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RNDr. Stela Csachová, PhD.
Vyučovanie geografie v anglickom jazyku metódou CLIL (téma vhodná pre kombináciu anglický jazyk – geografia)
Metóda CLIL (content language integrated learning) predstavuje integráciu jazykového a odborného vzdelávania. Ide o postupné, premyslené prenikanie cudzieho jazyka (anglického jazyk) do kurikulárneho predmetu (geografie). Cieľom záverečnej práce je predstaviť metódu
CLIL a vytvoriť návrh aktivít, ktoré budú zohľadňovať vzdelávacie ciele geografie a anglického
jazyka pre vybraný tematický celok v geografii.
RNDr. Stela Csachová, PhD.
Katalóg máp a vizuálnych pomôcok pre učiteľa geografie (pre vybraný tematický celok)
Učiteľ vo svojej práci potrebuje mnoho názorných pomôcok. Stáva sa, že mnohé z nich (mapy,
tabuľky, grafy, obrázky a iné) v snahe o aktualizáciu učiva preberá zo zahraničných zdrojov a používa ich počas vysvetľovania či počas preverovania vedomostí. Cieľom záverečnej práce je zaoberať sa konkrétnym tematickým celkom v geografickom vzdelávaní a vytvoriť sadu grafických
a kartografických výstupov, ktoré budú obsahovo pre učiteľa a žiakov potrebné a estetické.
RNDr. Stela Csachová, PhD.
Politicko-geografická analýza Líbye
Líbya je príkladom štátu, v ktorom sa za ostatné obdobie politická situácia veľmi zmenila. V súčasnosti je na území štátu niekoľko vlád, čo robí situáciu viac nestabilnejšou. Z geografického
hľadiska je zaujímavé analyzovať spoločensko-politickú, demogeografickú a ekonomickú situáciu počas vlády Kaddáfiho a vývoj po jeho páde v roku 2011. Cieľom záverečnej práce je analyzovať ako sa štát vysporiadava s transformáciou a s ňou súvisiacimi problémami.
Mgr. Marián Kulla, PhD.
Multifunkčné poľnohospodárstvo vo vybranom regióne Slovenska
Poľnohospodárstvo plní viaceré úlohy vo vidieckej, resp. kultúrnej krajine. Táto multifunkčnosť
poľnohospodárstva pozostáva aktivít: produkcia potravín a priemyselných surovín, produkcia
energetických plodín (bioenergia), kvalita produktov a priamy predaj (regionálne výrobky),
manažment krajiny (zachovanie kultúrnej krajiny, ekostabilizačná funkcia), ochrana biotopov
(biodiverzita), agroturizmus (kultúrne dedičstvo), ako aj nástroj oživenia ekonomiky vidieckej
krajiny. Cieľom bakalárskej práce bude identifikovať a vyhodnotiť rôzne funkcie poľnohospodárstva vo vybranom regióne Slovenska.
RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.
Teoretické prístupy a metódy vymedzenia rurálnych regiónov
Cieľom práce je na základe preskúmania zahraničnej odbornej literatúry poukázať na rôzne
prístupy delimitácie rurálnych regiónov v krajine. Téma je vhodná pre študenta s priaznivým
vzťahom k matematike/štatistike a anglickému jazyku.

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
Regionálna diferenciácia dochádzky do zamestnania vo vybraných regiónoch
Dochádzka do zamestnania je jav, ktorý citlivo reaguje na transformáciu regionálneho systému, a to najmä z pohľadu vývoja hospodárstva, ale aj preferencií bývania, rozvoja dopravnej
infraštruktúry či vekovej a vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva. V postsocialistickom transformačnom období sa tak dochádzke do zamestnania venovala zvýšená pozornosť aj v rámci
slovenskej geografie. Najčastejšími prístupmi boli hodnotenie dochádzky na celoštátnej úrovni
alebo detailnejšie hodnotenie prípadových štúdií konkrétnych regiónov. Výstupy z týchto štúdií možno považovať za cenné príspevky k pochopeniu vývoja priestorových vzorcov dochádzky do zamestnania, avšak pre komplexné pochopenie týchto javov je potrebné preskúmať transformáciu vo vybraných územiach so špecifickými vlastnosťami. Cieľom bakalárskej
práce je komplexne zhodnotiť dochádzku do zamestnania vo vybraných urbánnych a rurálnych
regiónoch, ako aj regiónoch v metropolitných a periférnych oblastiach Slovenska. Pomocou
matematicko-štatistických metód sa v práci zhodnotí diferenciácia v smeroch dochádzky, jej
frekvencii, časovej a metrickej vzdialenosti, prípadne odvetvovej štruktúre dochádzajúcich.
Práca bude postavená na údajoch zo sčítaní v rokoch 1991, 2001 a 2011.
Mgr. Loránt Pregi
Selektívna migrácia v menej rozvinutých regiónoch Slovenska
Spomalenie prirodzenej reprodukcie obyvateľstva spôsobilo, že vo viacerých vyspelých krajinách sveta vnútorná migrácia sa stala kľúčovým komponentom rastu a priestorovej redistribúcie obyvateľstva. Výsledky viacerých vedeckých prác skúmajúcich vzájomné vzťahy medzi
migračnými tokmi a ekonomickou vyspelosťou regiónov potvrdili, že migrácia má tendenciu
prispievať k zvyšovaniu úrovne ľudského kapitálu v metropolitných regiónoch na regiónov periférnych. Odchod mladších vekových skupín a kvalifikovanej pracovnej sily, môže mať negatívny vplyv na ďalší ekonomický a sociálny rozvoj dotknutých lokalít. Cieľom bakalárskej práce
je identifikovať intenzitu a priestorový rozsah selektívnej migrácie a jej vplyv na zmeny sociálneho prostredia vo vybranom menej rozvinutom regióne Slovenska.
Mgr. Veronika Ondová
Skupinová práca ako forma vyučovania geografie na základných školách
Cieľom práce je na základe didaktickej literatúry charakterizovať formy vyučovania geografie
so zameraním na skupinovú prácu s návrhom skupinovej aktivity pre žiakov základných škôl.
Téma je vhodná pre študenta s pozitívnym prístupom k učiteľstvu a s tvorivými inovatívnymi
nápadmi.
Voľná téma:
Študent môže prísť aj s návrhom vlastnej témy. V tom prípade si pripraví anotáciu témy práce,
s ktorou osloví vhodného školiteľa. V prípade, že školiteľ bude súhlasiť, vypíše sa navrhnutá
téma pre tohto študenta do AISu.

