Rešerše vypracované v roku 2020

1. Princíp proporcionality a jeho uplatnenie v občianskom práve hmotnom (51 záznamov)
2. Analýza BAT technológií na zabezpečenie kvality ovzdušia (40 záznamov)
3. Finančná analýza vybraného podniku ako učebná pomôcka SOŠ (60 záznamov)
4. Revitalizácia ženských rituálov (41 záznamov)
5. Syndróm vyhorenia u učiteľov stredných škôl (32 záznamov)
6. Normotvorná pôsobnosť územných samosprávnych celkov (25 záznamov)
7. Obsahová analýza webovej stránky Kulturblog (40 záznamov)
8. Porovnanie maďarských a slovenských zlievarní (43 záznamov)
9. Využitie vzdelávacích poukazov v stredných školách (30 záznamov)
10. Pripravenosť podnikateľských subjektov na krízové situácie (54 záznamov)
11. Analýza marketingovej komunikácie Špindlu v zimnej sezóne (58 záznamov)
12. Tridentský snem (63 záznamov)
13. Členenie a charakteristika segmentu finančného trhu ako učebná pomôcka (21
záznamov)
14. Vedomosti žiakov základnej školy zo športových hier (29 záznamov)
15. Využitie bazálnej stimulácie v zariadeniach sociálnych služieb (67 záznamov)
16. Znižovanie použitia herbicídnych prípravkov v procese dopravy (41 záznamov)
17. Determinácia prežívania detí emocionálnymi kompetenciami rodičov (29 záznamov)
18. Motivácia žiakov odborných škôl k učeniu (27 záznamov)
19. Kontrola a hodnotenie výkonu žiakov na stredných odborných školách (28 záznamov)
20. Marketingová komunikácia vo vzdelávacích inštitúciách (23 záznamov)
21. Jan Palach (24 záznamov)
22. Profesionálna sebareflexia v práci učiteľov (47 záznamov)
23. Komunikačné zručnosti v zdravotníctve a ich vplyv na spokojnosť pacientov a ich
príbuzných (39 záznamov)
24. Gizela Fleischmannová (24 záznamov)
25. Manažment v ekonomických a strojárskych stredných odborných školách (41 záznamov)
26. Pohľad stredoškolských pedagógov na inklúziu a integráciu (59 záznamov)
27. Stalinizmus a gulagy (68 záznamov)
28. Jazvec lesný, kuna skalná (31 záznamov)
29. Zážitkové učenie v edukačnom procese (54 záznamov)
30. Starí rodičia a ich miesto vo výchove detí mladšieho školského veku (60 záznamov)
31. Starostlivosť o dieťa s detskou mozgovou obrnou zo strany starých rodičov (40
záznamov)
32. Neplatný závet (60 záznamov)
33. Marketingová stratégia vo finančných inštitúciách (42 záznamov)
34. Tradičná hudobná kultúra v okolí Levíc (13 záznamov)
35. Porovnanie penzijných systémov v krajinách V4 (53 záznamov)

36. Skúsenosti influencerov s kyberagresiou (71 záznamov)
37. Komparácia literárneho stvárnenia postavy siroty vo vybraných dielach (71 záznamov)
38. Morálne postoje k sexualite a vybrané aspekty sexuálnej spokojnosti v partnerských
vzťahoch (26 záznamov)
39. Obchodné jednanie (70 záznamov)
40. Ekonomické a právne aspekty Brexitu (40 záznamov)
41. Rekonštrukcia kultúrneho domu (52 záznamov)
42. Technika zborového spevu, funkcia zboru v minulosti a súčasnosti (57 záznamov)
43. Finančná analýza vybraného podniku ako učebná pomôcka pre SOŠ (39 záznamov)
44. Rozvíjanie kľúčových kompetencií v materskej škole (54 záznamov)
45. Rakúska škola a jej prínos do ekonomického myslenia (60 záznamov)
46. Lieková politika, alergia, astma Bronchiale (58 záznamov)
47. Sociálno-patologické javy dlhodobo nezamestnaných a ich možné riešenia (88
záznamov)
48. Násilné trestné činy páchané osobami s duševnou poruchou (51 záznamov)
49. Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich utváranie sebaobrazu dieťaťa (76
záznamov)
50. Neuropsychologické aspekty percepcie času v detstve (29 záznamov)
51. Význam učebných pomôcok vo výučbe ekonomických predmetov na stredných
odborných školách (48 záznamov)
52. Využitie metódy 5S na zlepšenie organizácie pracoviska (54 záznamov)
53. Požiadavky BOZP pri práci s chemickými látkami vo vybranom sklade (61 záznamov)
54. Práva a povinnosti subjektov pracovnoprávnych vzťahov z účtovného a daňového
hľadiska (76 záznamov)

