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Zoznam navrhovaných tém dizertačných prác 2019/2020 

Školiteľ (katedra) Názov a anotácia témy dizertačnej práce 
Forma 
štúdia 

1. 
Lucia Bednárová, 
doc. Ing., PhD.(1) 
(KE) 

Kreovania podnikového adaptačného procesu a jeho následné aplikovanie v podnikateľskom 
subjekte. 

Dizertačná práca má na základe analýzy informácií o podnikateľskom subjekte vytvoriť metodiku 
pre adaptačný proces nových zamestnancov na základe požiadaviek skúmaného podnikateľského 
subjektu. V rámci práce je potrebné zostaviť elaborát vo forme všeobecne platnej metodiky pre 
daný subjekt, s možnosťou kreovania zmien z ohľadom na špecifikáciu pracovného miesta. 
Doktorand by mal aplikovať rôzne metódy výskumu na dosiahnutie stanoveného cieľa. 

DŠ/EŠ 

2. 
Lucia Bednárová, 
doc. Ing., PhD.(2) 
(KE) 

Dopad činností expatriantov na riadenie nadnárodných spoločností 

Dizertačná práca je zameraná na definovanie rozdielov riadenia materských a dcérsky spoločností 
(vo vybranom regióne) ako aj ich vzájomnej interakcie. Na základe výsledkov by malo byť možné 
definovať vplyv expatriantov na primárny spôsob riadenia spoločnosti. Na dosiahnutie cieľa by 
mal byť využitý komparačný prístup a následne  sformulované odporúčania pre skvalitnenie 
adaptačného procesu. 

DŠ/EŠ 

3. 
Aneta Bobenič 
Hintošová, doc. 
JUDr. Ing., PhD.(2) 
(KM) 

Kritické faktory úspešnosti cezhraničných akvizícií a fúzií 

Akvizície a fúzie sú jedným z frekventovane využívaných nástrojov externého rastu, a to aj 
napriek relatívne vysokému percentu ich zlyhaní. Dizertačná práca na teoretickej úrovni 
rozpracováva konceptuálne a procesné aspekty realizácie akvizícií a fúzií a sumarizuje aktuálne 
empirické zistenia týkajúce sa hodnotenia úspešnosti akvizícií a fúzií. V rámci analytickej časti, na 
vybranej vzorke realizovaných cezhraničných akvizícií a fúzií analyzuje pre a post akvizičné 
výkonnostné diferencie a smeruje k identifikácii kritických faktorov úspešnosti cezhraničných 
akvizícií a fúzií. 

DŠ 

4. 
Aneta Bobenič 
Hintošová, doc. 
JUDr. Ing., PhD.(1) 
(KM) 

Strategický prístup k budovaniu značky 

Nová paradigma tvorby udržateľnej konkurenčnej výhody podniku je spojená s jej vyššou mierou 
sofistikovanosti a náročnou imitovateľnosťou. Významné miesto v tomto smere má budovanie 
značky s hodnotou. Dizertačná práca rozpracúva teoretické východiská budovania značky v 
strategickom kontexte a sumarizuje aktuálne empirické zistenia týkajúce sa vnímania hodnoty 
značky. Analytická časť práce na základe identifikácie kauzálnych väzieb medzi vnímaním hodnoty 
značky a výkonnosťou podniku vytvára predpoklady pre návrh modelu strategického budovania 
značky. 

EŠ 

5. 
Naqib Daneshjo, 
doc. Ing., PhD. 
(KOP) 

Inovatívny model pre účtovanie nákladov podnikových materiálových tokov. 

Cieľom riešenia je návrh a overenie nového optimalizačného modelu pre integrované 
ekonomicko-environmentálne účtovanie zhodnocovania materiálov a energií v rámci jednotlivých 
transformačných procesov od vstupu do podniku až po výstup vo viacerých kvantifikačných 
strediskách, vrátane kvantifikácie environmentálnych dopadov procesov. 

DŠ 

6. 
Emília Duľová 
Spišáková, doc. 
Ing., PhD. 
(KE) 

Diverzita determinantov ovplyvňujúcich inovačnú výkonnosť krajín 

Dizertačná práca sa zaoberá problematikou inovačnej výkonnosti krajín a poukazuje na vplyv 
rozličných determinantov, so zameraním predovšetkým na podporu výskumných, vývojových a 
inovačných aktivít, na inovačnú výkonnosť vybraných krajín. Na základe výsledkov analýzy 
navrhuje vlastný kompozitný indikátor inovačnej výkonnosti pre Slovenskú republiku. 

DŠ 
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7. 
Vanda Lieskovská, 
prof. Ing., PhD. (1) 
(KOP) 

Category manažment vybraných produktov 

Aplikácia category managementu  pre konkrétne podmienky maloobchodnej praxe. Analyzovanie 
spoločnej práce na raste celej produktovej kategórie. Špecifikovanie  spoločného  záujmu 
obchodníka a dodávateľa. 

DŠ 

8. 
Vanda Lieskovská, 
prof. Ing., PhD. (2) 
(KOP) 

Aromachológia a jej uplatnenie v retail manažmente 

Analyzovať vývoj maloobchodnej siete SR.  

Upriamiť pozornosť na  využívanie poznatkov z aromachológie v retail manažmente.  

Mapovanie portfólia podnikateľských subjektov využívajúcich princípy  aromachológie s 
dopadom na spotrebiteľské správanie. 

Vyvodenie odporúčaní k rôznym cieľovým publikám. 

DŠ 

9. 
Silvia Megyesiová, 
doc. Ing., PhD. 
(KKM) 

Efektívnosť slovenských podnikov na regionálnej úrovni 

Dizertačná práca je venovaná podrobnej analýze efektívnosti slovenských podnikov na základe 
dostupných údajov z databázy slovenských firiem a organizácií. Dôraz pri analýze efektívnosti 
spočíva v kvantifikácii regionálnych rozdielov a špecifík efektívnosti. 

DŠ 

10. 
Bohuslava 
Mihalčová, prof. 
Ing., PhD., PhD. 
(KM) 

Ekonomické súvislosti podielu žien na manažérskych pozíciách v podnikoch Slovenskej 
republiky. 

Princíp rovnosti príležitostí bez ohľadu na to, či sa jedná o ženu alebo muža, je v súčasnosti 
jedným zo základných pilierov politiky demokratických krajín. Mnohé výskumy vo svete 
preukázali pozitívny vzťah medzi rodovou diverzitou a finančnou výkonnosťou firiem. Ženy v 
manažérskych pozíciách eliminujú sociálne a pracovné ťažkosti na pracoviskách a prispievajú k 
zlepšeniu výsledkov hospodárenia podnikov. V dizertačnej práci chceme   preukázať, či existuje 
alebo neexistuje štatisticky významný vzťah medzi percentom žien vo vedúcich pozíciách a 
finančnou výkonnosťou firiem aj v slovenských podnikoch. Okrem ekonomického prínosu, 
pozornosť bude sústredená na celú oblasť rodovej diverzity v slovenských podnikoch, určenie 
globálneho indexu Slovenska a prognózovanie vyváženého podielu žien a mužov na vrcholovej 
úrovni riadenia. 

DŠ 

11. 
Jana Naščáková, 
doc. Ing., PhD. 
(KOP) 

Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu 

Cieľom ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu je zabezpečiť, aby spotrebitelia dostávali  
informácie, ktoré im umožňujú prijímať adekvátne rozhodnutia, aby neboli obeťami nekalých 
alebo klamlivých praktík a mali zabezpečený prístup k mechanizmom na riešenie prípadných 
sporov. 

Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu je zameraná taktiež na doplnkové iniciatívy v oblasti 
finančnej gramotnosti – t.j.  zabezpečenie a poskytovanie vedomosti a zručnosti na pochopenie 
riziká a odmeny z používania finančných produktov a služieb a taktiež ich zákonných práv a 
povinností pri ich používaní.  

Medzinárodné a regionálne mimovládne organizácie majú rovnako dôležitú úlohu v oblasti 
ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, tak ako svetová banka, ktorá podporuje medzinárodný 
dialóg o ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu prostredníctvom rozvoja osvedčených 
postupov založených na skúsenostiach jednotlivých krajín.  

Vhodné a osvedčené postupy môžu byť základom pre komplexný diagnostický nástroj (za účelom 
zistenia úrovne ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu) a zabezpečenie efektívnych nástrojov na 
ochranu a práva spotrebiteľov vo všetkých častiach finančného sektora. Jasne stanovené pravidlá 
pre finančné inštitúcie, v kombinácii s programami finančného vzdelávania pre spotrebiteľov, sú 
základom pre dôveru a záujem spotrebiteľov podporovať rozvoj finančného trhu. 

DŠ 
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12. 
Michal Pružinský, 
prof. Ing., CSc. 
(KE) 

Ekonomické využitie produkčnej funkcie 

Princíp hospodárnosti (ekonomický princíp) vyjadruje snahu podniku konať čo najhospodárnejšie. 
Ide o maximalizáciu výstupu (pri daných vstupoch dosiahnuť čo najvyšší výstup), alebo 
minimalizácia vstupu (daný výstup realizovať pri čo najmenších vstupoch), alebo optimalizácia 
vzťahu medzi vstupmi a výstupmi. Výstupom práce bude model, ktorého poslaním bude 
optimalizácia vzťahu medzi vstupmi a výstupmi. 

DŠ/EŠ 

13. 
Michal Stričík, doc. 
Ing., PhD.(1) 
(KE) 

Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania 
komunálnych odpadov 

Európska únia si v rámci rozvojových stratégii stanovila za cieľ v rámci obehového hospodárstva 
dosiahnuť maximálne materiálovo-energetické využitie odpadu s minimalizáciou jeho 
zneškodňovania. Slovenskej republike sa už dlhšie nedarí plniť tieto ciele a v rámci krajín 
Európskej únie je na posledných miestach v rámci zhodnocovania odpadu vrátane komunálneho 
odpadu. V tejto súvislosti projekt napomáha identifikovať príležitosti a bariéry efektívneho 
zhodnocovania komunálneho odpadu. Jeho výstupom bude model, ktorý by pomohol 
intenzifikovať materiálovo energetické zhodnocovanie odpadu na Slovensku v prepojení na 
Program odpadového hospodárstva SR do roku 2020. 

DŠ 

14. 
Michal Stričík, doc. 
Ing., PhD.(2) 
(KE) 

Ekonomicko-environmentálne aspekty využitia tuhého alternatívneho paliva vyrobeného z 
odpadu v podmienkach Slovenskej republiky 

Slovenskej republike sa dlhodobo nedarí plniť ciele v oblasti materiálovo-energetického využitia 
odpadu a v rámci krajín Európskej únie je na posledných miestach zhodnocovania odpadu. 
Dizertačná práca identifikuje možnosti úpravy odpadu vo forme tuhého alternatívneho paliva 
(TAP) a jeho následného využitia, ako energetického zdroja vo výrobnej sfére Slovenských 
podnikov. Výstupom záverečnej práce bude model, ktorý by pomohol intenzifikovať energetické 
zhodnocovanie odpadu v Slovenských podmienkach. 

EŠ 

15. 
Michal Tkáč, Dr. h. 
c. prof. RNDr., CSc. 
(1) 
(KKM) 

Ekonomické aspekty odstraňovania environmentálnych záťaží 

Na základe existujúcich, v odbornej literatúre opísaných postupov redukcie resp. eliminácie 
negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na životné prostredie nájsť vhodné postupy pre 
konkrétnu environmentálnu záťaž. Kombináciou niekoľkých postupov nájsť ekonomicky 
prijateľné a udržateľné riešenie environmentálneho problému spôsobeného danou záťažou. 

DŠ/EŠ 

16. 
Michal Tkáč, Dr. h. 
c. prof. RNDr., CSc. 
(2) 
(KKM) 

Stanovenie objektívnej hodnoty dovážaného tovaru 

Na základe existujúcich modelov a postupov zameraných na určovanie objektívnej ceny tovaru 
vykonať rozbor existujúcich prístupov a porovnať ich s reálne deklarovanými cenami získanými z 
dostupných zdrojov. 

DŠ/EŠ 

17. 
Michal Tkáč, doc. 
Ing., PhD.(1) 
(KFRP) 

Primárny trh s dlhopismi v pokrízovom období 

Finančná kríza silne zasiahla aj trh s dlhopismi. Práca sa zaoberá zmenami ktoré kríza priniesla na 
primárnom trhu s dlhopismi, čiže na trhu kde sú dlhopisy emitované. Práca by mala objasniť ako 
sa zmenili podmienky pre podniky a štáty pri získavaní dlhového financovania tohto druhu. 

DŠ 
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18. 
Michal Tkáč, doc. 
Ing., PhD.(2) 
(KFRP) 

Využitie nástrojov umelej inteligencie na podporu finančných technológií 

Práca sa zaoberá možnostami využitia nástrojov umelej inteligencie pre podporu finančných 
inovácií. FinTech je skrátená verzia termínu „Financial Technology“, teda pojmu „finančné 
technológie“, a vo všeobecnosti reprezentuje oblasť technologických inovácií aplikovaných v 
praxi vo vzťahu k poskytovaniu rôznorodých finančných služieb, ako sú napríklad Alternatívne 
spôsoby platieb, Crowdfunding, Automatizované poradenstvo (robo-advice), Kryptoaktíva a 
Initial Coin Offerings (ICOs) InsurTech poistenie, či Algoritmické obchodovanie 

DŠ 

19. 
Renáta Turisová, 
doc. Ing., PhD. 
(Ext.) 

Náklady na kvalitu v súvislosti so zavádzaním GDPR v podniku 

Vychádzajúc z jednotlivých známych modelov zameraných na monitorovanie nákladov na kvalitu 
je potrebné v práci vybrať vhodný model. Tento model následne modifikovať tak, aby čo najviac  
vyhovoval efektívnemu využitiu nákladov na kvalitu v období masívneho zavádzania GDPR v 
podmienkach malých a stredných podnikov na Slovensku. 

EŠ 

 


