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  Návrhy tém diplomových prác KFGaG pre 1. ročník študijného programu Fyzická geografia a geoinformatika  
pre akademický rok 2020/21  

   

  Mgr. Michal Druga, PhD. 

m 1 Geografické faktory formovania krajinnej pokrývky  
Cieľom témy je odhaliť, ktoré geografické charakteristiky najvýraznejšie ovplyvňovali vývoj využívania krajiny vo vybranom regióne na Slovensku v priebehu posledných storočí. Téma predpokladá prácu so 
súčasnými aj historickými mapovými zdrojmi, použitie analytických nástrojov GIS ako aj vyhodnotenie vplyvu faktorov pomocou regresnej analýzy. Práca ponúka možnosť lepšie spoznať pestrosť histórie 
využívania krajiny a nájsť dôvody, ktoré viedli jej obyvateľov k obývaniu a obrábaniu práve tých plôch, ktoré sú dnes sídlami, poľnohospodárskou či lesnou pôdou. 

m 2 Morfometrické charakteristiky georeliéfu ako faktory formovania krajinnej pokrývky  

Téma si kladie rovnaký cieľ ako tá predchádzajúca, avšak spomedzi všetkých geografických faktorov, ktoré majú vplyv na formovanie krajinnej pokrývky, sa zameriava na vlastnosti reliéfu. Existuje totiž 
viacero možností, ako tieto charakteristiky vypracovať (použitie rôznych terénnych modelov, rôznych výpočtov a pod.), pričom každý variant má trochu iný vplyv na krajinu. Výsledkom preto bude 
zhodnotenie, ktoré morfometrické charakteristiky sú pre modelovanie vývoja krajiny najvhodnejšie. 

m 3 Dostupnosť ako faktor formovania krajinnej pokrývky  
Dostupnosť je najvýznamnejší faktor tvorby krajinnej pokrývky, no existuje mnoho spôsobov, ako ju vypočítať. Môže byť meraná od ciest, obydlí, centier obcí, či od regionálnych či národných centier, do 
výpočtu môže byť zahrnutý brzdiaci vplyv terénu či samotnej krajinnej pokrývky, ale aj urýchľujúci vplyv existujúcej cestnej siete a podobne. Téma znovu obsahuje analýzu vývoja krajiny vybraného územia, 
jej jadrom však bude vypracovanie rôznych variantov dostupnosti, čo predpokladá použitie pokročilých GIS analýz, a následné testovanie vplyvu týchto variantov a vyhodnotenie tých najsilnejších. 

m 4 Pôdna úrodnosť ako faktor formovania krajinnej pokrývky  

Pôdna úrodnosť by teoreticky mala byť veľmi dôležitým faktorom formovania krajinnej pokrývky, na Slovensku je však ťažké tento predpoklad overiť, keďže nie sú dostupné homogénne dáta reprezentujúce 
pôdnu úrodnosť pre celé územie Slovenska. Práca má preto dva ciele. (1) Nájsť najvhodnejší spôsob kvantifikácie pôdnej úrodnosti, ktorý by v ideálnom prípade umožňoval jej klasifikáciu z existujúcich 
údajov na celom území Slovenska (predpoklad spojenia poľnohospodárskych a lesníckych údajov) a (2) analyzovať veľkosť vplyvu pôdnej úrodnosti na formovanie krajinnej pokrývky v porovnaní s inými 
geografickými faktormi. 

m 5 Priestorová rôznorodosť vplyvu geografických faktorov na krajinu  

Vplyv geografických faktorov na formovanie krajinnej pokrývky je rôzny v rôznych regiónoch či typoch území. V niektorých regiónoch Slovenska môže byť relatívne dôležitejšia dostupnosť plôch, v iných 
úrodnosť pôdy či sklon terénu. Zároveň charakter vplyvu týchto faktorov sa priestorovo mierne líši. Tento jav je možné sledovať vypracovaním samostatných regresných analýz pre jednotlivé regióny na 
Slovensku a najpodrobnejšie pomocou geograficky váženej regresie. Téma je nadštandardná a predpokladá dobré zvládnutie teórie a práce s literatúrou. 

  doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 

m 6 Detailný výskum zmien krajinnej pokrývky a vplyvu vybraných fyzickogeografických faktorov na ne 

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

m 7 Identifikácia mohýl – antropogénnych foriem georeliéfu – v poľnohospodárskej krajine 

Mohylové pochovávanie sa využívalo v mnohých obdobiach praveku, na Slovensku nachádzame mohyly z doby bronzovej roztrúsene na južnom Slovensku. Zmeny spôsobené orbou, kolektivizácia, ale aj 
vykrádanie narušilo v priebehu storočí tieto antropogénne formy georeliéfu, ktoré aj dnes vystupujú v poľnohospodárskej krajine. Pomocou geografických metód (spracovanie lidarových dát, historických 
máp a terénneho výskumu) je možné identifikovať tieto formy v súčasnom georeliéfe. Cieľom práce je identifikovať potenciálne mohyly a následne ich verifikácia v teréne s odberom sedimentov. 

m 8 Vznik bahenných povodní v mestskej časti Karlova Ves – následok transformácie malej obce na urbanizovanú mestskú časť 

V priebehu 20. storočia sa Karlova Ves transformovala z malej vidieckej obce dodávajúcej víno kráľovskému dvoru na atraktívnu mestskú časť v blízkosti centra Bratislavy s neustále sa zvyšujúcim podielom 
zástavby. Výrazné zmeny krajinnej pokrývky, využitia zeme a urbánnych zásahov človeka do korýt malých vodných tokov spôsobil vznik lokálnych povodní pri nárazových zrážkových udalostiach. Cieľom 
práce je analýza súčasného stavu týchto procesov a zhodnotiť potenciálne povodňové ohrozenie v časti Líščie údolie. 

  RNDr. Marián Jenčo, PhD. 

m 9 Využitie údajov získaných pomocou laserového skenovania (lidar) pri mapovaní a rekonštrukcii krajiny  
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Využitie výškopisných údajov získaných technológiou leteckého laserového skenovania pri mapovaní terénu a identifikácii objektov ležiacich na zemskom povrchu. Poznámka: Téma bude spresnená 
v zmysle výberu tried objektov a zamerania práce, napr. „Mapovanie a klasifikácia piesočných dún na Borskej nížine“. 

m 10 Vplyv priameho slnečného žiarenia na zmeny mikroklímy v lesných priesekoch / pri vstupe do jaskyne / pod mostnou konštrukciou 
Modelovanie množstva priameho slnečného žiarenia dopadajúceho na povrch lesných priesekov alebo na vnútorné steny jaskyne pri jej vstupnom otvore alebo na povrch pod mostnou konštrukciou. 
Poznámka: Ide o tri rôzne voliteľné modifikácie jednej témy. 

m 11 Pôsobenie vodnej a orbovej erózie v území pahorkatín 
Tvorba digitálneho terénneho modelu z údajov získaných pomocou laserového skenovania (lidar). Následné modelovanie vodnej a orbovej erózie. Verifikácia výsledkov použitých modelov erózie na základe 
porovnania priestorovej distribúcie miest s predpokladanou maximálnou intenzitou erózie a distribúciou svetlých fľakov na ornej pôde. 

  Pozn. M. J.: Ďalšia študentom navrhnutá vlastná téma z geomorfometrie.  

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

m 12 Hodnotenie hydromorfologických vlastností vodných tokov 

Potreba hodnotenia hydromorfologických vlastností vodných tokov vychádza z implementácie Rámcovej smernice o vode a metodologicky sa opiera o európsku normu EN-14614:2004 upravenú pre 
podmienky Slovenska. Téma sa venuje hodnoteniu štrukturálnych vlastností vodného toku na úrovni koryta, brehov, ripariálnej zóny a priľahlej nivy, ako aj princípu riečneho kontinua. Cieľom práce bude 
vykonanie praktického hodnotenia vybraného vodného toku alebo riečneho úseku, stanovenia jeho referenčných podmienok a vyhodnotenie výsledného skóre v kontexte súčasných fluviálnych procesov 
súvisiacich s prispôsobovaním sa vodného toku vplyvom človeka, ako aj meniacim sa environmentálnym podmienkam. 

m 13 Identifikácia kľúčových faktorov vplývajúcich na recentnú degradáciu vodných tokov 

Dlhodobý trend degradácie riečnych systémov sa odráža najmä v ich morfologických zmenách, zjednodušovaní pôdorysnej vzorky, zužovaním alebo napriamovaním koryta. Cieľom práce bude kvantifikácia 
morfologických zmien typologicky rozdielnych riečnych úsekov a zmapovanie ich vývoja na základe historických máp, leteckých snímok a aktuálnych priečnych profilov. Práca sa bude sústreďovať na 
odhalenie kľúčových faktorov vplývajúcich na ich hydromorfologický vývoj, čo si okrem analýzy hydrologických dát, bude vyžadovať aj zhodnotenie vplyvov ľudskej činnosti alebo zmien krajinnej pokrývky. 

m 14 Zmeny štruktúry vegetácie riečnych lavíc a ostrovov vo vzťahu k povodňovým prietokom  

Téma sa venuje zápoju pionierskych druhov vegetácie na riečnych laviciach, ktoré veľmi dobre znášajú pravidelné zaplavovanie, čím zvyšujú aj ich odolnosť voči eróznym procesom. Naopak, disturbancie 
lavíc a ostrovov počas povodní spôsobujú narušenie vegetačného krytu, čím zmladzujú staršie sukcesné spoločenstvá a znovu ich vracajú do pionierskych štádií. Cieľom práce je porovnanie štruktúry 
vegetácie v rôznych štádiách sukcesie pred a po povodňovej udalosti v rozdielnych korytových úsekoch vodného toku. Zaoberať sa budeme otázkami vplyvu vegetácie na morfologický vývoj 
vnútrokorytových foriem a ich spätnej väzby na rozdielne hydrologické podmienky. 

m 15 Klasifikácia a geomorfologický efekt priestorovej distribúcie zvyškov dreva (LWD) v koryte  

Problematika riečneho dreva, označovaného ako LWD, je na Slovensku prakticky neprebádaná. Zvyšky dreva vytvárajú v korytách riek tzv. drevné akumulácie (zhluky a zátarasy), alebo sú v nepravidelných 
intervaloch rozptýlené ako individuálne kusy. Ich prítomnosť v koryte má významný geomorfologický efekt najmä pri pretváraní vnútrokorytovej morfológii (dnová erózia, transport sedimentov, avulzie), 
ako aj pri laterálnej migrácii koryta (brehová erózia). Svojou veľkosťou alebo polohou v koryte vytvárajú prekážku prúdeniu a/alebo iniciujú trapovanie jemnejších sedimentov akcelerujúcich proces vzniku 
vegetačného krytu. Riešenie témy si vyžaduje terénne mapovanie zvyškov dreva, ich klasifikáciu (morfometrické parametre, orientácia, pôvod, typ, poloha, stabilita), granulometrické analýzy, štatistické 
spracovanie dát, ako aj prácu v prostredí GIS. 

m 16 Vymedzenie pririečnej zóny na základe open sourcových dát  

Vymedzenie pririečnych (ripariálnych) zón využíva v súčasnosti niektoré štruktúrne parametre, najmä krajinnú pokrývku a topografické charakteristiky. Na základe voľne dostupných dát výškového modelu 
SRTM a multispektrálnych satelitných snímok Landsat sa ju pokúsime vymedziť na princípe odvodenia riečnej siete v prostredí Grass GIS, extrakciou vegetačných a vodných plôch pomocou vhodných 
indexov (TCA, MNDWI). 

  Pozn. A. K.: Ďalšia študentom navrhnutá vlastná téma z fluviálnej geomorfológie.  

  RNDr. Igor Matečný, PhD. 

m 17 Využitie mikroklimatických údajov ako súčasť hodnotenia terroir vinohradov 
Výskum topoklimatických a mikroklimatických parametrov na modelových územiach vinohradov pre potreby hodnotenia „terroir“ je v súčasnosti aktuálny v podmienkach Slovenska, osobitne v súvislosti 
s prebiehajúcou klimatickou zmenou. Spracované údaje z automatických mikroklimatických staníc, lokalizovaných priamo vo vybranom vinohrade, spolu s informáciami o pôdnych a reliéfových pomeroch 
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v jednotlivých vinohradníckych honoch umožňujú optimalizovať hospodárenie. Existujúce predpovedné softvérové modely pre nástup chorôb viniča umožňujú optimalizáciu ochranných postrekov s cieľom 
minimalizovania negatívnych dopadov na životné prostredie ako aj šetrenia prostriedkov.  

m 18 Mikrobiológia pôdy ako faktor produkčnej schopnosti pôd 
Aktuálnym problémom súčasného veľkoplošného poľnohospodárstva je pokles organického hnojenia v prospech aplikácie priemyselných hnojív. Pokles humusu v podmienkach Slovenska a tým znížená 
mikrobiologická aktivita pôd vedie k ochudobňovaniu produkčnej schopnosti pôd ako aj k znižovaniu biodiverzity a celkovej ekologickej stability poľnohospodárskej pôdy. 

m 19 Využite metód precízneho poľnohospodárstva v podmienkach Slovenska 
Metódy precízneho poľnohospodárstva predstavujú celosvetový trend v rastlinnej výrobe. Využite prostriedkov GPS a DPZ umožňuje optimalizovať výrobné procesy a šetriť náklady spolu s minimalizovaním 
negatívneho dopadu ochranných chemických prostriedkov a hnojív na životné prostredie. 

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

m 20 Validácia modelovaných údajov pôdnej vlhkosti na základe nameraných údajov z rôznych zdrojov meraní 

Jednou z aktuálnych tém v klimatológii je aj monitoring pôdneho sucha, ktorý je často postavený na sledovaní vlhkosti pôdy v rôznych hĺbkach. Vplyvom rozvoja technických možností je v súčasnosti 
dostupných viacero zdrojov dát takýchto informácií – od klasických (ale zriedkavých) lyzimetrických staníc, cez automatické klimatologické stanice až po výstupy z pôdnych modelov. Otázka je, do akej miery 
sa jednotlivé zdroje zhodujú v poskytovaných informáciách, a teda do akej miery sú vhodné pre operatívny monitoring pôdneho sucha. Diplomová práca sa bude zaoberať porovnaním údajov pôdnej 
vlhkosti z rôznych zdrojov, čo prinesie cenné informácie pre operatívnu prax a ich ďalšie využitie v nej. 

  prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 

m 21 Morfoštruktúrna segmentácia a topografický rovnovážny stav ('steady state') vo vybranom pohorí 

Anotácia: Na pracovisku vyvinutou metódou morfoštruktúrnej segmentácie reliéfu v prostredí e-Cognition sa utvorí fyzikálne založená segmentácia vybraného územia. Následne sa vypočíta morfometrický 
index rovnovážneho stavu jednotlivých segmentov a výsledky sa porovnajú s publikovanými informáciami o 'steady state' získanými pre územie inými spôsobmi. 

m 22 Erózno-denudačné procesy a index nerovnováhy svahu vo vybranom území 
Anotácia: Na pracovisku vyvíjanou metódou elementárnej segmentácie reliéfu v prostredí e-Cognition sa rozsegmentuje vybrané územie na elementárne formy, pre ktoré sa vypočíta index nerovnováhy 
svahu. Následne sa terénnym výskumom (vrty zisťujúce hrúbku pôdy a jej horizontov) bude testovať hypotéza o väčšej stabilite foriem s nízkou hodnotou indexu nerovnováhy. 

  doc. Ing. Peter Pišút, PhD. 

m 23 Intenzívne lesné hospodárstvo a antropogénne morfoskluptúry (porovnanie dvoch modelových území) 

m 24 Ulitníky ako indikátory historickej krajiny a využívania územia v minulosti (analýza tanatocenóz Mollusca ako súčasť „pamäti“ pôdy) 

m 25 Prírodná história poľnej mokrade  
Anotácia: Poľná mokraď je poľnohospodársky obrábaná plocha (pole), ktorá býva periodicky zamokrené alebo podmáčané, čo obmedzuje rast kultúrnych plodín. Rastú v ňom špecifické druhy rastlín, 
často aj zriedkavých a ohrozených, ktoré dobre znášajú nielen nadbytok vody a následné vysušenie, ale aj periodické narúšanie orbou. Cieľom bakalárskej práce je dokumentácia a rekonštrukcia vývoja 
konkrétnej poľnej mokrade (= modelové územie na Žitnom ostrove pri obci Kľúčovec). Stav, vývoj využívania a zmeny hraníc zamokreného územia, ktoré bolo kedysi ramenom Dunaja, sa zistia a budú 
rekonštruovať podľa dostupných historických máp (18. – 20. storočie) a leteckých snímok v prostredí GIS. Okrem toho súčasný stav vegetácie, zdokumentovaný priamo v teréne v priebehu vegetačného 
obdobia fytocenologickými zápismi sa porovná aj so zásobou diaspór v pôde (= banka semien ako „pamäť“ pôdy), získanou preplavením vzoriek aluviálnej pôdy. 

  Mgr. Juraj Procházka, PhD. 

m 26 Transformácie koryta Hrona / Váhu v závere malej doby ľadovej (vybraný úsek na Podunajskej nížine)  
Cieľom práce je s využitím historických máp na základe analýzy morfologických parametrov v rôznych časových úrovniach identifikovať správanie sa riečneho koryta Hrona/Váhu v hydroklimatických 
podmienkach malej doby ľadovej. 

  Pozn. J. P.: Ďalšia študentom navrhnutá téma z fluviálnej geomorfológie alebo pedogeografie.  

  Mgr. Miloš Rusnák, PhD. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 
  Pozn. Téme externého/-ej vedúceho/-ej práce bude vedúcim katedry určený konzultant z katedry. 
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m 27 Granulometrická analýza vybraného úseku vodného toku a priľahlých brehov pomocou nízko letiacich dronov 
Cieľom práce je analýza výsledkov optickej granulometrie snímok získaných pomocou dronov (odfotená vzorka sedimentov spracovaná v PC obrazovou analýzou) a ich následná validácia s použitím 

viacerých granulometrických metód pri identifikovaní zrnitostného zloženia sedimentov štrkových lavíc v koryte. Práca je zameraná na spracovanie optických snímok z dronov pre ktoré budú využité 

softvéry SEDIMETRICS a BaseGrain ako aj samotnú analýzu vzoriek sedimentov a porovnanie výsledkov získaných pomocou osievania sústavou sít veľkosti od 0,063 do 31,5 mm suchou cestou. V práci sa 

počíta s odberom vzoriek, terénnymi prácami a historickou analýzou vývoja skúmaného koryta vodného toku. 

m 28 Mapovanie dna koryta vodného toku využitím optických batymetrických metód  

Cieľom práce je identifikovanie jednotlivých morfologických foriem dna koryta ako základných morfologických foriem pre fungovanie riečneho ekosystému. Práca je založená na tvorbe batymetrického 
modelu dna koryta na základe optických dát získaných pomocou dronov. V práci sa porovnávajú 2 prístupy pre tvorbu batymetrie koryta: i) model dna koryta odvodený od spektrálnych charakteristík RGB 
snímok a ii) model dna koryta vytvorený úpravou refrakcie pri tvorbe mračna bodov algoritmom SfM. Výsledky budú validované terénnym prieskumom. 

m 29 Použitie optických satelitných snímok pre dynamickú analýzu biogeomorfologických interakcií v riečnej krajine 

Cieľom práce je spracovanie a analýza satelitných snímok pre hodnotenie vzájomných väzieb medzi morfologickými zmenami v koryte a nastupujúcou vegetáciou. Vegetačné indexy spolu s fyziognomickými 
znakmi vegetácie sú relevantné aj pre identifikáciu a hodnotenie ripariálnej zóny a identifikáciu biogeomorfologických interakcii v koryte. Cieľom práce bude analyzovať, vyhodnotiť a testovať vhodnosť 
použitia vegetačných indexov uvádzaných v literatúre spolu s fyziognomickými znakmi vegetácie v procese identifikácie a hodnotenia vybraných ripariálnych zón na Slovensku aplikáciou satelitných údajov 
DPZ. 

 

Poznámky/vysvetlivky:  

1. Nie sú vylúčené aj ďalšie témy (po osobnom dohovore). Tieto však musia byť odsúhlasené vedúcim katedry.  
2. Diplomovú prácu môže v odôvodnených prípadoch viesť i relevantný externý vedecký pracovník. V takom prípade bude z praktických dôvodov k téme vedúcim katedry určený konzultant 

z katedry. 
3. Formulár návrhu zadania záverečnej práce a ďalšie pokyny nájdete na stránke katedry http://fns.uniba.sk/PraceNaKfg 

Schválili: RNDr. Igor Matečný, PhD., vedúci katedry, a prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., garant štúdia, 23. 3. 2020. 
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