ZOZNAM BAKALÁRSKYCH PRÁC ZA ROK 2018
lmaoskBAKAL 669
Chovanculiak, Marek
Možnosti prekonávania nebezpečných úsekov terénu počas taktického presunu hliadky
lmaoskBAKAL 670
Gréč, František
Delostrelecká batéria pri rozmiestnení mimo bojiska
lmaoskBAKAL 671
Gernát, Matúš
Pôsobenie súkromných vojenských spoločností v ozbrojených konfliktoch
lmaoskBAKAL 672
Galušťáková, Jana
Zvládanie záťažových situácií vo vojenskom vyučovaní a výcviku
lmaoskBAKAL 673
Frdlík, Richard
Kategorizácia rizík a hrozieb v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky
lmaoskBAKAL 674
Fecková, Katarína
Tvorivosť ako faktor tvorby inovácií vo vojenskej organizácii
lmaoskBAKAL 675
Fábryová, Tatiana
Topografické cvičisko (projekt)
lmaoskBAKAL 676
Dolníková, Veronika
Ekonomické aspekty zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu
lmaoskBAKAL 677
Dic, Ján
Využitie neverbálnych signálov pri určovaní potenciálnych teroristických hrozieb
lmaoskBAKAL 678
Brndiarová, Viktória
Využívanie modulov Integrovaného informačného systému v logistike OS SR
lmaoskBAKAL 679
Bartko, Martin
Organizácia ochrany a obrany delostreleckej batérie počas presunu

lmaoskBAKAL 680
Bakala, Július
Výbušné hrozby na bojisku 21. storočia
lmaoskBAKAL 681
Bajza, František
Odmeňovanie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
lmaoskBAKAL 682
Aľušík, Marko
Historický vývoj stratégie a taktiky na základe významných bitiek staroveku a stredoveku
lmaoskBAKAL 683
Žilinčár, Dávid
Komparácia výcviku kadetov v taktickej príprave v podmienkach Akadémie ozbrojených síl generála
M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Univerzity obrany v Brne
lmaoskBAKAL 684
Zuščáková, Mariana
Zatarasovanie v ofenzívnych aktivitách
lmaoskBAKAL 685
Valaský, Marcel
Kompetencie verzus zodpovednosť funkcionárov logistiky taktického stupňa velenia
lmaoskBAKAL 686
Tóth, Tomáš
Komparatívna analýza systémov finančného zabezpečenia profesionálnych vojakov vo vybraných
krajinách
lmaoskBAKAL 687
Tóth, Marek
Externalizácia logistických služieb - skúsenosti a perspektívy
lmaoskBAKAL 688
Sviečková, Monika
Možnosti využitia streleckých trenažérov z ručných zbraní
lmaoskBAKAL 689
Snopek, Jakub
Možnosti participácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri riešení krízových situácií
lmaoskBAKAL 690
Repaský, Erik
Nasadenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v aktuálnych misiách/operáciách, ich ciele,
plánovanie, zabezpečenie a možné riziká

lmaoskBAKAL 691
Rácz, Roman
Stresory pôsobiace na vojaka v priestoroch nasadenia
lmaoskBAKAL 692
Petruš, Patrik
Nácvik streľby a riadenia paľby skupiny veliteľa batérie - zastrieľanie rámovaním pri veľkom
pozorovacom uhle
lmaoskBAKAL 693
Pazuchová, Zuzana
Použitie výbušných prostriedkov pri násilných vstupoch do budov
lmaoskBAKAL 694
Papirek, Matej
Významné slovenské vojenské osobnosti medzivojnového obdobia 1918-1939
lmaoskBAKAL 695
Pajtášová, Katarína
Využitie dopravných a manipulačných prostriedkov v multimodálnej doprave v OS SR
lmaoskBAKAL 696
Ondruš, Martin
Súčasné krízové operácie/misie NATO
lmaoskBAKAL 697
Nagy, Jakub
Bojový potenciál malých bojových taktických jednotiek OS SR v porovnaní s jednotkami vybraných
armád NATO
lmaoskBAKAL 698
Nagy, František
Mníchovská kríza 1938
lmaoskBAKAL 699
Martinec, Richard
Pôsobenie slovenských letcov v britskom letectve počas 2. svetovej vojny
lmaoskBAKAL 700
Lukáč, Michal
Syndróm vyhorenia u vojenských profesionálov
lmaoskBAKAL 701
Kuboši, Denis
Nácvik streľby a riadenia paľby skupiny veliteľa batérie - zastrieľanie rámovaním pri malom
pozorovacom uhle

lmaoskBAKAL 702
Kopiar, Marek
Studená vojna a rozpad sovietskeho bloku
lmaoskBAKAL 703
Knotek, Richard
Vizuálne zdroje demaskujúcich príznakov
lmaoskBAKAL 704
Ješík, Marcel
Projektové riadenie a jeho využitie v logistike OS SR
lmaoskBAKAL 705
Hradňanská, Petra
Humanoidné roboty
lmaoskBAKAL 706
Lavrík, Michal
Rušič signálov satelitného navigačného systému
lmaoskBAKAL 707
Hojnoš, Matej
Zameriavanie zdrojov elektromagnetického vyžarovania
lmaoskBAKAL 708
Leng, Erik
Rádiové prevádzky v podmienkach rádiového prieskumu
lmaoskBAKAL 709
Lilge, Jakub
Rádiolokačné prijímače s kompresiou signálu
lmaoskBAKAL 710
Gombíková, Katarína
Dátový procesor pre zobrazenie informácie malého riečneho rádiolokátora
lmaoskBAKAL 711
Kľoc, Pavol
Digitalizácia a prenos informácie malého riečneho rádiolokátora
lmaoskBAKAL 712
Petrina, Samuel
Využitie programovateľného automatu v automatizácii
lmaoskBAKAL 713
Mojžiš, Roman
Modelovanie UAV v Microwave Studio pre hodnotenie efektívnej odrazovej plochy

lmaoskBAKAL 714
Jančovič, Filip
Systémy merania diaľky cieľa
lmaoskBAKAL 715
Adámek, Michal
Analýza vlastností hashovacích funkcií
lmaoskBAKAL 716
Baran, Tomáš
Používanie vlastných zariadení zamestnanca v podnikovej sieti - fenomén BYOD
lmaoskBAKAL 717
Droppová, Erika
Prehľad aktuálnych bezpečnostných hrozieb v počítačových sieťach
lmaoskBAKAL 718
Kepičová, Jana
Linuxové minimum pre štúdium technických smerov
lmaoskBAKAL 719
Stečák, Ján
Manažment sieťovej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27033
lmaoskBAKAL 720
Pavuková, Ivana
Základné, distribuované a špeciálne linuxové súborové systémy
lmaoskBAKAL 721
Miženko, Matúš
Mobilná aplikácia pre kadetov AOS
lmaoskBAKAL 722
Mišlenský, Peter
Aspekty virtualizácie v počítačových sieťach
lmaoskBAKAL 723
Martoňák, Lukáš
Analýza použitia firewallu s otvoreným zdrojovým kódom
lmaoskBAKAL 724
Baranec, Miloš
Štúdia trendov vývoja pásovej bojovej techniky
lmaoskBAKAL 725
Kmec, Viliam
Spájanie vysokopevných materiálov

lmaoskBAKAL 726
Marcinová, Bronislava
Analýza pracovného fondu opravárenskej jednotky
lmaoskBAKAL 727
Jurini, Marc
Štúdia trendov vývoja kolesovej bojovej techniky
lmaoskBAKAL 728
Juhász, Oliver
Fyzikálno-mechanické vlastnosti polymérnych kompozitných materiálov
lmaoskBAKAL 729
Pálka, Dávid
Progresívne metódy delenia vysokopevných materiálov vojenskej techniky
lmaoskBAKAL 730
Bartalský, Matúš
Precipitačne vytvrdené legované ocele používané v konštrukcii vojenskej techniky
lmaoskBAKAL 731
Gavora, Samuel
Modelovanie odpruženia kolesového vozidla na báze umelej neurónovej siete
lmaoskBAKAL 732
Košovan, Dávid
Metódy hodnotenia mechanických vlastností polymérnych kompozitných materiálov
lmaoskBAKAL 733
Koleda, Juraj
Riadiace systémy a ich vplyv na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky vozidiel
lmaoskBAKAL 734
Serišová, Silvia
Vyhodnocovanie lokálnych štrukturálnych poškodení polymérnych kompozitov spôsobených
mechanickým a tepelným obrábaním
lmaoskBAKAL 735
Zsoldosová, Evelin
Sklady a skladové hospodárstvo ZT II. útvaru taktického stupňa
lmaoskBAKAL 736
Kucharík, Richard
Komplexné pracovisko dielenskej diagnostiky vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony
lmaoskBAKAL 737
Gladiš, Peter
Aplikácia pre plánovanie prevádzky vozidiel u útvarov a zariadení OS SR

