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Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
Migračná atraktívnosť funkčných mestských regiónov na Slovensku
Spoločenské, politické a ekonomické zmeny v období po páde socializmu sa veľmi výrazne prejavili v zmenách priestorových vzorcov migrácie, navyše, vďaka poklesu intenzity prirodzenej
reprodukcie obyvateľstva sa zvýšil význam migrácie ako faktora podmieňujúceho celkové
zmeny v rozmiestnení obyvateľstva. Migrácii sa preto začalo venovať množstvo geografických
štúdií, ktoré identifikovali kľúčové vnútroregionálne i medziregionálne migračné procesy, migračne prírastkové a úbytkové obce i regióny. Je zrejmé, že v období demokratizácie spoločnosti sa zmenili preferencie rôznych kategórií migrantov a zároveň výrazne vzrástli regionálne
disparity. Tým sa zásadne zmenila migračná atraktívnosť regiónov a ich základných komponentov (jadier a obvodov), čomu sa však v geografii doposiaľ venovala len okrajová pozornosť.
Cieľom práce je aplikovať vybrané dištančné vážené miery migrácie na regionálny systém Slovenska a pomocou nich identifikovať migračnú atraktívnosť regiónov a jej vývoj v období po
vzniku nezávislej Slovenskej republiky, a vo vybraných regiónoch identifikovať aj migračnú atraktívnosť jadier a obvodov.
Téma je vhodná pre študenta s matematickým myslením, vzťahom k práci z rozsiahlymi štatistickým databázami a ich aplikácii v prostredí GIS.
Mgr. Loránt Pregi
Vizualizácia smeru a intenzity migračných tokov na Slovensku
Cieľom bakalárskej práce je analýza smeru a intenzity medziregionálnych migračných tokov na
Slovensku a ich kartografická prezentácia pomocou GIS nástrojov. Výsledky výskumu môžu
poskytnúť niekoľko relevantných poznatkov o tom, či jednotlivé regióny interagujú s bližšími
alebo vzdialenejšími regiónmi, čo môže naznačiť prevládajúce dôvody migrácie. Podľa viacerých autorov migrácia na väčšiu vzdialenosť zvyšuje riziká a náklady spojené s migráciou.
Z toho vyplýva, že migračné toky, pri ktorých sa prekoná väčšia vzdialenosť, by sa mali pokladať
za efektívnejšie ako migračné toky prekonávajúce kratšie vzdialenosti.
Voľná téma:
Študent môže prísť aj s návrhom vlastnej témy. V tom prípade si pripraví anotáciu témy práce,
s ktorou osloví vhodného školiteľa. V prípade, že školiteľ bude súhlasiť, vypíše sa navrhnutá
téma pre tohto študenta do AISu.

