
Okruhy k magisterské státní zkoušce studijního oboru Fyzická geografie a geoekologie 

 

Státní zkouška sestává z povinného předmětu a zvolených dvou povinně volitelných předmětů 

 

Povinný předmět Obecná a regionální fyzická geografie 

1. Stavba Země, vývoj kontinentů a oceánů 

2. Podmínění reliéfu jednotlivými složkami přírodní sféry 

3. Typy reliéfu Země a jejich vliv na prostorové uspořádání přírodní sféry 

4. Vliv energetické bilance Země na zonalitu přírodní sféry 

5. Zásoby vody na Zemi a jejich přesuny v rámci přírodní sféry 

6. Všeobecná cirkulace atmosféry a dynamika vod světového oceánu (oceánské proudy a 

další pohyby mořské vody) 

7. Charakteristika světového oceánu (členění světového oceánu, fyzikální a chemické 

vlastnosti mořské vody, rozložení salinity) 

8. Velikost srážek a charakteristik odtoku v závislosti na geografické poloze a přírodních 

podmínkách;  

9. Sezonalita přírodní sféry, srážkové a odtokové režimy na Zemi 

10. Geodiverzita a biodiverzita, vzájemné souvislosti a možnosti hodnocení 

11. Krajinná struktura, její hodnocení, změny a plánování na podporu krajinných funkcí 

12. Podmíněnost vzniku a vývoje půd, jejich znaky a vlastnosti 

13. Klasifikace našich a světových půd, rozšíření hlavních typů půd na Zemi 

14. Vliv klimatu na přírodní poměry určitého přírodního pásma na Zemi 

15. Minulý a současný vývoj přírodní sféry v Evropě v období kvartéru 

 

Volitelný předmět Biogeografie a krajinná ekologie 

1. Biodiverzita na krajinné úrovni 

2. Teorie metapopulací, teorie ostrovní biogeografie a jejich aplikace 

3. Biomy Země, zákonitosti jejich dynamiky, hlavní charakteristiky 

4. Zonální a azonální ekosystémy v ČR, dynamika vegetace ve střední Evropě v holocénu 

5. Struktura krajiny, metody studia krajinné makrostruktury a mikrostruktury, fragmentace 

krajiny 

6. Biotické invaze, hlavní invazní druhy v ČR 

7. Současné trendy a změny ve využívání české a evropské krajiny 

8. Metody klasifikace a typologie krajiny, příklady typologie české a evropské krajiny 

9. Koncept ekosystémových funkcí a ekosystémových služeb a metody jejich hodnocení  

10. Ekologické sítě v krajině, teoretické principy a konkrétní příklady 

11. Krajinné plánování: pozemkové úpravy, lesní hospodářské plánování, ochrana krajinného 

rázu 

12. Řízení využívání krajiny – EIA, SEA, Územní studie krajiny, plány rekultivací  

13. Environmentální problémy zemědělské a lesní krajiny 

14. Environmentální problémy vodních ekosystémů a ovzduší 

15. Politika životního prostředí v ČR – nástroje, odpadové hospodářství, dopady jednotlivých 

odvětví na životní prostředí 



Volitelný předmět Geomorfologie 

1. Hlavní zdroje energie geomorfologických procesů 

2. Vliv horninového prostředí na geomorfologické procesy 

3. Vliv podnebí na vývoj reliéfu 

4. Vývoj reliéfu v kvartéru 

5. Základní metody geomorfologického výzkumu 

6. Tektonicky podmíněné geomorfologické procesy 

7. Vulkanické procesy a jejich vliv na přírodní prostředí 

8. Zvětrávání, eroze, denudace 

9. Glaciální procesy 

10. Periglaciální procesy 

11. Eolické procesy 

12. Fluviální procesy a vývoj nivy 

13. Svahové procesy a vývoj svahů 

14. Rizikové geomorfologické procesy 

15. Morfometrie oceánského dna, hlavní makrostruktury (šelf, pevninský svah, pevninské 

úpatí, oceánské pánve, středooceánské hřbety, podmořské hory, oceánské příkopy) 

 

Volitelný předmět Hydrologie 

1. Základní pojmy z hydrografie povodí a vodních toků   

2. Ledovce: typy ledovců, jejich vznik, fyzikální vlastnosti, vztah ke sněžné čáře a její poloha 

ve světě 

3. Hydrologický cyklus: fyzikální podstata, objem zapojené vody, hydrologická bilanční 

rovnice, příklady odtokových a bezodtokých oblastí pevnin 

4. Jezera: genetické typy jezer, příklady ze světa i z Česka; fyzikální limnologie – teplotní 

režim jezer, hustota a chemizmus vod, dynamika vod, hydrologická bilance jezer 

5. Podpovrchové vody: druhy, zóny výskytu, odtok z nenasycené a nasycené zóny, zapojení 

do povrchového odtoku, mechanismy proudění a metody stanovení, minerální vody 

6. Využití vody: obnovitelné vodní zdroje ve světě, oblasti s nedostatkem vody, obje a 

struktura spotřeby vody ve světě a u nás, negativní zásahy člověka do koloběhu vody 

7. Základní hydrografické charakteristiky Česka: charakteristiky odtoku vody, hydrologický 

režim našich řek, vývoj spotřeby vody v ČR 

8. Vznik povrchového odtoku a jeho ovlivnění přírodními a antropogenními faktory 

9. Hydrometrie: hlavní úkoly, měření základních hydrologických veličin (vodní stavy, průtoky 

– metody měření, měrná křivka průtoků) 

10. Metody hodnocení časových řad: frekvenční analýza, m-denní průtoky, N-leté průtoky, 

čára překročení průtoků, součtové čáry, trendy srážko-odtokového režimu 

11. Hydrologické extrémy: povodně (typologie), hydrologické sucho, hydrologie sněhu 

12. Fluviální procesy a jejich ovlivnění: vodní eroze, transport splavenin, morfologické typy 

říčních systémů a jejich dynamika 

13. Jakost povrchových vod: fyzikálně-chemické, chemické a biochemické parametry, 

hodnocení podle stavu bioty, management a ochrana povrchových a podzemních vod 

14. Revitalizace vodních ekosystémů: fyzický habitat vodních toků, hydromorfologický 

průzkum a referenční stav vodních toků, antropogenní modifikace říční sítě 

15. Modelování v hydrologii 



Volitelný předmět Meteorologie a klimatologie 

1. Radiační a tepelná bilance atmosféry a zemského povrchu 

2. Síly působící v atmosféře a jejich účinky 

3. Horizontální a vertikální rozdělení meteorologických prvků 

4. Denní a roční chod meteorologických prvků 

5. Tlakové útvary a jejich vliv na počasí 

6. Konvekce v atmosféře a její nebezpečné projevy 

7. Procesy vzniku a vývoje oblaků a srážek 

8. Hydrometeorologická ohrožení ve světě a v Česku 

9. Atmosférická cirkulace v tropech 

10. Atmosférická cirkulace v mimotropických šířkách 

11. Vliv orografie na počasí a klima 

12. Vliv oceánu na počasí a klima 

13. Regionální klimatologie meteorologických prvků 

14. Klima České republiky 

15. Modelování klimatu 

 

Volitelný předmět Pedologie a ochrana půdy 

1. Půdní znaky a vlastnosti, jejich význam pro klasifikaci a funkce půd 

2. Půdotvorné procesy, jejich dynamika a podstata 

3. Kategorie, definice půdních horizontů a jejich charakteristiky. 

4. Klasifikace půd, hlavní klasifikační systémy ve světě a v ČR 

5. Hodnocení kvality půd 

6. Fyzikální degradace půd: formy, příčiny, následky 

7. Půdní organická hmota (bilance, ztráta, sekvestrace uhlíku) 

8. Vodní a větrná eroze, protierozní opatření, erozní modely 

9. Vývoj půd v ČR v průběhu kvartéru, ovlivnění přirozeného cyklu člověkem 

10. Význam půd v globálním koloběhu uhlíku a dusíku a jejich ovlivnění člověkem 

11. Acidifikace a nutriční degradace půd a náchylnost půd k acidifikaci a nutriční degradaci 

12. Legislativa v ochraně půd, vyjímání půd ze ZPF, LF, kompetence státní správy a 

samosprávy 

13. Mapování půd 

14. Půdní pokryv ČR  

15. Geografie půd světa 


