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Poznámka: Zoznam prác, 

autorské hárky a percentuálny 

podiel autora je v prílohe  

AAB Vedecké monografie   

vydané v domácich vydavateľstvách 
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ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v zahraničných vydavateľstvách 
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ACB Vysokoškolské učebnice  

vydané v domácich vydavateľstvách 
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ADC Vedecké práce v zahraničných  

karentovaných časopisoch 
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ADE Vedecké práce v ostatných  

zahraničných časopisoch 

10 

ADF Vedecké práce v ostatných  

domácich časopisoch 
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ADM Vedecké práce v zahraničných  

časopisoch registrovaných vo WOS, Scopus  
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ADN Vedecké práce v domácich  

časopisoch registrovaných vo WOS, Scopus 
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AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 
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vedeckých zborníkoch, monografiách 
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AFB Publikované pozvané príspevky  
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6 

AFD Publikované príspevky  

na domácich vedeckých konferenciách 

33 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 5 

BAB Odborné monografie vydané  

v domácich vydavateľstvách 

3 

BCI Skriptá a učebné texty 4 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných 

časopisoch 

4 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 11 

BEE Odborné práce v zahraničných  

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

21 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch  

(konferenčných aj nekonferenčných) 

12 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady  

v časopisoch a zborníkoch 

1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

3 
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