
Zoznam vytvorených rešerší v roku 2017 

 

1. Analýza emočných prejavov úspešných žiakov stredných škôl 

2. Analýza financovania stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

3. Analýza rozpočtu vybranej obce 

4. Analýza vybraných oblastí života v období prechodu človeka z pracovne 

produktívnej fázy do fázy postproduktívnej 

5. Analýza výkonových štandardov v predprimárnom vzdelávaní  

6. Aspekty obrany štátu ako vonkajšej funkcie štátu v podmienkach Slovenskej 

republiky 

7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov v strojárskom priemysle 

8. Canisterapia v práci s ťažko chorým a zomierajúcimi 

9. Daňovo-odvodové legislatívne zmeny v mzdovom účtovníctve 

10. Detská mozgová obrna 

11. Devalvácia pacienta zdravotníckym personálom 

12. Duálne vzdelávanie v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja 

13. Edmund Pascha a jeho kancionálna tvorba 

14. Edukačný softvér v predprimárnom vzdelávaní 

15. Ekonomická gramotnosť ako súčasť všeobecného vzdelávania 

16. Ekonomické dôsledky emigrácie pracovníkov s nízkou kvalifikáciou 

17. Ekonomické dôsledky emigrácie vysokokvalifikovaných pracovníkov 

18. Environmentálna výchova v podmienkach SOŠ 

19. Etická analýza lyricko-epickej skladby P.O. Hviezdoslava: Hájnikova žena 

20. Etika a podnikanie 

21. Filozofia pre deti v edukačnom procese 

22. Financovanie základných a prenesených kompetencií obce 

23. Fyzioterapeutické možnosti ovplyvnenia svalových dysbalancií 

24. Fyzioterapeutické postupy pri cervikokraniálnom syndróme 

25. Fyzioterapia funkčných porúch panvového pletenca 

26. Fyzioterapia po endoprotéze kolenného kĺbu 

27. Fyzioterapia tenisového lakťa 

28. Fyzioterapia u pacientov po infarkte myokardu v post-hospitalizačnej fáze 

29. Historický vývoj a súčasný stav kresťanských periodík na Slovensku 

30. Hospodárenie s odpadom v malých obciach na Slovensku 

31. Chápanie kultúrnych zmien v reflexiách učiteľov predprimárneho vzdelávania 

32. Inovačná politika SR v rámci inovačnej politiky EÚ 

33. Interpretácia rozprávkových textov Jána Milčáka určených najmladším čitateľom 

a predčitateľom  

34. Kniha ako symbióza textu a ilustrácie 

35. Komparácie politických strán KSS a KSČM po roku 1989 

36. Komparácia pracovnej spokojnosti líniových a vrcholových manažérov 

37. Komparácia rómskej rodiny v minulosti a súčasnosti 

38. Komparácia štýlu riadenia v slovenskej a zahraničnej firme 



39. Kompetencie manažéra ľudských zdrojov v 21. storočí 

40. Kompetenčný model vo vybranom podniku 

41. Komplexná fyzioterapia pri liečbe svalovej dysbalancie vo futbale 

42. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaného pacienta 

43. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta 

44. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s demenciou 

45. Komunikácia mládeže tretieho tisícročia 

46. Koniec otroctva USA a problém rasovej segregácie v 1. polovici 20. storočia 

47. Kooperácia rodiny a školy pri riešení prevencií záškoláctva 

48. Kreatívny priemysel ako faktor socio-ekonomického rozvoja regiónov 

49. Kreatívny priemysel SR v rámci kreatívneho priemyslu EÚ 

50. Kvalita vzdelávacieho procesu na strednej škole 

51. Marketing vzdelávacích inštitúcií 

52. Marketingová komunikácia Bánoviec nad Bebravou zameraná na využitie IKT 

(informačno-komunikačnej technológie) 

53. Mečiar Vladimír 

54. Meranie pracovnej spokojnosti vybraných skupín populácie 

55. Migračné toky mladých ľudí 

56. Mikrobiálna kariopatogénna flóra u pacientov s rizikom kazu 

57. Moderné formy financovania využívané pri obnove majetku podniku 

58. Motivácia a odmeňovanie ako nástroj zvyšovania výkonnosti zamestnancov 

59. Motivácia a odmeňovanie zamestnancov 

60. Motív siroty v dievčenskom románe. Komparácia literár. stvárnenia siroty 

v románoch L.M. Montgomeryovej a T. Vansovej 

61. Možnosť a využitie fyzioterapie pri periférnej paréze n. facialis 

62. Možnosti a využitie fyzioterapie u pacientov s reumatoidnou artritídou 

63. Možnosti uplatnenia absolventov SOŠ na trhu práce 

64. Možnosti využitia formálnych aspektov písanej reči v materskej škole 

65. Možnosti využitia IKT na základnej škole 

66. Možnosti využívania majetku obce 

67. Myelodysplastický syndróm – diagnostika 

68. Myofasciálny trigger point vo fyzioterapii 

69. Návrh riešenia statickej dopravy na sídlisku Dubnička v meste Bánovce nad 

Bebravou 

70. Návrh sociálneho programu za účelom stabilizácie zamestnancov v priemyselnom 

podniku 

71. Názory učiteľov MŠ na evaluačné otázky vo vzdelávacej oblasti Človek a svet 

práce 

72. Neetické aspekty náborových inzerátov na Slovensku 

73. Negatívny vplyv médií na žiaka strednej školy 

74. Nepatologická disociacia u adolescentov 

75. Neživotné poistenie malých,  stredných podnikov 

76. Obštrukcia dýchacích ciest u detí v podmienkach prednemocničnej zdravotnej 

starostlivosti 



77. Odmeny a tresty ako motivačné činitele vo výchove 

78. Optimalizácia systému odmeňovania zamestnancov v podniku 

79. Paliatívna starostlivosť a hospice 

80. Paliatívna starostlivosť a hospicová starostlivosť z hľadiska sociálnej práce 

81. Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť 

82. Podnikateľské prostredie v krajinách EU 

83. Pohybová liečba pri osteoporóze 

84. Pokusy na ľuďoch v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny 

85. Poradenské služby trhu práce 

86. Poruchy funkcie temporomandibulárneho kĺbu a jeho terapia 

87. Porušenie disciplíny u detí predškolského veku – jeho výskyt, riešenie a možnosti 

prevencie v prostredí materskej školy 

88. Postoj študentov k užívaniu návykových látok v stredoškolskom prostredí 

89. Potenciál mesta Trenčín z hľadiska cestovného ruchu 

90. Poznávanie naratívnej štruktúry textu v primárnom vzdelávaní 

91. Práca s knihou ako nástroj rozvíjania informačnej gramotnosti 

92. Právne postavenie starostu obce 

93. Prečo padol socializmus 

94. Predškolské vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného (rómskeho) prostredia 

95. Prejavy centralizmu v správnom systéme socialistického Československa 1969-

1989 

96. Prevencia a kompenzácia svalovej dysbalancie u hráčov ľadového hokeja 

s využitím TRX systému 

97. Prevencia a rehabilitácia kolenného kĺbu po úrazoch na snowboarde  

98. Prevencia sociálno-patologických javov vo výchovnej práci pedagóga SOŠ 

99. Prieskum vnímania produktu zákazníkmi a návrh zlepšenia marketingu 

100. Priestupkové konanie a sankcie za priestupky 

101. Príjmy právnických osôb a ich zdanenie na Slovensku a V4 

102. Problémové správanie klientov v zariadeniach sociálnych služieb 

103. Riešenie porúch základných funkcií rodiny z pohľadu sociálnej práce 

104. Rituály a slávnosti v materskej škole 

105. Rodinná politika ako subsystémy sociálnej politiky; formy sociálnej pomoci 

a sociálnej podpory 

106. Rozvíjanie osobnostných a sociálno-emocionálnych kompetencií detí 

predškolského veku 

107. Rozvoj komunikatívnych zručností učiteľa predprimárneho vzdelávania 

108. Rozvoj grafomotorických zručností pomocou výtvarných činností – 1. stupeň ZŠ 

109. Rozvoj prosociálnosti u detí predškolského veku 

110. Sebaobslužné činnosti mentálne postihnutých (viacnásobne postihnutých) 

111. Sebavýchova ako najvyšší stupeň aktívnej činnosti študenta SOŠ 

112. SM systém v liečbe chybnej postúry 

113. Sociálno-patologické javy a ich prevencia na stredných školách 

114. Spätná väzba v medziľudskej komunikácií 

115. Spokojnosť seniorov v zariadeniach sociálnych služieb 



116. Stredoeurópska spolupráca v Európskej únií  

117. Supervízia a kvalita sociálnej práce 

118. Súčasná situácia v eurozóne 

119. Súlad a rozkol materskej školy a rodiny 

120. Svalové dysbalancie a zlé držanie tela u športovcov 

121. Symbióza architektúry a dizajnu Bauhaus 

122. Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov 

123. Škola ako zmenšený model spoločnosti 

124. Špecifiká manažmentu verejnej správy 

125. Špecifiká public relations na sociálnych sieťach 

126. Špecifiká úloh rodiny v poskytovaní starostlivosti o seniora v domácom prostredí  

127. Štátna služba v historickom vývoji koncom 19. storočia v Európe 

128. Tvorba systému podnikovej kultúry v malých podnikoch 

129. Uspokojovanie potreby výživy u detí v prvom roku života 

130. Údaje z účtovnej závierky ako podklad na manažérske rozhodovanie 

131. Verejná správa a verejná služba 

132. Vplyv komplexnej balneoterapie na psoriatickú artritídu v oblasti chrbtice 

133. Vybrané nástroje priameho marketingu – didaktická analýza 

134. Vyjednávanie ako predpoklad pre neintervenčné vyriešenie vysokoprofilového 

incidentu 

135. Využitie komunikačného mixu v subjekte cestovného ruchu 

136. Využitie konceptu dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie pri degeneratívnych 

zmenách v ramennom kĺbe 

137. Využitie melodických nástrojov Orffovho inštrumentára v predškolskej hudobnej 

výchove 

138. Využitie SM-systému vo fyzioterapii 

139. Využívanie edukačných aktivít na odstránenie grafomotorických ťažkostí u detí 

predškolského veku 

140. Využívanie internetu ako nástroja marketingovej komunikácie 

141. Vývoj na trhu bankových úverov pre podniky v podmienkach Slovenska 

142. Vývoj pracovných síl v Trenčianskom kraji 

143. Vývoj štruktúry nezamestnanosti v regióne 

144. Význam kúpeľnej liečby pri coxartróze 

145. Význam motivácie a odmeňovania zamestnancov v dopravných podnikoch 

146. Vzdelávacie programy pre manažérov v slovenskom a zahraničnom podniku 

147. Vzťah osobnostných charakteristík a pracovnej spokojnosti 

148. Vzťah osobnostných charakteristík manažéra a pracovnej spokojnosti 

149. Workoholizmus a jeho vplyv na zdravie riadiaceho pracovníka 

150. Zákaz konkurenčnej činnosti zamestnanca v pracovnom pomere 

151. Zostavovanie projektových tímov 

152. Zvládanie pracovného stresu 


