Návrhy tém bakalárskych prác KFGaG pre 3. ročník študijného programu Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
pre akademický rok 2020/21
b 1

Mgr. Michal Druga, PhD.
Dlhodobý vývoj krajiny vybraného územia
Obsahom práce je rekonštrukcia historického vývoja krajinnej pokrývky na základe dostupných mapových a obrazových zdrojov od 18. – 19. storočia po súčasnosť, konkrétne tematické zameranie práce je však
závislé od miestnej histórie, ktorá je v každom území jedinečná a často omnoho turbulentnejšia, ako je na prvý pohľad zrejmé. Zdrojmi údajov budú historické vojenské a/alebo katastrálne mapy z 18., 19.
a začiatku 20. storočia a historické letecké snímky od polovice 20. storočia, ale aj už spracované ortofotomapy či mapy krajinnej pokrývky. Tieto zdroje je taktiež možné na základe dohody doplniť štúdiom
historických fotografií či obrazov, ale aj terénnym mapovaním reliktných prvkov historického využívania zeme. Téma ponúka intenzívny ponor do histórie zvoleného územia a popritom nadobudnutie
komplexných základov používania GIS softvéru.

b 2

*Vplyv geografických faktorov na zmeny krajinnej pokrývky na vybranom území
Krajina na Slovensku sa mení predovšetkým v dôsledku zmien spôsobu a intenzity jej využívania človekom. Lokalizácia týchto zmien nie je náhodná, ale viac či menej usmerňovaná vlastnosťami krajiny geografickými faktormi. Môžu to byť napríklad sklon reliéfu, klíma, dostupnosť území, pôdne vlastnosti, či rôzne socioekonomické charakteristiky. Téma preto zahŕňa identifikáciu a vykreslenie zmien krajinnej
pokrývky vo vybranom území, následne vypracovanie máp geografických faktorov a nakoniec analýzu vplyvu faktorov na zmeny. Okrem základov používania GIS softvéru sa študent naučí používať viaceré
analytické nástroje GIS a osvojí si jednoduché štatistické postupy.

b 3

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
Detailný výskum krajinnej pokrývky vybraného územia
Cieľom práce je charakterizovať aktuálny stav krajinnej pokrývky vybraného územia (po dohode so študentom) a znázorniť jej priestorovú štruktúru v mierke 1 : 10 000. Súčasťou práce bude aj charakteristika
aktuálnych trendov vo využívaní krajiny sledovaného územia.

Mgr. Tomáš Goga (Geografický ústav SAV, Bratislava)
Pozn. Téme externého/-ej vedúceho/-ej práce bude vedúcim katedry určený konzultant z katedry.

b 4

Vplyv zrážkových udalostí na hodnotu intenzity radarového signálu
Cieľom bakalárskej práce je pracovať s hypotézou, či sa intenzita radarového signálu mení podľa aktívnej (aktuálnej) zrážkovej situácie v sledovanej záujmovej oblasti. Vstupom budú radarové údaje satelitu
Sentinel-1 a údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu o zrážkových udalostiach vo vybranej záujmovej oblasti. Podmienkou jej výberu je rovinatý ráz územia, aby sa minimalizoval vplyv sklonu a
orientácie na intenzitu radarového signálu. Študent prácou nadobudne vedomosti o spracovaní radarových záznamov a expertnom vyhodnocovaní obrazu DPZ. Dôraz pri hodnotení práce študenta bude kladený
na dôkladnú prácu s dostupnými informačnými zdrojmi, ich analýzu a porovnanie získaných výsledkov s dostupnou literatúrou vo forme dôsledne spracovanej diskusie.

Mgr. Juraj Holec, PhD. (Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava))
Pozn. Téme externého/-ej vedúceho/-ej práce bude vedúcim katedry určený konzultant z katedry.

b 5

Tvorba databázy lokálnych klimatických zón vo vybranom meste na Slovensku
Lokálne klimatické zóny boli zavedené v klimatológii ako kvázi homogénne areály pre výskum mestského ostrova tepla. Cieľom práce je na základe dostupných podkladov o krajinnej pokrývke, zastavanosti, type
zástavby a prekrytí pôdy rozčleniť vybrané mesto do lokálnych klimatických zón.

b 6

RNDr. Marián Jenčo, PhD.
Využitie eróznych modelov USLE, resp. RUSLE a USPED pri návrhu zmien v poľnohospodársky využívanej krajine
Výpočet potenciálnej vodnej erózie v rámci vybraného územia a použitie eróznych modelov pri vyjadrení vplyvu alternatívnych návrhov zmien využitia územia na zníženie erózie.

b 7

Využitie aktuálnych záznamov diaľkového prieskumu Zeme pri rekonštrukcii krajiny
Identifikácia zaniknutých poľných ciest a občasných alebo opustených korýt malých vodných tokov a ich overenie terénnymi metódami.

b 8

Svetlé fľaky na ornej pôde pahorkatín ako výsledok obhospodarovania pôdy v minulosti
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Identifikácia lokalít so svetlými plochami na ornej pôde pahorkatín a rekonštrukcia využitia krajiny na základe historických kartografických podkladov.

Ing. Anna Kidová, PhD. (Geografický ústav SAV, Bratislava)
Pozn. Téme externého/-ej vedúceho/-ej práce bude vedúcim katedry určený konzultant z katedry.

b 9 Prírode blízke opatrenia ako nový prístup v manažmente vodných tokov
b 10 Výskyt biotopov myrikovky nemeckej (NATURA 2000) ako indikátora morfologických zmien koryta
Pozn. A. K.: Ďalšia študentom navrhnutá téma z fluviálnej geomorfológie.

RNDr. Igor Matečný, PhD.
b 11 Hodnotenie zhutnenia pôdy ako podkladu pre manažment poľnohospodárskej krajiny
Identifikácia plôch na ornej pôde s prirodzeným a antropogénne spôsobeným zhutnením pôdy na základe penetrometrického merania a fyzikálnych analýz pôdnych sond.

RNDr. Marián Melo, PhD. (Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFaI UK v Bratislave)
Pozn. Téme externého/-ej vedúceho/-ej práce bude vedúcim katedry určený konzultant z katedry.

b 12 Zhodnotenie klimatických informácií na stránkach novín Pressburger Zeitung v druhej polovici 18. storočia
Historické pramene ponúkajú pomerne značný a zatiaľ dostatočne nevyužitý potenciál ohľadom nových poznatkov pri štúdiu historickej klímy na našom území. Jedným z takýchto prameňov sú aj noviny
Pressburger Zeitung, ktoré vychádzali v Bratislave v rokoch 1764 až 1945 v nemeckom jazyku. Popri inom texte sa tu občas objavia aj informácie o rôznych extrémoch počasia, ktoré sa v tej dobe tu v Bratislave
alebo v jej okolí vyskytli. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť klimatické informácie, ktoré sa objavili na stránkach týchto novín od začiatku vydávania (r.1764) do konca 18. storočia. Pri tejto práci je nutná
znalosť nemeckého jazyka.

b 13 Identifikácia extrémnych meteorologických udalostí pre vybranú oblasť Slovenska na základe historických prameňov
Pravidelné meteorologické merania na Slovensku začínajú na niektorých staniciach v priebehu druhej polovice 19. storočia. Ide však iba o obmedzený počet takýchto miest. Väčšina staníc na našom území
pochádza až z 20. storočia, najmä z jeho druhej polovice. Poznatky o počasí a klíme na našom území z obdobia pred začiatkom systematických meteorologických meraní (resp. z lokalít, ktoré v období na konci
19. a v prvej polovici 20. storočia nemali vlastné merania) čerpáme z rôznych historických záznamov. Takéto poznatky sa týkajú najmä dosiahnutých extrémov počasia, ako sú napr. intenzívne zrážky, resp. ich
dlhodobý nedostatok, povodne, búrky, silný vietor, výdatné sneženie, mimoriadna výška snehovej pokrývky, tuhé mrazy, vysoké teploty vzduchu a podobne. Záznamy možno nájsť v rôznych regionálnych
archívoch, a to najmä v dobovej tlači, v kronikách, v starých listinách, knihách, mapách, fotografiách, na povodňových značkách a podobne. Na našej katedre (Katedre astronómie... FMFI UK – pozn. Z. M.) sa
v rámci výskumu zaoberáme mapovaním historickej klímy na Slovensku a budovaním archívu dát. Cieľom bakalárskej práce je rozšíriť doteraz známe poznatky o klíme vybranej oblasti na Slovensku na základe
dostupných historických prameňov ďalej do minulosti a pomôcť tak spoznať doteraz neznámu históriu klímy v tejto oblasti. Na podobnú tému boli v minulosti vypracované už dve bakalárske práce, jedna sa týkala
oblasti Gemera a Malohontu, druhá oblasti v okolí Komárna. Obe tieto bakalárske práce nás obohatili o nové poznatky najmä z obdobia prelomu 19. a 20. storočia, pričom najvýznamnejšie výsledky z nich boli
využité aj pri písaní viacerých článkov v spoluautorstve, ktoré boli publikované v časopisoch Acta Hydrologica Slovaca, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Geographica Pannonica.

Mgr. Katarína Mikulová, PhD. (Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava)
Pozn. Téme externého/-ej vedúceho/-ej práce bude vedúcim katedry určený konzultant z katedry.

b 14 Zmeny vo výskyte dní s vysokými úhrnmi zrážok na Slovensku
V kontexte klimatickej zmeny nepozorujeme až tak výrazne zmeny v ročnom úhrne zrážok. Zmeny sú však evidentné v ich rozložení počas roka, podiele jednotlivých skupenstiev zrážok v chladnom polroku, ale aj
v počte dní s vysokými úhrnmi zrážok. Na základe skúseností z praxe existuje hypotéza, že počet dní v vysokým úhrnom zrážok narastá, a to predovšetkým v teplom polroku vplyvom intenzívnych konvektívnych
zrážok. Cieľom bakalárskej práce je potvrdiť túto hypotézu na základe analýzy údajov z vybraných zrážkomerných staníc na Slovensku za obdobie 1981 – 2017. Výsledky práce sú dôležité pre prax, nakoľko režim
zrážok je dôležitý aj z hľadiska výskytu sucha, ktoré môže mať výrazný dopad na poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo.

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
b 15 Alpy a topografický rovnovážny stav
Anotácia: Topografický rovnovážny stav ('steady state') je koncepcia predpokladajúca dlhodobú rovnováhu medzi tektonickým zdvihom a denudáciou pohoria, ktorá vedie k dlhodobému zachovávaniu jeho
nadmorskej výšky. Táto koncepcia už bola aplikovaná aj na niektoré časti Álp. Práca rešeršným spôsobom zhrnie najnovšie poznatky o 'steady state' všeobecne a jeho aplikáciách v oblasti Álp. Následne budú
v prostredí GIS utvorené niektoré podklady (vrstvy) pre testovanie nových hypotéz o 'steady state' v oblasti Álp.
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Mgr. Jozef Pecho (Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava)
Pozn. Téme externého/-ej vedúceho/-ej práce bude vedúcim katedry určený konzultant z katedry.

b 16 Časový a priestorový výskyt tornád v Európe a na Slovensku
Cieľ: Analýza priestorového a časového výskytu tornád v období 1951 – 2016 na základe európskej databázy extrémnych javov (European Severe Weather Database – ESWD).
Anotácia: Tornáda patria bezpochyby medzi najextrémnejšie prejavy počasia na Zemi a keďže sú s ich výskytom v obývaných oblastiach často spojené veľké materiálne škody a vo výnimočných prípadoch aj straty
na ľudských životoch, ich sledovaniu a monitoringu je venovaná náležitá pozornosť. V tejto súvislosti by bolo zaujímavé zodpovedať otázku, koľko tornád, vrátane tých silných, sa vyskytne v priebehu roka
v Európe, a predovšetkým na Slovensku (resp. v jeho blízkom okolí). Pre účely tejto analýzy použijeme a spracujeme údaje z európskej databázy ESWD. V práci budú analyzované všetky hlásené prípady výskytu
tornád F0 až F5 za posledných približne 65 rokov, s dôrazom na priestorový a časový výskyt (analýza ročného a denného režimu výskytu) a analýzu sily (intenzity) tornád. Nevyhnutnou súčasťou práce bude aj
analýzy dlhodobých zmien výskytu a intenzity tornád.

doc. Ing. Peter Pišút, PhD.
b 17 Analýza historickej mapy lesov mesta Modra z roku 1788
b 18 Staré formy kultúrnej krajiny a antropizácia pôdy vo vybranom území
Témou bakalárskej práce bude rekonštrukcia vývoja využívania krajiny v konkrétnom modelovom území vybranej obce s dôrazom na lokalizáciu a hranice poľnohospodárskeho pôdneho fondu dnes i v minulosti a
na antropické formy reliéfu, ktoré súviseli s predchádzajúcim poľnohospodárskym využívaním. Agrárne relikty poľnohospodárskej krajiny – terasy, haldy skeletu, staré poľné cesty atď. – budú zmapované s
využitím historických máp, ortofotosnímok a vlastným terénnym výskumom. Predchádzajúce poľnohospodárske využívanie alebo naopak zalesnenie dobre reflektujú aj pôdy („pamäť“ pôdy), preto súčasťou
práce bude aj vlastný doplnkový výskum pôd formou vŕtaných, prípadne aj kopaných sond. Téma môže byť ďalej prehĺbená a rozpracovaná aj v rámci diplomovej práce.

b 19 Pôda – pamäť krajiny (analýza pôdy ako prírodného archívu)
Pôda, resp. pôdnosedimentárne komplexy (aj fosílne pochované pôdy) v sebe často uchovávajú znaky a vlastnosti pôdotvorných procesov z minulosti, ale aj rôzne makrofosílie (napr. semienka rastlín, ulity
mäkkýšov, kosti, uhlíky a i.) či ľudské artefakty – stopy človeka (úlomky keramiky, mazanice, mince, stopy metalurgických aktivít a i.). Nemusí ísť pritom len o pôdy rašelinísk, kde sa prírodniny dobre zachovávajú
vďaka nedostatku kyslíka, ale môžu to byť aj autochtónne minerálne pôdy. Cieľom bakalárskej práce bude analýza takýchto makrofosílií a artefaktov z modelového pôdneho profilu. Okrem opisu pôdneho profilu
pôjde hlavne o separáciu uvedených makrofosílií a artefaktov (= preplavenie vybraných vzoriek pôdy sitom o priemere 0,2 mm), v spolupráci s vedúcim práce a ďalšími odborníkmi o ich determináciu a o
interpretáciu získaných údajov pre rekonštrukciu vzniku, datovanie pôdy a určenie vplyvu človeka na jej pedogenézu. Analyzovaným profilom môže byť buď pôda v prírodnom kontexte (napr. riečny
paleomeander, plytšie rašelinisko) alebo pôdnosedimentárny komplex, odkrytý pri záchrannom archeologickom výskume na území JZ Slovenska (napr. Bratislava, Trnava). Téma môže byť ďalej prehĺbená a
rozpracovaná aj v rámci diplomovej práce.

Mgr. Juraj Procházka, PhD.
b 20 Morfologický efekt zvyškov dreva a ripariálnej vegetácie na riečne koryto
Pozn. J. P.: Na túto viac teoretickú bakalársku prácu bude možné nadviazať v rámci diplomovej práce, rozšírenej o aplikáciu v rámci terénneho výskumu.

b 21 Zmeny riečnych sietí na Podunajskej nížine v kvartéri
b 22 Obraz historických povodní na Váhu (alebo Dunaji) v dobovej tlači
Mgr. Miloš Rusnák, PhD. (Geografický ústav SAV, Bratislava)
Pozn. Téme externého/-ej vedúceho/-ej práce bude vedúcim katedry určený konzultant z katedry.

b 23 Granulometrická analýza štrkových lavíc vybraného úseku vodného toku
Cieľom práce je vypracovať teoretický prehľad o priestorovej variabilite sedimentov v korytách vodných tokov, ako aj metód a postupov pre zrnitostnú analýzu sedimentov. Získané znalosti následne preukázať na
základe výberu jednej z metód (Wolmanova metóda, optická granulometria, osievanie sedimentov a pod. ) pri výskume sedimentov vo vybranom úseku vodného toku identifikáciou ich priestorovej variability na
štrkovej lavici

RNDr. Ivan Ružek, PhD.
b 24 Rozptýlená zeleň v poľnohospodárskej krajine – mapovanie, funkcie a ochrana
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Rozptýlenú zeleň v poľnohospodárskej krajine tvoria predovšetkým menšie porasty stromov a krov s rôznym zápojom. Súčasná podoba a zastúpenie sú výsledkom zmien v poľnohospodárskej výrobe od
2. polovice 20. storočia. Rozptýlená zeleň je dôležitá nielen z krajinárskeho hľadiska, ale najmä z hľadiska pôdoochranného a zachovania druhovej diverzity. Ako významné sa javia aj jej funkcie biocentier
a biokoridorov v krajine. Cieľom bakalárskej práce je spracovať rešerš literatúry o rozptýlenej zeleni a jej význame, zmapovať a zhodnotiť stav (vývoj) rozptýlenej zelene vo vybranom území od 2. polovice
20. storočia po súčasnosť.

Poznámky/vysvetlivky:
1) Nie sú vylúčené aj ďalšie témy (po osobnom dohovore s učiteľom). Tieto však musia byť odsúhlasené vedúcim katedry.
2) Formulár návrhu zadania záverečnej práce a ďalšie pokyny nájdete na stránke katedry http://fns.uniba.sk/PraceNaKfg
3) Téma označená * je „rozširujúca“, t. z. vyžaduje zvýšené úsilie študenta na osvojenie si nových poznatkov a postupov aj nad rámec Bc. štúdia.
Schválili: RNDr. Igor Matečný, PhD., vedúci katedry, doc. Vladimír Falťan, PhD., garant študijného programu, a doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., vedúci seminára k BP, 23. 3. 2020.
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