
Sylabus predmetu dizertačnej skúšky 

ODBOR 4.1.36 FYZICKÁ GEOGRAFIA A GEOEKOLÓGIA 
 
 

Integrovaný výskum využitia krajiny 
Voliteľný predmet zo skupiny 1. Špeciálne problémy disciplín fyzickej geografie a geoekológie 

 
 
1. Definícia základných pojmov (krajina ako geosystém, štruktúra geosystému, prírodná 

krajinná štruktúra, krajinná pokrývka, využitie krajiny) 
 
2. Geoekologický výskum a rekonštrukcia prírodnej k rajiny (metódy stacionárneho 

a polostacionárneho výskumu, metódy vyčleňovania elementárnych geoekologických 
jednotiek, generovanie odvodených geoekologických údajov, mapovanie potenciálnej 
prirodzenej vegetácie) 

 
3. Identifikácia a mapovanie krajinnej (vegeta čnej) pokrývky (terénny výskum, využitie 

leteckých a satelitných snímok, topografických a tematických máp, štatistických údajov, 
mapovanie reálnej vegetácie a biotopov) 

 
4. Analýza socioekonomických funkcií krajiny (katastrálne mapy, štatistické údaje, mapy 

hospodárskych a špeciálnych rezortov, ochrany prírody a krajiny, identifikovanie 
a mapovanie socioekonomických limitov a regulatív) 

 
5. Časovo-priestorová analýza využitia krajiny (zmeny v historickom kontexte,  analýza 

štatistických a kartografických údajov, historických topografických máp, leteckých snímok 
a satelitných záznamov) 

 
6. Priestorová analýza organizácie využitia krajiny  (diverzita a stabilita krajiny, 

propozície pre decíznu sféru, manažment a plánovanie krajiny) 
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