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4. BCI Skriptá a učebné texty (8) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Celkovo 77 ohlasov z toho 32 v zahraničných 

publikáciách,  45 v domácich publikáciách. Z 

toho 8 v publikáciách registrovaných v citačných 

indexoch.  
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