Výsledky prihlasovania na vedenie bc. prác
na Katedre regionálnej geografie
akademický rok
2015/2016

Žiadame akceptovaných uchádzačov, aby v čo najkratšom čase kontaktovali
svojich školiteľov a dohodli sa na podrobnostiach zadania bc. prác z dôvodu
neskoršieho vypracovania zadávacích listov do systému AIS.
Témy bakalárskych prác - Katedra regionálnej geografie, o. a p. k. 2016/17
.

prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

Identifikácia hlavných faktorov rozvoja
regiónu
Identifikácia hlavných faktorov rozvoja
regiónu - Vranov nad Topľou
Význam vinohradníctva a vinárstva pre
rozvoj vybraného regiónu/obce
Analýza potenciálu regiónu z hľadiska
rozvoja cestovného ruchu
Analýza potenciálu regiónu z hľadiska
rozvoja cestovného ruchu
Analýza potenciálu regiónu z hľadiska
rozvoja cestovného ruchu
Transformácia vybraného regiónu s
rozptýleným osídlením
Analýza endogénneho potenciálu regiónu z
hľadiska možností jeho rozvoja
Analýza vplyvu transformačných procesov
na rozvoj regiónu
Téma podľa dohody so školiteľom
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Vybrané geografické aspekty štátu
z Ameriky – zhodnotenie jeho potenciálu
Vybrané geografické aspekty Gruzínska –
zhodnotenie jeho potenciálu
Vplyv vybratej pamiatky UNESCO na rozvoj
regiónu - Mccheta
Vplyv vybratej pamiatky UNESCO na rozvoj
regiónu
Geografické osobitosti štátov EÚ a ich
porovnanie
Geografické osobitosti štátov EÚ a ich
porovnanie
Hierarchizácia geografických danosti
vybratých slovenských miest a ich
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Peter
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Lajda

Peter
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Izrael

Jakub

ZRR

Cíbiková

Katarína

ZRR

Izrael

Jakub

ZRR

akcept

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Aplikovaný geografický výskum
kvantitatívnymi metódami na príklade
malého územia
Transformačné procesy na príklade
mestského alebo vidieckeho sídla
Obnoviteľné zdroje energie – geografické
aspekty využiteľnosti
Kováčiková
Obnoviteľné zdroje energie – geografické
aspekty využiteľnosti
Hudák
Migrácia medzi vybratým štátom z
východnej Európy a Slovenskom
Geografické dôsledky nedostatku vody vo
vybratých regiónoch Zeme
Hudák

Lívia

ZRR

Miroslav

ZRR

Miroslav

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Téma podľa dohody so školiteľom
.
plný stav

doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Rozvoj regiónu v kontexte exogénnych
faktorov (eurofondov a zdrojov iných
rozvojových programov; na príklade
Rozvoj regiónu v kontexte exogénnych
faktorov (eurofondov a zdrojov iných
rozvojových programov; na príklade
vybraného regiónu)
Rozvoj vidieckeho regiónu kontexte
exogénnych faktorov (eurofondov a
zdrojov iných rozvojových programov;
na príklade vybraného regiónu)
Rozvoj regiónu (alebo vidieckeho regiónu
podľa výberu ) v kontexte endogénnych
Nezamestnanosť a trh práce na príklade
vybraného regiónu

Knotková

Nora

ZRR
Kollárová

Hornáková

Adela

Salajová

Katarína

Nezamestnanosť a trh práce na príklade
vybraného regiónu
Kollárová
Suburbanizácia Bratislavy v slovenskoRybanská
rakúskom / alebo slovensko-maďarskom
prihraničnom regióne (podľa výberu
Vodná cesta Malý Dunaj – región
Hubková
prímestskej rekreácie Bratislavy
Vodná cesta Malý Dunaj – región
Mrkvík
prímestskej rekreácie Bratislavy možnosti vytvorenia produktu CR "Malý
Rozvoj agroturizmu v BA kraji - podpora
Mrkvík
malých a stredných podnikov, miest a obcí
Význam marketingu v rozvoji územia (na
Šmotláková
príklade vybraného regiónu,

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Adela
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Nezamestnanosť a trh práce na príklade
Barátová
vybraného regiónu

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom
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upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom
upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom
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Téma po dohode so školiteľom
.
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doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Enklávy a poloenklávy - geografická analýza
vybraného politického celku (štátu,
Šantavý

Enklávy a poloenklávy - geografická
analýza vybraného politického celku
(štátu,

plný stav
Jakub

ZRR

Trnková

Mária

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom
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Sobeková
Knotková

Stanislava
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ZRR
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Historickogeografická analýza vybraných
aspektov socioekonomického vývoja
Analýza vybraného etnicko-náboženského
konfliktu, resp. jeho dôsledkov (po dohode
Priestorové dimenzie zahraničnej
politiky SR
Vybrané aspekty historicko-geografického
vývoja vybranej
národnostnej menšiny na
Analýza
vybraného
hraničného/teritoriálneho sporu
(neuznaných území), prípadne
Líbya od pádu Kaddáfího po súčasnosť

Rozvoj cestovného ruchu vo vybranej
krajine (skupine krajín) v závislosti od ich
politicko-geografického vývoja
Čínska diaspora vo vybranej časti sveta
Aby sa Burundi nestalo Rwandou - analýza
medzinárodného úsilia o prevenciu
konfliktu a genocídy v Burundi (2015-16)
Súčasný stav diaspóry Židov vo svete
Téma po dohode zo školiteľom

.
.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
Fragmentácia maloobchodu v urbánnom
prostredí
Maloobchod v pohraničných regiónoch
Regionálne dimenzie školstva vo vybranom
regióne
Rozšírenie nádorových ochorení vo
vybranom regióne
Rozšírenie nádorových ochorení vo
vybranom regióne
Téma po dohode so školiteľom

Drobná

Karolína

ZRR

Smiček

Peter

ZRR

RNDr. Tibor Blažík, PhD.
Vybraný štát- politicko-geografická analýza Barátová
Hospodársky vývoj vo vybranej pobaltskej
krajine (Litva, Estónsko)
Trnková
Hospodársky vývoj vo vybranej pobaltskej
krajine - Estónsko
Bartoňová
Charakteristika vybranej svetovej metropoly
Ázie, jej špecifiká
Stacho
Charakteristika vybranej svetovej
metropoly Ázie, jej špecifiká

Suchovská

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom
upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

.
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Michaela
ZRR
Mária

ZRR

Silvia

ZRR

Šimon

ZRR

Dominika

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Charakteristika vybranej svetovej metropoly
Ázie, jej špecifiká
Charakteristika vybranej svetovej metropoly
Ázie, jej špecifiká
Charakteristika vybranej svetovej metropoly
Ázie, jej špecifiká
Charakteristika vybranej svetovej metropoly
Ázie, jej špecifiká

Separatistické a autonomistické tendencie
vo vybranej krajine sveta
Schengenský priestor, jeho vývoj a
perspektívy
Schengenský priestor, jeho vývoj a
perspektívy
Téma po dohode so školiteľom (niečo s
ruskými regiónmi, prípadne bývalé sov.
soc. republiky, char. miest alebo dopravné
Demogeografická charakteristika Rakúska
YPJ: Kurdské ženské jednotky bohijúce
proti ISISU: Zápas o vlastný štát a rodovú
rovnosť (separatistické a autonomistické
RNDr. Karol Kasala, PhD.
Témy podľa dohody so školiteľom
Komplexná regionálnogeografická
charakteristika vybranej lokality (obce) SR
Identita vybranej lokality (obce) SR
Ekonomická transformácia vybranej
lokality (obce) SR
Predpoklady ekonomického a sociálneho
rozvoja vybranej lokality (obce) SR
Predpoklady ekonomického a sociálneho
rozvoja vybranej lokality (obce) SR
Komunitný a lokálny rozvoj v SR: príklad
konkrétnej vybranej lokality
Geografické aspekty rozvoja
novoindustrializovaných krajín Ázie (Lat.
Ameriky)
Komunitný a lokálny rozvoj (resp. trvalo
udržateľný rozvoj) v krajinách Tretieho
Predpoklady ekonomického a sociálneho
rozvoja vybraného štátu (regiónu) sveta
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.
Geografická analýza vybraných obcí v
suburbánnej zóne
Geografická analýza vybraného
periférneho rurálneho regiónu
Geografická analýza vzťahu mesto-zázemie
na vybranom príklade
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Brišová
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upresniť tému
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MAGE akcept školiteľom

Hudák

Miroslav

ZRR
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Geografická analýza vymierajúcich malých
rurálnych komunít
Geografická analýza územia s rozptýleným
osídlením
Geografická analýza vybraného štátu alebo
regiónu - Gruzínsko
Geografická analýza vybraného štátu alebo
regiónu
Geografická analýza vybraného štátu alebo
regiónu
Geografická analýza vybraného štátu alebo
regiónu
Geografická analýza vybraného problému
vo svete
Geografická analýza vybraného problému
vo svete

Londáková
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Suchovská
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Bartoňová
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Barátová
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Silvia
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Barátová
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RNDr. Angelika Švecová, PhD.
Úloha Miestnych akčných skupín v
regionálnom rozvoji
Analýza cezhraničnej spolupráce vo
vybranom regióne
Londáková
Analýza regionálneho trhu práce
Dopad populačného vývoja na rozvoj obce,
mesta, regiónu

Kristína

ZRR

Analýza plnenia cieľov Európa 2020 na
Slovensku
Podpora rozvoja environmentálnej
infraštruktúry na Slovensku v kontexte
kohéznej
Podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky
na Slovensku v kontexte kohéznej politik

Téma po dohode so školiteľom
.
plný stav

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
Transformácia vybraného mesta alebo
vidieckej obce Slovenskej republiky (Českej
republiky) po roku 1989 so zameraním na
zmeny v jeho priestorovej štruktúre.
Komplexná regionálno-geografická analýza
vybraného regiónu so zameraním na
špecifikum regiónu (regióny Slovenska,
Európy, Ázie, bývalého ZSSR).
Komplexná regionálno-geografická analýza
vybraného regiónu so zameraním na
špecifikum regiónu (regióny Slovenska,
Európy, Ázie, bývalého ZSSR).
Historickogeografický prierez rozvoja a
transformácia vybraného horského
regiónu (Slovenska, Európy)
Európske súostrovia - Kanárske o.
Bývalé štrkoviská a ich súčasné a
perspektívne využitie

Vargová

Lucia

MAGE

Rybanská

Veronika

ZRR

Kubaská

Lívia

BIGE

Danková
Šmotláková

Dominika
Viktória

Hubková

Veronika

upresniť tému
po dohode so
GEAJ akcept školiteľom
ZRR
upresniť tému
po dohode so
ZRR
akcept školiteľom

Špecificky orientované druhy
cestovného ruchu (vo vybranom
regióne)
Špecificky orientované druhy
cestovného ruchu (vo vybranom
regióne)
Návrh lokality zosobňujúcej charakter
vybraného
regiónu
na Zoznam
svetového
Návrh náučného
chodníka
vo vybranom
regióne
Kapacita a dostupnosť predškolských
zariadení vo vybranom regióne SR v
porovnaní s demografickou situáciou
Diaľková turistická trasa a jej využitie v
CR
Téma po dohode so školiteľom
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po dohode so
akcept školiteľom

.
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Mgr. Rastislav Cákoci
Interakcia Slovenska a vybranej krajiny v
kontexte cestovného ruchu
Raždík
Interakcia Slovenska a Veľkej Británie v
kontexte cestovného ruchu
Líšková

Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v
kontexte cestovného ruchu

upresniť tému
po dohode so
ZRR
akcept školiteľom
upresniť tému
po dohode so
MAGE akcept školiteľom

Cibáková

Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v
kontexte cestovného ruchu
Cíbiková
Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v
kontexte cestovného ruchu
Bartoňová
Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v
kontexte cestovného ruchu
Barátová
Hodnotenie nelegálneho ubytovania vo
vybranom regióne na Slovensku
Interakcia Slovenska a Veľkej Británie v
kontexte cestovného ruchu

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Miloš

ZRR

Kristína

GEAJ akcept

Eva

ZRR

Katarína

ZRR

Silvia

ZRR

Michaela

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom
upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom
upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

.
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Mgr. Anna Máriássyová
Historicko-geografická analýza zmien
krajiny vo vybranom území
Historicko-geografická analýza vývoja
obyvateľstva vo vybranom území
Identifikácia reliktných prvkov krajiny vo
vybranom území

Afrika ako nový trh – politicko-geografická
Šebeňová
analýza zahraničných investícií na
Svetový obchod s potravinami –
Kováčiková
geografická analýza
Porovnanie endogénnych faktorov rozvoja
vo vybraných krajinách Subsaharskej
Téma po dohode so školiteľom
(Historicko-geografický vývoj krajín
Blízkeho východu a Južnej Ameriky so

Salajová

Jana

ZRR

Lívia

ZRR

Katarína

ZRR

akcept

akcept

Mgr. Peter Barlík
Návrh systému integrovanej dopravy v
zázemí vybraného krajského mesta -

.
.

Šantavý

Jakub

ZRR

akcept

Priestorová dostupnosť služieb vo
vybranom regióne.
Téma po dohode so školiteľom.

Mgr. Kristína Bilková
Špecifické nákupné správanie spotrebiteľov
vDelimitácia
nákupnýchnákupných
centrách zón vo vybranom

.
.

meste
Problém potravinových púští vo vybranom
regióne
Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Lukáš Karlík
Analýza zmien využívania vinohradníckych
plôch vo vybranom vinohradníckom rajóne.
Historicko-geografická analýza vybranej
vinohradníckej oblasti zameraná na
hodnotenie rajonizácie vinohradov
Téma po dohode so školiteľom
Plán využitia národnej kultúrnej pamiatky Šmotláková Viktória
kaštieľa v Malinove
Mgr. Michal Gazda
Demografický vývoj periférneho/
marginálneho FMR
Téma po dohode so školiteľom

.
.

ZRR

akcept

.
.

Študenti, ktorí sa v prvom kole neumiestnili u vybraných školiteľov, podobne ako tí, ktorí si nepodali prihlášky
včas, môžu osloviť individuálne školiteľov s voľnými kapacitami.

Všetkých študentov aj akceptovaných dôrazne vyzývame, aby sa kontaktovali so svojimi školiteľmi
ohľadom ďalšieho postupu.

