Zoznam vypracovaných rešerší v roku 2019
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Adaptácia seniorov v domove sociálnych služieb
Administratívnoprávne aspekty výkonu slobody podnikania
Ageizmus v geriatrickom ošetrovateľstve
Achillova šľacha
Alternatívne tresty
Analýza edukačných projektov
Analýza socio-demografických a zdravotníckych ukazovateľov
Anna Borešová, Ema Kollárová
Asociatívne pole somatickej lexiky v ruskom, ukrajinskom a slovenskom jazyku
Azylové domy - ich úlohy a kompetencie
Beatles a ich kultúrno-mediálny obraz
Bezpečnosťa ochrana práce sestier pracujúcich na operačných sálach
Bytie a čas v komunikácii online
Degradácia biologických vlastností pôdy
Delikvencia v adolescencii v súvislosti s rodinným prostredím
Delikvencia v adolescencii v súvislosti so sexuálnym životom a predstavách o
budúcnosti
Detská mozgová obrna
Didaktika ETV a metodické materiály pre SŠ
Dieťa s odlišným materinským jazykom v MŠ
Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia v pracovnoprávnych vzťahoch
Dokumentárny film
Duševné vlastníctvo na Slovensku a ľudské práva
Edukácia pacienta s diabetes mellitus
Edukácia pacienta s kolostómiou
Emil Belluš – trnavský vodojem
Epidemiológia nádorov tráviaceho traktu
Etické aspekty komunikácie na sociálnych sieťach
Etika a film
Etika medziľudských vzťahov. Etické dimenzie ľudskej sexuality
Etika vedy a techniky
Eutanázia – trestnoprávne aspekty
Extrémizmus a radikalizmus
Fenomén smrti v médiách : nekromarketing
Filantropia a jej význam pre organizácie poskytujúce sociálne služby
Finančná gramotnostnosť v edukácii žiakov s mentálnym postihnutím
Fyzioterapeutické postupy po operácii hallux valgus
Globalizácia v novom miléniu
História ošetrovateľstva v Československu v medzivojnovom a povojnovom
období
Hodnotenie rizika pádov pacientov v zdravotníckom zariadení
Chronické rany ako ošetrovateľský problém
Image sestry
Imaginatívna rozprávka
Inkluzívne vzdelávanie minoritných skupín žiakov na primárnom stupni ZŠ
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Inkluzívne vzdelávanie žiakov na primárnom stupni s poruchami kognitívnych
funkcií
Inovatívne metódy vo vyučovaní na 1. stupni ZŠ
Integrácia zdravotne znevýhodnených do spoločnosti
Internetová závislosť v období adolescencie ako problém súčasnej spoločnosti
Ján Koniarek
Jozef Dóka ml. a jeho plagátová tvorba (Divadelný plagát)
Karikatúra ako výrazový prostriedok v novinárskej tvorbe
Knižničné služby
Komparácia kompetencií sestier a praktických sestier
Kompetencie sestier pri poskytovaní informácií pacientom
Komplikácie chronických rán u seniorov
Komunikácia a jej význam pre prosociálne správanie detí
Komunikácia žiakov na strednej odbornej škole
Komunikačná stratégia vo vybranej firme
Kritický realizmus očami súčasných stredoškolákov
Kyberšikana
Literárny klub Bernolák
Literárny klub Bernolák, Slovenské učené tovarišstvo
Ľudový kroj
Malnutrícia u seniorov v dlhodobej starostlivosti
Manažment marketingovej komunikácie vo verejnom sektore – stredné školy
Manažment starostlivosti o pacienta po transplantácii kmeňových periférnych
buniek
Manželstvo očami mladých dospelých
Mária Terézia ako manželka a matka
Marketingová komunikácia politických strán zameraná na prvovoličov
Marketingová komunikácia produktu kruhovej ekonomiky
Mediačné kompetencie sociálneho pedagóga v civilných sporoch a maloletých
Mediálna prezentácia kultu hviezd
Medzigeneračné problémy, ageizmus, postavenie seniora v spoločnosti
Medzipredmetové vzťahy v predmete informatika na II. stupni základnej školy
Miroslav Válek
Moderné vyučovacie metódy a ich použitie v odbornom výcviku
Motýle
Možnosti sociálneho pedagóga v oblasti uplatňovania práv v školskom prostredí
Možnosti uplatnenia experimentu ako vedeckej metódy v bežnej pedagogickej
praxe
Možnosti vzdelávania v oblasti poisťovníctva
Náhradná starostlivosť
Náročnosť ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov po náhlej cievnej mozgovej
príhode
Narušená komunikačná schopnosť u detí
Návrh opatrení na zlepšenie spokojnosti zamestnancov v kontexte udržateľnej
výkonnosti a rozvoja priemyselných podnikov
Nefarmakologické prístupy v starostlivosti o seniorov
Nervus facialis a jeho fyzioterapia
Obce a občianske združenia ako nositelia práva na priaznivé životné prostredie
Obraz súčasného človeka v médiách
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Očakávania rodičov od činnosti v školskom klube detí a ich spolupráca s
vychovávateľom
Organizácia voľného času mládeže
Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným
Osobnostná štruktúra študentov psychológie a ich motivácia pre výber profesie
psychológa
Palárik Ján
Penintenciárny prístup sociálneho pracovníka k odsúdenému za trestný čin
k výkonu alternatívneho trestu
Perianálne ochorenia
Podiel sestry v prevencii obezity detí
Pohybová aktivita študentov VŠ
Politická strana ako aktér verejnej politiky
Politika zamestnanosti
Poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných v rámci uplatnenia na trhu práce
Postoje spoločnosti k minoritám
Postoje učiteľov praktickej prípravy k inkluzívnej edukácii
Práca so žiakmi so špecifickými potrebami vo výučbe odborného predmetu
Pravopisno-gramatické osobitosti v slovenskom jazyku
Prekážky v práci
Prevencia drogových závislostí detí
Prevencia infekčných ochorení z pohľadu seniora
Prízvuk v zložených slovách
Problematika inkluzívneho vzdelávania na prvom stupni ZŠ z pohľadu učiteľov
Procesy s čarodejnicami na Slovensku
Profesijná kariéra učiteľky materskej školy (kontexty, skúsenosti, perspektíva)
Projekt redakcie v printovom médiu
Projektové riadenie hmotného kultúrneho dedičstva pod správou VÚC
Psychická a fyzická záťaž sestier pracujúcich na operačnej sále
Psychologické aspekty vo vzdelávaní žiaka so zdravotným postihnutím
Radiačná ochrana tehotných žien a potenciálne poškodenie plodu počas
rádiodiagnostiky
Realizácia prírodovedno-enviromentálnej tématickej oblasti v ŠKD
Realizácia publicistikkej relácie (motoristickej)
Rodina, rozvod manželstva a jeho vplyv na výchovu maloletých detí
Rozdiely v profesijných identitách učiteliek MŠ pracujúcich v hlavnom
a alternatívnom školstve
Rozhlasové vysielanie, jeho vývin a súčasná pozícia
Rozvíjanie priestorovej predstavivosti u detí predškolského veku
Sekundárna prevencia po infarkte myokardu
Senior v roli pacienta
Seriózne verzus bulvárne onlinové portály
Sexuálne zneužívanie dieťaťa mladšieho školského veku
Six Sigma
Sloboda prejavu a jej hranice
Sociálna starostlivosť a sociálne služby pre mentálne postihnutých klientov
v domovoch sociálnych služieb
Sociálne fungovanie osoby s detskou mozgovou obrnou
Sociálny pesimizmus a uvažovanie mladých o budúcnosti
Socio-ekonomické bezpečie monoparentálnej rodiny
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Spoločenská komunikácia manažéra
Spolupráca asistenta učiteľa s rodičmi detí s vývinovými poruchami
Spôsob zobrazovania rôznych sociálnych skupín v masmédiách
Stabilizácia zamestnancov
Starecká krehkosť ako novodobý fenomén v geriatrickom ošetrovateľstve
Starostlivosť o seniorov postihnutých Alzheimerovou chorobou
Stav výživy seniorov
Stigmatizácia psychiatrického pacienta
Súčasný stav diagnostiky HIV infekcie
Súdna ochrana v enviromentálnych záležitostiach
Supervízia profesionálnych rodičov
Školské médiá ako spôsob realizácie mediálnej výchovy vo vzdelávaní
Špeciálna ošetrovateľská starostlivosť o ženy po onkogynekologickej
abdominálnej operácii
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s kolostómiou
Športové podujatia organizované mestom Trnava
Štandardy v ošetrovateľstve
Teambuilding ako nástroj zlepšovania pracovných vzťahov
Technická výchova
Teória oslabeného implicitného spracovania informácií u jedincov s poruchami
učenia
Terapia kĺbových ochorení
Tetanický syndróm a perfekcionizmus
Tréning pamäti
Trestnoprávna úprava eutanázie
Trestnoprávne aspekty domáceho násilia
Trestnoprávne aspekty domáceho násilia
Účasť na samovražde
Učiteľské otázky ako nástroj práce s detskými prírodovednými predstavami
Uhorská revolúcia 1848 – 1849
Umenie rozhovoru o konci života
Uspokojovanie potrieb seniorov v zdravotníckom zariadení
Vaginálny pôrod po cisárskom reze
Vedomosti študentov ošetrovateľstva o varicelle
Vertebrogénny algický syndróm ako problém životného štýlu
Vitamín B17
Vplyv cestovného ruchu na vybrané chránené územie
Vplyv nových médií na mediálny obsah
Vybrané rovinné geometrické útvary v procese poznávania v skupine 4-5 ročných
detí
Výskyt kontrastnej nefropatie u pacientov po endovaskulárnej liečbe
Výskyt šikanovania na pracoviskách štátnej správy
Výsledok hospodárenia v účtovníctve, jeho zisťovanie, členenie a analýza
Využitie miRNA v liečbe a diagnostike ochorení
Vývoj 2D/3D hry v prostredí Unity
Význam fyzickej aktivity v prevencii syndrómu geriatrickej krehkosti
Význam kúpeľného cestovného ruchu v živote seniora
Významné osobnosti v pedagogike telesne postihnutých, chorých a zdravotne
oslabených
Vzdelávanie dospelých
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Zabezpečenie verejného poriadku prostriedkami verejnej správy
Základné školy s rozšírenou hudobnou výchovou na Slovensku
Závislosť na analgetikách
Závislosť na sociálnych sieťach
Závislosť na sociálnych sieťach u žiakov 2. stupňa
Závislosť od smartfónov v kontexte kognitívneho vývinu
Zdravotné riziká spojené s nedostatkom pohybovej aktivity
Zdravotné uvedomenie
Zhodnotenie nákladovej efektívnosti paletového hospodárstva spoločnosti
Zmysluplnosť života žien s rakovinou prsníka
Znalecká a odborná činnosť v trestnom konaní
Zvieratá ako objekty ochrany v právnom poriadku Slovenskej republiky
Železnice - región Trnava - RO
Žena ako páchateľ znásilnenia
Žurnalistická etika

