
Zoznam vytvorených rešerší v roku 2021 

 

1. Alkoholizmus a problém závislosti 

2. Analýza podniku z interného a externého prostredia 

3. Bariérová ošetrovateľská starostlivosť 

4. Bolesť ako ošetrovateľský problém v geriatrii 

5. Cestovanie v období priemyselnej revolúcie 

6. CRM ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti v cestovnom ruchu 

7. Čo bolo pred materskými školami? 

8. Detská kniha ako prostriedok rozvoja slovnej zásoby u detí predškolského veku 

9. Dilemy manželstva a rodiny v súčasných podmienkach spoločnosti 

10. Disciplinárna zodpovednosť štátneho zamestnanca 

11. Dlhodobá nezamestnanosť e jej vplyv na jednotlivca a rodinu 

12. Edukačné potreby pacienta a rodiny pri venóznych ulceráciách predkolenia 

13. Efektivita využitia digitálnych médií v pedagogickej praxi 

14. Fauna ako základný podnet vo výtvarnej výchove v primárnom vzdelávaní 

15. Hodnotenie využitia a viazanosti výrobného faktora práca 

16. Hodnotiace škály v pediatrii 

17. Hodnoty a trávenie voľného času stredoškolskej mládeže vo vybranom podniku 

18. Hospodárska situácia v okrese Trenčín v rokoch 1939-1945 

19. Hry s výtvarnými činnosťami v MŠ 

20. Inovatívne metódy vo vyučovaní odborného vzdelania asistent 

21. Jóga v anglickom jazyku pre deti v predškolskom veku 

22. Komparatívna analýza makroekonomických ukazovateľov SR a Litvy 

23. Kvalita života dieťaťa s atopickou dermatitídou 

24. Malnutrícia u geriatrického pacienta – problém súčasnosti 

25. Manažment marketingovej komunikácie obce 

26. Manažment starostlivosti o pacienta s Covid-19 na chirurgickej klinike FN Trenčín 

27. Mapovanie úrovne ranej gramotnosti u detí v MŠ 

28. Marketingová komunikácia environmentálne orientovaného subjektu v oblasti módy 

29. Marketingové rozhodnutia počas pandémie vo vybranej spoločnosti 

30. Možnosti a limity kurzov kreatívneho písania prózy 

31. Možnosti a formy prevencie sociálno-patologických javov v školách 

32. Možnosti fyzioterapie pri finančných poruchách menštruačného cyklu 

33. Možnosti fyzioterapie pri lymfedéme hornej končatiny 

34. Možnosti zosúladenia rodinného a pracovného života 

35. Muzikogramy v predprimárnom vzdelávaní MŠ 

36. Myšlienkové mapy v profesijnej príprave sestier 

37. Návrh nových foriem online marketingovej komunikácie vybraného elektronického 

obchodu 

38. Návrh stratégie rodinnej firmy 

39. Nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s mozgovými aneurizmami 

40. Odpisovanie a obnova dlhodobého majetku vo výrobnom podniku 

41. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po radikálnej nefrektómii 

42. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zlomeninou tíbie 

43. Pedagogická diagnostika sociálnych vzťahov v predprimárnom vzdelávaní 

44. Personálny manažment a jeho základné východiská s dôrazom na stratégiu riadenia 

45. Podporné a brzdiace faktory vo výučbe žiakov na SŠ 

46. Porovnanie súkromných a verejných MŠ na Slovensku 

47. Postoj katolíckej cirkvi k otázkam ekológie od 2. Vatikánskeho koncilu po súčasnosť 



48. Potenciál práce s príbehom v prostredí MŠ 

49. Používanie encyklopédie v Školskom klube detí 

50. Povinné očkovania na Slovensku 

51. Oxygenoterapia a jej využitie vo fyzioterapii 

52. Poézia Ivana Koleniča 

53. Pracovné prostredie a spokojnosť sestier 

54. Príčiny a dôsledky straty domova ľudí a možnosti krízovej intervencie 

55. Princíp kontrastu v žánri románu s témou Veľkej vlasteneckej vojny (J. Bondarev, V. 

Bykov) 

56. Profesia špeciálneho pedagóga v podmienkach špeciálne ZŠ a poradenského 

zariadenia 

57. Projektové vyučovanie na rozvoj kľúčových kompetencií v SOŠ 

58. Pronominá – ich slovnodruhová charakteristika a textotvorná funkcia 

59. Psychická záťaž žiakov SZŠ počas ošetrovateľskej praxe 

60. Psychosociálne aspekty používania smartfónov na utváranie identity pubescenta 

61. Reálie fungovania samosprávy vybranej obce do 500 obyvateľov v Trenčianskom kraji 

62. Renesančný meštiansky dom – Nádašdyovec v Novom Meste nad Váhom 

63. Riziko narušenia integrity kože u pacienta ako ošetrovateľským problém 

64. Riziko pádu u seniorov v komunite  

65. Rizikové správanie adolescentov v súvislosti s osobitosťami rodinného prostredia 

66. Rozvoj kognitívnych procesov myslenia na 1. stupni ZŠ 

67. Sledovanie chybovosti vybraných výrobkov pri kontrole kvality 

68. Smrť ako právna skutočnosť v pracovnom práve 

69. Spolupráca HaZZ a DHZO pri dopravných nehodách 

70. Spôsoby zvládania pracovného stresu 

71. Stresový profil a kvalita profesijného života u zdravotníckych pracovníkov 

72. Systém odmeňovania vo vybranom podniku 

73. Systém ošetrovateľskej starostlivosti v pôsobnosti miest a obcí 

74. Škola chrbta pri bolestiach v driekovej oblasti 

75. Špecifické zobrazenie zvieraťa vo výtvarnom prejave detí v MŠ 

76. Terapia ako prostriedok zvyšovania kvality života seniorov 

77. Testovanie T5 žiakov na základnej škole 

78. Trenčianske Mitice 

79. Trendy na trhu práce z hľadiska odvetvovej štruktúry hospodárstva 

80. Trendy v migrácii zdravotníckych pracovníkov medzi USA/Kanada a EÚ 

81. Trendy vo vývoji digitálnych zručností obyvateľov SR 

82. Tvorba a použitie sociálneho fondu v podniku 

83. Úloha úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri skončení pracovného pomeru 

84. Vedenie účtovníctva v elektronickom prostredí 

85. Verejná správa vo vybraných krajinách EÚ 

86. Voľnočasové aktivity seniorov z pohľadu sociálneho pracovníka 

87. Vplyv a výhody použitia podnikových informačných systémov vo vybranej 

spoločnosti 

88. Vplyv dohovoru o biologickej diverzite na právnu úpravu životného prostredia na 

Slovensku 

89. Vplyv mobilizačných cvičení na zlepšenie pohyblivosti bedrového kĺbu u vzpieračov 

90. Vplyv pandémie COVID-19 na trh práce v regiónoch SR 

91. Vplyv pandémie na vybraný podnik cestovného ruchu na Slovensku 

92. Vplyv voľného času na prospech žiakov SOŠ 



93. Výhody a nevýhody podnikania v oblasti Multi Level Marketingu (návrh učebnej 

pomôcky) 

94. Výskyt mobbingu u učiteľov na SŠ 

95. Vysokoškolské vzdelávanie v odbore sociálna práca na Slovensku-novodobá história 

96. Vyučovanie žiakov s autizmom v homogénnej triede 

97. Využitie dobrovoľných hasičských zborov obcí pri rýchlo sa šíriacej nákaze 

98. Využitie informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve 

99. Využitie spinálneho cvičenia pri nešpecifických bolestiach chrbta 

100. Vzdelanostné a inovačné zdroje a bariéry ekonomického rastu v SR 

101. Vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou na Slovensku 

a v Brezolupoch 

102. Vzťah medzi preferovanými hodnotami a ašpiráciami u adolescentov 

103. Záujmy, názory, postoje žiakov ZŠ k telesnej a športovej výchove a k pohybovým 

aktivitám 

104. Zisťovanie postojov budúcich učiteľov MŠ na využívanie IKT v pedagogickej praxi 

105. Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy proti nezákonnému 

odpočúvaniu 

106. Žiacka agresia a možnosti jej prevencie v podmienkach SŠ 


