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PREDSLOV 

Vysokoškolská učebnica Geografia sveta vychádza v rámci projektu Inovácia 
vzdelávania na UTV PU v Prešove, operačného programu Vzdelávanie a modulu Geografia 
sveta. Je určená najmä poslucháčom Univerzity tretieho veku, ale aj študentom denného 
štúdia 1. a 2. stupňa v študijnom programe geografia učiteľstvo akademických predmetov a 
v študijnom programe geografia a aplikovaná geoinformatika. 

Súčasný svet je charakteristický veľmi dynamickým vývojom vo všetkých oblastiach 
politického, ekonomického a spoločenského života. Prakticky nie je v silách jednotlivca 
postrehnúť tieto zmeny, nie to ich ešte zodpovedne analyzovať, vyhodnotiť a pochopiť ich 
význam. Len za posledných vyše dvadsaťpäť rokov od pádu „železnej opony“ a pádu režimov 
opierajúcich sa o myšlienky socializmu a komunizmu (tzv. socialistický blok) sa vo svete 
udialo enormné množstvo udalostí, ktoré zmenili „tvár Zeme“ predovšetkým z poli-
tickogeografického a geopolitického hľadiska. Výrazne sa zmenila aj politická mapa sveta. 
Vznikli nové štáty a ďalšie obnovili po desaťročiach svoju existenciu. Po rozpade hlavného 
oporného stĺpa východného bloku, ZSSR a vzniku 15 samostatných nástupníckych štátov sa 
rozpadla Juhoslávia na 6 nových štátnych útvarov a Kosovo, ktoré niektoré štáty uznali, 
niektoré nie. Na dva štáty sa rozdelilo aj Česko – Slovensko, Etiópia, Sudán. Naopak po 
štyridsiatich piatich rokoch sa spojili do jednej krajiny oba nemecké štáty. Väčšina týchto 
zmien sa odohrala pokojnou cestou, ale v niektorých regiónoch prišlo k ozbrojeným stretom, 
ktoré prerástli do otvoreného vojenského konfliktu (územie bývalej Juhoslávie, Kaukaz, 
Etiópia, Jemen ai.). Vo viacerých štátoch prepukli občianske vojny, ktoré prerástli do masovej 
genocídy a exodu obyvateľstva (Rwanda, Burundi, Sudán, Somálsko, Afganistan, Irak, Sýria 
ai.). Snahou o vytvorenie vlastného štátu sa prezentujú Kurdi a Palestínci. Rozpad štátu na 
menšie celky „hrozí“ aj dlhoročným demokraciám – Kanade, Spojenému kráľovstvu, 
Belgicku, Španielsku ai.  

Okrem zmien na politickej mape sveta sa výrazné zmeny dejú aj v oblasti životného 
prostredia, globálneho hospodárstva, demografie apod. V posledných desaťročiach sa 
enormne zvýšila rýchlosť a intenzita čerpania prírodných zdrojov, predovšetkým 
neobnoviteľných, čo vedie k obavám z budúcnosti, ale aj k stupňovaniu napätia v niektorých 
regiónoch ich výskytu (Blízky východ, stredná Ázia, severná Afrika ai.). Ťažba a spracovanie 
mnohých nerastných surovín spôsobuje výraznú devastáciu životného prostredia - atmosféra, 
hydrosféra, pedosféra, flóra a fauna. Dopad na ľudský organizmus v oblastiach zvýšenej 
exploatácie prírodných zdrojov je často katastrofálny. 

Súčasná epocha svetových dejín je v znamení obrovského boomu informačných 
technológií. Internetizácia prebieha nezadržateľným tempom. Udalosti o ktorých sme sa 
niekedy dozvedeli až po určitom čase, sa dnes šíria raketovou rýchlosťou. Všetky tieto 
procesy vytvárajú globálne prostredie, v ktorom sa odohrávajú najvýznamnejšie politické, 
ekonomické a spoločenské udalosti. 

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam je znalosť väčšiny svetovej populácie o tom, čo 
sa deje za hranicou ich obce, štátu, kontinentu alebo svetadielu pomerne obmedzená 
a mnohokrát aj značne deformovaná. 

Úlohou predkladanej vysokoškolskej učebnice je preklenúť toto informačné vákuum 
a zlepšiť informačnú bázu študentov, ktorým je určená. 

Vo vysokoškolskej učebnici sú v jednotlivých kapitolách a subkapitolách podané 
vybrané fyzickogeografické a humánnogeografické charakteristiky jednotlivých kontinentov 
a svetadielov. Ich štruktúra je nasledovná: Geografická poloha a členitosť územia; Prírodné 
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pomery; Obyvateľstvo a sídla; Ekonomika; Historicko – politický vývoj (Významné 
historické a politické udalosti vo vývoji daného kontinentu alebo svetadielu; Významní 
objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia spätí s daným kontinentom alebo svetadielom) a 
Slovníček pojmov týkajúcich sa daného kontinentu alebo svetadielu.   

Tu je potrebné spresniť rozdiely medzi termínmi kontinent a svetadiel. 
Kontinent – veľká súvislá súš obklopená svetovým oceánom, ktorá má osobitý, svojský 

geologický vývoj a stavbu. Na Zemi sú kontinenty, ktoré súvisia so susednými kontinentmi 
úzkou pevninskou šijou – kontinent Eurázia súvisí Suezskou šijou s kontinentom Afrika 
a kontinent Severná Amerika je spojený Panamskou šijou s kontinentom Južná Amerika. Na 
Zemi je 6 kontinentov (podľa veľkosti) – Eurázia, Afrika, Severná Amerika, Južná Amerika, 
Antarktída, Austrália 

Svetadiel – veľká oblasť na zemskom povrchu, ktorú tvorí obyčajne kontinent a k nemu 
priľahlé ostrovy – je charakteristická osobitým historickým, etnografickým a hospodárskym 
vývojom. Na Zemi je 7 svetadielov (podľa veľkosti) – Ázia, Amerika, Afrika, Antarktída, 
Európa, Austrália, Oceánia.  

Vo vysokoškolskej učebnici používame oba pojmy tak, aby to zodpovedalo korektnosti.  
Zároveň sa pridržiavame aj slovenskej geografickej terminológie používanej na hodinách 
geografie a v príslušných školských geografických atlasoch a učebniciach. Súčasťou 
predkladanej vysokoškolskej učebnice sú mapové prílohy jednotlivých kontinentov 
a svetadielov (fyzické a politické mapy), cestopisné črty z viacerých štátov, ktoré autor 
navštívil a boli už uverejnené v iných periodikách – India, Jemen, Turecko, Mexiko, 
Guatemala, Patagónia (Argentína, Čile), Rusko, Ukrajina, Pobaltie (Litva, Lotyšsko, 
Estónsko), Škandinávia (Nórsko, Švédsko, Fínsko), Macedónsko, ako aj multimediálna 
príloha, v ktorej sú okrem prednášok autora umiestnené aj jeho fotografie vybraných 
navštívených krajín. Nazdávame sa, že osobná skúsenosť z tej ktorej svetovej destinácie je 
najlepším príkladom aplikácie geografie v praxi. 

V súvislosti s termínmi z blízkovýchodnej oblasti uvádzame správne a systémové 
prepisovanie pojmov z orientálnych jazykov (v našom prípade z arabčiny) na základe 
citovania príslušnej odbornej literatúry a konzultácií so slovenskými orientalistami. Ide 
o termíny, ktoré sú vžité v slovenskej odbornej aj laickej verejnosti, takže ich prepis do 
orientálnej podoby sa môže zdať nesprávny a neprimeraný. Ide však skôr o snahu zaviesť 
tieto pojmy do slovenského jazyka v korektnej podobe. Jedná sa o slová ako napr. Alláh 
(Alah), Muhammad (Mohamed), islám (islam), muslim (moslim) apod. 

Vo vysokoškolskej učebnici sme použili značné množstvo odborných literárnych 
a internetových zdrojov, ktoré si charakter takejto práce vyžaduje. Necitujeme ich priamo 
v texte, lebo by to narušilo jeho celkovú kompaktnosť, ale ich uvádzame v plnom znení 
v zozname literatúry. 

V závere by sme chceli poďakovať recenzentom, prof. RNDr. Viliamovi Laukovi, CSc. 
z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a prof. PhDr. Petrovi Teremovi, PhD. z Fakulty 
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici za viaceré cenné rady 
a odborné pripomienky. 

 
 
 
 


