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Kategória  „A“
Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta  (okrem SR)

RNDr. Alena GESSERT, PhD. 

Významné aktívne vulkány a ich vplyv na život človekaTéma: 
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V uplynulých mesiacoch boli na Zemi zaznamenané viaceré enormné aktivity vulkánov, ktoré sa na-
chádzajú v obývaných oblastiach a na ich úpätiach žijú a pracujú veľké masy ľudí. Vulkány od pradávna ľudí 
priťahovali. Súviselo to hlavne s extrémne úrodnými pôdami založenými na lávových prúdoch, ale aj s výstup-
mi teplých plynov, ktoré sa dali rôznym spôsobom využívať. Vulkanické erupcie (alebo aj pokojné výlevy lávy) 
patria medzi najvýznamnejšie prírodné fenomény, ktoré odpradávna zohrávali svoju úlohu aj v minulosti člo-
veka. Za všetky môžeme spomenúť osud mesta Pompeje, ktoré zmizlo z mapy sveta vďaka vulkanickej erupcii 
Vezuvu a dosiaľ je inpširatívnym nielen pre filmárov – neustále tu prebiehajú archeologické výskumy a rastie 
aj množstvo turistov. V súčasnosti sú mnohé zo sopečných ostrovov aj významnými turistickými destináciami 
(napr. Havajské ostrovy, Kanárske ostrovy, Sicília – Etna, Stromboli).

Cieľom témy je priniesť prehľad významných aktívnych vulkánov na Zemi alebo vybraného regiónu 
sveta (napr. Európy, Ázie, Ameriky atď.), základné informácie o nich, ich polohe, vzniku a aktivite, činnosti 
človeka a sídlach v ich okolí a prípadových štúdiách, ktoré neostali zabudnuté. Je možné jednotlivé aktivity 
napr. popísať, zamerať sa na ekonomické alebo sociálne škody a pod. Možností je veľa. Očakávame, že štu-
denti spracujú túto tému komplexne alebo sa sústredia na vybraný aspekt tejto problematiky.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce 
• Prehľad literatúry 
• Metodika práce 
• Aktívne vulkány sveta

• Stručná charakteristika procesov vulkanizmu 
• Pozitívny a negatívny vplyv vulkanickej činnosti na človeka
• Aktívne vulkány sveta a ich poloha
• Vybrané prípadové štúdie 

• Poloha a prírodné pomery vybranej oblasti (vybraných oblastí) 
• Vulkanická aktivita v minulosti a dnes, jej dôsledky

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:

ČINČURA, J. 2006. Sopky v dejinách. Bratislava: Ikar. 312 s.
HOVORKA, D. 2010. Človek a zem v interakcii. Bratislava: Veda, 252 s.
JAKEŠ, P. 2005. Vlny hrôzy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 220 s.
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doc. RNDr. Daniel GURŇÁK, PhD.

Nové hlavné mestá štátov – rozmar alebo nevyhnutnosť?Téma: 
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 Kto by nepoznal Brasíliu – novo založené hlavné mesto rovnomenného štátu, ktoré vzniklo „z ni-
čoho“ uprostred Brazílskej vysočiny. Ešte len budované supermoderné mesto spropagoval vo svojej komédii 
Muž z Ria i nedávno zosnulý francúzsky herec Jean Paul Belmondo. Práve Brasília sa stala akýmsi proto-
typom novozakladaných miest, ktoré sa mali stať výkladnou skriňou vzostupu mladých dynamicky rastúcich 
štátov, ktoré sa chceli odpútať od ťaživej (zväčša koloniálnej) minulosti symbolizovanej preľudnenými, často 
špinavými a chudobou zaplavenými pôvodnými metropolami (v Brazílii Rio de Janeiro) založenými kedysi 
koloniálnymi mocnosťami. Nové hlavné mestá mali zároveň symbolizovať túžbu rozvíjať celé územia štátov, 
vrátane dosiaľ často prehliadaných oblastí... 

Myšlienka zakladania nových hlavných miest „na zelenej lúke“ nevznikla až v druhej polovici 20. 
storočia, práve naopak, je veľmi stará. Poznáme ju už zo starovekých ríš, napr. z Egypta, kde vznik nového 
hlavného mesta znamenal začiatok novej éry a rozchod s minulosťou. Veľmi časté bolo zakladanie nových 
hlavných miest v starovekej i stredovekej Ázii (najmä v Číne či v Indii). Modernú etapu zakladania nových  
„ideálnych“ miest však priniesol rozpad európskych kolónií, kde novovzniknuté štáty začali budovať nové 
hlavné mestá ako symboly svojej nezávislosti. Zároveň tým nezriedka riešili i vnútorné spory o to, ktoré z 
doterajších miest sa stane metropolou nového štátu – práve riešenie „ani jedno“ bolo prijateľným kompro-
misom. Takto bol založený už Washington v USA, neskôr Ottawa v Kanade alebo Canberra v Austrálii. Práve 
Brasília sa stala ďalším takýmto symbolom na začiatku 60-tych rokov 20. storočia. Avšak nových hlavných 
miest vzniklo odvtedy viacero, prevažne práve v krajinách chudobného juhu, teda v rozvojových krajinách Af-
riky, či Ázie, ale dokonca aj Oceánie (vrátane najmenšieho hlavného mesta sveta Ngerulmud v Palau). Mnohé 
projekty skončili na polceste – nové hlavné mestá sa stali síce sídlami vlád, alebo len niektorých centrálnych 
orgánov, no nestali sa skutočnými hospodárskymi metropolami. Iné sa stali len výstrelkami miestnych vlád, 
či diktátorov, ktorí v snahe vybudovať si vlastné centrá moci, presťahovali hlavné mestá do regiónov, kde sa 
cítili bezpečnejšie. Spoločným znakom týchto miest boli veľkolepé a, samozrejme, veľmi drahé architektonické 
projekty realizované bez ohľadu na prevládajúcu chudobu týchto krajín. 

Od polovice 20. storočia vzniklo viacero takýchto hlavných miest a nové sa stále budujú. Práca na 
túto tému by mala poskytnúť jednak prehľad nových hlavných miest štátov vo svete a zároveň aj detailnejší 

NOVÁK, J. A. 2011. Smrtící sopky. Praha: XYZ, 336 s. 
RUBIN, K. 2008. Sopky a zemetrasenia. Bratislava: Slovart, 64 s.
STEELE, P. 2003. Sopky. Praha: Computer Press, 32 s.

Ďalšie informácie:
https://www.usgs.gov/programs/VHP - informácie Americkej geologickej služby o vulkánoch a ich aktuálnej aktivite
https://www.volcanoesandearthquakes.com/ - databáza vulkánov a ich erupcií
Články z denníkov a internetu o jednotlivých vulkánoch
Články z časopisov Geo, National Geographic
Aktuálne informácie o erupcii sopiek na La Palme, Islande, Etne, Tonge atď.
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: 
SKGO, IUVENTA, 60 s.
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

ABUBAKAR, I. R., LEISENRING, D. P. 2017. Building new capital cities in Africa: Lessons for new satellite towns 
in developing countries, African Studies, Vol. 76, No. 4, s. 546-565
DOXIADIS, C. A. 1965. Islamabad: The Creation of a New Capital. The Town Planning Review, Vol. 36, No. 1 (Apr., 
1965), s. 1-28
FRIČOVÁ, Y. 2017. Brasília – město sen. Praha: Titanic, 365 s.
GURŇÁK, D. a kol. 2014. Geografia Ázie. Bratislava: Univerzita Komenského, 414 s. Dostupné na: http://www.regi-
onalnageografia.sk/publikacie/pub/GA/GA_cela.pdf
GURŇÁK, D. 2019. Štáty v premenách storočí – Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách 
od najstarších čias do súčasnosti. Bratislava: MAPA Slovakia Plus, 88 s.
GURŇÁK, D., TOLMÁČI, L. a kol. 2021. Geografia Afriky. Bratislava: Univerzita Komenského, 832 s. Dostupné na: 
http://www.regionalnageografia.sk/publikacie/pub/GA/GAf_cela.pdf
KOCH, N. 2013. The ‘heart’ of Eurasia? Kazakhstan‘s centrally located capital city. Central Asian Survey, Vol. 32,  
No 2, s. 134-147
MOORE, J. 1984. The Political History of Nigeria‘s New Capital. The Journal of Modern African Studies, Vol. 22, 
No. 1, s. 167 - 175
NOŽINA, M. 2013. Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 253 s. 
ŠKŇOUŘIL, E., ŠKŇOUŘILOVÁ, R. 2002. Hlavní města světa. Praha: Albatros, 652 s.
TRNKOVÁ, M., GURŇÁK, D. 2017. Rovníková Guinea - najrozvinutejší štát Afriky? Geografia, Vol. 25, No. 2,  
s. 15-24

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Príčiny zakladania nových hlavných miest štátov
• Nové hlavné mestá štátov od polovice 20. storočia – prehľad a základná charakteristika
• Aktuálne budované nové hlavné mestá súčasnosti – prehľad
• Prípadová štúdia vybraných nových hlavných miest v súčasnom svete:

• Príčiny a zámery založenia nového hlavného mesta v príslušnej krajine – očakávania zakladateľov
• Geografická charakteristika hlavného mesta – projekty výstavby, pôdorys mesta, vývoj mesta (vráta-

ne dostupných štatistických ukazovateľov)
• Problémy nového hlavného mesta – v čom sa líši realita od pôvodných plánov, aké má mesto prob-

lémy ďalšieho rozvoja, je uzavreté alebo otvorené, stalo sa skutočnou novou metropolou alebo 
„mestom“ duchov, či uzavretou baštou miestneho režimu?

• Porovnanie spracovaných miest.
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

pohľad na niektoré vybrané (najlepšie menej známe) príklady. Odporúčané je spracovanie aspoň troch ta-
kýchto príkladov nových hlavných miest, z ktorých aspoň jedno by malo byť mladšie ako 30 rokov (môže ísť aj 
o ešte len budované hlavné mesto). Charakteristika týchto miest sa má zamerať nielen na príčiny a okolnosti 
ich vzniku a projekty ich výstavby, ale (najmä v prípade skôr založených miest) i na problémy ich fungovania 
alebo na rozpory medzi pôvodnými plánmi a realitou.
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Mgr. Martin ŠVEDA, PhD., doc. RNDr. František KRIŽAN, PhD., doc. RNDr. Daniel GURŇÁK, PhD.

Medzinárodná migrácia v súčasnom sveteTéma: 
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Počas posledného desaťročia sa stal pojem medzinárodná migrácia veľmi často používaným aj medzi 
širokou verejnosťou. Rastúce ekonomické rozdiely vo svete, environmentálne zmeny a predovšetkým vojnové 
konflikty a ničenie v značnom rozsahu sa stali opäť spúšťačom, ktorý vyháňa milióny ľudí z ich domovov. V súčas-
nej dobe, počas prvej štvrtiny 21. storočia, boli Európska únia a čiastočne aj Slovensko prvýkrát konfrontované  
s migračnou krízou v roku 2015. Táto migračná kríza sa síce Slovensku v podstate vyhla, ale i tak sa stihla stať 
témou politických súbojov a konfrontácií a bola aj jedným z faktorov, ktorý spustil proces BREXITU – odchodu 
Spojeného kráľovstva z EÚ. V aktuálnom roku 2022 zasiahla Slovensko a jeho susedov ešte mohutnejšia vlna 
migrantov – milióny vojnových utečencov z Ukrajiny zasiahnutou brutálnou agresiou zo strany Ruskej federá-
cie. Ale aj výpočet iných udalostí, ktoré vyvolali úteky státisícov, až miliónov utečencov v iných častiach sveta, 
je viac ako desivý – napr. konflikt v etiópskom Tigraji (2020-2021), ďalšie vyvrcholenie občianskej vojny v 
Afganistane a ovládnutie krajiny islamistickým hnutím Taliban (2021), obnovená vojna v Náhornom Karaba-
chu (2020), genocída Rohingov v Mjanmarsku (2017-2018), nepokoje v africkom Saheli a útoky Boko Haram 
v severnej Nigérii, vojna v Jemene, vojna s Islamským štátom (2016-2018) prepojená s občianskou vojnou v 
Sýrii (od 2011). K tomu možno pripočítať prakticky nepretržitý prúd ekonomických migrantov z Ázie a Afriky 
do Európy, alebo z Latinskej Ameriky do USA a mnohé ďalšie smery migrácie. 

Cieľom práce je spracovanie prehľadu medzinárodných migračných tokov vo vybranom (makro)
regióne sveta v 21. storočí z hľadiska východiskových a cieľových krajín, počtu migrantov a charakteristika 
širších súvislostí, príčin a dôsledkov týchto tokov. Ide o hľadanie odpovedí na otázky – kto, odkiaľ, kam a pre-
čo migruje a aké to má dôsledky pre krajinu, odkiaľ odchádza a aké pre krajinu, kam prichádza.

Ďalšie informácie:
Články z denníkov a internetu
Články z časopisov Geo, National Geographic, Geografia
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: 
SKGO, IUVENTA, 60 s.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Charakteristika a klasifikácia medzinárodných migrácií
• Príčiny a dôsledky migrácií pre zdrojové a cieľové krajiny migrantov – ich negatívne a pozitívne stránky
• Analýza významných migračných tokov vo vybranom (makro)regióne sveta v 21. storočí – zhodnotenie 

migračných tokov v kontexte časového vývoja a priestorových súvislostí, prehľadné (karto)grafické zná-
zornenie migračných tokov

• Záver
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prof. RNDr. Ladislav TOLMÁČI, PhD.

Geografia Indonézie – miesto konania IGEO 2022Téma: 
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Indonézia bude krajinou, ktorá uvíta snáď prezenčne na svojej pôde reprezentantov krajín sveta na 
Medzinárodnej geografickej olympiáde (IGEO). Pôvodne to bolo plánované na rok 2022, ale pandémia spô-
sobila, že sa všetko posunulo, aj myslenie ľudí, preto sa bude IGEO konať v Indonézii v roku 2023. Je to pre 
každého veľká výzva a na dôvažok sa na súťaž môžete naozaj kvalitne pripraviť a predviesť svoje vedomosti o 
hostiteľskej krajine už na slovenskej Geografickej olympiáde.

Indonézia je najľudnatejší ostrovný štát sveta, súčasne v ňom žije aj najvyšší počet moslimov na 

INFORMAČNÉ ZDROJE:

BADE, J. 2005. Evropa v pohybu, Evropské migrace dvou staletí. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
DE WENDEN, C. W. 2020. Atlas migrace. Brno: Lingea
DIVINSKÝ, B. 2005. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – stav, trendy, spoločenské súvislosti. Bratislava: 
Friedrich Ebert Stiftung.
DRBOHLAV, D. 1999. Geografické aspekty v rámci interdisciplinárního výzkumu migrace obyvatelstva. Geografie, 
104 (2), s. 73-88.
FARGUES, P., FANDRICH, C. 2012. Migration after the Arab Spring. MPC Research Report. Fiesole (European 
University Institute). Dostupné na: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/23504
GURŇÁK, D. 2013. Svetové a národné dejiny - Dejepisný atlas. Bratislava: MAPA Slovakia, 88 s.
JENÍČEK, V., FOLTÝN, J. 2010. Globální problémy světa – v ekonomických souvislostech. Praha: C. H. Beck
SIMON, P., BONIFAZI, C., OKÓLSKI, M., SCHOORL, J. 2008. International migration in Europe: New trends 
and new methods of analysis. Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Internetové zdroje:
http://download.gsb.bund.de/BIB/global_flow/ 
https://ec.europa.eu/eurostat 
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/
https://www.iom.int/
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/index.asp

Ďalšie informácie:
Odborné články z denníkov a internetu
Odborné články z časopisov z tematických časopisov (napr. Geografia, Geografické rozhledy, 
Geo, National Geographic a iné)
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: 
SKGO, IUVENTA, 60 s.

• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Kde sa Indonézia nachádza a čo ju tvorí
• Osobitosti prírody
• Osobitosti histórie, kultúry a jazykov
• Prípadové štúdie vybraných aspektov geografických osobitostí Indonézie, napr.:

• More a moreplavba, doprava v Indonézii
• Geografická charakteristika najväčších miest krajiny – vnútorná štruktúra miest a ich vývoj (vrátane 

dostupných štatistických ukazovateľov)
• Turizmus v Indonézii
• Problémy Indonézie (náboženské, ekonomické, kultúrne)

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

INFORMAČNÉ ZDROJE:

ALLABY, M. a kol. 2010. Ottova obrazová encyklopédia – Zem. Praha: Ottovo nakladatelství, 608 s.
GURŇÁK, D. a kol. 2014. Geografia Ázie. Bratislava: Univerzita Komenského, 414 s. Dostupné na: http://www. regi-
onalnageografia.sk/publikacie/pub/GA/GA_cela.pdf
GURŇÁK, D. 2019. Štáty v premenách storočí – Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách 
od najstarších čias do súčasnosti. Bratislava: MAPA Slovakia Plus, 88 s.
TOLMÁČI, L. a kol. 2009. Geografia pre 2. ročník gymnázií. Bratislava: VKÚ, 112 s.
TOLMÁČI, L., MAGULA, A. a kol. 2021. Školský geografický atlas SVET. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 128 s.
TOLMÁČI, L., MAGULA, A. 2021. Svet v dátach 2020. Bratislava: Mapa Slovakia plus, 36 s. 
ZUBRICZKÝ, G. 2009. Geografia štátov sveta. Bratislava: Mapa Slovakia, 254 s.

Ďalšie informácie:
Články z denníkov a internetu
Články z časopisov Geo, Koktejl, Lidé a země, National Geographic, Geografia
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: 
SKGO, IUVENTA, 60 s.

Zemi. Medzi osobitosti krajiny patrí veľmi pestré prírodné prostredie v okolí rovníka, ktoré je skúšané rovna-
ko tak klímou, ako aj vulkanizmom. O Indonézii si možno pozrieť množstvo filmov, prečítať veľa kníh, ale aj 
vypočuť si jedinečnú hudbu, ktorá je pýchou krajiny. 

Pri Indonézii si môžete vybrať, z ktorého aspektu chcete štát predstaviť. Nezanedbateľný je ekono-
mický potenciál a aj budúcnosť krajiny. Odporúčame vám, aby ste predstavili to najoriginálnejšie zo 17 500 
ostrovov na rozmedzí Indického a Tichého oceánu. Je mnoho svetov, ktoré sú ukryté v jednom spoločnom 
štáte označenom Indonézia. Venujte patričnú pozornosť aj perspektívam krajiny, ktoré musia byť založené na 
dobrom poznaní jej histórie a súčasnosti. Viete zodpovedať otázky: Kam by som sa v Indonézii vybral? Čo by 
som iste chcel vidieť, s kým sa stretnúť? O čom naše knihy, učebnice vôbec nepíšu? Čaká Vás náročná úloha, 
ale tá iste stojí za to.
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RNDr. Juraj RECHTORÍK

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska po brexiteTéma: 
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Základná geografická charakteristika  Spojeného kráľovstva – geografická poloha, ohraničenie územia, 

administratívne členenie
• Osobitosti historického, náboženského a politického vývoja - postavenie a špecifiká Anglicka, Walesu, 

Škótska a Severného Írska v rámci Spojeného kráľovstva 
• Vybrané  prvky  fyzickogeografickej  charakteristiky regiónu (lito-, morfo-, klíma-, hydro-, pedo- a bio-

geografické pomery, ochrana prírody)
• Obyvateľstvo Veľkej Británie a Severného Írska a jeho charakteristika z pohľadu národnostnej a nábo-

ženskej štruktúry
• Londýn – hlavné mesto a ekonomicko-finančná metropola
• Ekonomicko-geografická charakteristika územia a jeho možné zmeny po odchode z Európskej únie
• Separatistické snahy o osamostatnenie (Škótsko, Severné Írsko)
• Problém hranice medzi Írskom (EÚ) a Severným Írskom
• Ekonomické aspekty vplyvu Spojeného kráľovstva v medzinárodnom meradle - plusy a mínusy odchodu 

Spojeného kráľovstva z Európskej únie, vplyv na jednotný európsky trh
• Súčasné postavenie Spojeného kráľovstva v Európe a vo svete po brexite
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska v roku 2020, po uskutočnení referenda (2016) 
z Európskej únie vystúpilo (brexit). Členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva (predchodcu dnešnej 
Európskej únie) sa Spojené kráľovstvo stalo v roku 1973. V rámci Európskej únie patrilo k najvýznamnejším 
členom s  významným politickým, ekonomickým i vojenským potenciálom. Referendum obyvateľstvo rozdelilo, 
a keďže výsledok nebol jednoznačný, v niektorých častiach kráľovstva prináša silné separatistické snahy 
(Škótsko, Severné Írsko). 

Postavenie kráľovstva sa odchodom z Európskej únie podstatne mení a prechádza do postavenia, 
ktoré si udržiavalo dlhé roky, chce viesť vlastnú ekonomickú i finančnú politiku. Tento „rozchod“ má a bude 
mať vplyv na obe strany. Menia sa zaužívané medzinárodné vzťahy a dohody platiace pre jednotný európsky 
trh. Brexit nastavuje nové pravidlá.  

Úlohou autora práce je prezentovať svoj pohľad na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 
Írska ako bývalej súčasti Európskej únie i ako „samostatnej“ krajiny po odchode z nej, vrátane dôsledkov  
týchto  skutočností pre Spojené kráľovstvo,  pre Európsku úniu a jej členské štáty.
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

BAAR, V. 2002. Národy 20. století - Emancipace nebo nacionalizmus? Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě a 
nakladatelství Tilia, 415 s.
GAJDOŠ, A. a kol. 2013. Regionálna geografia Európy. Bratislava: VEDA, 590 s.
GURŇÁK, D. 2019. Štáty v premenách storočí – Svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách 
od najstarších čias do súčasnosti. Bratislava: MAPA Slovakia Plus, 88 s.
HUMPHREYS, A. 2007. Velká Británie, National Geographic. Praha: Computer Press, 400 s.
KOLEKTÍV AUTOROV 2019. Veľký atlas sveta - Atlas pre celú rodinu. Bratislava: Ikar, 320 s.
KRÁL, V. 2009. Fyzická geografie Evropy. Praha: Academia, 348 s.
LEAPMAN, M. 2009. Velká Británie. Bratislava: Ikar, 720 s.
MAGULA, A., TOLMÁČI, L., ZUBRICZKÝ, G. 2016. Dáta do vrecka, Svet 2016. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 
36 s.
MORGAN, K. O. 2008. Dějiny Británie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 640 s.
NAJDENÝ, R., GURŇÁK, D. 2017. Vybrané ekonomické a sociálne aspekty Brexitu. Geografická revue, 13 (2), s. 
40-56. Dostupné na: http://www.fpv.umb.sk/geo-revue/publikovane-cisla/2017/2-2017/2017-13-2-40-56.html
SOMERVILLE, CH. 2014. Velká Británie, National Geographic. Praha: Albatros Media, 400 s.
ZUBRICZKÝ, G. 2009. Geografia štátov sveta: MAPA Slovakia Plus Bratislava.

Ďalšie informácie: 
Turistickí sprievodcovia, webové stránky jednotlivých inštitúcií, články v dennej tlači a časopisoch
Internetové zdroje: www.brexit.eu.sk, www.brexitlegalguide.co.eu,  www.britishcouncil.sk, www.ec.europa.eu,  
www.europa.eu, www.eures.sk, www.eur-lex.europa.eu, www.gov.uk, www.mzv.sk,  www.politico.eu, www.webarchi-
ve.org.uk 
Časopis: Geo, Koktejl, Lidé a země, National Geographic, 
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: 
SKGO, IUVENTA, 60 s.

Voľná téma:
Geografia zahraničných krajín, globálne a environmentálne problémy Zeme
V tejto kategórii si účastníci Geografickej olympiády môžu zvoliť tému pre spracovanie 
písomnej práce aj sami. Práce majú byť pôvodné, samostatné a majú vychádzať z vlastného 
terénneho výskumu, pozorovania a pod. Okrem odborných informačných zdrojov k spracova-
niu témy v tejto kategórii treba využiť rôzne materiály a fotodokumentáciu.
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Kategória  „B“
Aktuálne problémy z geografie Slovenskej republiky

RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.

Chcel/a by som byť učiteľom/učiteľkou geografieTéma: 
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INFORMAČNÉ ZDROJE:

BALÁŽOVÁ, D. KRAMÁREKOVÁ, H. 2008. Imidž geografie. In CIMRA, J., NEMČÍKOVÁ, M. eds. 2008.  
Inovačné učebné texty z geografie. Nitra: UKF, 99 s. 
CSACHOVÁ, S., 2014. Geografia ako vyučovací predmet na stredných školách v Košiciach. Geographia Cassovien-
sis, 8, 2, 119-126. 
KAROLČÍK, Š., LIKAVSKÝ, P., MÁZOROVÁ, H. 2015. Vývoj vyučovania geografie na základných školách a gym-
náziách na Slovensku po roku 1989 a návrh základných koncepčných prvkov nového modelu geografického vzdeláva-
nia. Geografický časopis, 67, 3, p. 261-284.
KAROLČÍK, Š., VAVRINCOVÁ, D., ČIPKOVÁ, E. 2021. Geografická gramotnosť mladých ľudí na Slovensku. 
Geografický časopis, 73, 3, 239-263. Dostupné na: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=ar-

Cieľom témy je spracovať problematiku povolania učiteľa/učiteľky geografie očami študenta/ 
študentky, ktorý/ktorá sa o toto povolanie perspektívne zaujíma. Byť učiteľom či učiteľkou je pre rozvoj spo-
ločnosti nepochybne potrebné a užitočné povolanie, ktoré jednak prináša naplnenie, ale aj množstvo výziev, 
s ktorými školstvo ako také zápasí. Vzdelávanie na Slovensku (kurikulum) je organizované do samostatných 
vyučovacích predmetov, ktorých obsah sa vyvíja a prispôsobuje potrebám doby. Geografia ako vyučovací 
predmet dlhodobejšie zažíva obdobie krízy svojej identity a mnohí odborníci zdôrazňujú potrebu obsahových 
a metodických zmien. Pri ich nastavovaní je dôležitá perspektíva nielen odborníkov, ale aj učiteľov a samot-
ných študentov. Obsahom práce by malo byť vnímanie postavenia geografie medzi vyučovacími predmetmi, 
populárne či menej populárne témy vo vyučovaní geografie, ako aj nové obsahové a metodické výzvy.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Význam geografického vzdelávania pre život 
• Geografia ako vyučovací predmet na základných a/alebo stredných školách vo vybraných štátoch sveta 
• Geografia ako vyučovací predmet na základných a/alebo stredných školách na Slovensku
• Vnímanie významu geografie ako vyučovacieho predmetu učiteľmi a žiakmi 
• Populárne a menej populárne témy vo vyučovaní geografie očami učiteľov a žiakov 
• Nové výzvy vo vyučovaní geografie – metódy, formy a témy vo vyučovaní geografie
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)



TÉMY PÍSOMNÝCH PRÁC GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, 2022-2023

RNDr. Alena GESSERT, PhD. 

Panoráma vybraného slovenského pohoriaTéma: 
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V uplynulých rokoch, vďaka epidémii COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami, sa rapídne zvýšil 
počet ľudí, ktorí holdujú prírode a turistike. Častokrát je turistika ako šport spojený aj s poznávaním okolia 
a samotných vrcholov v tom ktorom pohorí. K tomu výrazne pomáhajú tzv. výhľadové panorámy, ktoré sa čím 
ďalej tým viac stávajú v podobe tabúľ súčasťou výhľadových bodov (vrcholov) a turistických lokalít všeobec-
ne. V spojení s modernými technológiami a (seba)vzdelávaním prostredníctvom rôznych aplikácií sa táto 
tematika ešte viac dostáva do popredia. Mobilné aplikácie ako napr. Horizon Explorer a Peak Finder nám 
napr. umožňujú priamo v teréne spoznávať videnú panorámu prostredníctvom jednoduchého pohybu mobilom. 

Cieľom tejto témy je pripraviť takúto panorámu ľubovoľného pohoria, ktorú študent vytvorí na zák-
lade kresby alebo fotografie. Popritom popíše jednotlivé lokality a v texte ich na základe vlastného výskumu 
alebo dostupnej literatúry charakterizuje. Do takejto panorámy môže zaznačiť napr. vrcholy, doliny, jazerá 
(plesá), významné stavby (napr. vysokohorské chaty, útulne), vchody jaskýň, vodné toky a vodopády a pod. 
Možností je veľa.

ticle_response_page&journal_article_no=26647 
KORVASOVÁ, V. 2021. The students’ image of geography: A systematic review. Geografie. 126 (4), 347-370. Do-
stupné na:https://geografie.cz/126/4/0347/
KORVASOVÁ, V. 2022. Attractive geographical themes and topics from the perspective of students: A systematic 
review. Geografie, 127 (2) (v tlači)
International Charter on Geographical Education. 2017. Journal of  Research and Didactics in Geography (J-REA-
DING), 2, 5, 5 -10.  
MORVIC, J., KRAMÁREKOVÁ, H. 2014. Obľúbenosť geografie študentmi Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a 
ich znalosti o uplatnení sa na trhu práce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. CD-ROM, s. 218-225
REINFRIED, S. 2004. Do Curriculum Reforms  Affect Classroom Teaching in Geography? The Case Study of 
Switzerland. International Research in Geographical and Environmental Education, 13, 3, 239-250

Ďalšie informácie:
Vzdelávanie pre  21. storočie. Dostupné na: https://vzdelavanie21.sk/
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: 
SKGO, IUVENTA, 60 s.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Charakteristika vybraného pohoria/prírodného celku

• Poloha a prírodné pomery územia (geologické stavba, povrch, klíma, vodstvo, pôdne pomery, rast-
linstvo, živočíšstvo)
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RNDr. Katarína DANIELOVÁ, PhD.

Mladí ľudia a trávenie voľného času na SlovenskuTéma: 
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Voľný čas je v živote mladého človeka rovnako významný ako vzdelávanie alebo plnenie povinností. 
Po vykonaní nevyhnutných činností (spánok, jedenie, hygiena), práce a učenia sa je potrebný na regeneráciu 
síl, fyzických aj duševných, je dôležitý pre duševný aj telesný rozvoj. Každý človek inklinuje k iným záujmom 
a má rôzne predstavy o trávení voľného času. Niekto rád zájde do prírody, iný sa zúčastňuje kultúrnych podu-
jatí, venuje sa umeleckej činnosti alebo si ide zašportovať. V období internetu a počítačov veľa mladých ľudí 
trávi časť svojho času na sociálnych sieťach a vo virtuálnom svete. Ďalším fenoménom sú nákupné centrá, 
ktoré poskytujú veľa možností trávenia voľného času, od nakupovania, cez „window shopping“, návštevu 
kina, kníhkupectva až po stretnutie s priateľmi a posedenie v kaviarni. 

INFORMAČNÉ ZDROJE:

KOLEKTÍV AUTOROV 2021. Čarovné Slovensko. Bratislava: Mafra Slovakia, 296 str.
Publikácie vydavateľstva Dajama - napr. publikácie k jednotlivým pohoriam, Najkrajšie pešie okruhy, Najkrajšie hre-
beňovky, edícia s Batohom po Slovensku a pod. 
http://www.hiking.sk– Turistický portál
https://mapy.kst.sk/ - turistická mapa KST
https://www.freemap.sk/ - digitálne mapy
https://zbgis.skgeodesy.sk – GIS portál
http://www.vysoketatry.com/mapy/p/poprad.html - panoráma Vysokých Tatier
https://www.geocaching.com/geocache/GC6FDTR_panorama-nizke-tatry?guid=50e609c6-cbf4-44fa-bf0a-5205b5a92
72c – panoráma Nízkych Tatier

Ďalšie informácie:
mobilné aplikácie Horizon Explorer a Peak Finder, Google Maps
turistické a iné mapy okolia
časopisy napr. Krásy Slovenska, Tatry, Ochrana prírody ... zameraných na prírodu
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: 
SKGO, IUVENTA, 60 s.

• Stupne ochrany prírody
• Stručné humánnogeografické pomery územia (napr. obyvateľstvo a sídla, poľnohospodárstvo  

a priemysel, cestovný ruch atď).
• Panoráma vybraného pohoria - v podobe fotografie alebo obrázku s popisom, legendou a charakteristika-

mi jednotlivých objektov
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Úvod do problematiky – voľný čas mladých ľudí

• povinnosti vs. voľný čas
• význam trávenia voľného času 
• záujmy (príroda, umenie, kultúra, šport, technika, ...)
• nové formy trávenia voľného času

• Trávenie voľného času vo vybranom regióne (sídle)
• stručná charakteristika skúmaného územia
• stručná charakteristika vybranej možnosti (možností) trávenia voľného času (povaha činnosti)
• trávenie voľného času vybranou aktivitou v zvolenom území - lokality trávenia voľného času

• obľúbenosť aktivity
• výhody/nevýhody aktivity
• dostupnosť aktivity
• finančná náročnosť aktivity
• dotazníkový prieskum a jeho vyhodnotenie
• čo by bolo potrebné v skúmanom území zlepšiť

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

Cieľom práce je načrtnúť problematiku trávenia voľného času mladými ľuďmi vo vybranom regió-
ne (sídle). V práci je potrebné predstaviť vybrané územie a vybranú možnosť (vybrané možnosti) trávenia 
voľného času mladými ľuďmi, povahu tejto možnosti (návšteva prírody, športovanie, kultúra, ...), jej výhody, 
nevýhody, dostupnosť, finančnú náročnosť. Autor(ka) by mal(a) urobiť dotazníkový prieskum, ktorý sa bude 
týkať vybranej aktivity, alebo ktorý bude všeobecne hodnotiť spôsob trávenia voľného času mladými ľuďmi vo 
vybranom regióne.

Práca by mala byť doplnená tabuľkovými, grafickými a kartografickými prílohami, ktoré by mali 
korešpondovať s textom, vhodne ho dopĺňať a ilustrovať. Súčasťou práce by mal byť  i dotazník týkajúci sa 
trávenia voľného času mladými ľuďmi v regióne, prípadne trávenia voľného času v nákupných centrách, jeho 
vzor aj jeho vyhodnotenie (grafické aj slovné). Súčasťou práce by mala byť aj mapa (mapy), ktorá by skúmané 
aktivity voľného času v danom území zachytávala.

INFORMAČNÉ ZDROJE:

BUKOVÁ, A. 2010. Nedostatok fyzickej aktivity u mladých ľudí v súčasnej spoločnosti. Pohybová aktivita v živote 
človeka-pohyb detí. Prešov: Pulib, 5-12.  Dostupné na: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/majhero-
va1/subor/01.pdf
DARÁK, M. 1996. Voľný čas detí a mládeže ako pedagogický problém. Pedagogická orientace 6(20): 72-77. Dostup-
né na: https://core.ac.uk/download/pdf/230561209.pdf 
GALLO, O., LENČO, P. 2007. Čo si myslia mladí – ich voľný čas a aktívna účasť na živote spoločnosti. Dostupné na: 
https://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/spravy/davm021/davm_021_zs.pdf 
GALLO KRIGLEROVÁ, E., HOLKA CHUDŽÍKOVÁ, A. 2021. Čo si myslia mladí? Analýza dotazníkového 
prieskumu medzi stredoškolákmi. IUVENTA. Dostupné na: https://www.vyskummladeze.sk/co-si-myslia-mladi-vys-
ledky-vyskumu-medzi-stredoskolakmi/ 



TÉMY PÍSOMNÝCH PRÁC GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY, 2022-2023

 - 14 -
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Najkrajšie mestá Slovenska podľa instagramových profilovTéma: 
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Geografia sa uberá aj úplne novými cestami. Veľký vplyv na to majú najrôznejšie skutočnosti, pre-
dovšetkým nový digitálny svet a pohľady na našu Zem cez sociálne médiá. Pandémia, keď sa cestovalo veľmi 
obmedzene, bola ďalšou príčinou. Ale je tu aj možnosť, ako sa pozrieť na mestá úplne inak, teda očami iných 
a cez ich pocity alebo zážitky alebo?

Téma si vyžaduje originálnu prácu a štúdium rozsiahleho súboru instagramových profilov vybraných 
miest Slovenska (najlepšie by bolo mať predstavu o všetkých). Tu však nestačí dať páčikov (lajky) alebo ich 
spočítať, potrebné je vytvoriť si vlastnú hierarchiu hodnotenia. Toto je najdôležitejšia koncepčná úloha zada-
nej témy. Začať možno analýzou celkového počtu hashtagov # a potom geotagov. Potom začína tá skutočná 
práca výskumníka – rozhodnúť, ktoré slovenské mesto má najkrajší instagramový profil a to je vaša úloha. 

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Prehľad sociálnych médií a miesto geografie v nich
• Čo možno hodnotiť na meste?
• Slovenské mestá a ich instagramové profily
• Prípadové štúdie vybraných instagramových profilov miest Slovenska:

• Najkrajšie zábery
• Podiel jednotlivých postov
• Nie je mesto ako mesto - rozdiely v prezentácii a vnímaní jednotlivých miest
• Turizmus a instagram

• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)
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DAS, M., ESTER, P., KACZMIREK, L. 2011. Social and Behavioral Research and the Internet. Advances in Applied 
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MATLOVIČOVÁ, K. 2015. Značka územia. Prešov. Prešovská univerzita v Prešove. Dostupné na:
https://www.unipo.sk/public/media/16282/Znacka%20uzemia%20(Place%20brand)%20textbook%202015-%20Mat-
lovicova.pdf
MEIKLE, G. 2016. Social Media. Communication, Sharing and Visibility. New York. Routledge 
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Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda ako cieľ turizmu  
na Slovensku

Téma: 
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Misia a odkaz vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda majú v slovenskej spoločnosti po formálnej stránke 
silné postavenie. Odkaz na ich činnosť je súčasťou preambuly ústavy Slovenskej republiky a taktiež sa toto de-
dičstvo každoročne pripomína počas štátneho sviatku vyhláseného 5. júla. Hoci na území Slovenska prevládla 
latinská cirkev, pozícia sv. Cyrila a Metoda sa udržala v našej spoločnosti hlavne z dôvodu etnického kontextu. 

Svätí Cyril a Metod predstavujú spolupatrónov Európy a reprezentujú symbol kultúrneho dialógu 
medzi Východným a Západným kresťanstvom. Rada Európy udelila v roku 2021 certifikát Európskej kul-
túrnej ceste s aktuálne šiestimi participujúcimi krajinami (Česko, Slovensko, Grécko, Bulharsko, Maďarsko 
Slovinsko). Tento akt predstavuje silný rozvojový impulz pre pútnický alebo diaľkový turizmus, ale aj rozvoj 
jednotlivých lokalít. 

Geografický aspekt problematiky nie je zasiahnutý duchovnými či ideologickými otázkami a posky-
tuje široké možnosti spracovania témy. V prvom rade ponúka priestorové vymedzenie a identifikáciu autentic-
kých lokalít spojených s témou pôsobenia patrónov na území Slovenska. Inšpiráciou pre spracovanie môže byť 
komparácia s podobnými existujúcimi cestami v Európe a návrhy zakomponovania ideí a sfunkčnenia trasy  
do podoby realizovateľnej turistickej trasy. Vhodnou líniou spracovania je vytypovanie cieľovej skupiny náv-
števníkov. Kvalite práce určite pridá samostatný terény výskum, ktorého výsledky môžu byť zakomponované 
do diela.

Odporúčaná štruktúra práce:
• Abstrakt práce 
• Čestné prehlásenie o originalite práce
• Úvod a cieľ práce
• Prehľad literatúry
• Metodika práce
• Tematické a priestorové vymedzenie skúmanej časti Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda
• Účelová geografická charakteristika zvoleného územia 
• Aktuálny stav cesty v kontexte turistického využitia (možnosť využitia SWOT analýzy)
• Záver
• Zoznam informačných zdrojov
• Zoznam príloh
• Prílohy (tabuľky, grafy, mapy, obrázky, príp. iné ilustračné vyobrazenia)

TOLMÁČI, L., MAGULA, A. 2021. Svet v dátach 2020. Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 36 s. 

Ďalšie informácie:
Články z denníkov a internetu
Články z časopisov Geo, National Geographic, Geografia
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: 
SKGO, IUVENTA, 60 s.
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Informačné zdroje vyšších územných celkov, krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu
DUBCOVÁ, A., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. 2004. Vitajte vo svete geografickej olympiády. Bratislava: 
SKGO, IUVENTA, 60 s.

V tejto kategórii si účastníci Geografickej olympiády môžu zvoliť tému pre spracovanie 
písomnej práce aj sami. Práce majú byť pôvodné, samostatné a majú vychádzať z vlastného 
terénneho výskumu, pozorovania a pod. Okrem odborných informačných zdrojov k spracova-
niu témy v tejto kategórii treba využiť rôzne materiály a fotodokumentáciu.
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V kategórii „Z“ sa nevypracúva písomná práca. Záujemcovia o súťaženie v tejto kategórii 
Geografickej olympiády riešia okrem štandardných písomných testov aj osobitné písomné tes-
ty a praktické úlohy, a to od úrovne školských kôl, cez krajské až po celoštátne kolo. Viac 
informácií na www.olympiady.sk alebo na www.regionalnageografia.sk v sekcii Geografická 
olympiáda.


