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Zoznam navrhovaných tém dizertačných prác na ak. rok 2021/2022 

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

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

Priame zahraničné investovanie v digitálnej ekonomike 

Rozvoj digitálnej ekonomiky rezultuje do modifikácií tradičných prístupov k internacionalizácii 
ako aj alokácii priamych zahraničných investícií vzhľadom na elimináciu potreby presunu 
fyzických aktív. Dizertačná práca má v teoretickej rovine preskúmať tieto fenomény 
predovšetkým s ohľadom na kľúčové teórie priamych zahraničných investícií ako aj prístupy k 
meraniu rozvoja digitálnej ekonomiky. Na základe komparácie výsledkov existujúcich empirických 
výskumov v oblasti vzťahu priameho zahraničného investovania a rozvoja digitálnej ekonomiky, 
ako aj výsledkov vlastného empirického výskumu má dizertačná práca smerovať k návrhu 
podnikateľského modelu alokácie priamych zahraničných investícií v kontexte digitálneho 
rozvoja. 

DŠ/EŠ 

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

Analýza potrieb investovania do vybraných nevýrobných odvetví na Slovensku 

Dizertačná práca sa zaoberá problematikou investovania do nevýrobných odvetví. Po 
teoretickom vymedzení súčasného stavu riešenej problematiky sa zaoberá aktuálnou situáciou na 
Slovensku z pohľadu analyzovania stavu, výšky a foriem investícií do vybraných nevýrobných 
odvetví. Na základe zistení navrhuje opatrenia pre zvýšenie efektívnosti alokovania, respektíve 
pre realokovanie zdrojov v sledovanej oblasti. 

DŠ/EŠ 

3. 
Vanda Lieskovská, 
prof. Ing., PhD. (1) 
(KOP) 

Nové trendy marketingovej komunikácie v podnikovohospodárskej praxi. 

Marketingová komunikácia a spôsob jej efektívnej implementácie  predstavuje jeden z kľúčových 
faktorov úspechu podnikateľského subjektu na trhu. Súčasné trendy v marketingu sú  ovplyvnené 
dynamickým vývojom informačných technológií.  Masívne pokrytie trhu smartfónmi, cenovo 
dostupné mobilné dáta a dôraz na individuálny prístup k spotrebiteľom vplývajú aj na formu 
komunikácie s cieľovými segmentmi.   Je žiadúce odkryť, systemizovať a popísať  súčasné trendy v 
marketingovej komunikácii s akcentom na odozvy prijímajúceho publika. 

DŠ 

4. 
Vanda Lieskovská, 
prof. Ing., PhD. (2) 
(KOP) 

Modifikácia obchodných aktivít a spotrebiteľského správania  vplyvom  pandémie COVID . 

Situácia spojená so šírením koronavírusu sa stala novým fenoménom v roku 2020. Trh v krátkom 
čase bol vystavený mimoriadnemu náporu na zvyšujúci sa dopyt po ochranných prostriedkoch.  
Okrem toho sa postupne rozširovali produktové rady ako aj  produktové mixy tých produktov, 
ktoré sa stavali nutnou súčasťou fungovania  jedincov, firiem  aj spoločnosti ako takej.  Narástol 
význam pružného reagovania  na novú situáciu v zmysle vytvorenia a zabezpečenia  
dostatočného sortimentu produktov z hľadiska producentov, ale aj dostupnej maloobchodnej 
siete.  Na druhej strane  bol záujem pokryť novovznikajúce potreby spotrebiteľskej verejnosti. 
Uvedené skutočnosti sa odrazili v modifikácií obchodných činností,  ale aj spotrebiteľského 
správania.  ktoré by mohli napomáhať pri ochrane zdravia ako aj pri  dodržiavaní preventívnych 
opatrení odporúčaných  Úradom verejného zdravotníctva. 

DŠ 
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5. 
Vanda Lieskovská, 
prof. Ing., PhD. (3) 
(KOP) 

Retail marketing a produktová politika udržateľného rozvoja 

Udržateľný rast je jedným zo základných cieľov Európskej únie. Vzhľadom na globálny nedostatok 
prírodných zdrojov sa stáva hlavnou výzvou pre výrobcov aj spotrebiteľov dodržiavanie zásady, že 
menej je viac. Zmena klímy a rastúci dopyt po energiách a zdrojoch predurčila sústredenie 
záujmu na udržateľnú nielen spotrebu a výrobu, ale aj udržateľný obchod. Je potrebné klásť 
zvýšený dôraz v nárokoch na environmentálne vlastnosti výrobkov počas ich celého životného 
cyklu, stimulovať dopyt po lepších výrobkoch a výrobných technológiách a pomôcť spotrebiteľom 
prijímať informované rozhodnutia.  Hlavným benefitom výstupov by mal  byť návrh opatrení  pre 
podporu obehového hospodárstva a obehovej ekonomiky. Efektívne využívanie zdrojov a nižšia 
produkcia odpadu môže zabezpečiť nielen ochranu životného prostredia, ale aj vytvorenie 
nových podnikateľských príležitosti a podporu inovácií. Programy predchádzania vzniku odpadu 
majú uplatnenie vo výrobe, obchode aj u spotrebiteľskej verejnosti. 

DŠ 

6. 
Silvia Megyesiová, 
doc. Ing. PhD. 
(KKM) 

Vplyv pandémie COVID-19 na produkciu a produktivitu slovenských podnikov 

Dizertačná práca je venovaná podrobnej analýze produkcie a produktivity podnikov na Slovensku 
a to počas, ako aj po prekonaní krízy spojenej s pandémiou COVID-19. Práca sa bude venovať  
kvantifikácii vplyvu z pohľadu podnikov a spoločností podľa klasifikácie NACE. 

DŠ 

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

Viackriteriálne  hodnotenie a riadenie výkonnosti  podniku 

V mnohých podnikoch tak doma, ako aj v zahraničí, ešte stále prevláda klasický systém 
hodnotenia výkonnosti, zameraný predovšetkým na finančno-ekonomickú analýzu podniku 
zaoberajúcu sa predovšetkým minulou výkonnosťou. To je to však nepostačujúce. Finančné 
ukazovatele hodnotia spravidla to, čo sa v podniku už udialo a nezameriavajú sa na jeho 
výkonnosť v budúcnosti, nehovoriac o tom, že nehodnotia podnik komplexne, teda aj z pohľadu 
nefinančných ukazovateľov. Pri posudzovaní budúcej úspešnosti podniku je potrebné využívať 
prístupy, metódy a modely, ktoré uprednostňujú meranie výkonnosti spoločnosti z pohľadu 
zvýšenia jej hodnoty a systémy merania výkonnosti, ktoré podporujú stratégiu spoločnosti. 
Dizertačná práca sa zaoberá komplexným posúdením výkonnosti podnikov, na základe ktorej si 
môžu podniky vypracúvať stratégie pre zaistenie dlhodobého úžitku a posilňovanie svojej pozície 
na trhu. 

DŠ 

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

Úspešnosť v prostredí konkurenčných a spolupracujúcich podnikov 

Pojem „konkurenčné prostredie“ sa vzťahuje na počet a typy spoločností, ktoré konkurujú v 
odvetví. Priamymi konkurentmi sú tí, ktorí predávajú veľmi podobný tovar a služby. Nepriamymi 
konkurentmi sú tí, ktorí predávajú nesúvisiace tovary a služby, ale na podobných cieľových 
trhoch. Čím závažnejšia je konkurencia spoločnosti pri podnikaní, tým je pre spoločnosť 
výhodnejšie odlíšiť sa od zákazníkov. Podpora rôznych výhod pomáha zákazníkom spoznať, ako 
sa značka umiestňuje v konkurenčnom prostredí. Vo vysoko konkurenčnom prostredí čelia 
spoločnosti aj väčšiemu tlaku na ponúkanie nízkych alebo prijateľných cien. Na druhej strane 
popis, analýza a porovnanie možného efektu spolupráce podnikov zvyšuje pravdepodobnosť 
inovácie bez ohľadu na typ (inovácia produktu, inovácia procesu alebo ich kombinácia). Je PRETO 
zaujímavé preskúmať, ako prichádzajúce názory na spoluprácu vplývajú na úspešnosť  podniku. 

DŠ/EŠ 

9. 
doc. Ing. Jana 
Simonidesová, 
PhD. 
(KFRP) 

Transferové oceňovanie a jeho vplyv na zdaňovanie nadnárodných spoločností 

V teoretickej časti dizertačnej práce sa zameriavame na charakteristiku jednotlivých metód 
transferového oceňovania z pohľadu zdaňovania nadnárodných spoločností. V časti Výsledky 
práce bude spracovaná analýza a komparácia uplatňovaných metód transferového oceňovania v 
procese zdaňovania konkrétnych nadnárodných spoločností vrátane kvantifikácie ich dopadov  
na daňovú povinnosť. V časti Diskusia budú navrhnuté konkrétne možné riešenia pre dané 
spoločnosti v oblasti daňovej optimalizácie z pohľadu ich zdaňovania. 

DŠ/EŠ 
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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/EŠ 

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

Transformácia obstarávania a dodávateľského reťazca na podmienky Industry 4.0 

Práca sa bude zaoberať možnosťami využitia nástrojov Industry 4.0 v obstarávacích procesoch a  
v procesoch dodávateľského reťazca. 

DŠ 

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

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

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

Manažment kvality v ére Industry 4.0 

Práca sa bude zaoberať možnosťami využitia nástrojov Industry 4.0  v manažmente kvality. 

EŠ 

15. 
Michal Tkáč, doc. 
Ing., PhD.(5) 
(KFRP) 

Využitie reputačných mechanizmov pri obchodovaní 

Práca sa bude zaoberať možnosťami využitia  reputačných mechanizmov, ako nástrojov 
budovania dôvery pri obchodovaní. 

DŠ 

16. 

Michal Tkáč, Dr. h. 

c. prof. RNDr., CSc. 

(1) 

(KKM) 

Zvyšovanie výkonnosti podnikových procesov 

Na základe dostupnej vedeckej a odbornej literatúry vybrať a modifikovať vhodné nástroje 

implementovateľné v podmienkach podnikov v SR. 

DŠ/EŠ 

17. 

Michal Tkáč, Dr. h. 

c. prof. RNDr., CSc. 

(2) 

(KKM) 

Zmena podnikateľského prostredia na Slovensku v európskom kontexte v období pandémie 

Z doterajšieho priebehu pandémie je zrejmý jej dominantný vplyv na slovenskú, európsku i 

svetovú ekonomiku. Podstatným spôsobom sa mení aj podnikateľské prostredie v Európe i na 

Slovensku. Analýza ekonomických aspektov vplyvu pandémie na podnikateľské prostredie je 

preto vysokoaktuálna a z pohľadu podnikania na Slovensku aj veľmi potrebná. 

DŠ/EŠ 
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18. 

Michal Tkáč, Dr. h. 

c. prof. RNDr., CSc. 

(3) 

(KKM) 

Ekonomické aspekty chovu a predaja hydiny na Slovensku 

Prehľad najnovších poznatkov z oblasti vývoja, produkcie a predaja hydiny z pohľadu znižovania 

nákladov. Zlepšovanie procesov z hľadiska úspory nákladov pri neustálom zvyšovaní ich kvality. 

DŠ/EŠ 

19. 

Michal Tkáč, Dr. h. 

c. prof. RNDr., CSc. 

(4) 

(KKM) 

Výkonnosť podniku zameraného na developerské služby v podmienkach pandémie 

Prebiehajúca pandémia priamo ovplyvňuje výkonnosť skoro všetkých podnikov, a to nie len na 

Slovensku, ale aj v Európe. Opísať reálny vplyv hrubých zásahov do podnikania na výkonnosť 

podnikov v období pandémie je preto, veľmi aktuálnou a potrebnou tematikou zvlášť v oblasti 

predaja nehnuteľností. 

EŠ 

20. 

Renáta Turisová, 

doc. Ing., PhD. 

(Ext.) 

Kvalita 4.0 v podmienkach slovenského podniku 

Kvalita 4.0 je neoddeliteľnou súčasťou Priemysel 4.0, princípy a postupy ktorej sa postupne 

uplatňujú aj v podmienkach slovenských podnikov. a možno ju definovať ako digitalizáciu TQM a 

jej vplyv na kvalitnú technológiu, procesy a ľudí. Stáva sa dôležitou súčasťou organizačných 

inovácií, avšak má aj svoje ekonomické dopady, ktoré sú predmetom zamerania tejto dizertačnej 

práce. 

EŠ 

21. 

Erik Weiss, doc. 

Ing., PhD. 

(KOP) 

Inovatívne prístupy v prostredí elektronických rezervačných a distribučných systémov s cieľom 

zefektívnenia tvorby individuálnych produktov cestovného ruchu v exotických turistických 

destináciách. 

Vďaka jednoduchému prístupu k informáciám o exotických turistických destináciách a 

produktoch sa porovnanie rôznych informácií stáva jednoduchším a informovanosť spotrebiteľov 

bude rozhodujúcim elementom v oblasti konkurencie pri výbere cieľového miesta spotrebiteľa. 

DŠ 

22. 

Roland Weiss, doc, 

Ing, PhD 

(KFRP) 

Crowdfunding ako zdroj financovania podniku 

Dizertačná práca sa zaoberá problematikou financovania podniku kapitálom. Na základe 

teoretických poznatkov popisujeme financovanie malých a stredných podnikov kapitálom od 

sukromnych investorov a možnosti ako to dosiahnuť. V práci chceme stručne poukázať na vývoj a 

aktuálny stav využívania crowdfundingu vo svete a na Slovensku. 

DŠ 

 
 


