto 

teória tvorby učebníc a hodnotenia ich kvality musí adekvátne akceptovať sociálno-kultúrne 

a ekonomicko-materiálne zmeny v spoločnosti. Za dlhé obdobie vývoja učebníc (prvé sa 

používali už dávno pred vynájdením kníhtlače) sa postupne rozširovalo zameranie učebníc 

takmer na všetky oblasti ľudského poznávania a zároveň sa zdokonaľovali technológie ich 

spracovania. V súčasnosti sú kladené pomerne vysoké požiadavky na úroveň odborného, 

jazykového, výtvarného a polygrafického spracovania učebníc. V dnešnej dobe stojíme na 

prahu výrazných zmien, ktoré prinesie pripravovaná kurikulárna transformácia nášho vzde-

lávacieho systému na 1. a 2. stupni základných škôl. Na prvom stupni sa to týka prvouky 

(propedeutika prírodovedy a vlastivedy) a vlastivedy ako propedeutického predmetu pre 

geografiu a históriu. Na druhom stupni základných škôl to významne zasiahne do doteraj-
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šieho spôsobu geografického vzdelávania. Obsah doterajšieho vyučovacieho predmetu geo-

grafia sa má stať súčasťou vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť. Štátny pedagogický ús-

tav v tomto roku otvára široko koncipovaný projekt: Teória tvorby a evaluácie didaktických 

prostriedkov. Východiskom je skutočnosť, že v súčasnom vedeckom poznaní chýba na Slo-

vensku ucelený a systematický výskum didaktických prostriedkov. V príspevku vychá-

dzame z doterajších poznatkov v oblasti tvorby a hodnotenia učebníc geografie (vlastivedy). 

Zároveň popisujeme a zdôvodňujeme návrh nového konceptu, ktorý pozostáva z troch etáp 

nezávislých hodnotení a overovaní. Jednodimenzionálne hodnotenie kvality učebníc (po-

sudky recenzentov) nezaručuje optimálnu mieru objektivity. Stáva sa, že recenzenti majú 

značne rozdielne hodnotenia na ten istý titul. To spôsobuje problémy pri výberových kona-

niach, získavaniach doložiek, odvolávaniach sa vydavateľov. Veríme, že prostredníctvom 

viacdimenzionálneho (viacetapového) procesu hodnotenia a exaktných štatistických meraní 

jednotlivých štrukturálnych zložiek učebníc dokážeme hodnotiace procesy optimalizovať  

v požadovanej miere. Na základných školách sa to v budúcnosti už zrejme nebude týkať 

učebníc pre jednotlivé predmety, ale pre vzdelávacie oblasti. 
 

 

Ako rozvíjať špecifické geografické zručností žiakov? 

How to develop students' specific geographical skills? 

Ján Kaňuk 
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Súčasná školská geografia na Slovensku neodráža vývoj geografie ako vedeckej disciplíny, 

ktorá sa v ostatných desaťročiach výrazne zmenila najmä vplyvom geografického informač-

ného systému a dostupnosti geopriestorových dát. Geografickému vzdelávaniu na základných 

a stredných školách v súčasnosti dominuje najmä opisný systémový prístup a obsah vzdeláva-

nia je postavený predovšetkým na klasických geografických témach s osobitým postavením a 

výraznou prevahou regionálnej geografie. Len okrajovo sa rozvíjajú geografické analytické 

myslenie a špecifické geografické zručnosti žiakov vo väzbe na najnovšie poznatky a moderné 

technológie. Vývoj digitálnych nástrojov, geopriestorých technológií a dostupnosť rôznych 

typov dát kladú na učiteľov geografie neustále nové požiadavky, na čo by mali reagovať na-

dobúdaním a rozvojom svojich profesijných kompetencií a inovovaním obsahu a foriem geo-

grafického vzdelávania. Môžeme konštatovať, že budúcnosť geografie ako predmetu na zá-

kladných a stredných školách bude do značnej miery ovplyvnená schopnosťou adaptovať ob-

sah vzdelávania pre potreby modernej doby, prinášať spoločensky relevantné poznatky a roz-

víjať špecifické zručnosti.  

V tomto príspevku sa budeme zaoberať otázkou, aké sú špecifické geografické kompeten-

cie učiteľov a ktoré geografické zručnosti je potrebné rozvíjať u žiakov v kontexte modernej 

doby v súlade s rozvojom geografie ako vedeckej disciplíny. Na príklade vybraných typov špe-

cifických geografických zručností ako sú interpretácia mapy a práca s priestorovými dátami; vi-

zualizácia priestorových javov pomocou kartografických metód a ich zdieľanie v online pro-

stredí; analýza geografických dát a modelovanie geografických javov demonštrujeme možnosti 

pre nadobúdanie a rozvíjanie špecifických geografických zručností na hodinách geografie.  

Zároveň prezentujeme spätnú väzbu učiteľov geografie, ktorí realizovali výučbu na pod-

klade metodických listov, v ktorých pozornosť bola kladená na osvojenie si vyššie uvedených 
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zručností. Z ich spätnej väzby vyplýva, že žiaci veľmi pozitívne vnímajú zmenu prístupu vo 

vyučovaní geografie, vedia oceniť užitočnosť priestorových dát, geografických analýz, karto-

grafickej vizualizácie a chápu významu a prínosu geografického analytického myslenia pre 

spoločnosť. Učitelia taktiež vnímajú potrebu zmeny obsahu vzdelávania geografie, aby aktu-

álne platný vzdelávací štandard viac reflektoval na požiadavky doby a technologické trendy. 

Taktiež vidia potrebu vzdelávacích kurzov, ktoré im pomáhajú nadobúdať a rozvíjať svoje 

profesijné kompetencie špecifické pre geografiu. Naše poznatky vychádzajú z projektu IT 

Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu KEGA 010UPJŠ-4/2020 Geopriestorové technológie 

v bádateľsky orientovanom vyučovaní geografie. 

 

 

Zahraničný cestovný ruch v regióne Prešovského kraja so zameraním  
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Cestovný ruch patrí dlhodobo k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetviam svetového hospodár-

stva. Ako dôležitý sektor významne ovplyvňuje ekonomickú štruktúru mnohých krajín. Má 

schopnosť vytvárať pracovné miesta bez potreby veľkých investícií, pričom poskytuje významné 

príležitosti pre štrukturálne zmeny v ekonomike rozvíjajúcich sa krajín strednej a juhovýchodnej 

Európy. Významnú úlohu zohráva zahraničný cestovný ruch (z pohľadu rozvoja krajín a re-

giónov najmä aktívny, resp. príchodový), hoci v ostatných dvoch rokoch bol výrazne pozna-

čený pandémiou COVID-19 poukazujúcou zasa na druhú stránku tohto sektora a to jeho ne-

stálosť a vysokú zraniteľnosť. Pandémia spoločne s prijatými opatreniami a obmedzeniami na 

hraniciach spôsobila značný pokles návštevníkov zo zahraničia. V úvodnej časti práce sa po-

zornosť rámcovo sústreďuje na štruktúru návštevnosti zahraničných návštevníkov v jednotli-

vých krajoch Slovenska v roku 2020, pričom dôraz je kladený na poľských návštevníkov tvo-

riacich druhú najpočetnejšiu skupinu návštevníkov (115 838 návštevníkov – 13,5 %)  

po Česku (377 599 návštevníkov – 44,2 %). Situácia z roku 2020 je však výraznou mierou 

poznačená spomínanou pandémiou, a preto nie je reálnym odrazom dlhodobého vývoja, ktorý 

za posledné dve desaťročia prešiel dôležitými medzníkmi ako bol vstup Slovenska do EÚ 

(2004), hospodárska kríza (2008), prijatie Eura (2009) a opätovný progres v cestovnom ruchu 

od roku 2014. V nosnej časti sa vzhľadom na dlhú spoločnú hranicu s Poľskom ako aj vysoký 

počet a podiel poľských návštevníkov sústreďuje pozornosť na Prešovský kraj, ktorý v roku 

2020 navštívilo 29 415 poľských návštevníkov (25,3 % podiel v rámci SR), no oproti roku 

2019 to bol pokles až o 41,7 %. Pre podrobnejšiu analýzu časopriestorových súvislostí v Pre-

šovskom kraji sa evaluácia presunula na úroveň 13 okresov kraja, medzi ktorými boli identi-

fikované značné rozdiely v rámci jednotlivých ukazovateľov. V závere je poukázané aj  

na dôležitý aspekt výmenného kurzu mien oboch krajín, najmä po prijatí Eura na Slovensku  

v roku 2009, čo malo značný dopad na vývoj počtu poľských návštevníkov. Výsledky regres-

nej a korelačnej analýzy potvrdili štatisticky významnú nepriamu závislosť medzi oboma pre-

mennými (výmenný kurz a počet poľských návštevníkov) na úrovni -0,697. 
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Tento výskum bol podporený projektom VEGA 1/0544/21 „Dysfunkčné štáty – aktuálny feno-

mén svetovej politicko-priestorovej štruktúry“ 
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Využívanie slnečného žiarenia v urbanizovanom prostredí nadobúda čoraz väčší význam  

z hľadiska udržateľného vývoja miest a ľudskej spoločnosti. Distribúciu slnečného žiarenia  

v urbánnej krajine ovplyvňuje niekoľko faktorov. Sú to napríklad geografická poloha skúma-

ného miesta či regiónu, morfometrická štruktúra a jej parametre, ale aj charakter a atribúty 

budov (napríklad – tvar strechy, fasády...). Väčšina týchto faktorov sa dá modelovať s pomerne 

veľkou presnosťou, v súčasných geografických informačných systémoch s podporou 3D mo-

delov miest a funkcií, čomu sa čiastočne venujeme aj v tejto štúdii. V tejto štúdii porovnávame 

existujúce modely distribúcie slnečného žiarenia s terénnymi meraniami pyranometrom pre 

mesto v strednej Európe, konkrétne pre mesto Košice na východnom Slovensku. Na demon-

štrovanie danej problematiky sú použité modely v open source programe GRASS GIS  –  r.sun 

a v.sun. Danú problematiku sa nám podarilo spracovať vytvorením mapových výstupov mo-

delov r.sun a v.sun a následne ich analýzou a porovnaním nameraných hodnôt pomocou zaria-

denia určeného na meranie slnečného žiarenia – pyranometrom. Porovnaním modelov r.sun a 

v.sun sme demonštrovali presnosť oboch modelov v porovnaní s meraním pyranometrom pre 

konkrétnu fasádu na vybraných budovách. 

Poďakovanie: Výskum bol financovaný Slovenskou agentúrou pre výskum a vývoj (APVV) 

podľa zmluvy č. APVV-18-0044 a Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky a Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) na základe 

zmluvy č. 1/0300/19. 
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Pracovně podmíněná migrace na příkladu účastníků UEFA EURO 2020 

Labour migration on the example of UEFA EURO 2020 participants 
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V rámci studia migrace obyvatelstva je věnována v posledních letech mimořádná pozor-

nost pracovně podmíněným migracím, a to nejen vnitrostátním, ale také zahraničním. Mezi 

takové lze jednoznačně zařadit i migraci profesionálních sportovců. Hlavní směry migrace 

sportovců jsou ovlivněny atraktivitou sportovních odvětví v jednotlivých zemích či dokonce 

kontinentech. Nejvyšším cílem evropských ledních hokejistů či basketbalistů je stát se hráčem 

nejprestižnějších profesionálních lig v Severní Americe (NHL, NBA). Fotbalovou úrovní 

včetně finančního ohodnocení hráčů vynikají soutěže v Evropě (především v Anglii, Německu, 

Itálii, Španělsku a Francii). Již v období před 2. světovou válkou byl zaznamenán nejsilnější 

migrační proud fotbalistů Jižní Ameriky do Evropy. Ten je pro Evropu důležitý i v současnosti, 

avšak na významu stále více nabývá migrace fotbalistů z Afriky.  

Příspěvek autorů se věnuje vnitroevropské migraci nominovaných hráčů na nedávno skon-

čeném Mistrovství Evropy ve fotbale. Analyzuje jejich působení v zahraničních evropských 

ligách v sezóně 2020/2021, výsledky porovnává s ligovou sezónou 2015/2016 a účastníky 

EURO 2016. Autoři potvrzují, že proces globalizace pracovního trhu v Evropě, promítající se 

v nárůstu zahraničních pracovníků v jednotlivých zemích, je zřetelný i v nejvyšších ligových 

národních fotbalových soutěžích. Existují již dokonce ligy, ve kterých působí více zahranič-

ních hráčů než domácích. Nejvýznamnější zahraniční vnitroevropské migrační proudy fotba-

listů jsou znázorněny nejen pomocí číselných tabulek, ale také kartograficky.  

Zvláštní pozornost je věnována tržní hodnotě evropských hráčů s důrazem na hráče České 

republiky a Slovenska. Blíže je příspěvek také zaměřen na tzv. „big five“, tj. pět nejsledova-

nějších evropských fotbalových lig. Hlavní využitou databází byl německý web Transfer-

markt, který se zaměřuje na fotbalové prostředí z pohledu výsledků utkání, přestupů, tržních 

hodnot jednotlivých hráčů aj. Pomocí této databáze byly oceněny nejenom kádry účastníků 

turnajů EURO 2020 a EURO 2016, ale také význam jednotlivých národních lig pro složení 

národních reprezentací. 
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Jednou z bariér rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie je odmietavý postoj spoloč-
nosti k realizácii konkrétnych projektov. Viaceré štúdie upozorňujú, že medzi rozhodujúce fak-
tory, ktoré tento postoj formujú, patrí percepcia konkrétnych projektov v obciach, komunitách, 
kde boli realizované (Chodkowska-Miszczuk 2020). Vo vedeckej literatúre sa spravidla objavujú 
pokusy zhodnotiť rôzne faktory formujúce postoje miestneho obyvateľstva k realizácii energetic-
kých projektov v ich plánovacej fáze (Segreto et al. 2020). Len okrajová pozornosť sa však venuje 
zmenám percepcie s odstupom času po spustení projektu. Táto skutočnosť platí aj na Slovensku a 
ostatných krajinách V4. Pod vplyvom finančných a legislatívnych stimulov zaznamenala po 
vstupe týchto krajín do EÚ bezprecedentný rozvoj výroba energie z poľnohospodárskeho bio-
plynu. V priebehu jedného desaťročia vzniklo značné množstvo poľnohospodárskych bioplyno-
vých staníc (PBS). S inštalovaným výkonom okolo 100 MW ich podiel na celkovej produkcii 
energie na Slovensku v súčasnosti dosahuje okolo 1,5 %. Hoci tento podiel nemusí byť vnímaný 
ako zásadný, PBS sa stali výrazným prvkom ovplyvňujúcim život v mnohých vidieckych obciach. 
Okrem zníženej podpory zo strany štátu však ďalší rozmach PBS naráža aj na odmietavý postoj 
spoločnosti. Z doterajšieho výskumu vieme, že aj vnímanie konkrétnych projektov PBS miestnym 
obyvateľstvom je výrazne diferencované. Cieľom našej štúdie bolo preskúmať faktory formujúce 
postoje obyvateľstva ku konkrétnym PBS a všeobecne k tejto forme produkcie energie. Za týmto 
účelom sme ako prípadové štúdie vybrali tri projekty v obciach na severozápade Slovenska s ob-
dobnými fyzicko-geografickými a sociálno-ekonomickými pomermi, pričom v dvoch obciach bol 
projekt PBS realizovaný a v jednej bol na základe odporu miestneho obyvateľstva pozastavený. 
V uvedených obciach sme realizovali rozsiahly dotazníkový prieskum s miestnym obyvateľstvom 
a riadené rozhovory so starostami obcí a v prevádzkovaných PBS aj s predstaviteľmi týchto sub-
jektov. Výsledky preukazujú, že vnímanie konkrétnych PBS je formované spôsobom, akým pre-
behla komunikácia s verejnosťou a vedením obce v prípravnej fáze a či sľubované prínosy pre 
dotknutú obec boli po spustení prevádzky reálne naplnené. V obci, kde prípravná fáza aj fáza 
prevádzky prebehli bez zásadných problémov, sú postoje k výrobe energie z bioplynu skôr neut-
rálne až kladné. Obyvateľstvo tu podporuje výstavbu ďalších PBS, avšak prevažuje postoj, že by 
mali byť budované už v iných obciach (tzv. NIMBY). Prekvapivo, aj v obci, kde projekt PBS 
nebol realizovaný, je dnes postoj k tomuto typu projektov kladný. Naopak, tam, kde je prevádzka 
PBS vnímaná ako problematická, je aj celkové vnímanie tejto formy produkcie energie oveľa kri-
tickejšie a obyvateľstvo nepodporuje výstavbu nových elektrární ani v iných obciach.  

Poďakovanie: Autori príspevku ďakujú za finančnú podporu grantu VEGA 1/0514/21: Priesto-
rová redistribúcia ľudského kapitálu ako indikátor formovania regionálneho systému Slovenska. 
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Urbanizácia, a celkovo urbánny rast miest, výrazne ovplyvňuje prehlbovanie efektu mest-
ského ostrova tepla, s výrazným zvyšovaním teploty povrchu krajiny (LST, z angl. Land Sur-
face Temperature). So stále zvyšujúcou sa intenzitou stavebnej činnosti a developerských ak-

tivít je potrebné aktívne hľadať efektívne spôsoby a nástroje, ako prehrievanie povrchu v mes-
tách identifikovať a mitigovať, teda zmierniť ich vplyv na obyvateľov a ich zdravie. Zeleň 
predstavuje kľúčový prvok mesta, pričom práve viac zelene môže pomôcť znížiť teplotu  
v mestách. Úbytok zelene spôsobený intenzívnou stavebnou činnosťou je možné postupnými 
krokmi aspoň čiastočne zvrátiť a jedno z najúčinnejších riešení, ako to docieliť a do miest 
dostať naspäť viac funkčnej zelene, je budovanie zelených striech. Strechy budov tvoria v nie-

ktorých mestách až štvrtinu celkovej plochy a budujú sa väčšinou z materiálov, ktoré zadržia-
vajú veľké množstvo tepla zo slnečného žiarenia. Zelené strechy nie sú na Slovensku veľmi 
rozšírené, avšak majú niekoľko nepopierateľných výhod, medzi ktoré vieme zaradiť ochladzo-
vanie okolitého prostredia, tlmenie hluku, zníženie prašnosti a koncentrácie CO2, zlepšovanie 
kvality vzduchu, či napríklad zvýšenie celkovej atraktivity a hodnoty samotnej budovy. Kla-
sická strecha sa môže počas letných mesiacov rozpáliť až na teplotu 80 °C. Zelená strecha si 

vďaka rastlinám udržiava teplotu okolo 30 °C. Rozdiel v povrchovej teplote klasickej a zelenej 
strechy môže byť v zime 25 °C, v lete môže tento rozdiel dosahovať až 50 °C, čo taktiež 
prispieva k vzniku ostrovov tepla v mestách a následne k ich prehrievaniu. Okolité prostredie 
dokážu ochladiť až o 3 °C a vytvoriť tak príjemnejšiu klímu v obytných zónach mesta.  

V príspevku predstavíme jeden zo spôsobov, ktorý umožňuje plánovanie mestskej zelenej 

infraštruktúry. Na príklade širšieho centra mesta Košice je využitá priestorová viackriteriálna 

rozhodovacia analýza (MCDA, z angl. Multi-Criteria Decision Analysis). Vybrali sme si clo-

udovú geopriestorovú analytickú platformu Google Earth Engine, ktorá ako relatívne nová a 

moderná technológia umožňuje uľahčenie prístupu zainteresovaných osôb k výsledným pries-

torovým produktom a to aj vo forme webovej aplikácie s priateľským užívateľským rozhra-

ním. Pre tento príspevok je podstatná priestorová priorita dodatočnej montáže zelenej strechy 

na budovách širšieho centra mesta Košice, nakoľko sa predkladaná štúdia nezaoberá plánova-

ním nových budov s týmto typom striech, do výpočtov vstupujú len existujúce dáta. Vďaka 

využitiu MCDA vieme identifikovať najkritickejšie strechy budov, ktoré by po prípadnom vy-

budovaní zelenej strechy vedeli postupom času poskytnúť mestu vyššie uvedené benefity. We-

bová aplikácia vytvorená na platforme Google Earth Engine bude priebežne dopĺňaná a aktu-

alizovaná tak, aby bola pri rozhodovaní, či strategickom a územnom plánovaní, nápomocná 

svojou komplexnosťou nielen pre obyvateľov mesta Košice, ale aj pre prípadné zapojenie za-

interesovaných strán do priestorového plánovania. 

Tento príspevok vznikol v rámci projektov „Modelovanie dynamiky povrchovej teploty mesta 

pomocou GIS nástrojov a meraní teploty materiálov“ (vvgs-pf-2021-1776) a „Solárny poten-

ciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City (APVV-18-0044). 
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V pripravovanej kurikulárnej reforme základného školstva je jedným z jej východísk idea pre-

chodu od výučby jednotlivých predmetov k vyššiemu stupňu integrácie vzdelávacieho obsahu, 

a to na báze jeho integrácie v rámci vzdelávacích oblastí. Geografia je v slovenskom školskom 

systéme na strednom stupni vzdelávania zaradená do vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť 

(podobne je to aj v školských systémoch Anglicka, Francúzska či Nemecka), spolu s pred-

metmi dejepis a občianska náuka. Toto začlenenie však z hľadiska geografického kurikula nie 

je optimálne, pretože časť obsahu (fyzickogeografické učivo) tenduje k vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda (v tejto oblasti je geografia napr. v Poľsku či Českej republike). Aj napriek 

formálnej existencii vzdelávacích oblastí v našom školstve od roku 2008 nedošlo k transfor-

mácii predmetových kurikúl na integrované kurikulum celej oblasti. Keďže v štruktúre a kon-

cipovaní obsahu integrovaného kurikula zohráva významnú úlohu rešpektovanie vzťahov a 

súvislostí medzi vzdelávacími obsahmi rôznych predmetov, v príspevku sa zameriavame na 

analýzu a komparáciu obsahových štandardov predmetov vzdelávacej oblasti Človek a spo-

ločnosť a hľadanie tých prvkov obsahu (pojmov, tém), ktoré by mohli pôsobiť zjednocujúco. 

Zároveň identifikujeme tie obsahové prvky geografie, ktoré sa nachádzajú mimo rámca tejto 

vzdelávacej oblasti. 

Dáta o pôde a georeliéfe v rámci implementácie precízneho  

poľnohopodárstva na Slovensku 

Soil and georelief data in precision agriculture in Slovakia 
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Pôda je základným výrobným faktorom v poľnohospodárstve. Jej fyzikálne, chemické a bio-

logické vlastnosti odzrkadľujú nielen jej genetický vývoj (pôdotvorné procesy), ale aj spôsob 

obhospodarovania. Cieľom precízneho poľnohospodárstva je nielen optimalizovať náklady  

na produkciu, ale aj minimalizovať negatívne dopady na prírodné prostredie. Ako základné 

vstupy v podmienkach Slovenska do procesu precízneho poľnohospodárstva vstupujú dáta  

o vlastnostiach pôd, spolu s údajmi o morfometrických parametroch georeliéfu (sklon, formy 

georeliéfu, dĺžka svahu, orientácia voči svetovým stranám) a z nich odvodených procesov 

(erózia, insolácia, vodný režim a i.). Pôdne vzorkovanie je významnou súčasťou tohto procesu. 

Prezentovaný príspevok hodnotí rozdielne prístupy pri pôdnom vzorkovaní a interpretácii vý-
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sledkov na základe modelových podnikov na Slovensku. Štandardný prístup celoštátneho ag-

rochemického skúšania pôd, realizovaný raz za 6 rokov s predpísanou hustotou bodov, ktorý 

sa javí ako nedostatočný. Nezohľadňuje pôdnu variabilitu na jednotlivých poľnohospodár-

skych dieloch, ani vplyv georeliéfu. Prístup v rámci precízneho poľnohospodárstva berie  

do úvahy jednotlivé morfopedotopy, ako jednotky s osobitnými pôdnymi a georeliéfovými 

charakteristikami, ktoré je potrebné brať pri lokalizácii odberu pôdnych vzoriek do úvahy.  

Z tohto následne rezultujú aj rozdielne výsledky pri modelovaní analyzovaných dát s rozdiel-

nou možnosťou aplikácie v praxi. 
 

 

Hodnotenie povodňového ohrozenia – nový prístup na základe  

automatickej detekcie koryta z lidarových dát 

Flood hazard assessment – new approach based on the automatic channel  

detection from LiDAR data 
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Medzi najčastejšie vyskytujúce sa prírodné hazardy na území Slovenska môžeme bez pochyby 

zaradiť povodne. Ich častý výskyt je podmienený viacerými faktormi. Na jednej strane pôsobia 

klimatické zmeny, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť intenzívnejších zrážok. Na druhej strane sú 

prírodné a antropogénne faktory, ktoré ovplyvňujú odtok vody z povodia. Nepriepustné pod-

ložie a ťažké ílovité pôdy spomaľujú infiltráciu vody. Konkávne formy reliéfu akumulujú 

zrážky. Nevhodná krajinná pokrývka urýchľuje povrchový odtok. Odpad vo vodných tokoch 

bráni prúdeniu vody. Redukciu povodňového ohrozenia je možné dosiahnuť iba efektívnymi 

opatreniami založenými na informovaných rozhodnutiach, ktoré sú podložené relevantnými 

dátami. Základným kameňom sú vedomosti o miere povodňového ohrozenia a najviac prispie-

vajúcich faktoroch, ktoré je možné získať hodnotením povodňového rizika. V našom prí-

spevku predstavujeme nový prístup k hodnoteniu povodňového ohrozenia. Zakladá sa na kom-

binácii fyzikálnych vlastností koryta vodného toku, nivy a fyzickogeografických atribútov po-

vodia. Vlastnosti koryta predstavuje prietočnosť, hĺbka a kapacita koryta. Vlastnosti nivy pred-

stavujú antropogénne prekážky, ktoré bránia v prúdení vody. Kľúčovým aspektom je nový 

spôsob automatickej detekcie koryta vodného toku založeného na využití automatickej klasi-

fikácie v programe eCognition za využitia nástrojov OBIA a hĺbkového učenia. Základným 

dátovým vstupom je mračno bodov z leteckého laserového skenovania SR (LLS, ÚGKK SR). 

Pre validáciu výsledkov bola použitá vrstva brehových čiar, ktorá bola manuálne editovaná  

na základe DMR a ortofotosnímok z roku 2017. Objektové štatistiky boli vypočítane na zá-

klade odvodených vrstiev z DTM. Z automaticky detekovaného koryta sa následne vypočítali 

jednotlivé profilové charakteristiky prietočnosti koryta (maximálna hĺbka, omočený obvod, 

plocha prietočného profilu).  

Príspevok bol riešený s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) číslo 

2/0086/21. 
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Súčasná štruktúra urbánnej krajiny predstavuje výsledok rôznych procesov, ktoré ju ovplyv-

nili v minulosti a je, okrem iných disciplín, objektom štúdia historickej geografie. Význam-

ným a kartograficky presným zdrojom dát je v tomto kontexte stabilný kataster z konca  

19. storočia, ktorý sa okrem presnosti a relatívne jednoduchej konverzie do prostredia GIS, 

vyznačuje aj presným zachytením topografických objektov a priestorovej štruktúry pred in-

dustrializáciou a urbanizáciou 20. storočia. Príspevok sa v tejto súvislosti zameriava na ča-

sopriestorovú analýzu zmien morfologických štruktúr urbánnej krajiny historického centra 

mesta Bratislava (najmä súčasná mestská časť Bratislava-Staré Mesto) za posledných pri-

bližne 130 rokov, prostredníctvom nástrojov GIS. Dynamický horizontálny i vertikálny roz-

voj Bratislavy je práve v skúmanom území konfrontovaný s kultúrno-historickým potenciá-

lom, čoho dôsledkom je istá špecifickosť územia v porovnaní s inými územiami Bratislavy. 

Referenčným rokom analýzy je rok 2021 a dáta súčasného (mesiac máj) katastra, ktoré budú 

porovnané s historickým katastrom Bratislavy z roku 1890. Cieľom príspevku je aplikovanie 

(geo)vizualizačných nástrojov a metód GIS na determinovanie heterogénnej priestorovej 

stability prvkov skúmaného územia v čase, vzhľadom na skúmanú entitu, ako sú napríklad 

parcely, budovy a ďalšie. 
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Zvyšovanie seniorskej populácie vedie k otázkam udržateľnosti a dostupnosti sociálnej a 

zdravotnej starostlivosti. Služby pre starších ľudí sú veľmi žiadané a preferované medzi seniormi 

(Szebehely a Trydegard 2011). Šprocha a kol. (2019) predpovedajú, že na Slovensku sa seniorská 

populácia do roku 2040 takmer zdvojnásobí. Vzhľadom na rastúcu seniorskú populáciu je neisté, 

či bude na Slovensku dostačujúci súčasný stav rezidenčných zariadení s dlhodobou starostlivos-

ťou. Hlavný cieľ výskumu spočíva v modelovaní dostupnosti sociálnych služieb vzhľadom na 

prognostický vývoj seniorskej populácie v regiónoch Slovenska do roku 2040. Z dostupných dát 

o súčasnom stave poproduktívnej časti obyvateľstva je zrejmé, že kapacitné možnosti rezidenč-

ných zariadení pre seniorov s dlhodobou starostlivosťou sú vo väčšine okresov Slovenska nedos-

tačujúce. Vyplýva to zo správ NKÚ SR o sociálnych službách pre seniorov, kde je dopyt po 
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týchto službách výrazne vyšší ako súčasná kapacita rezidenčných zariadení, t. j. počet čakateľov 

seniorov na umiestnenie do rezidenčného zariadenia exponenciálne rastie.  

Dostupnosť služieb bola skúmaná podľa metodiky Šídlo a Křesťanová (2018), kde modely 

A, B i C boli aplikované na nižšie regionálne jednotky, s cieľom dosiahnuť detailnejší prehľad 

súčasnej a budúcej situácie udržateľnosti rezidenčnej starostlivosti. Model A pri zachovaní 

súčasnej kapacity do roku 2040 odhaduje dopyt na jedno lôžko až 70 seniorov, pričom dnes 

zaznamenávame dopyt iba 45 seniorov. Model B s teoretickým vývojom kapacít pri zachovaní 

súčasného podielu seniorov na lôžko odporúča zvýšiť kapacitu až o 56 %, t. j. o takmer  

11-tisíc lôžok na Slovensku. Dostupnosť sociálnej starostlivosti sa významne zhorší v niekto-

rých regiónoch západného i východného Slovenska. Dopyt tu vzrastie o viac ako 70 % či už 

seniorov na lôžko, alebo odporúčanej kapacity v regióne. Precíznejší Model C s vyváženými 

vekovými skupinami podľa intenzity obsadenosti v zariadeniach odhaduje zvýšiť kapacitu až 

o 35-tisíc lôžok. Podľa populačných prognóz a modelu C najurgentnejšie bude potrebné roz-

širovanie kapacít v mestách Bratislava či Košice spolu so svojimi suburbanizovanými zá-

zemiami. Výskum poukázal na možné scenáre vývoja kapacít v zariadeniach pre seniorov  

v regiónoch Slovenska. Boli odhalené regióny s nevyhnutnou potrebou rozširovania siete re-

zidenčných zariadení, resp. zvýšenia lôžkovej kapacity a regióny bez nutnosti výrazného roz-

širovania kapacitných možností v sociálnych zariadeniach. Avšak týchto regiónov je menej 

ako regiónov, kde očakávame zvýšený dopyt po dlhodobej rezidenčnej starostlivosti. 

This abstract was developed within the project VEGA 1/0514/21 “Spatial redistribution  

of human capital as an indicator of the formation of the regional system in Slovakia”. 
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Literatura přistupuje k fenoménu brownfields velice ambivalentně (De Sousa 2000, Pizzol 

a kol. 2016), což je s ohledem na chápání lokalit jako i) potenciálně rozvojových a zároveň ii) 

finančně nákladných na revitalizaci, zanedbaných či kontaminovaných, pochopitelné. Proces 

regenerace poté představuje kontroverzní téma, které je předmětem diskusí. 

Percepce regenerace brownfields je ovlivněna mj. zejména vzdělanostní úrovní místních 

obyvatel a úrovní úspěchu socioekonomické tranzice postsocialistických měst (Kunc a kol. 
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2014). Dle Martináta a kol. (2018) existují také významné genderové a generační rozdíly  

ve vnímání regenerace brownfields. Vztah zástupců veřejné správy k regeneraci brownfieldu 

zkoumali Klusáček a kol. (2011), kteří konstatují, že zástupci měst se považují spíše za 

zprostředkovatele mezi zainteresovanými stakeholdery při regeneraci brownfields než za sa-

motné iniciátory regenerace. Veřejnost však považuje zapojení veřejné správy do procesu re-

generace brownfields za důležité, a to včetně investovaných veřejných financí. 
Tento příspěvek představuje předběžné výsledky kvantitativního dotazníkového šetření 

obyvatel města Brna a jejich percepce regenerace Posvitavské průmyslové zóny. Zkoumá 
povědomí brněnských obyvatel o lokalitách brownfields, ekonomické a sociokulturní dopady 
regenerace, preference ohledně nového využití brownfields či percepci negativních dopadů  
na životní prostředí a potenciál kulturního dědictví. Aby bylo dosaženo úspěšné regenerace, je 
zapotřebí propojovat možnosti veřejného i privátního sektoru a iniciovat tak lepší budoucnost 
a kvalitu života místních obyvatel. 

Příspěvek byl zpracován v rámci projektu „Možnosti regenerace brownfields v Brněnské  
metropolitní oblasti: percepce společenských a ekonomických výzev“ (MUNI/A/1210/2020). 
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Laserové skenovanie okrem detailného záznamu 3D geometrie poskytuje aj ďalšie doplnkové 
atribúty, ktoré sú využiteľné nielen pri vizualizácii a spracovaní dát, ale tiež pri ich následnej 
analýze. Prínosná je najmä informácia o intenzite odrazeného laserového lúča, ktorá je výsled-

kom interakcie povrchu skenovaného objektu s emitovaným elektromagnetickým žiarením. 
Okrem charakteru materiálu tvoriaceho daný povrch je intenzita odrazu ovplyvnená ďalšími 
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faktormi súvisiacimi s parametrami použitého zariadenia, geometriou skenovania a podmien-

kami prostredia, čo neumožňuje jej priame využitie v plnej miere. Pre jednotlivé ovplyvňujúce 
faktory existujú riešenia v podobe korekcií, avšak v tejto oblasti stále ostávajú otvorené vý-
skumné problémy. Nakoľko výrobcovia laserových skenerov zvyčajne neposkytujú podrobné 
informácie o zariadení, vplyv skenovacej vzdialenosti na hodnoty intenzity, ktorý je podmie-
nený parametrami senzora, je korigovaný na základe navrhnutej funkcie odvodenej z realizo-
vaných experimentálnych meraní. V prípade prírodných povrchov je pre korekciu vplyvu uhla 

dopadu laserového lúča tiež potrebné zvoliť vhodný model odrazivosti, ktorý optimálne popi-
suje povrch objektu. Sporný je aj vplyv atmosférického oslabenia. Pre pozemné laserové ske-
novanie je považovaný za zanedbateľný, ak bolo skenovanie realizované počas stabilných pod-
mienok s vysokou transmitanciou. Avšak jaskynné prostredie, ako komplexný systém, je cha-
rakteristické zložitou geometriou a tiež vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu a koncentrá-
ciou aerosólov. To podmienilo navrhnutie nového komplexného prístupu korekcie intenzity, 

ktorý bol testovaný pre vybrané jaskynné prostredie s využitím dvoch vybraných typov lase-
rových skenerov. Výsledky boli analyzované v rámci efektívnosti materiálovej diferenciácie 
na určenom kontakte odlišných hornín nachádzajúcich sa v jaskyni. Vyhodnotením realizova-
ných experimentálnych skenovaní pre rozdielne typy laserových skenerov sa preukázala od-
lišná miera vplyvu parametrov použitého zariadenia na zaznamenané hodnoty intenzity, čím 
sa potvrdila nutnosť empirického prístupu ku korekcii intenzity o vplyv vzdialenosti pre každý 

pozemný laserový skener samostatne. Taktiež sa potvrdil vplyv atmosférického oslabenia, 
ktorý doposiaľ pre pozemné laserové skenovanie nebol korigovaný. Na základe získaných 
hodnôt korigovanej intenzity je možné jednotlivé typy mapovaných hornín nielen identifiko-
vať a priestorovo lokalizovať, ale aj efektívnejšie určiť ich rozmery a vizualizovať v 3D. 
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Předmětem studia geografie cestovního ruchu je mimo jiné časoprostorové chování je-

dinců. Tato problematika je velmi úzce spojena se spotřebitelským chováním a rozhodovacím 

procesem, v jehož rámci si jedinec vyhledává informace, vyhodnocuje alternativy a následně 

realizuje své kupní rozhodnutí (Kotler a Keller 2013). V oblasti cestovního ruchu se uplatňuje 

řada modelů, které se týkají rozhodovacího procesu účastníků cestovního ruchu (Fletcher et 

al. 2018). Nedílnou součástí tohto procesu je rozhodnutí o volbě dopravního prostředku, neboť 

doprava propojuje bydliště účastníků cestovního ruchu s destinací (Decrop a Snelders 2005). 

Výběr dopravního prostředku s sebou přitom nese řadu socioekonomických důsledků. Z toho 

důvodu se také výzkumné týmy Masarykovy univerzity zabývají spolu s projektovými part-

nery vlivy výstavby vysokorychlostní tratě (VRT) v České republice na rozvoj regionálních 

ekonomik. Pro zhodnocení potenciálu této alternativní přepravní možnosti je nutné poznat mo-

bilitní chování populace. V kontextu cestovního ruchu to znamená zjistit, zda může existence 

VRT ovlivnit výběr destinace, posílit její atraktivitu a ovlivnit spotřební vzorce turistů.  
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Cílem příspěvku je proto za účelem zhodnocení vlivu rozvoje vysokorychlostní železnice 

na funkčně-prostorový systém cestovního ruchu identifikovat faktory, které ovlivňují cestovní 

zvyklosti a rozhodovací proces účastníků cestovního ruchu při výběru destinace. Příspěvek 

vychází z šetření mobilitního chování, které na objednávku realizovala společnost AUGUR 

Consulting s.r.o. Šetření bylo zaměřeno na účastníky cestovního ruchu, kteří přijeli do Prahy, 

Brna a Ostravy, což jsou města, v nichž se předpokládá výstavba VRT. Šetření se zúčastnilo 

celkem 1 800 respondentů vybraných podle předem stanovených kvót. Hlubší dvourozměrná 

analýza prezentuje, jak se návštěvníci rozhodují především na základě sociodemografických 

faktorů. Z výsledků vyplývá, že VRT by využilo větší procento žen. Nejnižší ochota využití 

VRT je u skupiny respondentů z věkové kategorie 60+. Stejně tak je nižší ochota k výběru 

VRT u osob cestujících osobním automobilem, a to z důvodu pružnosti. S vyšší úsporou času 

roste potenciální ochota využití rychlovlaků. Zároveň s rostoucí cenou tato ochota klesá. Lepší 

časová dostupnost však nemá vliv na délku pobytu v destinaci. 

Příspěvek byl zpracován v rámci projektu "Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy 

a dopravní chování populace", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, který je spolufi-

nancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
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Trvalé trávne porasty tvoria významnú jednotku poľnohospodárskych pôd na Slovensku a 

sú neoceniteľné pre ich ekosystémové služby. V poslednom období však dochádza ku konti-

nuálnemu poklesu ich rozlohy. Udržiavanie trvalých trávnych porastov je preto podporované 

priamymi platbami v rámci „Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP)“. Práve pri týchto 

platbách často dochádza k porušovaniu legislatívnych požiadaviek na ich vyplatenie, čím sú 

spôsobené finančné škody, či škody spojené s degradáciou trávnych ekosystémov. Využívanie 

radarových záznamov satelitu Sentinel-1 a optických údajov satelitu Sentinel-2 v spolupráci  

s nástrojmi „cloud computing“ pre ich spracovanie umožňuje identifikáciu agrotechnických 

opatrení na trvalých trávnych porastoch ako kosenie, spásanie či hnojenie vo vysokom pries-

torovom a časovom rozlíšení. Predkladaný príspevok sa zameriava na identifikáciu kosenia – 

ako manažmentového opatrenia na týchto plochách. Konkrétne sme sa zamerali na identifiká-

ciu náhleho poklesu vegetačného indexu NDVI, ktorý môže byť stotožnený s kosením  

na týchto plochách. Uvedené poznatky sme v predchádzajúcom výskume aplikovali na identi-

fikáciu agrotechnických opatrení v okrese Medzilaborce pomocou optických údajov Sentinel-
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2. Následne sme použili tieto výsledky na trénovanie RF klasifikátora pre identifikáciu kosenia 

pomocou radarových záznamov Sentinel-1.  

Zvolený postup zahŕňal:  

- identifikáciu tried reprezentujúcich počet kosení v skúmanom vegetačnom období prostred-

níctvom optických údajov Sentinel-2;  

- vytvorenie modelu identifikácie kosenia prostredníctvom radarových záznamov Sentinel-1; 

- validáciu klasifikácie RF.  

Výsledný model správne identifikoval 67 % realizovaných agrotechnických opatrení. Dis-

tribúcia výsledkov medzi jednotlivými triedami ukazuje, že model funguje najlepšie pre iden-

tifikáciu manažmentu trávnych porastov v podobe jedného kosenia v priebehu vegetačného 

obdobia. 
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Väčšina vedeckých prác skúmajúcich migráciu ju vníma ako vnútorne homogénny jav, čím 

zanedbáva význam sociálnych a demografických vlastností jednotlivcov na formovanie celko-

vých priestorových vzorcov migrácie. Selektivita migračných procesov sa okrem odlišnej in-

tenzity migrácie prejavuje aj v priestorovom rozsahu migrácie resp. vo vzdialenostiach, ktoré 

jednotlivci pri migrácii prekonajú. Viacero vedeckých štúdií potvrdilo (McFalls 2003, Molloy 

et al. 2011, Kakaš 2017), že migranti v nižšom veku a s vyšším vzdelaním resp. s vyšším 

ľudským kapitálom, sa sťahujú na dlhšie vzdialenosti. Cieľom príspevku je zhodnotiť mig-

račné trendy jednotlivých kategórií obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a 

veku na Slovensku s dôrazom na diferenciáciu dĺžky migrácií. Výskum je orientovaný na re-

gionálnu aj lokálnu priestorovú úroveň, pričom sa opiera o funkčnú regionalizáciu FMR 01-B 

(Bezák 2014). Časovo je výskum zameraný na obdobie rokov 1996 – 2018. Pri analýze selek-

tívnej migrácie využívame anonymizované mikrodáta o jednotlivých migráciách medzi ob-

cami, ktoré na vedecké účely poskytol Štatistický úrad SR. Na základe dostupných údajov boli 

vytvorené štyri kategórie migrantov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania (do 24 rokov, 

primárne, sekundárne, terciárne) a šesť podľa veku (0 – 14, 15 – 24, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 64, 

65+). Na zhodnotenie dištančnej diferenciácie selektívnej migrácie sme použili ukazovatele, 

kde sa uplatňuje aj dĺžka migrácií – miera čistej atraktivity, priemerná imigračná vzdialenosť, 

priemerná emigračná vzdialenosť a index dištančnej atraktivity. Dĺžku migrácie medzi dvoma 

priestorovými jednotkami sme určili pomocou euklidovskej vzdialenosti. Výsledky preuka-

zujú, že dĺžka migrácie je na Slovensku do značnej miery ovplyvnená sociálno-demografic-

kými vlastnosťami jednotlivcov. Migranti s vysokoškolským vzdelaním a vo veku 25 – 34 

rokov majú tendenciu prekonávať väčšie vzdialenosti ako starší a migranti s nižším stupňom 

vzdelania. Na regionálnej úrovni, okrem sledovaných charakteristík jednotlivcov v dĺžkach 

migrácií zohráva veľkú úlohu aj tvar Slovenska, keďže excentricky lokalizované regióny majú 

oproti centrálne lokalizovaným väčší potenciál na migrácie s väčšou vzdialenosťou. Na lokál-

nej úrovni na priestorový rozsah migrácie výrazne vplývajú aj migračné výmeny medzi jad-

rami a obvodmi regiónov. Významné diferencie sledujeme aj v priestorovom rozložení hodnôt 
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ukazovateľov na odhad migračnej atraktivity skúmaných priestorových jednotiek. Tieto indi-

kátory zreteľne odrážajú rozdelenie Slovenska na ekonomicky rozvinutejší západ a severozá-

pad a zaostávajúci východ a juh. 

Príspevok vznikol pomocou projektu VEGA 1/0514/21: Priestorová redistribúcia ľudského ka-

pitálu ako indikátor formovania regionálneho systému Slovenska. 
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Uběhlo již několik desetiletí od listopadových událostí roku 1989, které formovaly tvářnost 

české společnosti a demokracii obecně. Společně s nástupem zásadních změn historického vý-

znamu došlo i k zásadním proměnám územní správy, diferenciacím prostorové organizace 

společnosti včetně „nových“ a specifických vzorců volebního chování, a to jak v oblastech  

s kontinuitou, tak i diskontinuitou vývoje (např. v oblastech přesídlených, masivně suburbani-

zovaných, venkovských aj.). Po dynamických událostech roku 1989 se přirozeně v české spo-

lečnosti formovaly specifické – v mnoha případech dočasné a účelové – společenské skupiny, 

které hledaly svou úlohu ve složité změti vztahů a mechanismů etablujícího se systému zalo-

ženého na nově vytvořených demokratických procesech. Z mnoha výše uvedených společen-

ských skupin se následně formovaly nové politické elity, které chtěly zastupovat zájmy a hod-

noty dříve nivelizované české společnosti. Následná institucionalizace nově vzniklých politic-

kých aktérů (elit) na různé hierarchické úrovni, umožnila vzniknout a následně se etablovat 

nastupujícím politickým generacím. Hluboká kvalitativní proměna společenských struktur a 

kvazistruktur měla za následek současnou podobu národních, regionálních ale i lokálních po-

litických elit, které jsou produktem transformačních procesů, jež přinesly nespočet společen-

ských a politicky kvalitativních změn. 
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Vodné toky sú kľúčové elementy krajiny pre udržanie diverzity funkčnosti riečneho ekosys-

tému. V posledných dekádach sa zvyšuje negatívny tlak na tieto územia, či už z hľadiska 

nevhodných antropogénnych zásahov alebo globálnou klimatickou zmenou. Niekoľko štúdií 

poukazuje na zvyšujúci sa trend globálnych a regionálnych teplôt s vplyvom na prírodné 

ekosystémy. Sucho a vysychajúce korytá sú jedným z najdôležitejších stresových faktorov 

v riečonom ekosystéme. Na identifikáciu a aplikáciu adaptačných opatrení v takto zraniteľ-

ných riečnych biotopoch je nevyhnutné rozpoznať komplexné procesy, ktoré spájajú jednot-

livé časti systému voda – morfológia – vegetácia. Monitorovanie a hodnotenie rozmanitosti 

ripariálnej zóny počas suchých období je náročný proces. Dynamika týchto krajinných entít 

je definovaná skôr ich priestorovou dynamikou než špecifickou štruktúrou. Satelitné údaje 

poskytujú podrobné informácie pre dlhodobý monitoring a identifikáciu typov biotopov, 

ktoré najviac podporujú funkcie ekosystému pri striedajúcich sa podmienkach vo vysoko 

dynamickom riečnom krajinnom systéme. V rámci vybraných úsekov monitorovaných to-

kov bol monitorovaný a hodnotený počiatočný stav a zmeny vegetácie v súvislosti so zme-

nami vodného režimu a obdobiami sucha. Na presnú detekciu biotopov používame automa-

tickú klasifikáciu multispektrálnych snímok s vysokým rozlíšením. Vnútrokorytové procesy 

boli identifikované prostredníctvom troch typov údajov diaľkového prieskumu Zeme  

i) z leteckých multispektrálnych snímok z rokov 2012, 2015 a 2018, ii) satelitných mul-

tispektrálnych údajov satelitu SkySat z roku 2018, iii) z údajov satelitu Sentinel-2 z rokov 

2015 až 2019. Na vymedzenie morfologických jednotiek: voda, štrkové lavice a vegetácia 

bola použitá hierarchická objektová klasifikácia (OBIA). V študovanej oblasti boli identifi-

kované tri hlavné triedy vegetácie: tráva, kroviny (výlučne Salix spp.) a porast lužného lesa. 

Presnosť bola hodnotená pomocou validačnej matice pozostávajúcej z 942 bodov. Výsledný 

produkt generovaný z údajov satelitu SkySat dosahoval celkovú presnosť 73 %. Priestorová 

distribúcia hodnôt vegetačných (VI) a vlhkostných indexov (MI) nie je ovplyvnená vzdiale-

nosťou od koryta. Jednotlivé odchýlky v hodnotách VI a MI boli identifikované v rozličných 

typoch pôdorysnej vzorky. Sezónny rozptyl VI a MI sleduje fenologickú krivku a odzrkad-

ľuje miestne hydrologické podmienky. 

Príspevok bol riešený s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) číslo 2/0086/21. 
 

 

  



- 38 - 
 

Vybrané aspekty geografie folklóru v Slovenskej republike 
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Geografia kultúry a geografia športu patria k menej frekventovaným disciplínam humánnej geo-

grafie. Napriek tomu možno konštatovať, že v poslednom období sa zvýšil záujem o tieto disciplíny. 
Do geografie kultúry patrí aj geografia folklóru. Folklór je súbor kultúrnych javov, ktoré sa realizujú 
formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie. Štúdiom folklóru sa 
zaoberá predovšetkým samostatná spoločenská veda folkloristika. Významnou mierou k výskumu 
folklóru prispievajú aj etnografi, etnológovia, národopisci, atď. Vzhľadom na významné postavenie 
folklóru a jeho priestorovú diferenciáciu v Slovenskej republike si zaslúži aj zvýšenú pozornosť zo 

strany geografov a ďalších odborníkov (sociológov, atď.). Žiadna iná európska krajina nemá tak silné 
a rozmanité ľudové tradície ako folklór v Slovenskej republike. Významné postavenie nášho folklóru 
v medzinárodnom meradle dokazujú aj viaceré udalosti a aktivity v posledných rokoch: zaradenie 
viacerých prvkov folklóru do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (2005 fujara, 
atď.), chránené zemepisné označenie EÚ viacerým tradičným slovenským výrobkom, reprezentácia 
folklóru špičkovými folklórnymi súbormi (Lúčnica, SĽUK, atď.).  

Cieľom príspevku je predovšetkým propagácia geografie folklóru a sumarizácia príkladov do-
terajších aktivít geografov v tejto špecifickej disciplíne humánnej geografie v poslednom období. 
Predstavíme čiastkové výsledky výskumov riešených v rámci postupových prác, ktoré doteraz ne-
boli publikované. Najčastejšie sa skúmala téma folklórnych festivalov, ale aj sieť folklórnych sú-
borov, mestá a vidiecke obce v ľudových piesňach, folklórne centrá, atď. Významným prínosom 
sú publikácie vydávané k okrúhlym výročiam folklórnych súborov a tiež monografie miest. V pe-

dagogickej práci má dôležité miesto vštepovanie vzťahu k folklóru študentom rôznymi formami. 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0278/20: Vzťah legitimity, governance  
a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku. 
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Slovenská republika má jeden z najvyšších percentuálnych podielov rómskej minority  
v rámci Európy. Nepriaznivá situácia – nezamestnanosť, diskriminácia, nízka úroveň vzdela-
nia – je ich motiváciou k realizácii migrácie (Kurekova 2018, Messing 2014, Vašečka, Va-
šečka 2003). Význam rodiny, priateľov a príbuzných sa zvyšuje pri udržiavaní sietí cez me-
dzinárodné hranice. Ako tvrdí teória Novej ekonomiky migrácie, migrácia nie je individuál-

nym, ale kolektívnym rozhodnutím (Massey et al. 1993). Rómska rodina je špecifickým prí-
kladom, ktorý je charakterizovaný striktne definovanými sociálnymi rolami v rodine. Aj na-
priek striktne zadefinovaným sociálnym rolám vzniká väčšina rozhodovania v rómskej rodine 
po spoločnom dohovore (Žilová a Jankovičová 2008). Štúdie o pracovnej migrácii Rómov sa 
pozerajú na migráciu primárne z individuálneho pohľadu. Koľko z toho by však malo byť 
primárne koncipované ako migrácia rodiny?  

Cieľom príspevku je nahliadnuť do súčasného vedeckého poznania o pracovnej migrácii Ró-
mov, ktoré prepájame s netradičným pohľadom rómskej rodiny. Respektíve skúma prierez roz-
hodovania migrovať za prácou (pracovná migrácia) a rodinných vzťahov (rodové štúdie, socio-
lógia). Príspevok vznikol ako základné východisko pripravovaného výskumu k dizertačnej práci. 
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Kombinácia priestorovej marginality s existenciou zraniteľných skupín obyvateľov, kto-

rým vek, príjem, alebo zdravotný stav neumožňujú vlastniť alebo využívať osobné vozidlo, 

vytvára tlak na organizáciu verejnej dopravy ako služby vo verejnom záujme. Ľudia potrebujú 

cestovať za prácou, vzdelaním, nákupmi, službami, rekreáciou. Zohľadnením ekonomickej 

efektivity sa štát a regionálne samosprávy pokúšajú uspokojiť potreby všetkých priestorovo 

nerovnomerne rozmiestnených obyvateľov na rôznych hierarchických úrovniach územno-

správnej organizácie štátu.  

Predmetom štúdie je analýza dennej dostupnosti verejnou dopravou ôsmich centier regio-

nálnych samospráv (krajských miest) na Slovensku (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Ban-

ská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov) zo všetkých obcí, ktoré ležia na veľkosťou neporovna-

teľných teritóriách nimi spravovaných administratívnych regiónov, počas pracovného dňa a 

nedele. Vytvorená vlastná databáza o odchodoch a príchodoch spojov verejnej autobusovej a 

železničnej dopravy do/z jednotlivých krajských miest v priebehu kalendárneho dňa, ktorej 

určujúcim kritériom bola maximalizácia potenciálneho času stráveného cestujúcim v cieľovom 

meste, je využitá na identifikáciu a kartografickú prezentáciu verejnou dopravou znevýhodne-

ných území, t. j. území, z ktorých buď nie je možné realizovať spiatočnú cestu do/z krajského 

mesta v priebehu kalendárneho dňa, alebo organizácia verejnej dopravy a spiatočná cesta po-

čas kalendárneho dňa neumožňujú tráviť dostatočný čas v krajskom meste s ohľadom na roz-

manité ciele návštevy (práca, nákupy, ...). Pozornosť venujeme regionálnym komparáciám 

identifikovaného priestorového rozsahu verejnou dopravou znevýhodnených území (počas 

pracovného dňa a nedele) a kvantity dotknutého obyvateľstva s potenciálnom rizikom ich so-

ciálnej exklúzie aj v dôsledku existujúceho stavu organizácie verejnej dopravy v jednotlivých 

regiónoch. Konštatujeme, že existencia verejnou dopravou znevýhodnených území je produk-

tom predovšetkým kritizovaného a priestorovo nespravodlivého nového územno-správneho 

členenia Slovenska z roku 1996. 

Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu č. 2/0019/21 „Hodnotenie nerovnomer-

ného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo 

úpadku vybraných lokalít a regiónov” finančne podporeného grantovou agentúrou VEGA. 
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Learning is giving a meaning to one's experience in collaboration with others (Harlen et al. 

2015). The concept of didactic materials, created by the project “ExpEdícia – try, explore, get 

to know” applies a socio-constructivist approach – it is based on the knowledge that children 

learn the best through their own activity and inquiry. The success of teaching depends on the 

teacher's skills to help to get children through this process. Solving problems in everyday life 

usually does not concern only one school subject or scientific field. Therefore, we present the 
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concept of finding common topics (for example, the Earth's relief can be seen in terms of its 

origin and formation, but also in terms of the distribution of organisms and their adaptation) 

and the connection of geography with other subjects (e.g. physics, biology, history, etc.). Such 

a broader context will bring the students closer to the context, the complexity of the phenomena 

and it will support contextual learning, which has an impact on better understanding and mo-

tivation. In this paper, we present a "map of the ExpEdition" – a way of networking interdis-

ciplinary relationships in individual subjects. Its aim is for teachers to know about the common 

content, and they be able to effectively follow up or expand pupils’ knowledge. 

 

 

Monitoring cestovního ruchu v Národním parku České Švýcarsko  
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Cestování je světovým fenoménem zejména v posledních dekádách. Vzestupným trendem 

mezinárodního turismu výrazně zahýbala světová pandemie covid-19, která zamrazila mezi-

národní mobilitu téměř na nulu. Nejedná se však o úpadek turismu jako takového, spíše jako 

o změnu dosavadních vzorců. Tento příspěvek se zaměřuje na případovou studii Českého 

Švýcarska, které již mnoho let monitoruje pohyb návštěvníků kombinací různých technologií 

umožňujících sběr dat. Výsledky demonstrují, že ačkoliv došlo k poklesu počtu identifikova-

ných návštěvníků, nebyl nijak dramatický a pravděpodobně lze očekávat celkový nárůst tu-

zemských návštěvníků, stejně tak jako turistů z příhraničí – tedy z Německa. Sběr dat zajištěný 

nejen pomocí sčítacích zařízení rozmístěných v Národním parku, ale i z mobilních sítí, umož-

ňuje vytvořit si představu o počtu návštěvníků, jejich rozmístění ve sledovaném území, ale  

i o státech, ze kterých přijíždějí. Analýza těchto dat může zdokonalit management nejen sa-

motného chráněného území, ale i přilehlých obcí – aby bylo možné předejít negativním do-

padům turistického ruchu (např. přetížení určitých lokalit) a zároveň aby byl turismus zdrojem 

příjmů pro region a v něm žijící komunitu. 

Authors would like to thank the European Union, European Social Fund and the Ministry of 

Education, Youth and Sports of the Czech Republic for the financial support of this paper 

(Project Smart City – Smart Region – Smart Community –  CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435). 
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Rakúska obec Kittsee leží priamo v susedstve Bratislavy a v dôsledku cezhraničnej suburba-
nizácie patrí k najdynamickejšie rastúcim obciam prihraničného rakúskeho regiónu. Počet oby-
vateľov obce vzrástol v poslednej dekáde približne o 1 000 na súčasných viac ako 3 000 obyva-
teľov. Prírastok je zapríčinený najmä prisťahovaním obyvateľov slovenskej národnosti, ktorých 
podiel sa na celkovom počte obyvateľov obce zvýšil z 13,8 % v roku 2011 na 44,0 % v roku 
2020 (Statistik Austria 2021). Cezhraničná suburbanizácia je dôsledkom asymetrického charak-
teru hranice, keď obce na jej druhej strane ponúkajú nižšie ceny nehnuteľností, majú dobrú do-
pravnú dostupnosť a pod. (Balizs a Bajmócy 2019), a zároveň sú splnené viaceré podmienky 
(fyzická priepustnosť hranice, možnosť voľného pohybu osôb, legislatíva v oblasti vlastníctva 
nehnuteľností a i.) (Hardi 2012). Hranica nielen ovplyvňuje rozvoj susedných prihraničných re-
giónov, ale aj kvalitu života ich obyvateľov (Angelovič a Ištok 2016).  

Cieľom príspevku je predstaviť motívy migrácie slovenských obyvateľov Kittsee v kontexte 
cezhraničnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy a vplyv hranice na ich subjektívnu kvalitu života. 
Pomocou dotazníkového prieskumu sme skúmali, z akých dôvodov sa obyvatelia zo Slovenska 
rozhodli presťahovať do Kittsee, prípadne či uvažujú o zmene bydliska v najbližšej dekáde a či by 
pretrvávanie obmedzeného hraničného režimu v súvislosti s protipandemickými opatreniami mo-
tivovalo ich rozhodnutie vrátiť sa späť na Slovensko. Dôležitým okruhom bolo aj zistenie názorov 
na to, ako bývanie v blízkosti rakúsko-slovenskej hranice ovplyvňuje ich kvalitu života.  

Podľa výsledkov prieskumu najfrekventovanejšími motívmi slovenských prisťahovalcov sú 
blízkosť Bratislavy, dobrá dopravná dostupnosť k miestu zamestnania, cenovo výhodná ponuka 
nehnuteľnosti a očakávaná vyššia kvalita života v Rakúsku. Približne polovica respondentov 
neplánuje v priebehu 10 rokov zmeniť bydlisko, niektorí uvažujú o presťahovaní sa v rámci obce 
Kittsee alebo do inej rakúskej obce, čo odôvodňujú prevažne rodinnými a pracovnými dôvodmi, 
potrebou väčšej nehnuteľnosti alebo súkromného vlastníctva nehnuteľnosti a i. Väčšinu respon-
dentov by však obmedzenia spojené s pandémiou, tak ako tomu bolo na jar v roku 2020, nepre-
svedčilo odsťahovať sa späť na Slovensko a považujú ich len za dočasnú nevýhodu, pričom vý-
hody bývania v rakúskom prihraničnom regióne v ponímaní respondentov prevažujú. Viac ako 
80 % považuje bývanie v blízkosti hranice v kontexte kvality ich života za pozitívny faktor. 

Príspevok bol spracovaný v rámci Grantu Univerzity Komenského č. UK/233/2021 Udržateľný 
rozvoj a kvalita života v cezhraničných regiónoch. 
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Ľadové jaskyne sú považované za najdynamickejšie typy jaskýň z hľadiska výplne a teplotných 

zmien, ktoré sú výsledkom procesov prebiehajúcich v jaskyni a jej bezprostrednom okolí. 

Ročný chod teplotných pomerov jaskyne je podmienený najmä mierou premŕzania masívu a 

existujúcim zaľadnením. V rámci ľadových jaskýň vo svete sú zaznamenávané masívne úbytky 

zaľadnenia. Podobný trend je pozorovaný aj v jaskyni Silická ľadnica, kde dochádza k postup-

nej degradácii pereniálnej ľadovej výplne. Okrem prirodzených faktorov vplývajúcich na 

zmenu zaľadnenia, ako je chod vonkajších teplôt a množstvo zrážok, sa pri otázke ubúdania 

ľadu diskutuje aj o možnosti antropogénneho vplyvu vzhľadom na predchádzajúci intenzívny 

speleologický prieskum nezaľadnených častí Silickej ľadnice spojený s narušením pôvodného 

termodynamického režimu jaskyne. Z tohto dôvodu je realizovaný monitoring vstupnej prie-

pasti sieťou teplotných datalogerov, ako aj opakovaným pozemným laserovým skenovaním za-

ľadnenia pod gesciou speleoklubov Minotaurus a UPJŠ. Pre vhodnú interpretáciu priestorového 

rozloženia teplôt je však potrebné realizovať plnohodnotnú 3D interpoláciu, namiesto bežne 

využívaného 2D prístupu, ktorá umožňuje vertikálnu diferenciáciu teplotných pomerov v jas-

kyni. Predkladaný príspevok sa venuje 3D modelovaniu teploty a vyhodnoteniu zmeny zaľad-

nenia Silickej ľadnice použitím zaznamenaných teplôt a geometrie získanej pozemným lasero-

vým skenovaním. Z realizovaných modelovaní je možné konštatovať, že nedochádza k výmene 

vzduchu v mieste umelo vytvoreného prechodu do nezaľadnených priestorov. Napriek tomu je 

v jaskyni zaznamenaný výrazný úbytok v zaľadnení, ktorý od roku 2016 predstavuje vyše  

300 m3. Tento úbytok je možné pripísať nedostatku vody pre vznik nového zaľadnenia počas 

zimnej fázy, nedostatočnému premŕzaniu masívu a dĺžke letnej fázy, počas ktorej dochádza  

k degradácii ľadu. Vzhľadom k súčasným teplotným pomerom je preto v Silickej ľadnici for-

mované len sezónne zaľadnenie s postupnou degradáciou staršieho pereniálneho ľadopádu. 
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Starnutie je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka a je spravidla spojené  
so zhoršením celkovej kvality života, ekonomickej a sociálnej situácie jednotlivca. Seniori sú 
častokrát obeťami sociálnej exklúzie. Vytlačení na perifériu zostávajú sami, bez záujmu dru-
hých, čo má negatívny dopad na ich psychické, ale aj fyzické zdravie. Následne sú odkázaní 
na využívanie služieb sociálnych a zdravotníckych zariadení. Kapacity týchto zariadení sú 
však obmedzené a vo väčšine prípadov nedostatočné.  

Ako prevencia pred negatívnymi vplyvmi starnutia bol vypracovaný koncept aktívneho starnu-
tia, ktorého hlavnou myšlienkou je zvýšiť kvalitu života seniorov tým, že seniori budú plnohod-
notne žiť aj vo vyššom veku, čo možno dosiahnuť viacerými spôsobmi. Pravidelný pohyb, cvičenia 
zamerané na tréning kognitívnych funkcií či socializácia formou zapájania sa do spoločenského 
života v rôznych komunitách sú spôsoby ako sa seniori môžu udržať v dobrej fyzickej a psychickej 
kondícii. Zdraví seniori sú dlhšie sebestační, a tak dokážu žiť dlhšie bez pomoci iných ľudí.  

Uvedené problémy sa dotýkajú aj hlavného mesta Slovenska, Bratislavy, kde počet senio-
rov neustále narastá a na druhej strane kapacita sociálnych služieb je nedostatočná. Cieľom 
príspevku je analýza vývoja počtu seniorov a štruktúry služieb so zameraním na aktívne 
starnutie v mestských častiach Bratislavy. Na úrovni mestských častí možno pozorovať veľké 
rozdiely v ponuke služieb aktívneho starnutia. Najfrekventovanejšími sú kultúrno-spoločen-
ské, pohybové a aktivity zamerané na tréning kognitívnych funkcií. Záujem o tieto aktivity je  
zo strany seniorov vyšší ako ich poskytovaná kapacita. Mnohé z aktivít sú poskytované bez-
platne resp. za symbolický príspevok. Väčšina miest aktívneho starnutia dáva možnosť seni-
orom zúčastniť sa na organizovaných aktivitách aspoň raz týždenne. Z hľadiska dostupnosti 
sú pre seniorov kľúčové hlavne služby nachádzajúce sa v mestskej časti, v ktorej žijú.  

Výsledky analýzy potvrdzujú potrebu podpory myšlienky aktívneho starnutia zo strany 
všetkých relevantných aktérov za účelom čo najdlhšieho zotrvania seniorov v ich prirodzenom 
prostredí, čím sa potenciálne zníži tlak na sociálne a zdravotnícke služby. 
 

 

Analýza využiteľnosti dát z projektu leteckého laserového skenovania  
na území Slovenska pre simuláciu povrchového tečenia vody  
v urbanizovaných územiach 
Analysis of the usability of data from the project of airborne laser scanning  
in Slovakia for the simulation of surface water flow in urban areas 

Ondrej Tokarčík 

Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice,  
e-mail: ondrej.tokarcik@student.upjs.sk 

Kľúčové slová: GIS, letecké laserové skenovanie, digitálny model reliéfu, GRASS GIS 
Keywords: GIS, airborne laser scanning, digital terrain model, GRASS GIS 

Sústreďovanie ľudskej činnosti do miest je pre dnešnú dobu charakteristické a veľkosť 
zastavaných území sa neustále zvyšuje. Ľudské činnosti v urbanizovanej krajine značne vplý-
vajú nielen na samotný vzhľad krajiny, ale aj na procesy, ktoré v tomto prostredí prebiehajú. 
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Jedným z týchto procesov je aj povrchové tečenie vody. V zastavaných územiach je pravde-
podobnosť negatívnych dôsledkov povrchového tečenia vody pomerne vysoká. K identifiko-
vaniu miest s vysokým rizikom bleskových povodní a s vysokým rizikom negatívnych dôsled-
kov extrémnych meteorologických situácií môže výrazne dopomôcť modelovanie a simulácia 
prostredníctvom GIS. Simulácie povrchového tečenia vody môžu taktiež viesť k definovaniu 
a modelovaniu špecifík zastavaného územia. Jedným z najdôležitejších krokov pre kvalitnú 
analýzu a simuláciu je zber a príprava údajov, pretože práve tieto údaje určujú správnosť sa-
motnej simulácie. Jedným zo zdrojov dát použiteľných v simulácii povrchového tečenia vody 
je Úrad geodézie, kartografie a katastra, ktorý zabezpečuje dodávateľským spôsobom zber dát 
pomocou leteckého laserového skenovania.  

V tomto príspevku zhodnotíme možnosti využitia produktov z projektu leteckého lasero-

vého skenovania pre simuláciu prostredníctvom modulu r.sim.water v softvéri GRASS GIS. 

Tento modul pracuje s reliéfom územia, Mannigovým koeficientom drsnosti, prípadne s ma-

pou infiltrácie a prekážok odtoku. Pre analýzu urbanizovaného prostredia a jeho okolia z po-

hľadu skúmania povrchového tečenia je nevyhnutné použiť dáta s vysokým rozlíšením a spo-

mínané dáta tieto nároky na kvalitu spĺňajú. Ide najmä o digitálny model reliéfu, ktorý je naj-

dôležitejším vstupom do modulu r.sim.water v prostredí GRASS GIS a klasifikované mračno 

bodov, vďaka ktorému vieme do našej simulácie získať vrstvy budov, objektov alebo vegetá-

ciu. Vďaka postupnej dostupnosti údajov pre celé územie Slovenskej republiky je možné rea-

lizovať modelovanie v rôznych oblastiach, čo nám môže byť veľmi nápomocné pri určení špe-

cifík zastavaného územia z pohľadu povrchového tečenia vody. 

Tento príspevok vznikol v rámci projektu „3D modelovanie slnečného žiarenia na vegetácii 

reprezentovanej mračnom bodov z laserového skenovania“ (VEGA 1/0300/19). 
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Určenie atraktivity jednotlivých sídel je komplexným problémom, na ktorého riešenie je 

nutné využiť široké spektrum dát, evaluácií a metodických postupov. Jednou z najperspektív-

nejších metód, ktorej objektivita sa zakladá na nezaujatosti a nezávislosti „hodnotiteľov“ je 

impakt faktor atraktivity na sociálnych sieťach. Základom hodnotenia je Instagram Impakt 

Faktor (IIF), ktorého podstata je v transformácii a analýze obrazu každého skúmaného mesta 

regiónu a jeho komparácia s ostatnými mestami. Doplnkovými sú nadväzné analýzy atraktivity 

miest z pohľadu facebookových aktivít v rámci nich. 

Výsledkom nášho výskumu je systematizácia a hierarchizácia miest Košického regiónu na 

základe ich atraktivity v rámci sociálnych sietí. Odhaľujú sa výrazné rozdiely medzi jednotli-

vými mestami Košického regiónu ako aj spektrum tzv. atraktivitu kreujúcich vlastností (funk-

cií) miest. Tie možno zaradiť medzi vizuálne, zážitkové, relaxačné, obslužné a i.   

V závere našej prezentácie zhodnotíme perspektívy hodnotenia atraktivity miest na základe 

analýzy sociálnych sietí a špeciálne metódy využitia tzv. Instagram Impakt Faktora. 
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Jak ukazují výsledky řady studií, obyvatelstvo není z hlediska migračního chování homo-
genním celkem, ale preference jednotlivých skupin populace (členěné např. dle pohlaví, věku, 
vzdělání, etnického původu apod.) se mohou výrazně lišit, což se projevuje rozdílnou volbou 
cílů migrace např. z hlediska typů území (město, suburbie, periferie atd.) nebo vzdáleností, na 
kterou se stěhování realizuje. 

Cílem příspěvku je analyzovat a identifikovat hlavní procesy a trendy vnitřní migrace  
v ČR po roce 1989 s důrazem na specifika migračních preferencí různých skupin obyvatelstva 
dle pohlaví, věku, vzdělání a důvodů stěhování a jejich změny v čase. 

Pro analýzu byla využita anonymizovaná databáze vnitřní migrace mezi obcemi ČR za 
období 1991 – 2019, přičemž data byla očištěna od vlivu administrativních změn (slučování 
či rozdělování obcí). Na základě dostupných údajů v jednotlivých letech byly analyzovány 
skupiny obyvatel členěné dle pohlaví, věku (0 – 14, 15 – 39, 40 – 64, 65 – 79, 80+), vzdělání 
(ZŠ, SŠ a VŠ) a důvodů stěhování (dle kategorií ČSÚ). Vedle vzdáleností migračních pohybů 
(získaných pomocí GIS analýzy) je hodnocen i jejich vztah ke struktuře funkčních regionů 
vymezených na základě údajů o dojížďce za prací ze Sčítání lidu 2011 v tom smyslu, zda jde 
o pohyby vnitroregionální či meziregionální. 

Hlavní výsledky analýzy ukazují, že přes mírný nárůst uprostřed sledovaného období se prů-
měrná vzdálenost migračních pohybů zkracuje a je dnes nižší než na počátku 90. let, což platí 
pro všechny věkové kategorie i pro obě pohlaví, přičemž u mužů je po celou dobu i ve většině 
věkových kategorií průměrná vzdálenost přestěhování vyšší. Potvrdily se i závěry jiných studií, 
že vzdálenost stěhování roste se vzděláním i s některými důvody stěhovaní, jako změna praco-
viště, či studium, naopak pro bytové či rodinné důvody je typická migrace na kratší vzdálenost. 
Celkově klesající průměrná vzdálenost migračních pohybů se pak projevuje na rostoucím podílu 
vnitroregionálních pohybů a tím i intenzifikaci migračních vztahů v rámci funkčních regionů. 

Příspěvek vznikl v rámci projektu GAČR GA20-21360S Prostorové interakce a jejich koncep-
tualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie 
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The aim of the article is to identify food deserts in the post-socialist regional city of Nitra, 

where shrinking processes have been confirmed. The research is to evaluate the time avai-

lability of food stores for the population permanently residing in the city of Nitra. Parts of 

the city where poor accessibility has been identified can be described as “food deserts”.  

In the last two decades, there have been dramatic changes in the retail network in Nitra, as 

well as the extensive housing construction and an aging change in the demographic structure. 

The aim of the research is to point out the effects of the COVID-19 pandemic on the spread 

of food deserts, which we will evaluate for the years 2019 and 2021. This made it possible 

to evaluate the changes in time availability and the number of inhabitants located in indivi-

dual zones supermarkets. We have identified and interpreted food deserts by objective 

methods. This methods include spatial analysis methods in a GIS environment. For the pur-

pose of identifying the food desert, the values were reclassified into two classes: walking 

accessibility within 15 minutes and walking accessibility over 15 minutes (at 4 km/h). This 

study is unique in the way that it calculated availability of all grocery stores and not only. 

The main benefit of the research is the formulation of the number of inhabitants endangered 

by the food desert. 

This scientific article was prepared as a part of the VEGA No. 1/0245/21 project “Implemen-

tation of the New EU Food Strategy in the Food Chain in Slovakia”, VEGA project  

No 1/0880/21 "Transformation of the Nitra Region in Changing Socio-economic Conditions 

with Special Focus to the Effects of the COVID-19 Pandemics". 
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Jednou z hydrometeorologických situácií, ktoré sa v oblasti Domice vyskytujú, sú povodne, 

ktoré sú závislé od viacerých faktorov ako sú množstvo zrážok, typ krajinnej pokrývky, 

fenologická fáza vegetácie a schopnosť absorpcie pôdy. V jaskynných systémoch prístup-

ných verejnosti môže povodeň zabrániť prevádzke alebo poškodiť vybudovanú infraštruk-

túru. Na modelovanie povodní boli využité dáta z diaľkového prieskumu Zeme, ale aj údaje 

z hydrologických a meteorologických meraní. Pre hydrologické modelovanie povrchového 

odtoku bol použitý softvér GRASS GIS, konkrétne jeho nástroj SIMWE implementovaný  

v module r.sim.water. Do výpočtu vstupoval podrobný digitálny model terénu odvodený  

z dát z leteckého laserového skenovania a vrstva krajinnej pokrývky odvodená z podrobnej 

ortofotomapy. Zohľadňovaný bol taktiež parameter miery infiltrácie a Manningov koeficient 

drsnosti. Z dôvodu pestrosti územia z hľadiska geologického, geomorfologického, ale aj  
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z hľadiska pestrosti krajinnej pokrývky je dôležité správne nastavenie vstupných paramet-

rov. Model slúži na identifikáciu oblastí akumulácie vody ako aj oblasti infiltrácie vody do 

podzemia. Príspevkom sa snažíme poukázať na to, že správne pochopenie pomerov odtoku 

vody v oblasti umožňuje účinné protipovodňové opatrenia na ochranu prírodného bohatstva, 

ale aj majetku. 
 

 

Príjmová diferenciácia v zázemí Bratislavy 

Income differentiation in Bratislava suburban area 
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Zázemia väčších miest na Slovensku sú obývané z veľkej časti obyvateľstvom so stredným a 

vyšším príjmom. Spolu s nimi tu žijú aj obyvatelia, ktorí boli najmä v prvých vlnách suburba-

nizácie z Bratislavy v 90. rokoch 20. storočia nútení opustiť mesto z dôvodu zvyšovania cien 

a znižovania dostupnosti bývania v ňom (Novotný 2016). Nielen z týchto dôvodov dochádza 

k tzv. bohatnutiu suburbií, resp. tu vzniká akýsi fenomén príjmovej suburbanizácie. Predkla-

daný príspevok skúma uvedený fenomén v zázemí hlavného mesta Bratislavy a jeho sociálnu 

transformáciu prostredníctvom výšky hrubých nominálnych miezd jeho rezidentov. V prí-

spevku využívame údaje vymeriavacích základov pre sociálne poistenie z databázy Sociálnej 

poisťovne, pričom v jednotlivých obciach analyzujeme ich priemerné mzdy, úroveň mzdovej 

nerovnosti (pomocou Giniho a Theilovho indexu) ako aj podiel obyvateľov s veľmi vysokou 

mzdou. Okrem uvedených indikátorov vstupuje do analýzy aj časová dostupnosť autom z obce 

do hlavného mesta vypočítaná pomocou funkcie Cost Distance. Spearmanov korelačný koefi-

cient poukazuje na významný vzťah medzi všetkými sledovanými ukazovateľmi na 99,9 % 

úrovni spoľahlivosti. V slovenskom zázemí Bratislavy teda platí, že s narastajúcou vzdiale-

nosťou od hlavného mesta klesá úroveň miezd (resp. príjmov), miera príjmovej (mzdovej) 

nerovnosti, ako aj podiel obyvateľov s veľmi vysokou mzdou. Ďalší výskum je potrebné za-

merať na dostupnosť bývania pomocou kúpnych (realizačných) cien nehnuteľností v zázemí 

Bratislavy (Šveda a Výbošťok 2020), ale aj ďalších slovenských miest, okrem iného aj v kon-

texte dopadov koronakrízy. 

Tento výskum bol podporený v rámci projektu APVV-16-0462 a projektu VEGA č. 2/0009/18. 

Príspevok bol publikovaný v monografii Suburbanizácia 2: sondy do premien zázemia Brati-

slavy, vydaný Geografickým ústavom SAV v roku 2020. 
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Gemer – the inner periphery 

Gabriel Zubriczký 

Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita  
Komenského, Bratislava, e-mail: gabriel.zubriczky@uniba.sk 

Kľúčové slová: Gemer, regionálny rozvoj, regionálne disparity 
Keywords: Gemer, regional development, regional disparities 

Je zrejmé, že región Gemer má najlepšie ekonomické obdobia nateraz za sebou. V súčasnosti 
by sa mohol nazývať aj vnútornou perifériou Slovenska. 

Dictionary of Human geography definuje pojem periféria, periférny, okrem iného, ako:  

a) líniu, ktorá ohraničuje územie,  
b) najvzdialenejšiu časť regiónu definovanú presnými hranicami,  
c) územie menšieho významu, resp. dôležitosti. 
Uvedené definície ponúkajú len akési všeobecné zastrešenie týchto pojmov. Detailnejší ex-

kurz do vnímania pojmov periférny, marginálny ponúkajú práce autorov, ktorí sa štúdiom peri-
férnych regiónov detailne venujú, pričom aj ich postoj k študovanému problému sa častokrát viac 

či menej líši. Dané práce definujú perifériu ako územie, ktoré nedosiahlo určitý stupeň funkčno-
priestorových a sociálno-priestorových vzťahov. 

Periférnosť sa často stotožňuje s pojmom marginalita. Marginalita sa vníma geometricky, 
ekonomicky, ekologicky, sociálne, politicky, aj percepčne.  

Pri pozretí prác asi 20 autorov, je zrejmé, že v každej sa Gemer objavil medzi problémo-
vými, periférnymi regiónmi. Keby sme postupovali rovnako, prídeme pravdepodobne k rov-

nakému výsledku.  
Čo sa však s tou periférnosťou Gemera dá vôbec robiť? Už sa s tým iba zmieriť? A vlastne, 

je to vôbec problém? 

Poďakovanie: táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV-16-0232 
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Our main aim is to explain the spatial distribution of information and communication tech-

nology (ICT) firms in the medium-sized, polycentric industrial city of Ostrava. We asked 

what extent microgeographic location factors affect the spatial agglomeration of ICT firms 

in polycentric cities that are characteristic by relatively weak urbanization economies and 

mostly routine ICT activities. We test the effects of the urban form at the level of urban 

blocks and buildings (their height, technical condition, age and function) on the agglomera-

tion of ICT firms of various sizes and ownership statuses. The research was based on  

a detailed field survey (using ArcGIS Collector) of ICT firms and physical/functional cha-

racteristics of the buildings and their surroundings. ICT firms culster in the historic city 

centre and inner city. 
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In this paper, we map navigational needs and preferences of patients and visitors to evaluate 

the appropriateness of a smartphone navigation application in the hospital in contrast to other, 

more traditional navigational cues. We test the effects of sociodemographic variables (age, 

gender, education) on wayfinding strategies and preferences of respondents (using Chi-squ-

ared tests). Empirical research is based on the survey among 928 patients/visitors of the Vít-

kovice Hospital in Ostrava, Czechia. We found a relatively weak association between gender 

and wayfinding – no major differences between men and women in navigational preferences 

were found. Age was the most important predictor of wayfinding. Respondents in the over-60-

year age group were characteristic of a lower interest in changes of the navigational system 

and low willingness to use mobile applications for navigation – people between 41 years and 

60 years were the biggest supporters of changes. Correspondingly, demand for improvement 

of navigation (including a mobile application) was positively correlated with educational level.
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