Rešerše vypracované v roku 2021

1. Sociálne služby ako prostriedok riešenia nepriaznivej sociálnej situácie vo vybranom
regióne (30 záznamov)
2. Koncentrácia a vôľové vlastnosti v športe (28 záznamov)
3. Overenie modelov vyučovania Nervovej sústavy na gymnáziu (41 záznamov)
4. Zinok vo farmácii, zinok v medicíne (28 záznamov)
5. Problematika prekonceptov žiakov 1. stupňa ZŠ (27 záznamov)
6. Chov husí na Slovensku (37 záznamov)
7. Jazyková norma vo vybraných dielach Jozefa Ignáca Bajzu (53 záznamov)
8. Projektové vyučovanie vo výtvarnej výchove v primárnom vzdelávaní (57 záznamov)
9. Domáce vzdelávanie u žiakov so život ohrozujúcim ochorením (49 záznamov)
10. Zhodnotenie odpadového hospodárstva v spoločnosti Mikona s. r. o. (28 záznamov)
11. Využitie štatistických metód v riadení kvality (83 záznamov)
12. Vplyv normatívneho financovania regionálneho školstva na materiálno-technické
podmienky vyučovania odborných predmetov na stredných odborných školách (50
záznamov)
13. Vznik ČSR (60 záznamov)
14. Reálne fungovanie obcí do 500 obyvateľov v Košickom kraji (37 záznamov)
15. Vzťah rodičov ku vzdelávaniu znevýhodnených žiakov SŠ (62 záznamov)
16. Ústavný vývoj Nemeckej spolkovej republiky (39 záznamov)
17. Syndróm vyhorenia učiteľov SOŠ (57 záznamov)
18. Výskyt šikanovania ako sociálno-patologický jav vo vybraných stredných školách (53
záznamov)
19. Efektivita vyučovania prostredníctvom výučby v porovnaní s tradičnými vyučovacími
metódami (59 záznamov)
20. Moderné prístupy k vedeniu ľudí (36 záznamov)
21. Sociálne siete v úlohe oficiálneho komunikačného nástroja a platformy politických
elít v procese informovania verejnosti (20 záznamov)
22. Vplyv emocionálnej nerovnováhy na poruchy príjmu potravy (76 záznamov)
23. Závislosť na alkohole (64 záznamov)
24. Telesné postihnutie v živote človeka – život po ochrnutí (75 záznamov)
25. Hipoterapia (66 záznamov)
26. Motivačné prejavy Arnolda Schwarczeneggera (26 záznamov)
27. Faktory finančnej gramotnosti seniorov (47 záznamov)
28. Personálny manažment vzdelávacieho zariadenia (44 záznamov)
29. Vplyv sociálneho prostredia na vzdelávanie žiakov (28 záznamov)
30. Dynamika a vývin partnerských vzťahov (25 záznamov)
31. Význam ľudovej slovesnosti v literárnej výchove v školskom klube detí (18 záznamov)
32. Možnosti ochrany spotrebiteľov ako nástroj prevencie nekalej súťaže (60 záznamov)
33. Fenomén priateľstva z pohľadu etiky (30 záznamov)
34. Vnímanie profesie sociálneho pracovníka, pracovníkmi v zdravotníctve (32
záznamov)
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35. Onlinové verzus offlinové formy environmentálnej marketingovej komunikácie vo
vybranom subjekte (51 záznamov)
36. Účtovné a daňové aspekty u fyzickej osoby podnikateľa (44 záznamov)
37. Sociálna opora a výkonová motivácia u nadaných žiakov (40 záznamov)
38. Požiadavky na vnútorný vzdelávací interiér (44 záznamov)
39. Historická antropológia (26 záznamov)
40. Sociálna opora a psychologická adjustácia u nadaných žiakov (47 záznamov)
41. Alternatívne tresty (52 záznamov)
42. Charakteristika materiálno-technických podmienok vyučovania odborných
predmetov na stredných odborných školách (12 záznamov)
43. Marketingová komunikácia v podniku (68 záznamov)
44. Inovačné aktivity v malých a stredných podnikoch (74 záznamov)
45. Slovensko-americké interkultúrne vzťahy v oblasti vzdelávania (40 záznamov)
46. Herbár liečiteľa Cypriána (32 záznamov)
47. Stredná Ázia – využitie kooperatívneho vyučovania na hodinách geografie (54
záznamov)
48. Automobilový priemysel – technológie spájania karosérie (72 záznamov)
49. Finančno-ekonomická analýza (34 záznamov)
50. Kláštor v Hronskom Beňadiku (16 záznamov)
51. Daniel Gonda a Žemberovce (28 záznamov)
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