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2. Tematické okruhy: 

- georeliéf ako špeciálny subsystém SRF geografickej sféry SG, resp. fyzickogeografickej sféry SFG, 

- dynamický a statický model georeliéfu, 

- rovnica georeliéfu vo všeobecnom tvare a jej základné vlastnosti, 

- geometrická štruktúra georeliéfu, 

- množina morfometrických veličín a jej rozčlenenie do podmnožín, 

- geometrické formy georeliéfu a ich klasifikácia, 

- význam gravitačného a fyzikálneho poľa, 

- význam parciálnych derivácií v geomorfometrii, 

- oslenenie georeliéfu a vektor slnečného lúča, 

 

 


