Zoznam vypracovaných rešerší v roku 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hypotonia
Aktívna politika trhu práce
Alergény orechov
Analýza a komparácia kompetencií sestier vo vybraných štátoch EÚ
Analýza činnosti obecného zastupiteľstva vo vybranej obci na Slovensku
Analýza kontinuálneho vzdelávania zameraného na telesnú a športovú výchovu
v primárnom...
7. Analýza postojov študentov k darcovstvu krvi

8. Anglicko - ústavný vývoj, 17. - 18. storočie
9. Aplikácia metód zvyšovania kvality vo verejnej správe
10. Arduino
11. Bezpečnostné previerky v justícii

12. Cestovanie ako metóda vzdelávania a spoznávania života
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Cestovný ruch - Trnava
Čapíkové základy a ich využitie vo farmácii
Dehydratácia u seniorov
Dejiny Trnavy
Deti ako sociálni aktéri vo vybranej triede
Distribúcia jazykových cvičení v didaktických materiáloch určených ...
Dobrovoľníctvo pre deti
Domáce násilie z kriminologického a trestnoprávneho hľadiska
Dôvody nízkej účasti v regionálnych voľbách
Efektívne stratégie inklúzie žiakov s mentálnym postihnutím v zariadeniach...
E-government a transparentnosť verejnej správy
Ekonomická dysfunkcia rodiny
Epidemiologická analýza bakteriálnych alimentárnych nákaz
Etické princípy v sociálnych službách
Faktory ovplyvňujúce spánok pacienta počas hospitalizácie

28. Faktory ovplyvňujúce správanie človeka v chorobe
29. Faktory ovplyvňujúce vzdelávací proces u študentov ošetrovateľstva

30. Fenomén „celebrita“ v slovenskej TV reklame
31. Financovanie rozpočtového deficitu samospráv

32. Financovanie školstva v pôsobnosti obcí, miest a krajov
33. Fiškálna decentralizácia a jej dopady na hospodárení obcí Košického kraja
34. Hodnotenie mentorov z pohľadu študentov ošetrovateľstva
35. Hypostatická pneumónia ako komplikácia imobilizačného syndrómu u geriatrických pacientov

36. Charakteristiky a odchýlky menštruačného cyklu vo vzťahu ku školskej...
37. Chudoba z pohľadu mládeže
38. Identita sociálnych pracovníkov pracujúcich s týranými ženami

39. Identita sociálnych pracovníkov v zariadené so seniormi
40. Infekčná mononukleóza
41. Informovanosť rodičiek o možnostiach pôrodníckej anestézie a analgézie

42. Inklúzia detí so senzorickým postihnutím v neformálnej edukácii
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Inkluzívna alebo exkluzívna kultúra materskej školy
Inkluzívna alebo exkluzívna kultúra školy
Inkontinencia u seniorov
Inkontinencia vo vyššom veku
Inovatívne prístupy v tvorbe aktivít pre etickú výchovu
Inštitúcie, kde sa realizuje výchova detí a žiakov so stratou sluchu
Integrovaná marketingová komunikácia
Interná komunikácia vybraného podniku

51.
52.
53.
54.
55.

Intertextualita v knihe Game of Thrones
Jazyková kultúra redaktorov a moderátorov vo verejnoprávnych médiách
Kalvárie a krížové cesty
Klady a zápory digitálnych technológií
Klimatické zmeny, príčiny, dopad

56. Komparácia právomoci primátorov Bratislavy a Prahy
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Komparácia územnej samosprávy SR a Poľska
Komparácia výsledkov MMSE a MoCA testov v ošetrovateľskej praxi
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Morbus Crohn
Komunikácia s geriatrickým pacientom – prehľadová štúdia
Kriminalita mládeže v kontexte sociálnej práce a sociálnej prevencii
Krízová komunikácia vybraného občianskeho združenia
Kvalita života imobilného seniora v domácom prostredí

64. Kvalita života ľudí so sklerózou multiplex
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Kvalita života pacienta s kolorektálnym karcinómom
Kvalita života pacientov s kolostómiou
Kvalita života pacientov so stómiou
Kvalita života rodičov detí s detskou mozgovou obrnou
Logistický reťazec, oblasti logistiky, inventarizácia
Ľudová etymológia a význam vlastných mien

71. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s akútnym koronárnym
syndrómom
72. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta...
73. Manažment v sociálnych službách

74. Manažment verejného dlhu v podmienkach SR
75. Manželské prekážky božieho práva
76. Materské faktory ovplyvňujúce dojčenie
77. Mediácia ako nenásilná forma riešenia konfliktu

78. Medziľudské vzťahy v sociálnych službách a násilie páchané na senioroch
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Medzinárodný súdny dvor
Meranie spokojnosti zamestnancov na vybranom MsÚ
Metodologické aspekty hodnotenia kvality výstupov výskumu ...
Migrácia obyvateľstva vo vidieckych regiónoch vybraného samosprávneho kraja v SR
Miroslav Válek
Mladiství z pohľadu starších
Modely usporiadania obecných orgánov v krajinách strednej Európy
Módny cestovný ruch na Slovensku

87. Motivácia ako faktor zvyšovania efektívnosti organizácie
88. Motivácia zamestnancov v organizáciách verejnej správy a súkromného sektora

89. Motivačné a demotivačné prvky v práci sestry
90. Možnosti prevencie neznášanlivého správania v práci sociálneho pedagóga

91. Možnosti zdokonaľovania vnútropodnikového manažmentu výroby
92. Multikultúrny prístup k pacientom v zdravotníckych zariadeniach
93. Náboženský extrémizmus - islamský štát
94. Najnovšie poznatky v starostlivosti o tracheostomovaných pacientov...
95. Najnovšie poznatky v oblasti monitorovania fyziologických funkcií v intenzívnej starostlivosti
96. Najnovšie poznatky z oblasti načúvacích aparátov a ich využitie u sluchovo postihnutých
97. Nástroj politickej participácie, samosprávne kraje, voľby, referendum, petície
98. Návrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu
99. Názory laickej verejnosti na súčasné postavenie sestry v spoločnosti
100.
Nozokomiálne nákazy z pohľadu prevencie v ošetrovateľstve
101.
Obchodovanie s ľuďmi

102.

Obmedzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme

103.

Oneskorený vývin reči a pozitívny vplyv muzikoterapie na vývin reči

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Osvojenie dieťaťa
Ošetrovanie seniorov s poruchami výživy
Ošetrovanie tracheostomizovaných pacientov
Ošetrovateľská starostlivosť - pacienti s varicellou
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienov s diabetickou nohou v domácom prostredí
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dekubitmi a posúdenie škál dekubitov v DSS
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s hepatitídou E
Ošetrovateľstvo na Slovensku v medzivojnovom období

112.

Participácia mládeže na dianí v spoločnosti

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Participácia študentov vysokých škôl
Podiel sestry na liečbe horúčky
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom aktivít v MŠ
Pohľad študentov ošetrovateľstva na mentorstvo
Pohľad študentov ošetrovateľstva na očkovanie proti chrípke
Pohybová aktivita u seniorov
Pohybová aktivita žien v seniorskom veku
Poruchy sluchu u seniorov
Poruchy zraku u seniorov
Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
Postavenie Bratislavy v kontexte slovenskej a európskej komunálnej politiky
Postavenie prepustenca podľa rímskeho práva
Postavenie samosprávy hlavného mesta v podmienkach ČR
Postavenie verejných vysokých škôl na Slovensku
Postoj laickej verejnosti ku svojmu zdraviu

129.
130.

Postoj vysokoškolákov k preventívnym prehliadkam
Posúdenie ekonomickej efektívnosti výroby podniku

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Posudzovanie kognitívnych funkcií seniorov
Posudzovanie kognitívnych funkcií u pacientov so sklerózou multiplex
Posunkový jazyk a pedagogika sluchovo postihnutých
Požiarne a bezpečnostné riziká vybraných obnoviteľných zdrojov...
Pracovný tábor v Petržalke
Predpoklady na integráciu/ inklúziu žiakov so sluchovým postihnutím na Slovensku
Premena ornamentu
Priame dane
Problematika volebného systému v kontexte komunálnych volieb

140.

Prokuratúra a jej postavenie vo vzťahu k verejnej správe

141.
142.
143.
144.

Prosociálna organizačná kultúra v škole s vysokým potenciálom sebarozvoja
Prosociálnosť - bhakti
Psychická manipulácia v náboženských kultoch
Psychická manipulácia v náboženských sektách

145.

Psychosociálna záťaž zamestnancov podniku

146.
Rasizmus
147.
Riziko syndrómu vyhorenia u sestier pracujúcich na geriatrickom oddelení
148.
Rodičia a ich aktívna participácia na skvalitnení výučby cudzieho jazyka v
predškolskom vzdelávaní
149.
Rodičovstvo po rozvode ako sociálny problém
150.
Rozvoj mesta Bratislava v kontexte čerpania grantov poskytnutých EÚ
151.
Rozvoj mesta Trnava v kontexte čerpania ghrantov poskytnutých EÚ

152.

Ruská detská literatúra

153.
154.
155.
156.

Sesterská vizita v ošetrovateľskej praxi
Slobodné povolanie ako právna forma podnikania
Slovné hračkxy v reklame
Slovníky vydané na území Slovenska

157.

Služobno-právne vzťahy v policajnom zbore

158.
159.
160.
161.
162.

Sociálne služby a poradenstvo zamerané na klientov s DMO
Sociálne služby poskytované seniorom
Sociálny status sestry v 21.storočí
Socioterapia
Socioterapia a jej uplatnenie v sociálnej práci

163.

Spánok sestier ako premena ich životného štýlu

164.
165.
166.
167.
168.
169.

Spolupráca - sestra - rodina - pacient
Správne konanie vo veciach správnych deliktov
Starostlivosť a sociálna pedagogika
Starostlivosť o pacienta s chronickým srdcovým zlyhaním
Starostlivosť o postihnuté deti
Starostlivosť o periférne venózne katétre vo vybranom zdravotníckom zariadení

170.
171.

Stres v povolaní manažéra a spôsoby jeho riešenia v organizácii
Súčasná marketingová komunikačná prax v slovenskej neziskovej organizácii

172.
173.
174.

Súčasné formy šikanovania s akcentom na školské prostredie
Symbolika využívania pri pozitívnom budovaní imidžu firmy
Špeciálne kontrolné orgány

175.

Špecifiká komunikácie s pacientom v intenzívnej starostlivosti

176.
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s kolorektálnym karcinómom
177.
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s kolorektálnym karcinómom
178.
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s nešpecifickým zápalovým
ochorením čreva
179.
Špecifiká podávania farmakoterapie u onkologických pacientov
180.
Špecifiká starostlivosti o pacientov s klostrídiovou infekciou
181.
Štýly kariérového rozhodovania vo vzťahu k subjektívnej spokojnosti ...

182.
Transformácia profesiogramu a aktuálne trendy v profesijnej dráhe absolventa
študijného programu sociálna pedagogika
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Trest smrti, možnosť zavedenia na Slovensku
Účinnosťzákladného plaveckého výcviku...
Úloha sestry pri adaptáciipacienta na hospitalizáciu
Úloha sestry pri očkovaní HPV
Uplatnenie rovnosti príležitostí na trhu práce
Úroveň kondičných schopností u detí mladšieho školského veku
Utźatváranie partnerstiev a ich vplyv na rozvoj regiónov
Vedomosti sestier o kompetenciách vyplývajúcich z vyhlášky 364/2005 Z.z.

191.

Vedomosti sestier v ošetrovateľskom procese

192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Vnímanie všeobecného adaptačného procesu sestry v zdravotníctve
Vodné útvary Leopoldov
Voľnočasové aktivity ako súčasť starostlivosti o klientov v zariadeniach pre seniorov
Voľnočasové aktivity, skvalitnenie života seniorov v DSS
Vplyv cestovného ruchu na vybrané chránené územie
Vplyv erasmus pobytu na pripravenosť absolventov pre trh práce
Vplyv inštitucionálnej starostlivosti na vnímanie zmyslu života u seniorov
Vplyv médií na detského diváka
Vplyv skrmovania symbiotík na vybrané parametre odstavčiat

201.
Vplyv zodpovedného podnikania firiem na spotrebiteľské správanie a vernosť
spotrebiteľov
202.
Vybrané aspekty manažmentu v dobrovoľníckych organizáciách
203.
Vysielanie programov pre deti a mládež vo vereno-právnej a súkromných televíziách
na Slovensku
204.
Výskyt rizikového správania študentov SŠ
205. Využitie európsky fondov na skvalitnenie vyučovacieho procesu na stredných školách

206.

Využitie MoCA testu v ošetrovateľskej praxi

207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

Využitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu
Využitie posudzovacích škál základných činností ADL
Význam a postavenie sociálneho pracovníka v zariadení pre seniorov
Význam bio psychosociálnych faktorov v procese uzdravovania pacienta
Význam Európskej charty miestnej samosprávy pre vývoj
Význam klastrových iniciatív na rozvoj regiónu
Význam pohybovej aktivity pri zvyšovaní kvality života seniora

214.

Výživové hodnotné látky láskavca

215.
Vzdelávacia politika na Slovensku
216.
Vzťahy medzi temperamentovými vlastnosťami a charakterom
217.
Vzťahy s rodičmi a kvalita emočnej regulácie...
218.
Wilsonova choroba
219.
Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným
220.
Zdravotné sestry a ich zdravie
221.
Zvýšenie jemnej motoriky a pozornosti žiakov pri činnostiach v ŠKD
222.
Zvyšovanie efektív.vyučov.procesu pomocou inovovanej didaktickej pomôcky v
predmete...

223.

Ženy na trhu práce v podnikaní a vo verejnej správe

224.
225.

Žiak Agapetus - baroková hra, Juraj Láni
Život Lenina pred a po revolúcii

226.

Životný štýl študentov ošetrovateľstva

227.

Životný štýl tehotných žien

