
Témy prác Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 
v akademickom roku 2019/2020 

 
Témy pre študentov odboru Fyzioterapia, školiteľ PhDr. Daniel Gurín Ph.D./Bc. Dávid Líška 
 

1. Testovanie stability dolných končatín pomocou y-balance testu u džudistov. 
2. Vplyv pasívneho a dynamického strečingu na rýchlosť 
3. Testovanie stability horných končatín pomocou y-balance testu u džudistov. 
4. Vplyv vytrvalostného tréningu na markery beta-oxidácie 
5. Porovnanie aktivity bránice pomocou ohm beltu medzi metodikami DNS a SM 
6. Vplyv kryosauny na hladiny kreatinkinázy 
7. Efektivita czech get up na posturálnu stabilitu u džudistov 
8. Testovanie chodidla pomocou podoskopu u atletických chodcov v porovnaní s bežnou 

populáciou 
9. Testovanie postúry hokejistov pomocou body analyzeru v porovnaní s bežnou populáciou 
10. Doping v športe (1) 
11. Doplnky výživy v športe (1) 
12. Vplyv kryosauny na hladiny kortizolu 
13. Vplyv fínskej sauny na hladiny kortizolu 
14. Prevalencia a incidencia zranení v hokeji (1) 
15. Prevalencia a incidencia zranení vo futbale (1) 
16. Prevalencia a incidencia zranení v hokeji (1) 
17. Prevalencia a incidencia zranení v džude (1)  
18. Posturálna aktivita bránice v drepe 
19. Vplyv metódy SM systému na prevenciu bolesti pohybového aparátu u hudobníkov.  
20. Vplyv metódy SM systému na prevenciu bolesti pohybového aparátu u kancelárskych 

zamestnancov   
21. Vplyv eccentric decline squat na stabilitu kolena  
22. Efektivita copenhagen cvičenia na excentrickú svalovú silu adduktorov 
23. Vplyv cvičenia na propriofoote na stabilitu členka 
24. Efektivita cvičení na slackline 
25. Testovanie gnostických funkcii u hokejistov  
26. Testovanie gnostických funkcii u futbalistov   
27. Vplyv swingu na posturálnu stabilitu ramenného pletenca 
28. Prevalencia zranení hamstringov u karatistov  
29. Cvičenie v predstave a jeho efektivita 
30. Prevalencia zranení hamstringov u futbalistov 
31. Výskyt haluxu u futbalistov 
32. Gnostické funkcie u karatistov 
33. Y Balance test a testovanie karatistov 
34. Vplyv trx cvičenia na posturálnu stabilitu  
35. Využitie slideboardu v rehabilitácii 
36. Vplyv tibialis posterior swingu na klenbu nohy 
37. Vplyv cvičenia abductor hallucis ball squeeze na postavenie palca  
38. Porovnanie efektivity šikmého sedu podľa DNS a ACT 
39. Zranenia Achillovej šľachy vo vybranom športe 
40. Zranenia adduktorov vo vybranom športe 
41. Zranenia patellárnej šľachy vo vybranom športe  
42. Otras mozgu  
43. Využitie podložky dancefloor v rehabilitácii  



Téma pre študentov odboru Fyzioterapia, školiteľka Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.  
 

44. Výskyt asymetrií pohybového aparátu v  jednostranne zaťažujúcich športoch 
 

Témy pre študentov odboru Ošetrovateľstvo, školiteľka PhDr. Jana Lauková, PhD.  

45. Malnutrícia u seniorov 
46. Využitie Painad škály u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia 
47. Prevalencia rizikových faktorov civilizačných ochorení u študentov Fakulty 

zdravotníctva v akademickom roku 2019/2020 
 
Téma pre študentov odboru Ošetrovateľstvo, školiteľka doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. 

48. Spokojnosť pacientov v ambulantnej starostlivosti 
 
Téma pre študentov odboru LVMZ, školiteľka RNDr. Lucia Maďarová, PhD. 

49. Toxoplazma gondii - čo všetko nám hrozí od tohto parazita?  

Téma pre študentov odboru LVMZ, školiteľka Mgr. Soňa Feiková, PhD. 

50. Stanovenie glykémie rýchlymi metódami – porovnanie presnosti  

Téma pre študentov odboru UZS, školiteľka PhDr. Eva Balogová, PhD. 

51. Výskyt vybraných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u študentov 
Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

 

 

 


