Témy dizertačných prác
pre študijný program manažment malého a stredného podnikania
v študijnom odbore ekonómia a manažment
pre akademický rok 2022/2023
počet tém 20

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

ekonomika a manažment
doc. Ing. Marek Csabay, PhD.
Aktuálne trendy v bilaterálnej ekonomickej diplomacii
z pohľadu podpory internacionalizácie malého a stredného
podnikania

názov témy v AJ

Current trends in bilateral economic diplomacy from the
perspective of promotion of small and medium-sized
enterprises’ internationalization

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anglický, slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude vyhodnotenie
tendencií v systéme a formách podpory internacionalizácie
(medzinárodného podnikania) malých a stredných podnikov zo
strany bilaterálnej ekonomickej diplomacie štátu na základe
komparatívnej analýzy a iných zvolených metód.

anotácia v SJ

Predmetom dizertačnej práce je skúmanie aktuálnych trendov
v ekonomickej diplomacii s osobitným zameraním na podporu
internacionalizácie malých a stredných podnikov. Metódou
časovej alebo komparatívnej štúdie, resp. prostredníctvom inej
vhodne definovanej metódy bude vyhodnotený súčasný
koncepčný, inštitucionálny a programový rámec ekonomickej
diplomacie ako strešného pojmu pokrývajúceho presadzovanie
a ochranu ekonomických záujmov štátu s osobitným dôrazom
na cieľovú skupinu podnikov. Práca identifikuje inovatívne
postupy a nástroje ekonomickej diplomacie a z nich
vyplývajúce benefity pre malé a stredné podniky. Súčasťou
výsledkov výskumu by mali byť odporúčania pre prax
ekonomickej diplomacie vo vybranom štáte.

Anotácia v AJ

The subject of the dissertation is to examine current trends in
economic diplomacy with a special focus on the promotion of
the internationalization of small and medium-sized enterprises.
By means of a longitudinal or a comparative study, eventually
by means of another suitably selected method, current
conceptual, institutional and programmatic framework of
economic diplomacy (as an umbrella term covering the
promotion and protection of economic interests of the state
with special emphasis on the target group of companies) will be
evaluated. The thesis shall identify innovative practices and
instruments of economic diplomacy as well as from them
resulting benefits for small and medium-sized enterprises. The
results of the research should comprise recommendations for
the practice of economic diplomacy in a selected country.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka

ekonomika a manažment
doc. Ing. Michal Fabuš, PhD.

názov témy v SJ

Význam a postavenie medzinárodného obchodu EÚ v globálnom
kontexte
Importance and role of the EU in international trade in the global
context
slovenský/anglický/nemecký
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:

názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

Cieľom dizertačnej práce je teoreticky vymedziť medzinárodnú
obchodnú výmenu a následne analyzovať vývoj medzinárodného
obchodu EÚ z podhľadu celosvetového obchodu.
The aim of the dissertation is to theoretically define international
trade and subsequently analyse the development of EU international
trade in terms of global trade.
Ziel der Dissertation ist es, den Außenhandel theoretisch zu
definieren und anschließend die Entwicklung des EU-Außenhandels
im Hinblick auf den Welthandel zu analysieren.
anotácia v SJ

Anotácia v AJ

Prvá časť dizertačnej práce sa bude zaoberať teoretickým
vymedzením pojmového aparátu medzinárodnej obchodnej výmeny.
Východiskom bude zmapovanie vývoja teórií medzinárodného
obchodu, ich zovšeobecnenie budú využité pre ďalšie skúmanie.
Z nadobudnutých poznatkov bude definovaný a vymedzený
medzinárodný obchod, jeho formy a význam vo svetovej ekonomike.
Druhá časť práce bude venovaná charakteristike a analyzovaniu
vývoja medzinárodného obchodu v rámci krajín EÚ po roku 2010
s vymedzením špecifikácií a následne budú poznatky komparované
s vybranými ukazovateľmi medzinárodného obchodu zo svetového
hľadiska. Súčasťou dizertačnej práce budú návrhy a odporúčania
v oblasti medzinárodného obchodu jej jednotlivých stakeholderov.
The first part of the dissertation will deal with the theoretical
background of the conceptual apparatus of international trade. The
starting point will be a mapping of the development of theories of
international trade, their generalization will be used for further
research. From the acquired knowledge, international trade, its
forms, and importance in the world economy will be defined. The
second part of the work will be devoted to the characteristics and
analysis of the development of international trade within the EU
countries after 2010 with the definition of specifications and then the
findings will be compared with selected indicators of international
trade from a global perspective. The dissertation will include
proposals and recommendations in the field of international trade of
its individual stakeholders.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

ekonomika a manažment
Dr.h.c. prof.mpx.hc.,prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA

názov témy v AJ

Security risks and crisis phenomena in a selected set of agrifood businesses

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

slovenský
externá

Bezpečnostné riziká a krízové javy vo vybranom súbore
agropotravinárkych podnikov

Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
Zhodnotiť bezpečnostné riziká a krízové javy v súbore
agropotravinárskych podnikov, identifikovať zdroje a navrhnúť
riešenia na eliminovanie príčin krízových javov a zvýšenie
ekonomickej bezpečnosti podnikov

anotácia v SJ

Predmetom štúdia bude súbor agropotravinárskych podnikov
v špecifickom ekonomickom prostredí. Ťažiskom práce bude
analýza bezpečnostných rizík a krízových javov vo väzbe na
ekonomickú bezpečnosť skúmaných podnikov. Podkladové
zdroje sa získajú prieskumom súboru podnikateľských subjektov
a verifikačným výskumom troch vybraných podnikov. Získané
údaje dotazníkového prieskumu sa budú testovať matematickoštatistickými metódami a budú vodítkom pri hodnotení
bezpečnostných rizík a vektorov. Podnikových kríz. Súčasťou
syntetickej časti práce budú odporúčania na eliminovanie
bezpečnostných rizík, strategické
Prístupy podnikových manažmentov na riešenie krízových
javov a modely kritických podnikových štruktúr šetreného
súboru podnikov.

Anotácia v AJ

The subject of the study will be a set of agri-food enterprises in
a specific economic environment. The focus of the thesis will be
the analysis of security risks and crisis phenomena in relation to
the economic security of surveyed companies. The background
data are obtained by a survey of a set of business entities and a
verification survey of three selected companies. The survey
data obtained will be tested by mathematical-statistical
methods and will serve a guide for assessing security risks and
business crisis vectors. The synthetic part of the work will
include recommendations to eliminate security risks, strategic,
business management approaches to address crisis phenomena
and models of critical business structures of a surveyed set of
enterprises.

Študijný odbor

Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

ekonomika a manažment
Dr.h.c. prof.mpx.hc.,prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA
Environmentálna zodpovednosť podnikového manažmentu vo
väzbe na produktovú štruktúru podnikateľských subjektov
Environmental responsibility of business management in relation to
the product structure of business entities
slovenský
externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
Zhodnotiť uplatňované strategické prístupy manažmentu
k výrobnému zameraniu podnikateľských subjektov a jeho
environmentálnu zodpovednosť za produktovú štruktúru vo
vybranom súbore podnikov. V neposlednom rade navrhnúť opatrenia
na zvýšenie kolobehu uhlíka a bioenergetického potenciálu pôd.

anotácia v SJ

Anotácia v AJ

Predmetom štúdia bude súbor poľnohospodárskych podnikov
v špecifickom
environmentálnom
prostredí,
dlhodobé
environmentálne záťaže a produktové štruktúry vo väzbe na
environmentálnu
bezpečnosť
podnikateľských
subjektov
a environmentálnu zodpovednosť podnikových manažmentov.
Podkladové údaje sa získajú prieskumom súboru agropodnikateľských
subjektov a verifikačným výskumom troch vybraných podnikov.
Zistené údaje dotazníkového prieskumu sa budú testovať
matematicko-štatistickými metódami a budú návodom pri hodnotení
environmentálnej zodpovednosti podnikových manažmentov za
uplatňované
produktové
štruktúry
a dosahovaný
stupeň
environmentálnej bezpečnosti. Obsahom syntetickej časti práce budú
odporučenia na úpravu kolobehu prírodného uhlíka a zvýšenia
bioenergetického potenciálu poľnohospodárskej pôdy.
The subject of the study will be a set of agribusiness entities in a
specific ecological environment, long-term environmental burdens
and product structures in relation to the environmental safety of
business entities and environmental responsibility of business
management. The background data are obtained by a surveying a set
of agribusiness entities and a verification research of three selected
enterprises. The obtained survey data will be tested by mathematicalstatistical methods and will serve as a guide in assessing the
environmental responsibility of business management for applied
product structures and the achieved level of environmental safety.
The content of the synthetic part of the thesis will be
recommendations for the modification of the natural carbon cycle
and increasing the bioenergy potential of agricultural land.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

Anotácia v AJ

ekonomika a manažment
prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA
Ekonomické efekty malých a stredných podnikov vo vybranom
sektore na Slovensku a v komparácii s vybranou ekonomikou
Economic effects of small and medium enterprises in a selected
sector in Slovakia and in comparison, with a selected economy
slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
Zhodnotiť ekonomickú výkonnosť a výnosnosť malých a stredných
podnikov v špecifickom prostredí v SR a identifikovať podnikateľské
riziká a potenciálne rezervy udržateľného rozvoja malého
a stredného podnikania v komparácii s vybranou ekonomikou
Malé a stredné podniky, t. j. do 250 zamestnancov a ročného obratu
50 mil. Eur, tvoria najpočetnejšiu skupinu podnikov v EÚ. Podľa
štatistických údajov sa 99 % malých a stredných podnikov podieľa na
celkovom počte a 75 % podieľa na celkovej zamestnanosti
v súkromnom sektore. Preto našim cieľom v dizertačnej práci je
zhodnotiť ekonomickú výkonnosť a výnosnosť malých a stredných
podnikov v špecifickom prostredí (napr. v agropotravinárskom
sektore). Pôjde o identifikáciu podnikateľských rizík a potenciálnych
rezerv udržateľného rozvoja MSP vo vybranom sektore. Pri hodnotení
ich výkonnosti budeme vychádzať zo uskutočneného prieskumu
týchto subjektov a verifikačného výskumu vo vybranom súbore
malých a stredných podnikov. Internými zdrojmi bude základná
dokumentácia v diapazóne rokov 2019 – 2023. Pri riešení dizertačnej
práce budú použité osvedčené matematicko-štatistické metódy,
metóda komparácie, finančnej analýzy ako aj bežné ekonomické
vzťahy a numerické výpočty. V závere dizertačnej práce budú
navrhnuté opatrenia na zlepšenie súčasného stavu.
Small and medium enterprises, t. j. up to 250 employees and an
annual turnover of 50 mil. EUR, form the largest group of companies
in the EU. According to statistics, 99% of small and medium-sized
enterprises account for the total number and 75% for total
employment in the private sector. Therefore, our goal in the
dissertation is to evaluate the economic performance and
profitability of small and medium-sized enterprises in a specific
environment (eg in the agri-food sector). It will be an identification of
business risks and potential reserves of sustainable development of
SMEs in the selected sector. In evaluating their performance, we will
be based on a survey of these entities and verification research in a
selected set of small and medium-sized enterprises. The internal
documentation will be the basic documentation in the period 2019 2023. Proven mathematical-statistical methods, method of
comparison, financial analysis as well as common economic relations
and numerical calculations will be used in solving the dissertation. At
the end of the dissertation, measures will be proposed to improve the
current situation.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

názov témy v AJ

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

Anotácia v AJ

ekonomika a manažment
Klus, Martin, doc. PhDr. PhD. MBA
Spoločné a rozdielne črty hospodárskej a politickej spolupráce
Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Nórska s Európskou úniou
Common and different features of economic and political
cooperation between the United Kingdom, Switzerland and Norway
and the European Union
Slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude prostredníctvom primárne
analytickej, historickej a komparatívne metódy skúmať spoločné
a rozdielne črty hospodárskej a poltickej spolupráce troch špecificky
vybraných európskych krajín s Európskou úniou. Charakterizovať a
porovnať silné a slabé stránky skúmaných čŕt a vyvodiť z nich
prípadné odporúčania pre samotné skúmané štáty resp. EÚ smerom
k vyššej miere nastavenia efektívnosti vzájomnej hospodárskej
a politickej spolupráce.
Dizertačná práca sa zameria na skúmanie konkrétnych prejavou
hospodárskej a politickej spolupráce troch špecificky vybraných
krajín, ktoré sa z rôznych dôvodov a v rôznom historickom čase
prostredníctvom svojich občanov rozhodli zostať mimo členstvo
v Európskej únii. Napriek tejto skutočnosti sú, resp. zostali tieto
krajiny rôzne prepojené smerom k EÚ, čo umožňuje viac alebo menej
efektívnu spoluprácu a zároveň dáva priestor na dôsledný výskum.
Cieľom dizertačnej práce bude vymedziť a charakterizovať toto
prepojenie v oboch rovinách – hospodárskej aj politickej
a prostredníctvom komplexnej analýzy ich silných a slabých stránok
určiť mieru efektívnosti takejto spolupráce. Vzájomnou komparáciou
sa zároveň na konkrétnych príkladoch umožní identifikovať priestor
na prípadné zmeny a úpravy aktuálne nastavených politík, ktoré by
umožnili zrevidovať mieru ich užitočnosti a hospodárnosti.
Dissertation thesis will focus on examining the specific approach to
the economic and political cooperation of three specifically selected
countries, which for various reasons and at different historical times,
through their citizens, have decided to stay out of membership in the
European Union. Despite this fact, these countries have remained
differently connected towards the EU, which allows more or less
effective cooperation between them and EU and at the same time
leaves room for thorough research. The aim of the dissertation will be
to define and characterise this connection at both levels - economic
and political, and through a comprehensive analysis of their strengths
and weaknesses to determine the degree of effectiveness of such
cooperation. At the same time, mutual comparison will help us
identify, on the basis of specific examples, the scope for possible
changes and adjustments to the currently set policies. This could
make possible to revise the degree of their usefulness as well as costeffectiveness.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

Anotácia v AJ

ekonomika a manažment
Klus, Martin, doc. PhDr. PhD. MBA
Členstvo v Európskej únii a jeho politický a hospodársky dosah na
Írsko, Portugalsko a Slovensko
European Union membership and its political and economic impact
on Ireland, Portugal and Slovakia
slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude prostredníctvom primárne
historickej a komparatívne metódy skúmať konkrétne prejavy
politických a hospodárskych dosahov členstva vybraných krajín
v Európskej únii.
Dizertačná práca sa zameria na skúmanie dosahu členstva troch
geograficky, hospodársky aj politicky rozdielnych členských krajín EÚ,
ktoré navyše vstupovali do jej štruktúr v rozdielnom čase. A to
rovnako z hľadiska charakteru a systému fungovania samotnej
Európskej únie, resp. vtedajších Európskych spoločenstiev, ale aj
z hľadiska geopolitického a v neposlednom rade aj z hľadiska
charakteru skúmaných krajín. Tieto napriek ich odlišnosti, ale zároveň
spája hneď niekoľko spoločných historických resp. demografických
čŕt, ktoré mali dosah na mieru a charakter politického
a hospodárskeho dosahu spojeného s ich členstvom v Európskej únii.
Cieľom dizertačnej práce bude dôsledne vymedziť a charakterizovať
tieto spoločné a rozdielne črty a na konkrétnych oblastiach s nimi
spojenými následne analyzovať prejavy samotného dosahu členstva
v EÚ v rámci skúmaných krajín. V neposlednom rade bude práca
zahŕňať ambíciu vypichnúť konkrétne príklady tzv. dobrej praxe
v tejto súvislosti, ktoré poslúžia ako konkrétne príspevky samotného
výskumu do prípadného politického a hospodárskeho života
skúmaných krajín.
Dissertation thesis will focus on examining the impact of the
membership of three geographically, economically and politically
different EU member states, which, moreover, entered its structures
at different times. Both in terms of the development as well as system
of functioning of the European Union (European Communities), but
also from geopolitical point of view and nature of the analysed
countries. Despite their differences, these are also connected by
several common historical as well as demographic features that have
had an impact on degree and nature of the political and economic
impact associated with their membership to the European Union. The
aim of the dissertation will be to thoroughly define and characterise
these common and different features and to analyse EU membership
impact within the examined countries on specific areas connected
with them. Last but not least, the work will include the ambition to
pinpoint specific examples of so-called good practice in this regard,
which will serve as concrete contributions from the research itself to
the possible political and economic reality of studied countries.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

názov témy v AJ/NJ

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

ekonomika a manažment
Prof. Kabát, Ladislav
Automobilový priemysel na Slovensku a jeho centrálne postavenie
v ekonomike Slovenska, s dôrazom na odberateľsko-dodavateľské
väzby na MSP, širšie sociálne prostredia a „rozvoj zelenej
ekonomiky“
Automotive industry in Slovakia and its central position in the Slovak
economy, with an emphasis on customer-supply links to SMEs,
broader social environment and “development of green economy”
Slovak/english
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
Mapovať súčasné postavenie automobilového priemyslu na Slovensku
ako piliera slovenskeho priemyslu. Osobitne zhodnotiť jeho
odberateľsko-dodavateľské väzby na sektor MSP a jeho pôsobenie ako
stimulátora rastu vedecto-technickej úrovne kooperujúcich malých
podnikov a pri ich orientácii na „zelenú ekonomiku“.

anotácia v SJ

Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
Vybudovať informačnú databázu o relevantných údajoch o vybraných
výrobných podnikoch zo segmentu automobilového priemyslu
z hľadiska ich vzájomnej výrobnej, obchodnej, marketingovej
a sociálnej komunikácie. Navrhnúť nástroje a ukazovatele merania
týchto vzťahov, resp. ich výsledkov. Konfrontovať proporčnosť
ekonomického postavenia automobilového priemyslu s jeho
participáciou na ekonomickom raste, na budovaní sociálneho
prostredia a participácii na budovaní, resp. skvalitňovaní
infraštruktúrnych investičných celkov budovaných štátom (cesty,
železnice). Osobitnou úlohou bude identifikovať a ohodnotiť alokáciu
predmetných väzieb presahujúcich materské regióny výrobcov
automobilov.

Anotácia v AJ

Scientific goal:
To build an information database on relevant data on selected
production enterprises from the automobile industry segment in
terms of their mutually productive, commercial, marketing, and social
communication. To design the tools and indicators for measuring
these relationships or their results. To confront the proportionality of
the economic position of the automotive industry with its participation
in economic growth, social environment building and participation in
the construction or improvement of infrastructure investment units
built by the state (roads, railways). A specific task will be to identify
and evaluate the allocation of the links in question beyond the parent
regions of car manufacturers.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

názov témy v AJ/NJ

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

Anotácia v AJ

ekonomika a manažment
Prof. Kabát, Ladislav
Vplyv protipandemických opatrení na ekonomickú výkonnosť
malých a stredných podnikov (MSP) a ich štátnom garantované
kompenzácie
Impact of anti-pandemic measures on the economic performance
of small and medium-sized enterprises (SMEs) and their state
guaranteed compensations
Slovak/english
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
• Vybudovať informačnú databázu o ekonomických výsledkoch
výberového súboru malých a stredných podnikov za obdobie
ostatných 5-10 rokov
• Navrnúť a overiť kľúčové ukazovatele pre priebežné
hodnotenie ekonomickej efektívnosti MSP
• Identifikovať a kvantifikovať nepriame faktory zníženej
ekonomickej efektívnosti MSP
• Navrnúť miery odhadu ich zníženej výkonnosti
• Zhodnotiť komplexne situáciu vybraných podnikov
v postkovidovom období s dôrazom na meranie vplyvu štátnej
podpory
Pandemická situácia si vyžiadala rozsiahle opatrenia na obmedzenie
mobility ľudí, tým aj obmedzenie zamestnaneckej mobility.
Dôsledky týchto opatrení sa osobitne negatívne prejavili na
fungovaní MSP, ktoré poskytujú služby (gastro, cestovný ruch,
sociálne služby, školy a ďalšie). Pre znižovanie intenzity týchto
dôsledkov boli prijímané rôzne preventívne opatrenia, osobitne
obmedzovanie pohybu ľudí, testovanie a vakcinácia. Ich efektívnosť
nebola doteraz explicitne odhadnutá. Zníženú ekonomickú
výkonnosť výrobných podnikov, ale aj podnikov služieb je však
možné čiastočne odhadnúť. Taktiež je možné kvanifikovať rozsah
štátnej pomoci, ktorú tieto podniky v doterajšom období získali.
Úlohou dizertačnej práce bude využiť disponibilné informačné
zdroje pre vyhodnotenie efektívnosti štátnej podpry pri eliminácií,
alebo znižovaní negatívnych dôsledkov administratívnych opatrení
štátu v boji proti šíreniu kovidovej pandémii.
The pandemic situation has necessitated extensive measures to
limit people's mobility, thereby limiting occupational mobility. The
consequences of these measures have been particularly negatively
transmitted on the functioning of SMEs providing services (gastro,
tourism, social services, schools and others). Various preventive
measures have been taken to reduce the intensity of these
consequences, in particular restricting the movement of people,
namely testing and vaccination. Their effectiveness has not yet
been explicitly estimated. However, the reduced economic
performance of both manufacturing and service undertakings can
be partially estimated. It is also possible to quantify the state aid
obtained by these undertakings in the current period. The task of
the dissertation will be to use available information resources to
evaluate the effectiveness of the state sub-operative in eliminating

or reducing the negative consequences of the administration
measures of the state in the fight against the spread of the covid
pandemic.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ/NJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

Anotácia v AJ/NJ

ekonomika a manažment
prof. Ing. Vojtech Kollár Vojtech, PhD.
Inovačný manažment akcelerátor konkurencieschopnosti firmy v
obehovej ekonomike
Innovation management accelerates the competitiveness of the
company in the circular economy
slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude zhodnotiť silné a slabé
stránky inovačného manažmentu vo vybraných fimách so zameraním
sa na kľúčové aspekty riadenia inovácií, vo väzbe na zdroje a
schopnosti potrebné k inováciám, štruktúru a inovačnú stratégiu.
Parciálne ciele orientovať na analýzu a hodnotenie efektívnosti
inovačného manažmentu a jeho jednotlivých fáz, od identifikovania
príležitostí a potrieb, tvorby nápadov, návrhov inovácií, ich
overovania a testovania po zavedenie inovácií a ich ekonomických
výsledkov.
Inovačný manažment prináša zmeny a zlepšenia, ako riadiť efektívne
podnikové procesy s cieľom pružne uspokojovať rastúce požiadavky
zákazníkov. Inovačný manažment firiem v konkurenčnom
a turbulentnom prostredí prechodu ekonomiky na nový model
cirkulárnej ekonomiky je zdrojom zmeny vzorca od výroby po
spotrebu v jednotlivých fázach reprodukčného procesu. Identifikácia
a hodnotenie silných a slabých stránok inovačného manažmentu, ako
aj príležitostí a hrozieb so zameraním sa na kľúčové aspekty
cirkulárnej ekonomiky sú východiskom inovatívnych foriem
podnikania a inovačnej stratégii vo firme. Analýza a efektívnosť
hodnotenia inovačného manažmentu so zameraním sa na
identifikovanie príležitostí a potrieb ktoré vedú k zmene vzorca
výroby a spotreby znižujú riziko pri uspokojovaní spokojnosti
zákazníkov a prinášajú nové koncepcie uspokojovania potrieb
v cirkulárnej ekonomike.
Innovation management brings changes and improvements to how to
manage efficient business processes in order to flexibly meet growing
customer requirements. Innovation management of companies in a
competitive and turbulent environment of the transition of the
economy to a new model of the circular economy is a source of
change in the pattern from production to consumption in the various
stages of the reproduction process. Identifying and evaluating the
strengths and weaknesses of innovation management, as well as
opportunities and threats focusing on key aspects of the circular
economy are the starting point for innovative forms of business and
innovation strategy in the company. Analysis and effectiveness of
innovation management evaluation with a focus on identifying
opportunities and needs that lead to a change in the pattern of
production and consumption reduces the risk of customer
satisfaction and brings new concepts of meeting needs in the circular
economy.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

názov témy v AJ
jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

ekonomika a manažment
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
Využitie spoločensky zodpovedného marketingu v súkromnom
sektore
Application of socially responsible marketing in the private sector
slovenský, anglický
denná/externá
Hlavným výskumným cieľom dizertačnej práce bude analyzovanie
histórie a súčasného stavu využitia spoločensky zodpovedného
marketingu v súkromnom sektore v Slovenskej republike.
Sekundárnym výskumným cieľom bude navrhnúť možnosti a riešenia
zvýšenia využitia spoločensky zodpovedného marketingu v oblastiach
súkromného sektora.
Holistická marketingová koncepcia vznikla ako reakcia na zásadné
zmeny v súčasnom marketingovom prostredí a je jednou
z najmodernejších podnikateľských koncepcií. Množstvo firiem si
uvedomuje pozitívne dopady na spotrebiteľské vnímanie, ak má
spoločnosť kladný postoj k životnému prostrediu, charite, alebo
sponzoringu. Dizertačná práca sa bude zameriavať na teoretické
vymedzenie spoločensky zodpovedného marketingu z hľadiska
jednotlivých teoretických prístupov a špecifík v súkromnom sektore.
V aplikačnej časti pôjde o systematickú analýzu intenzity a foriem
využitia spoločensky zodpovedného marketingu vo vybraných
oblastiach súkromného sektoru na Slovensku. Doktorand na základe
zistených teoretických poznatkov a výsledkov z analytickej časti
formuluje návrhy a odporúčania pre vedu a prax.

Anotácia v AJ

The holistics marketing concept was created in response to
fundamental changes in the current marketing environment and it is
one of most modern business concepts. A lot of companies know
positive impacts to consumer perception. Many companies are aware
of the positive impact on consumer perception if a company has a
positive attitude towards the environment, charity or sponsorship.
The dissertation thesis will focus on definition of socially responsible
marketing in terms of individual theoretical approaches and specific
in the private sector. The application part will be a systematics
analysis of the intensity and forms of socially responsible marketing
in selected areas of the private sector in Slovakia. Based on the
theoretical knowledge and results from the analytical part, the PhD.
student formulates proposals and recommendations for science and
practice.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ
názov témy v AJ

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

anotácia v SJ

ekonomika a manažment
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
Vývojové trendy masových médií na vybranom trhu v Európskej únii
Development trends of Mass media in the selected market in the
European Union
slovenský/anglický
denná/externá
Hlavným výskumným cieľom dizertačnej práce bude analýza hlavných
vývojových tendencií trhu vybraných podnikateľských subjektov na
konkrétnom trhu masových médií v Európskej únii z hľadiska
vybraných premenných. Sekundárnym výskumným cieľom bude
ponúknuť predikciu vývoja masových médií na najbližšie roky.
Dizertačná práca bude zameraná na analýzu trhu masových médií na
vybranom trhu v Európskej únii. Doktorand bude skúmať jednak
vývojové trendy masových médií (printové médiá, audiovizuálne
médiá, internet), vrátane predikcie vývoja médií do budúcnosti.
Printové médiá bude doktorand analyzovať na základe predajnosti
a objemu inzercie a rádiá na základe počúvanosti a objemu reklamy,
televízie na základe sledovanosti a objemu reklamy a internetové
médiá na základe návštevnosti stránok a objemu online reklamy.
Doktorand bude pracovať jednak so štatistickými dátami, ďalej
s odbornou literatúrou, ako aj informáciami od manažérov médií.
Doktorand využije vybrané výskumné metódy ako sú ekonomická
analýza, metóda inzercie, analýza sledovanosti médií, štatistické
metódy (korelačná analýza, regresívna analýza, atď.), metóda
interview.

Anotácia v AJ

The dissertation will focus on the analysis of the mass media market
in a selected market in the European Union. The doctoral student will
examine the development trends of the mass media (print media,
audio-visual media, the Internet), including the prediction of media
development in the future. The print media will doctorand student
analysed based on sales and advertising volume, radio based on
listening and advertising volume, television based on viewership and
advertising volume and internet media based on site traffic and
advertising volume. The doctoral student will work with a statistical
data, professional literature, as well as information from media
managers. The doctoral student will use selected research methods
such as economic analysis, media audience analysis, statistical
methods (correlation analysis, regressive analysis, etc.), interview
method.

Školiteľ/školiteľka

Prof., Akademik akademických vied Ukrajiny, Maryna Resler,
DrSc.

názov témy v SJ

Vektory
zintenzívnenia
marketingová podpora

názov témy v AJ/NJ

Vectors of intensification of cross-border cooperation:
marketing support

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

slovenský, anglický jazyk
denná/externá

anotácia v SJ

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné riešiť nasledovné úlohy:

cezhraničnej

spolupráce:

Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: vypracovanie
teoretických a aplikačných ustanovení na zintenzívnenie
cezhraničnej spolupráce s využitím princípov marketingovej
podpory.

určiť vecnú charakteristiku podstaty cezhraničnej spolupráce a
jej informačnej sféry; vykonať koncepčný a metodický rozbor
ustanovení o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce na báze
marketingu; zdôvodniť, že moderná doktrína zintenzívnenia
informačnej cezhraničnej spolupráce bude založená na
princípoch interaktívneho marketingu.
Anotácia v AJ/NJ

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks:
to determine the actual characteristics of the essence of crossborder cooperation and its information sphere; to carry out a
conceptual and methodological analysis of the provisions on the
intensification of cross-border cooperation on the basis of
marketing; to substantiate that the modern doctrine of
intensification of cross-border information cooperation will be
based on the principles of interactive marketing.

Študijný odbor
:
Školiteľ/Školiteľka
Názov témy v SJ
Názov témy v NJ

ekonomika a manažment
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Návrh informačného systému pre
manažérstva podniku
Entwurf des Informationssystems
Personalmanagement des Betriebes

potreby
für

personálneho

Ausnützung

im

Jazyk záverečnej práce Slovenský / Nemecký jazyk
Forma štúdia
Cieľ

Denná / Externá
Cieľom spracovania témy dizertačnej práce bude:
Na základe výsledkov analýzy súčasného stavu problematiky (v
teórii a v praxi) navrhnúť štruktúru informácií potrebných pre
výkon aktivít personálneho manažérstva podniku.
Aufgrund der Ergebnisse der Analyse des Ist-Standes
der
Problematik (in Theorie und Praxis) entwerfen relevante Struktur
von Informationen für Personalmanagement des Betriebes.

Anotácia v SJ
• Analýza súčasného stavu teoretického poznania v oblasti
(odbore)
• Analýza
súčasného
stavu
informačného
zabezpečenia
personálneho manažmentu v podnikovej praxi
• Návrh metód a postupu hodnotenia implementácie návrhov
v realizácii aktivít personálneho manažmentu podniku
• Hodnotenie prínosov aplikácie navrhovaných riešení
Anotácia v NJ
• Analyse des Ist-Standes der Kenntnissbasis im Fach (Gebiet)
• Analyse des Ist-Standes der Sicherung von Informationen für das
Personalmanagement des Betriebes
• Entwurf der Methoden und des Verfahrens für Bewertung der
Implementation
des
Entwurfs
in
der
Praxis
des
Personalmanagementes des Betriebes
• Beschätzung der Beiträge der Lösung des Themas
von
Dissertationsarbeit

Študijný odbor
Školiteľ/Školiteľka
Názov témy v SJ
Názov témy v NJ

ekonomika a manažment
prof. Ing. Jozef S a b l i k , CSc.
Návrh postupu hodnotenia vplyvu systému riadenia ľudských
zdrojov (RĽZ) na tvorbu podnikovej kultúry
Entwurf
des Verfahrens für Bewertung des Einflusses von
Personalmanagementes (HRM) auf der Bildung (Entwicklung) der
Betriebskultur

Jazyk záverečnej práce Slovenský / Nemecký jazyk
Forma štúdia
Cieľ

Denná / Externá
Cieľom spracovania témy dizertačnej práce bude :
Na základe výsledkov analýzy súčasného stavu problematiky (v
teórii
a v praxi) navrhnúť metódy a postup hodnotenia vplyvu
systému starostlivosti o ľudské zdroje na tvorbu (rozvoj)
podnikovej kultúry
Aufgrund der Ergebnisse der Analyse von Ist-Standes der Problematik
(in Theorie und Praxis) entwerfen relevante Methoden und Verfahrens
für Bewertung des Einflusses des Personalmanagementes (HRM) auf
der Bildung und Entwicklung der Betriebskultur

Anotácia v SJ
• Analýza súčasného stavu teoretického poznania v oblasti
(odbore)
• Analýza súčasného stavu vplyvu personálneho manažmentu
referenčného podniku na tvorbu a rozvoj podnikovej kultúry
• Návrh metód a postupu hodnotenia vplyvu personálneho
manažmentu podniku na tvorbu a rozvoj podnikovej kultúry
• Hodnotenie prínosov aplikácie navrhovaného riešenia
Anotácia v NJ

• Analyse des Ist-Standes der Kenntnissbasis im Fach (Gebiet)
• Analyse
des
Ist-Standes
der
Einwirkungen
des
Personalmanagementes (HRM) auf Projektierung und Realisation
der Betriebskultur
• Entwurf der Methoden
und Verfahrens für Bewertung des
Einflusses des Personalmanagementes (HRM) auf Bildung und
Entwicklung der Betriebskultur
• Beschätzung der
Dissertationsarbeit

Beiträge

der

Lösung

des

Themas

von

Študijný odbor
Školiteľ/Školiteľka
Názov témy v SJ
Názov témy v AJ

ekonomika a manažment
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Návrh využitia princípov vekovej heterogenity pre tvorbu
pracovných tímov a ich manažovanie
Entwurf der Ausnützung von Altersheterogenität für Bildung
der Arbeitsteams und dessen Management

Jazyk
záverečnej Slovenský / Nemecký jazyk
práce
Forma štúdia
Denná / Externá
Cieľ
Cieľom spracovania témy dizertačnej práce bude:
Návrh možností využitia vekovej heterogenity pre tvorbu
pracovných tímov a ich manažovanie (vedenie)
Entwurf der Möglichkeiten der Ausnützung Altersheterogenität
der Mitarbeiter bei Bildung de Arbeitsteams und dessen
Management (Führung)
Anotácia v SJ

• Analýza súčasného stavu teoretického poznania v oblasti
(odbore)
• Analýza súčasného stavu využívania
(rešpektovania)
vekovej heterogenity v systéme personálneho manažérstva
podniku
• Návrh
možností
využitia
vekovej
heterogenity
zamestnancov pri tvorbe štruktúry pracovných tímov
a voľbe štýlu ich vedenia
• Hodnotenie prínosov aplikácie
riešení

Anotácia v AJ

(realizácie) navrhovaných

• Analyse des Ist-Standes der Kenntnissbasis im Fach (Gebiet)
• Analyse
des
Ist-Standes
der
Ausnützung
der
Altersheterogenität bei der Bildung und Management des
Arbeitsteams
• Entwurf der Ausnützung der Altersheterogenität bei Bildung
der Arbeitsteams und dessen Management
• Beschätzung der Beiträge der Lösung des Themas von
Dissertationsarbeit

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

ekonomika a manažment
Prof.Ing.Nora Štangová,CSc

názov témy v AJ/NJ

Application of income tax in accordance with international
accounting standards IAS 12 in the conditions on the Slovak
Republic

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:

Uplatnenie dane z príjmov v zmysle medzinárodných
účtovných štandardov IAS-12 v podmienkach SR

Poukázať na metodiku medzinárodného účtovného štandardu
IAS 12 pri výpočte a spracovaní dane z príjmov, jeho praktické
uplatnenie pri dodržiavaní legislatívy, platnej v SR.
Zároveň previesť komparáciu a určiť spoločné a odlišné prvky.
anotácia v SJ

Dizertačná práca obsahuje analýzu metodiky spracovania dane
z príjmov podľa štandardov EÚ a ďalej analýzu možností
uplatnenia v podmienkach na Slovensku. V rámci analýzy klásť
dôraz na výpočet odloženej daňovej pohľadávky a záväzku
v zmysle IAS a legislatívy v SR. Taktiež vykazovanie odloženej
a splatnej dane z príjmov a ich prezentácie v účtovnej závierke
v analyzovanej účtovnej jednotke. Tiež poukázať na problémy,
ktoré existujú a navrhnúť prípadné riešenia.

Anotácia v AJ/NJ

The dissertation contains an analysis of income tax processing
methodology according to EU standards and the analysis of the
possibilities of its application under the conditions applied in
Slovakia. The part of the analysis is to emphasize the calculation
of deferred tax receivable and a commitment within the
meaning of IAS and the legislation of Slovak Republic. The
emphasis is also placed on the reporting of deferred and
payable income taxes and their presentations in the financial
statements in an analyzed entity. The aim is also to point out
the existing problems and suggest their possible solutions.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka
názov témy v SJ

ekonomika a manažment
prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.

názov témy v AJ/NJ

Internationalization of small and medium enterprises in the
conditions of Slovakia

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:

Internacionalizácia
malých
v podmienkach Slovenska

a stredných

podnikov

Teoreticky
vymedziť
podstatu,
príčiny
a
vývoj
internacionalizácie hospodárskeho života a zhodnotiť
postavenie a úlohu malého a stredného podnikania v tomto
procese, vo vybraných formách medzinárodného podnikania a
stanoviť možnosti ďalšieho rozvoja a podpory pri ich
internacionalizácii.
anotácia v SJ

Internacionalizácia malých a stredných podnikov je
neoddeliteľnou súčasťou hospodárskej stratégie všetkých
ekonomických subjektov vo väčšine krajín EÚ. Dizertačná práca
bude skúmať postavenie a význam malých a stredných
podnikov v procese internacionalizácie na Slovensku. Budú
preskúmané vybrané formy medzinárodného podnikania
a prostredníctvom využívania všeobecných a špecifických
metód výskumu zhodnotený vplyv malých a stredných podnikov
na rozvoj, inštitucionálnu podporu a ďalšie možnosti rozvoja
internacionalizácie so zameraním na vybrané formy
medzinárodného podnikania.

Anotácia v AJ/NJ

The internationalization of small and medium-sized enterprises
is an integral part of the economic strategy of all economic
operators in most EU countries. The dissertation will examine
the position and importance of small and medium-sized
enterprises in the process of internationalization in Slovakia.
Selected forms of international business will be examined and
the impact of small and medium-sized enterprises on
development, institutional support and other possibilities of
internationalization development will be evaluated using
general and specific research methods, focusing on selected
forms of international business.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka

ekonomika a manažment
Priezvisko, meno vrátane titulov
doc., Ing. Vojtech, František, PhD.

názov témy v SJ

Priemyselné parky na Slovensku a ich vplyv na priame
zahraničné investície v regiónoch Slovenska

názov témy v AJ

Industrial parks in Slovakia and their impact on foreign direct
investment in the regions of Slovakia

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
analyzovať priemyselné parky na Slovensku a ich vplyv na
priame zahraničné investície do regiónov Slovenska.. Ich vývoj,
súčasný stav a vplyv na malé a stredné podniky. Sformulovať
odporúčania akým spôsobom zvýšiť kvalitu prílevu priamych
zahraničných investícií do priemyselných parkov na Slovensku.

anotácia v SJ

Práca je zameraná na analyzovanie priemyselných parkov na
Slovensku a ich vplyv na priame zahraničných investícií v
regiónoch Slovenska. Poukázať na ich vývoj, súčasný stav a vplyv
na malé a stredné podniky. Hlavnou časťou práce by mala byť
prípadová štúdia o niektorej významnej zahraničnej investícii na
Slovensku a jej vplyv na konkrétne malé a stredné podniky
v danom priemyselnom parku v konkrétnom regióne.
Výsledkom by malo byť sformulovanie odporúčaní akým
spôsobom zvýšiť kvalitu prílevu zahraničných investícií na
Slovensko prostredníctvom priemyselných parkov.

Anotácia v AJ

The work is focused on the analysis of industrial parks in
Slovakia and their impact on foreign direct investment in the
regions of Slovakia. Their development, current status and
impact on small and medium-sized enterprises. The main part
of the work should be a case study of some significant foreign
investment in Slovakia and its impact on specific small and
medium enterprises in the industrial park in the region. The
result should be the formulation of recommendations on how
to increase the quality of foreign investment inflows to Slovakia
through industrial parks.

Študijný odbor
Školiteľ/školiteľka

ekonomika a manažment
Priezvisko, meno vrátane titulov
doc., Ing. Vojtech, František, PhD.

názov témy v SJ

Legálna a nelegálna migrácia na Slovensku a jej vplyv na
slovenský pracovný trh

názov témy v AJ

Legal and illegal migration in Slovakia and its impact on the
Slovak labor market

jazyk záverečnej práce
forma štúdia
cieľ

slovenský
denná/externá
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
analyzovať súčasný stav legálnej a nelegálnej migrácie na
Slovensku a jej vplyv na stav pracovného trhu v slovenských
podmienkach. Sformulovať odporúčania akým spôsobom zvýšiť
kvalitu ochrany Slovenska pred prílevom migrantov do našej
ekonomiky a ako skvalitniť ekonomiku vybraného podniku na
pozadí týchto skutočnosti. To znamená ako konkrétne
podniky vo vybranom regióne ovplyvňujú zamestnanci z tretích
krajín a ako zvýšiť prosperitu sledovaných podnikov.

anotácia v SJ

Práca je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu legálnej
a nelegálnej migrácie na Slovensku a jej vplyv na stav
pracovného trhu na Slovensku, konkrétne na vybrané malé a
stredné podniky. Hlavnou časťou práce by mala byť prípadová
štúdia o konkrétnych vybraných malých a stredných podnikoch
na Slovenska ako skvalitniť ekonomiku vybraných podnikoch na
pozadí týchto skutočnosti. To znamená ako konkrétne
podniky vo vybranom regióne ovplyvňujú zamestnanci z tretích
krajín a ako zvýšiť prosperitu sledovaných podnikov. Výsledkom
by malo byť sformulovanie odporúčaní akým spôsobom zvýšiť
kvalitu pracovnej sily z tretích krajín v daných podnikoch.

Anotácia v AJ

The work is focused on the analysis of the current state of legal
and illegal migration in Slovakia and its impact on the state of
the labor market in Slovakia, specifically on selected small and
medium-sized enterprises. The main part of the work should be
a case study of specific selected small and medium enterprises
in Slovakia how to improve the economy of selected enterprises
against the background of these facts. This means how specific
companies in the selected region are influenced by employees
from third countries and how to increase the prosperity of the
monitored companies. The result should be the formulation of
recommendations on how to increase the quality of the thirdcountry workforce in the companies concerned.

