
Zdôvodnenie návrhu na úpravu názvu katedry  

"Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja" 

Hlavnou podstatou zmeny je nahradenie doteraz zaužívanej časti názvu katedry opierajúci sa o 

označenia disciplíny „humánna geografia“ spojením “ekonomická a sociálna geografia“, ponechanie 

označenia disciplíny „demografia“ a zvýraznenie aplikačných aktivít katedry pridaním termínu „územný 

rozvoj“, označujúceho širokú oblasť v ktorej je katedra aktívna.  

Stručné podrobnejšie vysvetlenie sa opiera o niekoľko argumentov: 

„Nečitateľnosť“ termínu humánna geografia pre širšiu odbornú a spoločenskú prax 

Napriek dlhodobému požívaniu termínu „humánna geografia“, vrátane jeho presadzovania v školách 

v rámci výuky geografie, tento termín sa nedostatočne presadil. Spôsobuje okrem iného nejasnú 

identifikáciu pracoviska u odbornej verejnosti mimo geografie, v decíznej sfére, i u širokej verejnosti.  

Priblíženie sa praxi viacerých krajín, menej používajúcich termín „humánna geografia“  

Musíme konštatovať že používanie termínu „humánna geografia“ sa v slovenskom, stredoeurópskom, 

ale i širšom európskom priestore plne neujalo (na rozdiel od anglosaskej geografie). O vhodnosti tejto 

zmeny nás presviedča aj situácia napr. v „slovanských geografiách“ (Česko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, 

Srbsko), ktoré nakoniec zostávajú na pozíciách používania termínov ekonomická a sociálna geografia (vo 

viacerých alternatívach).  

Nutnosť zachovania pozície „demografie“ v rámci katedry 

Prakticky bez názvu zostáva časť názvu „demografia“. Je vyjadrením silnej pozície demografie v štruktúre 

katedry v podobe oddelenia, silného výskumu a projektovej aktivity. 

Presadenie názvov disciplín „ekonomická a sociálna geografia“ a „demografia“ v rámci Frascati Manual 

Súčasťou tejto zmeny je aj prispôsobenie sa výraznejšie sa presadzujúcej klasifikácie štruktúry oblastí 

vedy a výskumu známej ako Frascati Manual (OECD, 2015), známej aj ako tzv. FORD (Fields of R&D 

classification). V tejto štruktúre sa na druhej úrovni klasifikácie uvádza „social and economic geography“ 

(medzi social sciences, kód 50700).  

Podobne sa vníma pomerne jasne aj pozícia demografie, ktorú na nižšej úrovni (detailed FORD) uvádza 

aj Frascati Manual ako „demography“ (50402, v rámci social science, sociology). Je len historickou 

a slovenskou (ale napr. i českou – Karlova Univerzita, či srbskou - Belehrad) tradíciou, že demografia sa 

rozvíja pod zastrešením geografie. 

Posilnenie identifikácie aktivít katedry v oblasti územného rozvoja 

Doplnenie názvu katedry o „územný rozvoj“ je zdôvodnené snahou reflektovať v názve nielen štruktúru 

„vedy a výskumu„ ale aj sféru praxe. Opiera sa mnohoraké aktivity pracovníkov katedry vo výuke (viaceré 

predmety), výskume a publikačnej činnosti, projektovej činnosti zameranej na rôzne aspekty rozvoja 

územia, v rôznej mierke. Odráža to aj postupné zvýraznenie dôrazu ma politiky územného rozvoja 

v kontexte dokumentov a politík EÚ, či národných dokumentov (Koncepcia mestského rozvoja SR). 

Reflektuje aj silné tradície katedry v sídelného výskumu, štúdia priestorovej štruktúry miest, rôznych 



aspektov miestneho a regionálneho rozvoja, rozvoja obcí a miest v samosprávnom kontexte, plánovania 

rozvoja územných celkov. Rešpektuje ja komplementárne prednosti katedry z hľadiska rozvoja ľudských 

zdrojov územných celkov, vďaka silnej pozícii aplikovanej demografie na katedre.  

 

 

Poznámka 1: 

Vybrané príklady podobných katedier: 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (UK Praha) 

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje  (Ostrava) 

Department of Social and Economic Geography, Uppsala, Sweden 

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lund, Sweden 

Department of Economic Geography, Groningen 

Social and Economic Geography Group, Ghent, 

Depr. of Ecomomic Geography, Dept. of Social Geography , Jena 

Institute for Economic Geography and GIScience, Vienna WU 

Department of Economic and Social Geography -  University of Szeged   

Department of Economic and Social Geography - St. Petersburg State University 

Faculty of Geography, T.Sevcenko U., Kiev - Departments: Economic and Social Geography, 

Department of Economic Geography at the University of Gdansk 

Katedra Geografii Ekonomicznej, Katowice 

Кафедра социально-экономической географии и регионоведения, Charkov 

Кафедра эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі, Minsk 

  


