
Zoznam vytvorených rešerší v roku 2018 

 

1. Adaptačný proces u klienta pri umiestnení v ústave sociálnych služieb 

2. Adaptačný proces zamestnancov v organizácií verejnej správy 

3. Alternatívne tresty v SR a elektronický monitoring 

4. Aktivizačné metódy vo výučbe 

5. Analýza a zhodnotenie komunálneho a separovaného zberu odpadu v obciach 

Trenčianske Stankovce a Trenčianska Turná 

6. Analýza finančných a materiálno-technologických podmienok na vybraných stredných 

školách 

7. Analýza systému odmeňovania v Slovenskej a zahraničnej firme 

8. Analýza vyučovacej hodiny geografie v špeciálnych základných školách 

9. Biochemické markery poškodenia pečene 

10. CLIL 

11. Deti s aspergerovým syndrómom 

12. Devalvácia osobnosti učiteľa žiakmi v primárnom vzdelávaní 

13. Dopad emigrácie „generácie Y“ na pracovný trh Slovenskej republiky 

14. Efektívne využitie voľného času (voľnočasových aktivít) stredoškolskej mládeže 

15. Ekonomické starnutie obyvateľstva v SR 

16. Ekonomický rozmer starnutia populácie v SR 

17. Etické konanie organizácie 

18. EUROPOL a jeho pôsobnosť v otázkach bezpečnostnej politiky EÚ 

19. Formy edukácie detí a mládeže vo voľnom čase 

20. Implementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunky 

21. Inovatívne metódy a formy práce v edukačnej praxi 

22. Jazyková stránka učebníc slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ 

23. Komparácia sociálnej starostlivosti o pracovníkov v slovenskej a zahraničnej firme 

24. Komunikácia s pacientom na JIS 

25. Komunikačná gramotnosť v činnosti sociálneho pracovníka 

26. Koncepcia rozvoja školského zariadenia 

27. Konštantín Veľký 

28. Kultúrno-výchovná činnosť SOŠ so zameraním na zachovanie vlastných národných 

tradícií 

29. Kvalita podnikateľského prostredia a jej vplyv na konkurencieschopnosť podnikov 

30. Kvalita života seniorov v konkrétnom vybratom sociálnom zariadení 

31. Medziregionálne disparity v demografickom vývoji SR a ČR 

32. Metódy tvorivej dramatiky 

33. Monitorovanie spokojnosti zamestnancov v priemyselnom podniku a návrhy na 

zlepšenie 

34. Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie vodičov v medzinárodnej kamiónovej doprave  

35. Motívy a príčiny migrácie pracovnej sily do zahraničia 

36. Možnosti prevencie agresivity detí v materskej škole 

37. Možnosti využitia interaktívnej tabule v predškolskom zariadení 

38. Možnosti využitia liečebnej metódy Ľudmily Mojžišovej vo fyzioterapii  

39. Možnosti vzdelávania v podmienkach samosprávy obce 

40. Náklady a možnosti ich znižovania 

41. Návrh exkurzie pre sociálne predmety – metódy sociálnej práce 



42. Návrh kľúča na určovanie rastlín pre MŠ 

43. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém a úloha malých a stredných 

podnikov pri jej riešení 

44. Nezamestnanosť mladých – závažný sociálnoekonomický problém celej spoločnosti 

45. Norman Foster 

46. Nové marketingové trendy ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku 

47. Obmedzenie výkonu vlastníckeho práva lesných pozemkov 

48. Odborné školstvo v medzivojnovom ČSR 

49. Odpady a ich vplyv na regionálny ekonomický rast 

50. Ošetrovateľstvo ako profesia, determinanty voľby povolania 

51. Plávanie a jeho uplatnenie u detí predškolského veku 

52. Podniková kultúra a jej význam pri získavaní zamestnancov 

53. Povrchové úpravy kovov 

54. Právo na právnu pomoc 

55. Prevencia porúch učenia v predškolskom vzdelávaní 

56. Preventívna starostlivosť o dutinu ústnu u seniorov 

57. Priebeh tzv. katolíckej akcie v Ilavskom dekanáte v roku 1949 

58. Priemysel 4.0, trh práce, zamestnanosť a nezamestnanosť 

59. Príprava podujatia vo verejnej knižnici 

60. Problematika vyrastania mládeže v detských domovoch 

61. Projekt marketingovej komunikácie vo firme Bricol 

62. Proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia a jej využitie pri impingement 

syndróme 

63. Prostriedky rehabilitácie v pooperačnej starostlivosti 

64. Psychická deprivácia v detskom veku 

65. Psychológia obetí trestných činov 

66. Reformy vzdelávacieho systému na Slovensku po roku 1989 

67. Regionálne periodiká a ich uplatnenie na trhu 

68. Renesančná a baroková historická pieseň 

69. Riadenie edukačnej aktivity v materskej škole 

70. Riadenie kvality v organizáciách verejného sektora 

71. Rozpočet vybranej obce a návrhy na zlepšenie jej hospodárenia 

72. Rozvoj sociálnych a personálnych kompetencií detí v predprimárnom vzdelávaní 

73. Scudzovanie zmluvy (zmluvy o prevode vlastníctva) 

74. Skalka, pútnického miesto 

75. Skupiny a ich vplyv na osobnosť z dysfunkčnej rodiny 

76. Skúsenosti sestier s liečbou chronických rán podtlakovou terapiou 

77. Sociálna akceptácia žiakov v inštitucionálnej starostlivosti na primárnom stupni 

vzdelávania 

78. Sociálna dimenzia inklúzie žiakov so zrakovým postihnutím na primárnom stupni 

vzdelávania 

79. Sociálne média a ich vplyv na duševné zdravie 

80. Sociálno-ekonomická analýza vybraného regiónu Slovenska (Trenčiansky kraj) 

81. Somatické vlastnosti top manažéra v porovnaní s majiteľom podniku 

82. Stratégia marketingovej komunikácie v kontexte environmentálnej politiky vybraného 

podniku 

83. Street Photography 



84. Súkromná materská škola a komunikácia s rodičmi 

85. Syndróm vyhorenia u terénnych sociálnych pracovníkov 

86. Šikanovanie na strednej škole 

87. Štúrov opis slovenského slovesa 

88. Thomas Hobbes – Leviathan 

89. Tvorivé metódy vyučovania 

90. Ukrajinský konflikt a jeho dopad na bezpečnosť krajiny vyšehradskej štvorky 

91. Úloha motivácie zamestnancov v slovenskom a zahraničnom výrobnom podniku 

92. Umelecké atribúty rozprávkových textov Ľubomíra Feldeka 

93. Umičov v čase II. svetovej vojny 

94. Uplatnenie aktivizujúcich vyučovacích metód vo výučbe 

95. Vedomosti sestier v starostlivosti o operačné rany 

96. Vladimír Mináč – Zakázané prózy 

97. Vojna očami dieťaťa v knihách Johna Boyna 

98. Vokálne intervencie pre rozvoj komunikačných schopností u osôb s postihnutím 

99. Vplyv učebných pomôcok na výchovno-vzdelávací proces 

100. Vplyv aktívnej vrcholovej športovej aktivity na presadenie sa v strednom manažmente 

podniku 

101. Vplyv cyklického vývoja ekonomiky na hospodárenie podniku 

102. Vplyv sociálnych sietí na interpersonálnu komunikáciu 

103. Vplyv súkromného prevádzkovateľa na pracovné podmienky v prevzatých 

nemocniciach v SR 

104. Využitie bankových produktov vo finančnom riadení podniku 

105. Využitie jumpingu v športe (využitie skákania na malej trampolínke v športe) 

106. Vývoj a aktuálny stav televízneho vysielania pre deti a mládež vo verejnoprávnej 

televízií na Slovensku 

107. Význam a úloha BOZP v podniku 

108. Význam hypotekárneho bankovníctva v riešení problematiky bývania mladých ľudí 

109. Význam študentskej praxe pri získaní prvého zamestnania 

110. Význam technologických centier pre rozvoj regiónov 

111. Význam vody v každodennom živote žiaka primárneho vzdelávania 

112. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť riadenia ľudských zdrojov 

113. Well-being zamestnancov bánk 

114. Zamestnávanie cudzincov tretích krajín v SR 

115. Zážitková pedagogika. Prednosti a limity 

116. Zostavovanie pracovných tímov v nadnárodných spoločnostiach 

117. Zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o označovaní slovenských produktov 

v maloobchodných reťazcoch 


