Tvorba práce
1 Cieľ práce
Primárnym cieľom mojej práce je odpovedať na otázku, či je Dubaj miesto
neobmedzených možností a zdôvodniť svoju odpoveď. Medzi vedľajšie ciele patrí opísanie
cestovného ruchu v Dubaji ako predpokladu pre miesto, kde je možné čokoľvek. Ďalším
predpokladom je špecifickosť islamského náboženstva a kultúry v krajine, ktorú sa budem
snažiť čitateľovi viac priblížiť. V neposlednom rade chronologicky opíšem historický vývoj
Dubaja a to, ako sa z neho stalo takéto známe a vyhľadávané miesto plné rekordov a luxusu,
ktoré nie sú nikde inde vo svete takto zastúpené na jednom mieste.
Medzi ďalšie ciele by som zaradil aj fakt, že chcem aby táto práca neskôr niekomu
poslúžila ako študijný materiál alebo aby mu pomohla pri skúmaní podobnej problematiky.
Ako druhý hlavný cieľ som si zvolil, aby moja práca čitateľa nenudila a aby mu
poskytla nové, zaujímavé informácie.

2 Zhodnotenie literatúry a metodika práce
Na začiatku som sa rozhodol, že si požičiam knihy a brožúry od už vyššie spomínaných
známych, od Ing. Dominiky Jalovej a Mgr. Jána Turčína, ktorí do tejto krajiny zavítali osobne
a zaoberali sa ňou aj bližšie.
Potom som navštívil Krajskú knižnicu vo Zvolene a hľadal som literatúru, ktorá bola
pre túto tému odporúčaná. Nepochodil som, nevedeli mi poskytnúť ani jednu z požadovaných
kníh, dokonca ani žiadnu inú, ktorá by sa zaoberala touto problematikou. Našťastie, kľúčovú
knihu od Jana Dražana s názvom „Spojené arabské emiráty“ mi vedel poskytnúť Mgr. Turčín.
Ostatné informácie som bol nútený čerpať z internetu a z ďalších kníh ktoré mi poskytol, no
tie sa netýkali až tak špecificky mojej témy.
Síce je na internete o skúmanej problematike veľa informácií, radšej by som preferoval
knižné zdroje, ktorých, ako už teraz viem, nie je dostatok. Poznatky som čerpal z kníh,
sériových publikácií a www stránok v slovenskom, českom, anglickom a maďarskom jazyku.

Popis príloh a prepojenie obrázkov a máp (odvolanie sa) v texte práce.
Zaujímavé je aj národnostné zloženie obyvateľstva. Len asi šestinu tvoria pôvodní
obyvatelia emirátov. Necelú štvrtinu populácie predstavujú arabskí prisťahovalci a viac ako
polovicu prisťahovalci z iných ázijských krajín. Zvyšok tvoria prisťahovalci z Európy a
Severnej Ameriky. Pre lepšiu názornosť pozri graf č. 2.
V religióznej štruktúre prevládajú moslimovia. Z ostatných náboženstiev majú
významné zastúpenie Kresťania, Hinduisti a Budhisti. Religiózne zloženie obyvateľstva
znázorňuje graf č. 3

Graf č. 2 – Národnostné zloženie obyvateľstva SAE (rok 2012)
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates)

Graf č. 3 – Religiózne zloženie obyvateľstva SAE(rok 2013)
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates)

Obr. č. 2 – Mesto Abú Zabí s množstvom kontrastov.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/AbuDhabi02.JPG/800pxAbuDhabi02.JPG)

Mesto Abú Zabí sa nápadne ponáša na americké mestá. Pre svoju polohu na ostrove a
množstvo zelene je často prirovnávané k newyorskému Manhattanu (obr. č. 2).
Najvýznamnejšou budovou v meste je Veľká mešita, ktorej kapacita je vyše 40000 ľudí.
Neďaleko mesta leží pretekársky okruh F1 Yas Marina Circuit.

Obr. č. 15 – Indoorový lyžiarsky areál Ski Dubai
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Ski_Dubai_Chair.jpg/800pxSki_Dubai_Chair.jpg)
Mall of the Emirates je s rozlohou 0,22km2 jedným z najväčších nákupných centier v
Dubaji. Zastrešuje vyše 400 obchodov a 65 podnikov s občerstvením. V rámci nákupného
centra bol vytvorený Arabský trh s asi 50 obchodíkmi. Zaujímavosťou je indoorový lyžiarsky
areál Ski Dubai, ktorý patrí k nákupnému centru (obr. č. 15).

Číslovanie kapitol a popis máp

3.2 Základná fyzicko-geografická charakteristika
3.2.1 Povrch
SAE sa nachádzajú na africkej platni. Povrch zaberajú prevažne nížiny a púšte (obr. č.
3). Vo východnej časti sa tiahne nízky pás pohoria Al Hadžar s najvyšším bodom Jabal Yibir s
výškou 1527 m.n.m. (mapa č. 4). Na východnom pobreží sa nachádza pohorie Al Hadžar na
ktorom je najvyšší bod Jabal Yibir vo výšte 1527 m.n.m. Zvyšok územia pokrýva nížina a púšť
Rub al-Chálí . Púšť zaberá približne štyri pätiny územia emirátov.

Mapa č. 4: Povrch Spojených arabských emirátov.
(Zdroj: http://www.oskole.sk/pages /printpage.php?clanok=18687)
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Citácia autorov v texte

Napríklad:

Korec (1997) uvádza, že v rámci okresu má väčšina jeho obyvateľov zamestnanie, navštevuje
tu školy, chodí za službami, trávi v ňom voľný čas… Väčšinu týchto činností by malo
zabezpečiť centrálne sídlo, čiže v našom prípade okresné mesto Detva. Inak povedané Detva
by mala byť polyfunkčné mesto, ktoré dokáže uspokojiť všetky požiadavky jeho obyvateľov.
Z celkového hľadiska môžem použitú literatúru zhodnotiť ako kvalitnú. Preto sa na ňu budem
niekedy priamo odvolávať. Treba však povedať, že niektoré tituly majú svoje nedostatky, pretože ich autori si zrejme zle vysvetlili Kmeťa (1905), ktorý v Predmluve k monografii Karola
Antona Medveckého, Detva napísal: „Monografiu Detvy možno smelo postaviť za vzor, a nie
len ku boku, ale na čelo našich monografických opisov.“ Väčšina monografií Detvy vychádza
práve z tejto jednej a preberá z nej poznatky v niektorých oblastiach miesto toho, aby sa
pokúsila o ich podrobnejšie preskúmanie. Prepisovanie monografií spôsobuje chyby, a tak som
sa stretol s mnohými protichodnými informáciami. Ako príklad uvediem, že Ďurková (2006) v
súlade s Medveckým (1905), ktorý poukazuje na Matunáka (1902) uvádza, že kráľ Žigmund
Luxemburský daroval Vígľašské panstvo manželke, Barbore Cilskej, v roku 1424, zatiaľ čo
Zemko (1988) tvrdí, že sa tak stalo v roku 1429 a aj dotknuté obce, ktoré uvádzajú, sa líšia.

Rohy môžeme vzhľadom na svoj pôvod nazvať „geologický predchodca Poľany“. Sú to totiž
zvyšky stratovulkánu, ktorý vznikol ešte pred Poľanou (pozri stať 2.1.1). Geomorfologický
celok Rohy tvorí sústava vrchov vyčnievajúcich z dna Zvolenskej kotliny a dolín medzi nimi.

