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Požiadavky na úspešné ukončenie predmetu: 

 

Účasť na prednáškach 

Povinná účasť na prednáškach, povolené max. 2 absencie bez zdôvodnenia za semester. V prípade online 

prednášky študent nahrá svoju prácu, ktorú vykonal počas prednášky a ktorá bola odprezentovaná 

vyučujúcim - nahratie práce je podmienkou uznania účasti na prednáške a slúži zároveň ako doklad o práci 

študenta v priebehu semestra počas dištančnej výučby. 

 

1/ Zadania 

- zadania predstavujú vytvorenie 4 máp v prostredí QGIS 

- zadania Vám budú podrobne vysvetlené 

- v prípade nejasností a otázok ma kontaktujte (alexandra.benova@uniba.sk), v prípade potreby je možné 

mapy poslať na kontrolu ešte pred výsledným odovzdaním 

- mapy treba odovzdať najneskôr do 1.6.2022 

- mapy sú hodnotené a získané body z nich vstupujú do výsledného hodnotenia za predmet (50% váha 

z celkového hodnotenia) 

- mapy odosielajte na mail: alexandra.benova@uniba.sk 

 

 

2/ Test 

- test bude realizovaný v priebehu skúškového obdobia, termíny budú vypísané v AIS. V prípade potreby 

môže byť realizované ústne doskúšanie. 

- test pozostáva z teoretických častí z tematickej kartografie a problematiky GIS (otázky s otvorenou 

odpoveďou a praktické úlohy) - podkladom pre štúdium sú prezentácie zverejnené v rozhraní MS Teams  a 

odporúčaná literatúra na stránke predmetu - https://gis.fns.uniba.sk/?predmety-ptk.  

- v prípade testovania online formou bude potrebné nasledovné: 

- počas testu budete mať zapnutú webkameru a zdieľať vlastnú obrazovku - ak nemá niektorý 

študent technologické prostriedky na realizáciu uvedeného, je potrebné aby obratom kontaktoval 

alexandra.benova@uniba.sk a moravcik48@uniba.sk  

- počas skúšky budú používané dve technologické prostredia - Teams (pre videohovor) a Discord 

(pre zdieľanie obrazovky). Registráciu do Discordu vykonajte cez link https://discord.com/register 

- v prípade problémov sa obráťte na Filipa Moravčíka (moravcik48@uniba.sk)  

- v prípade otázok k technickému priebehu skúšky sa obráťte prosím priamo na Filipa Moravčíka 

(moravcik48@uniba.sk) 

 

Do výsledného hodnotenia sa započítavajú body z testu a z odovzdaných zadaní.  

 

Pomer výsledného hodnotenia je 50% test, 50% zadania.  

 

Pre úspešné ukončenie predmetu je podmienkou odovzdanie všetkých štyroch zadaní a dosiahnutie 

minimálne 60% z testu a jednotlivých zadaní. 

 

 

Mgr. Alexandra Benová, PhD. 
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