Výsledky prihlasovania na vedenie bc. prác
na Katedre regionálnej geografie, o. a p. k.
akademický rok
2018/2019
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.
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Geografické osobitosti štátov EÚ a ich
porovnanie (napr. porovnanie
cestovného ruchu Islandu a
Slovenska)
Rigóová
Hierarchizácia geografických danosti
vybratých slovenských miest a ich
komparácia (napr. Vyhodnotenie a
vytvorenie zoznamu najzaujímavejších
sídel Slovenska z hľadiska športu a i.)
Štefanička

Martina

ZRR

akcept

Dominik

upMAGE

Obnoviteľné zdroje energie – geografické
aspekty využiteľnosti (napr. Využitie
termálnej energie v regióne Karpát)
Opravil

Šimon

ZRR

Svätojakubská cesta na Slovensku,
charakteristika vybratého úseku cesty
a jej kultúrnohistorických aspektov
Hudák

Ondrej

ZRR

akcept

Geografické dôsledky nedostatku
potravín vo vybratých regiónoch Zeme Pileková

Mária

ZRR

akcept

Porovnanie CR Slovenska a Maďarska Németh

Roland

ZRR

akcept

doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Transformácia regiónu v kontexte
aplikácie exogénnych rozvojových
zdrojov (eurofondov a iných (ne)finančných zdrojov; teoretické
východiská, aplikácia na príklade
vybraného regiónu)

Šelepská

Zuzana

ZRR

akcept

Miestne akčné skupiny inštitucionálne prvky modernej
regionálnej politiky (teoretické
východiská / aplikácia na príklade
vybraného regiónu)

Mileová

Lucia

ZRR

akcept

Partnerstvo ako fenomén rozvoja
regiónu (na príklade vybraného,
prípadne cezhraničného regiónu;
teoretické prístupy / aplikácia na
príklade vybraného regiónu)

Pallová

Romana

ZRR

akcept

Partnerstvo ako fenomén rozvoja regiónu
(na príklade vybraného, prípadne
cezhraničného regiónu; teoretické
prístupy / aplikácia na príklade vybraného
regiónu)
Vaško
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Analýza vybraného etnickonáboženského konfliktu, resp. jeho
dôsledkov (po dohode s vedúcim
práce)
doc. RNDr. František Križan, PhD.
Fragmentácia maloobchodu v
urbánnom prostredí
Téma po dohode s vedúcim práce
RNDr. Tibor Blažík, PhD.
Charakteristika vybranej svetovej
metropoly Ázie, jej špecifiká

Martin

ZRR

Michaela

ZRR

akcept

Opravil
Babalová

Šimon
Tatiana

ZRR
ZRR

akcept

Pavle

Richard

ZRR

akcept

Patrícia

upBIGE

Lucia

upBIGE

Daniela

upBIGE

Vaško

Martin

ZRR

akcept

Marková

Michaela

upGEAJ

akcept

Salajka

Lumír

ZRR

Salajka

Lumír

ZRR

Pavle
Németh

Richard
Roland

ZRR
ZRR

Čavojská
.

RNDr. Karol Kasala, PhD.
Komplexná regionálnogeografická
charakteristika vybranej lokality (obce) SR
- Okres Čadca - Raková
Krištofíková
Komplexná regionálnogeografická
charakteristika vybranej lokality (obce)
SR - Okres Čadca - Raková
Kažimirová
Identita vybranej lokality (obce) SR Oravská Jasenica
Žofajová
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.
Geografická analýza vzťahu mestozázemie na vybranom príklade
Geografická analýza vybraného štátu
alebo regiónu
Geografická analýza vybraného štátu
alebo regiónu
Geografická analýza vybraného
problému vo svete
RNDr. Angelika Švecová, PhD.
Transformácia bývalých štrkovísk na
rekreačno-športové účely v okolí
Bratislavy
Rekreačná vodná cesta Malý Dunaj
Využívanie obnoviteľných zdrojov
energie vo vybranom regióne
Kreatívny priemysel a jeho dopad na
regionálny rozvoj
RNDr. Katarína Danielová, PhD.

akcept

akcept

Draganovský Juraj

ZRR

akcept

Babalová

ZRR

akcept

Tatiana

Transformácia vybraného mesta alebo
vidieckej obce Slovenskej republiky
(Českej republiky) po roku 1989 so
zameraním na zmeny v jeho priestorovej
štruktúre.
Vaško
Transformácia vybraného mesta alebo
vidieckej obce Slovenskej republiky Orava - Oravská Jasenica
Žofajová
Komplexná regionálno-geografická
analýza vybraného regiónu so
zameraním na špecifikum regiónu
(regióny Slovenska, Európy, Ázie,
bývalého ZSSR).
Ješková
Komplexná regionálno-geografická
analýza vybraného regiónu so
zameraním na špecifikum regiónu
(regióny Slovenska, Európy, Ázie,
bývalého ZSSR). - Kysuce
Krištofíková
Komplexná regionálno-geografická
analýza vybraného regiónu so zameraním
na špecifikum regiónu (regióny
Slovenska, Európy, Ázie, bývalého
ZSSR). - Kysuce
Čavojská
Mgr. Martin Šveda, PhD.
Transformácia zázemia miest pod
vplyvom suburbanizácie.

Vaško

Martin

ZRR

Daniela

upBIGE

akcept

Veronika

ZRR

akcept

Patrícia

upBIGE

akcept

Michaela

ZRR

Martin

ZRR

akcept

ZRR

akcept

upGEAJ

akcept

upGENJ

akcept

Mgr. Michala Sládeková, PhD.
Mgr. Rastislav Cákoci
Hodnotenie obrazu vybraného regiónu
v kontexte cestovného ruchu
Blahutiaková Nikoleta
Hodnotenie obrazu vybraného regiónu
v kontexte cestovného ruchu
Marková
Michaela
Hodnotenie obrazu vybraného regiónu
v kontexte cestovného ruchu
(Salzkammergut)
Korimčáková Barbora
Hodnotenie obrazu vybraného regiónu v
kontexte cestovného ruchu (chcel by sa
zamerať na šport, prípadne na niečo iné,
ak sá dá oblasť športu)
Štefanička
Dominik

upMAGE

Mgr. Michal Gazda
Mgr. Michal Hladký
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 akceptovaných študentov dôrazne vyzývame, aby sa kontaktovali so svojimi
školiteľmi ohľadom ďalšieho postupu - ešte pred letnými prázdninami!!!

