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Zoznam navrhovaných tém dizertačných prác na ak. rok 2022/2023 

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

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

Modely priamych zahraničných investícií v kontexte rozvoja digitálnej ekonomiky 

Rozvoj digitálnej ekonomiky rezultuje do modifikácií tradičných prístupov k internacionalizácii 
vrátane spôsobov alokácie 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 a modely priamych zahraničných investícií ako aj 
prístupy k meraniu rozvoja digitálnej ekonomiky. Na základe komparácie výsledkov existujúcich 
empirických výskumov v oblasti vzťahu modelov priamych zahraničných investícií a rozvoja 
digitálnej ekonomiky, ako aj výsledkov vlastného empirického výskumu má dizertačná práca 
smerovať k identifikácii spôsobov využitia priamych zahraničných investícií na budovanie 
digitálnej ekonomiky. 

DŠ/EŠ 

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

Vplyv nezamestnanosti a chudoby na bezpečný život na Slovensku z pohľadu kriminality 

Pandémia spôsobená COVID-19 veľmi negatívne zasiahla jednotlivé sféry ekonomiky. Jej dopady 
sa začali okamžite prejavovať na zvýšení miery nezamestnanosti, keď ľudia zo dňa na deň prišli o 
svoju prácu. Takého osoby sú vo väčšej miere ohrozené chudobou, čo môže mať vplyv na ich 
psychický stav a samotné konanie. Cieľom práce je preto sledovať vplyv nezamestnanosti a 
chudoby na páchanie trestnej činnosti na Slovensku s dôrazom na obdobie ostatných rokov. 

DŠ/EŠ 

3. 
Barbora 
Gontkovičová, doc. 
Ing., PhD. 
(KOP) 

Flexibilné formy práce a ich vplyv na ľudské zdroje v podniku 

Trh práce sa neustále mení, v mnohých európskych krajinách došlo a dochádza k výrazným 
zmenám v oblasti tzv. štandardných foriem zamestnávania. V snahe zvyšovať svoju 
konkurencieschopnosť sa podniky snažia čo najrýchlejšie reagovať na tieto zmeny, čím sa zvyšuje 
aj požiadavka na flexibilitu práce. Štandardné formy sú čoraz častejšie nahrádzané inými 
spôsobmi práce, viažucimi sa na naplnenie a výkon potrebných úloh. Tendenciu rastu využívania 
flexibilných foriem práce a organizácie práce ešte umocnila pandémia COVID-19. Hlavným cieľom 
dizertačnej práce je analyzovať, komparovať a zhodnotiť využívanie flexibilných foriem práce na 
Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie a posúdiť dopady pandémie COVID-19 na 
nároky a zmeny v oblasti flexibility práce. Vnímanie a požiadavky na flexibilitu sa však môžu z 
pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca líšiť, preto bude súčasťou práce aj zhodnotenie výhod, 
prípadne nevýhod pre obe strany flexibilných pracovnoprávnych vzťahov. 

DŠ/EŠ 

4. 
Vanda Lieskovská, 
prof. Ing., PhD. (1) 
(KOP) 

Vplyv krízy COVID-19 na demografiu obchodných podnikov a zamestnanosť v SR 

Analyzovať  v komplexnej rovine podnikateľskú sféru zameranú na obchodné podniky v SR s 
dôrazom na obdobie pred a počas pôsobenia COVID-19. Dôraz postaviť na etapu vzniku, 
prežívania a zánik obchodných podnikov so súbežným zachytením  zamestnanosti.  Následne sa 
sústrediť na analýzu malých a stredných obchodných podnikov.  Zakomponovať do analýzy aj 
štrukturálne premenné, najmä obchodnú  činnosť, právnu formu, vek, veľkosť podnikateľských 
subjektov a prezentovať zmeny štruktúry v čase vzhľadom ku zmenenej ekonomickej situácií. 

DŠ 

5. 
Vanda Lieskovská, 
prof. Ing., PhD. (2) 
(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/EŠ 
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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/EŠ 

7. 
Michal Stričík, doc. 
Ing., PhD. (1) 
(KE) 

Model udržateľného nakladania s odpadom vo väzbe na klimatickú neutralitu 

EÚ 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 

8. 
Michal Stričík, doc. 
Ing., PhD. (2) 
(KE) 

Ekonomicko-environmentálne aspekty využitia 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 paliva 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. 

DŠ/EŠ 

9. 
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/EŠ 

10. 
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/EŠ 

11. 
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. 

DŠ/EŠ 

12. 
Michal Tkáč, Dr. h. 
c. prof. RNDr., CSc. 
(1) 
(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 

13. 
Michal Tkáč, Dr. h. 
c. prof. RNDr., CSc. 
(2) 
(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 
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14. 
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 

15. 
Robert Verner, doc. 
PhDr. Ing. PhD. 
MBA (1) 
(KKM) 

Dopad monetárnej politiky ECB na dlhové financovanie európskych podnikov 

Expanzívna monetárna politika svetových centrálnych bánk vyústila do signifikantného rastu 
zadlženosti podnikateľského sektora. Vzhľadom na skutočnosť, že dlhopisové financovanie je 
kľúčovým zdrojom externého kapitálu podnikov, analýza primárnych emisií je nepochybne 
kľúčová pre správne pochopenie fundamentálnych vzťahov nielen pre akademickú obec, ale aj 
pre podniky v praxi. Práca skúma nielen dopady aktuálnej menovej politiky na objem 
emitovaného dlhu, ale aj jej dopady na efektívnosť a výkonnosť sledovaných podnikov z hľadiska 
kľúčových finančných ukazovateľov ako ziskovosť, či nárast tržieb. 

DŠ 

16. 
Robert Verner, doc. 
PhDr. Ing. PhD. 
MBA (2) 
(KKM) 

Analýza zlomového bodu vývoja cien podnikových dlhopisov 

Empirické výskumy naznačujú, že až do dosiahnutia určitého bodu sa ceny dlhopisov vyvíjajú 
podobne volatilne ako ceny akcií. Po jeho prekročení však volatilita štandardne mizne a trhové 
ceny lineárne konvergujú k nominálnej hodnote dlhopisov. Umiestnenie predmetného 
zlomového bodu však môže závisieť od viacerých premenných ako kupón, mena, či ratingový 
stupeň konkrétneho dlhopisu, jeho doba do splatnosti alebo aktuálna trhová úroková miera. 
Práca sa zaoberá determináciou a analýzou break-even pointu v závislosti od viacerých 
parametrov a na sledovanej vzorke dlhopisov  sa snaží overiť jeho umiestnenie a presnosť jeho 
odhadu. 

DŠ 

17. 

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 

 
 


