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Zoznam navrhovaných tém dizertačných prác 2020/2021 

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

1. 
Aneta Bobenič 
Hintošová, doc. 
JUDr. Ing., PhD. 
(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/EŠ 

2. 
Emília Duľová 
Spišáková, doc. 
Ing., PhD.(1) 
(KE) 

Zhodnotenie miery plnenia cieľov stratégie Európa 2020 vybranými krajinami 

Stratégia Európa 2020 je významnou stratégiou Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti od 
roku 2010 (po Lisabonskej stratégii). Dizertačná  práca v teoretickej časti poukazuje na hlavné 
oblasti zamerania a ciele stratégie Európa 2020 a na možnosti od roku 2020. Analytická časť 
práce, s využitím analýzy a komparácie, hodnotí mieru plnenia cieľov stratégie vybranými 
krajinami Európskej únie a poukazuje na predpokladaný vývoj ukazovateľov v najbližších rokoch. 
V záverečnej časti sa dizertačná práca venuje návrhu opatrení pre úspešnú konvergenciu k 
cieľovým hodnotám v nasledujúcej dekáde. 

DŠ/EŠ 

3. 
Emília Duľová 
Spišáková, doc. 
Ing., PhD.(2) 
(KE) 

Analýza inovačnej výkonnosti a možnosti financovania inovácií v podnikoch 

Inovácie, výskum a vývoj sú aktivity, ktoré posúvajú krajiny vpred a zvyšujú ich 
konkurencieschopnosť v globálnom meradle. Dizertačná  práca v teoretickej časti poukazuje na 
hlavné typy inovácií, teoretické možnosti hodnotenia inovačnej výkonnosti a možnosti 
financovania inovačných aktivít. Analytická časť práce je venovaná komparácii a analýze 
inovačnej výkonnosti vybraných krajín a zhodnoteniu miery využívania jednotlivých zdrojov pri 
financovaní inovačných aktivít v podnikoch. V záverečnej časti sa dizertačná práca venuje návrhu 
opatrení pre zvýšenie miery financovania inovácií na Slovensku. 

DŠ/EŠ 

4. 
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/EŠ 

5. 
Vanda Lieskovská, 
prof. Ing., PhD. (1) 
(KOP) 

Spotrebiteľské správanie v kontexte udržateľnej spotreby 

Vymedziť úlohu marketingu pri presadzovaní myšlienky udržateľnej spotreby. Analyzovať 
alternatívy udržateľnej spotreby  s popisom benefitov pre jednotlivca a spoločnosť. Vymedzenie  
modelu podmienok udržateľnosti  a ich vplyvu na marketingové aktivity. Sledovanie úlohy 
zákazníkov v procese udržateľného marketingového manažmentu v rámci reverzného toku 
obchodných tovarov. 

DŠ 

6. 
Vanda Lieskovská, 
prof. Ing., PhD. (2) 
(KOP) 

Súčasné trendy v marketingovej komunikácii a ich využitie v podnikovohospodárskej praxi 

Analýza teoretických východísk týkajúcich sa uplatňovania marketingovej komunikácie a nových 
trendov marketingovej komunikácie s dopadom na úspešnosť v podnikovohospodárskej praxi. 
Špecifikácia podielu zastúpenia jednotlivých nástrojov komunikačného mixu v časovom rade 20 
rokov a perspektíva nových inovatívnych riešení. 

DŠ 
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7. 
Bohuslava 
Mihalčová, prof. 
Ing., PhD., PhD. 
(KM) 

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

Podľa výsledkov výskumu Svetového ekonomického fóra (The Global Gender Gap Report 2018) je  
na Slovensku rodová rovnosť v manažérskych pozíciách prakticky len v sektore vzdelávania a 
zdravotníctva. Disproporcie pretrvávajú hlavne v oblasti ekonomiky a politiky. V roku 2017 bolo 
Slovensko hodnotené za sklz v rodovej rovnosti manažérov na 50. poradí, no v 2018 prepadlo 
pomedzi skúmanými krajinami na 83. poradie zo 149 krajín. Skúmanie dôvodov tohto stavu je 
dôležité z hľadiska rodovej diverzity a sociálnych a ekonomických súvislostí. Uskutočnením  
prieskumu rodovej rovnosti a sociálno-ekonomického statusu manažérov v slovenských 
vybraných podnikoch získame dáta ošetrené vhodnou metrikou. Okruh ekonomických 
ukazovateľov podnikov bude reprezentovaný údajmi ukazovateľov extrahovanými predovšetkým 
z výročných správ podnikov. Chceme preukázať vplyv zmien rodovej rôznorodosti na výsledok 
hospodárenia vybraných podnikov. Na prácu s údajmi použijeme ekonometrické a štatistické 
metódy na preukázanie príčinných súvislostí medzi premennými na strane rodových rôznorodostí 
aj ekonomických ukazovateľov. 

DŠ/EŠ 

8. 
Michal Pružinský, 
prof. Ing., CSc.(1) 
(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 

9. 
Michal Pružinský, 
prof. Ing., CSc.(2) 
(KE) 

Inovácie produktu a ich význam pre rozvoj podnikania 

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 

10. 
Michal Stričík, doc. 
Ing., PhD. 
(KE) 

Model udržateľného nakladania s odpadom vo väzbe na klimatickú neutralitu 

Európska únia si v rámci rozvojových stratégii stanovila za cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu. K 
tomuto cieľu má prispieť aj uplatnenie princípov obehového hospodárstva a snaha dosiahnuť 
maximálne materiálovo-energetické využitie odpadu s minimalizáciou jeho zneškodňovania. 
Výstupom práce bude model, ktorý prispeje k intenzifikácii materiálovo energetického 
zhodnocovaniu odpadu na Slovensku a tým aj k dosiahnutiu uhlíkovej a klimatickej neutrality. 

DŠ 

11. 
Michal Tkáč, doc. 
Ing., PhD.(1) 
(KFRP) 

Analýza vzorov správania sa v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch 

Práca sa bude zaoberať analýzou obstarávacích procesov, nastavením ich parametrov ako aj 
vplyvom týchto nastavení na výkonnosť podniku 

DŠ 

12. 
Michal Tkáč, doc. 
Ing., PhD.(2) 
(KFRP) 

Analýza procesu verejného obstarávania v podmienkach SR 

Práca sa bude zaoberať analýzou procesov verejného obstarávania v podmienkach SR, 
nastavením ich parametrov ako aj vplyvom týchto nastavení na výkonnosť obstarávania. 

EŠ 
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13. 
Michal Tkáč, doc. 
Ing., PhD.(3) 
(KFRP) 

Ekonomická trestná činnosť v podmienkach SR 

Práca sa bude zaoberať ekonomickou trestnou činnosťou vyskytujúcej sa na území SR a vplyvom 
týchto činnosti na hospodárstvo SR. 

EŠ 

14. 
Michal Tkáč, doc. 
Ing., PhD.(4) 
(KFRP) 

Úloha upisovateľov na primárnom dlhopisovom trhu 

Práca sa bude zaoberať vplyvom upisovateľov na základné parametre dlhopisov na primárnom 
trhu. 

DŠ 

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

Ekonomické aspekty zavedenia uhlíkovej neutrality v podmienkach SR 

Na základe pozitívnych, vo vedeckej literatúre opísaných environmentálnych postupov navrhnúť 
pre podniky SR metódy implementovateľné v praxi a analyzovať ich relevantný ekonomický 
dopad. 

DŠ/EŠ 

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

Externé financovanie európskych podnikov na kapitálovom trhu 

Na základe zistených determinantov dlhopisového financovania napomôcť európskym podnikov 
zvýšiť ich efektivitu a definovať optimálne správanie pri získavaní kapitálu. Rovnako bude 
pozornosť venovaná analýze rizík, keďže veľmi nízke výnosy podnikových dlhopisov v súčasnosti 
indikujú možné ohrozenie, ktoré môže za určitých okolností vyústiť v prasknutie bubliny. 

DŠ/EŠ 

17. 
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 organizácií na Slovensku. 

EŠ 

 


