Výsledky prihlasovania na vedenie bc. prác
akademický rok
2017/2018
Žiadame akceptovaných uchádzačov, aby v čo najkratšom čase kontaktovali svojich
Témy bakalárskych prác - Katedra regionálnej geografie, o. a p. k. 2017/18
.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Vybrané geografické aspekty štátu z
Ameriky – zhodnotenie jeho potenciálu
Vybrané geografické aspekty štátu
Kalifornia

Babincová

Zdenka

ZRR

Kováčová

Alena

ZRR

Kutejová

Dominika

ZRR

Vplyv vybratej pamiatky UNESCO na
rozvoj regiónu (Napríklad Drevené
kostoly v slovenskej časti karpatského
oblasti a ich vplyv na rozvoj regiónu)
Geografické osobitosti štátov EÚ a ich
porovnanie (napr. porovnanie
cestovného ruchu Islandu a Slovenska)
Hierarchizácia geografických danosti
vybratých slovenských miest a ich
komparácia (napr. Vyhodnotenie a
vytvorenie zoznamu najzaujímavejších
sídel Slovenska z hľadiska kultúry, športu
a i.)
Aplikovaný geografický výskum
kvantitatívnymi metódami na príklade
malého územia (napr. výskum atraktivity
sídla (Malinovo) z hľadiska cestovného
ruchu)
Transformačné procesy na príklade
mestského alebo vidieckeho sídla (napr.
zmeny využitia zeme vo vybranom
regióne)
Obnoviteľné zdroje energie –
geografické aspekty využiteľnosti (napr.
Využitie termálnej energie v regióne
Karpát)
Svätojakubská cesta na Slovensku,
charakteristika vybratého úseku cesty a
jej kultúrnohistorických aspektov
Geografické dôsledky nedostatku
potravín vo vybratých regiónoch Zeme
Téma po dohode s vedúcim práce

akcept

.
plný stav

doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Malé a stredné podnikanie –
významný faktor rozvoja regiónov na
Slovensku (teoretické východiská,
Fabianová
aplikácia na príklade vybraného
regiónu / mikroregiónu) - okres Prešov

Nora

Malé a stredné podnikanie – významný
faktor rozvoja regiónov na Slovensku
(teoretické východiská, aplikácia na
príklade vybraného regiónu /
mikroregiónu) - okres Banská Bystrica

Varhaňovská

Dominika

Význam ekonomického subjektu
Svijany pre rozvoj mesta Hlohovec a
jeho zázemia

Čuláková

Analýza predpokladov regiónu v
kontexte rozvoja cestovného ruchu
(teoretické východiská, aplikácia na
príklade vybraného regiónu) - Orava

Škradová

ZRR

akcept

ZRR
Katarína

ZRR

akcept

ZRR

akcept

Paulína

Analýza predpokladov regiónu v kontexte
rozvoja cestovného ruchu (teoretické
Jamborová
východiská, aplikácia na príklade
vybraného regiónu)

Kristína

Analýza predpokladov regiónu v kontexte
rozvoja cestovného ruchu (teoretické
Chovan
východiská, aplikácia na príklade
vybraného regiónu) - Orava/Liptov

Michal

ZRR

ZRR

Integrovaný prístup - nový fenomén
regionálnej politiky (teoretické prístupy /
aplikácia na príklade vybraného regiónu)
Miestne akčné skupiny - inštitucionálne
prvky modernej regionálnej politiky
(teoretické východiská / aplikácia na
príklade vybraného regiónu)
Partnerstvo ako fenomén rozvoja
regiónu (teoretické prístupy / aplikácia Ficová
na príklade vybraného regiónu)
Nové výzvy regionálnej politiky EÚ 20142020
Marginálne skupiny obyvateľstva a
sociálna exklúzia (na príklade SR /
vybraných krajín EÚ)
Vodná cesta Malý Dunaj – región
prímestskej rekreácie Bratislavy možnosti vytvorenia produktu CR "Malý
Dunaj" na území SR
Rozvoj agroturizmu v BA kraji - podpora
malých a stredných podnikov, miest a
obcí
Význam marketingu v rozvoji územia (na
príklade vybraného regiónu,
samosprávneho kraja a i.)

Daniela

ZRR

akcept

Téma po dohode so školiteľom

Aplikácia štrukturálnych fondov EÚ v
kontexte regiónu Orava

Lorencová

Dominika

Folajtárová

Rebeka

ZRR

akcept

Lukáč

Martin

ZRR

akcept

Vybrané aspekty historicko-geografického
vývoja vybranej národnostnej menšiny na
území Slovenska alebo jeho časti,
prípadne analýza vybranej menšiny v
zahraničí
Analýza vybraného
hraničného/teritoriálneho sporu
(neuznaných území), prípadne skupiny
sporov so zameraním na analýzu
dôsledkov tohto sporu a jeho súčasný
stav
Zeman

Ľubomír

ZRR

Fenomén kolabujúceho štátu/štátov –
aktuálna a reálna politická mapa
vybranej časti Zeme.

Katarína

BIGE

akcept

Klaudia

ZRR

akcept

Michal

ZRR

Simona

ZRR

ZRR
.
plný stav

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Enklávy a poloenklávy - geografická
analýza vybraného politického celku
(štátu, závislého územia, časti štátu) so
zameraním na jeho špecifiká

Historickogeografická analýza
vybraných aspektov
socioekonomického vývoja vybraného
historického regiónu/sídla Slovenska
(Vrbové)
Historicko-geografický vývoj obce
Šenkvice s dôrazom na perspektívy
rozvoja obce v suburbánnom procese
Bratislavy

akcept

Analýza vybraného etnickonáboženského konfliktu, resp. jeho
dôsledkov (po dohode s vedúcim práce)

Porubská

Rozvoj cestovného ruchu vo vybranej
krajine (skupine krajín) v závislosti od
ich politicko-geografického vývoja Východné Stredomorie
Glittová

Rozvoj cestovného ruchu vo vybranej
krajine (skupine krajín) v závislosti od ich
politicko-geografického vývoja
Chovan
Téma po dohode s vedúcim práce
Kazachstan ako surovinová veľmoc
Vanišová
doc. RNDr. František Križan, PhD.
Fragmentácia maloobchodu v urbánnom
prostredí

.
.

akcept

Maloobchod v pohraničných regiónoch
Nákupné správanie vybranej skupiny
spotrebiteľov (seniori, tínedžeri)
Regionálne dimenzie školstva vo
vybranom regióne
Rozšírenie nádorových ochorení vo
vybranom regióne
Téma po dohode s vedúcim práce

Glittová

Klaudia

.
plný stav

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

Separatistické a autonomistické
tendencie vo vybranej krajine sveta

Separatistické a autonomistické
tendencie vo vybranej krajine sveta
Schengenský priestor, jeho vývoj a
perspektívy

Téma po dohode s vedúcim práce

RNDr. Karol Kasala, PhD.
Komplexná regionálnogeografická
charakteristika vybranej lokality (obce)
SR
Identita vybranej lokality (obce) SR
Ekonomická transformácia vybranej
lokality (obce) SR

ZRR

Zeman

Valková

Lucia

ZRR

Simona

ZRR

Ľubomír

Lucia

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Tibenský

Martin

ZRR
.
.

Varhaňovská

Dominika

ZRR

Simona

ZRR

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)
Vanišová
Komunitný a lokálny rozvoj (resp. trvalo
udržateľný rozvoj) v krajinách Tretieho
sveta

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

akcept

Predpoklady ekonomického a sociálneho
rozvoja vybraného štátu (regiónu) sveta
Téma po dohode s vedúcim práce
(Japonsko)
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.
Geografická analýza vybraných obcí v
suburbánnej zóne
Geografická analýza vybraného
periférneho rurálneho regiónu
Geografická analýza vzťahu mestozázemie na vybranom príklade
Geografická analýza vymierajúcich
malých rurálnych komunít
Geografická analýza územia s
rozptýleným osídlením
Geografická analýza vybraného štátu
alebo regiónu
Geografická analýza vybraného štátu
alebo regiónu
Geografická analýza vybraného
problému vo svete

Téma po dohode s vedúcim práce

Lecký

Juraj

Kerpánová

Katarína
Alexandra

ZRR

Folajtárová

Rebeka

ZRR

Valková

Lucia

ZRR

Štrbová

Simona

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.

BIGE

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

.
.

RNDr. Angelika Švecová, PhD.
Priestorové rozmiestnenie sociálnych
služieb vo vybranom regióne
Brantálová
Význam malých a stredných podnikov vo
vybranom regióne (Orava)
Lorencová
Využívanie finančných prostriedkov EU v
oblasti životného prostredia vo vybranom
regióne (Orava)
Lorencová
Analýza cezhraničnej spolupráce vo
vybranom regióne
Dopad populačného vývoja na rozvoj
obce, mesta, regiónu
Téma po dohode s vedúcim práce

ZRR
.
.

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Denisa

ZRR

Dominika

ZRR

Dominika

ZRR

.
.

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Transformácia vybraného mesta alebo
vidieckej obce Slovenskej republiky
(Českej republiky) po roku 1989 so
zameraním na zmeny v sociálnodemografickej sfére.
Komplexná regionálno-geografická
analýza vybraného regiónu so zameraním
na špecifikum regiónu (Škótsko/Algarve) Kutejová
Komplexná regionálno-geografická
analýza vybraného regiónu so zameraním
na špecifikum regiónu (regióny
Slovenska, Európy, Ázie, bývalého
ZSSR).
Kováčová
Komplexná regionálno-geografická
analýza vybraného európskeho
súostrovia
Komplexná regionálno-geografická
analýza vybraného regiónu so
zameraním na špecifikum regiónu
(Región Apúlia - Taliansko).
Historickogeografický prierez rozvoja a
transformácia vybraného horského
regiónu (Slovenska, Európy)
Geografická charakteristika vybraného
európskeho súostrovia
Bývalé štrkoviská a ich súčasné a
perspektívne využitie

Kováčová

Adámik

Špecificky orientované druhy cestovného
ruchu (vo vybranom regióne)
Analýza potenciálu regiónu z hľadiska
rozvoja cestovného ruchu alebo
voľnočasových aktivít
Ficová
Návrh náučného chodníka vo vybranom
regióne
Téma po dohode s vedúcim práce
Téma po dohode s vedúcim práce Vodné dielo Gabčíkovo - zmena
prostredia a zásahy v okolí
Kutejová

Dominika

ZRR

Alena

ZRR

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Martin

ZRR

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Daniela

ZRR

Dominika

ZRR
.
.

akcept

ZRR

akcept

Alena

Mgr. Martin Šveda, PhD.
Transformácia zázemia miest pod
vplyvom suburbanizácie.
Život v suburbiu - prípadová štúdia
vybranej obce s dôrazom na sociálne
aspekty suburbanizácie
Zmeny v sociálno-priestorovej štruktúre
zázemia Bratislavy

Rezidenčná mobilita vo vybranom
mestskom regióne
Cenová mapa nehnuteľností v
kontexte sociálno-priestorovej
diferenciácie

Kerpánová

Katarína
Alexandra

Transformácia sídelnej štruktúry – jej
sociálne, ekonomické a environmentálne
dôsledky.
Zmeny v časovo-priestorovom správaní
obyvateľstva pod vplyvom informačnokomunikačných technológií.
Brantálová
Denisa
Téma po dohode s vedúcim práce
Téma po dohode s vedúcim práce Zmeny v sociálnom prostredí v
Zahradníčkov
suburbánnej zóne Bratislavy
á
Mária

Mgr. Rastislav Cákoci
Interakcia Slovenska a vybranej krajiny v
kontexte cestovného ruchu
Jamborová
Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v
kontexte cestovného ruchu
Varhaňovská

ZRR

ZRR
.
.

Kristína

ZRR

Dominika

ZRR

Hodnotenie obrazu vybraného regiónu
v kontexte cestovného ruchu
Jamborová

Kristína

ZRR

Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v
Valková
kontexte cestovného ruchu

Lucia

ZRR

Michal

ZRR

akcept

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Hodnotenie nelegálneho ubytovania vo
vybranom regióne na Slovensku
Analýza cestovného ruchu v regióne
Liptov

Chovan

RNDr. 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

Mgr. Michal Gazda
Demografická analýza vybraného
funkčného mestského regiónu.

Gonda

Adam

ZRR

Gonda

Adam

ZRR
.
.

Analýza cestovného ruchu s využitím
konceptu priestorovej autokorelácie.
Téma po dohode so školiteľom

RNDr. Anton Kasagranda, PhD.
Destinačný manažment a činnosť
miestnych aktérov vo vybranom
stredisku cestovného ruchu
Návrh produktu cestovného ruchu vo
vybranom stredisku (prípadne regióne,
destinácii..) CR

akcept

.
.

.
.

upresniť tému
po dohode so
akcept školiteľom

Vybraný typ cestovného ruchu na
Slovensku a jeho priestorové špecifiká
Cezhraničná spolupráca a možnosti
rozvoja CR na pohraničí vybraných štátov
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

