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Mgr. Marián Kulla, PhD. 

Rozmiestnenie firiem poznatkovo založených obchodných služieb v Košiciach 

Poznatkovo založené obchodné služby (KIBS – Konwledge-intensive businness services) mô-

žeme definovať ako služby, ktoré sú v rozhodujúcej miere zamerané na využívanie špecifických 

poznatkov alebo expertíznych znalostí v určitej technickej alebo spoločenskej disciplíne. Sú 

produkované vo forme sprostredkovateľských činností alebo služieb, ktoré sú založené na po-

znatkoch, nie na manuálnej či strojovej práci. Vyznačujú sa celým radom špecifík a ich aplikácia 

do výrobných resp. nevýrobných procesov prináša zefektívnenie a skvalitnenie výstupov.  

Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať a vyhodnotiť rozmiestnenie poznatkovo založe-

ných obchodných služieb na území mesta Košice. Identifikovať, ktoré sú hlavné lokalizačné 

faktory umiestnenia týchto služieb v Košiciach ale aj v rámci konkrétnej lokality v rámci mesta. 
 

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. 

Priestorová diferencovanosť migrácie z tretích krajín na Slovensko 

Slovensko je v rámci Európskej únie krajina s najnižším podielom občanov zahraničného pô-
vodu. Intenzita medzinárodnej migrácie na Slovensko, obzvlášť z tretích krajín, bola dlhodobo 
veľmi nízka. V posledných rokoch sa však podiel zahraničných migrantov v niektorých regió-
noch výrazne zvýšil a medzinárodná imigrácia sa tak stáva nielen geograficky zaujímavým, ale 
aj spoločensky nesmierne citlivo vnímaným priestorovým javom.  
Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotiť časovú a priestorovú diferencovanosť imigrácie   

z tretích krajín na Slovensko, a to s dôrazom na špecifiká migrácie z vybraných krajín. 
 

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. 

Migrácia medzi Slovenskom a krajinami Britských ostrovov v období Brexitu a pandémie 

COVID-19 

Spojené kráľovstvo a Írska republika boli jednými z prvých západoeurópskych krajín, ktoré po 

rozšírení EÚ o Slovensko a ďalšie postsocialistické krajiny v roku 2004 otvorili svoj trh práce aj 

pre obyvateľov z pristúpivších krajín. To výrazne podnietilo emigráciu zo Slovenska práve do 

týchto krajín. Spojené kráľovstvo sa však postupne začalo odkláňať od jadra európskej integ-

rácie, čo vyvrcholilo jeho odchodom z únie. Krátko po ňom zasiahla svet pandémia COVIDu-

19. Obe tieto udalosti sa mohli výrazne pričiniť o zmeny migračných trendov medzi Sloven-

skom a krajinami Britských ostrovov. 

Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotiť vývoj medzinárodnej migrácie medzi Slovenskom na 

jednej strane a Írskou republikou a Spojeným kráľovstvom na druhej strane, a to v období po 

vstupe Slovenska do Európskej únie s dôrazom na obdobie od roku 2016. 
 



Mgr. Štefan Gábor 

Vizualizácia dochádzky do zamestnania na Slovensku pomocou Flowmapper.org 

Dochádzka do zamestnania predstavuje jeden zo základných a zároveň najmasovejší z druhov 

pravidelnej priestorovej mobility obyvateľstva. V posledných rokoch sme vďaka využitiu roz-

ličných moderných prostriedkov v geografickom výskume svedkami masívneho nárastu do-

stupnosti geopriestorových údajov o priestorovej mobilite obyvateľstva. V odbornej i laickej 

verejnosti dochádza k čoraz intenzívnejšiemu využívaniu rozličných produktov geografických 

informačných systémov, a to tak v komerčnej ako aj verejnej sfére. Tento trend sa odzrkadľuje 

aj vo vzrastajúcich požiadavkách na využívanie webGIS-ových technológii v geografickom 

vzdelávaní. Napriek rastúcej dostupnosti dát má výskum dochádzky do zamestnania značné 

rezervy, a to aj v rámci vizualizácie tohto priestorového javu.  

Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotenie využiteľnosti nástroja Flowmapper.org na vizua-

lizáciu rôznych foriem dochádzky. Súčasťou práce bude aj návrh metodiky zameranej na vyu-

žitie tohto nástroja v geografickom vzdelávaní na základných alebo stredných školách. 
 

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. 

 


