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Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023 
 

Katedra ekonómie a financií 

Makroprudenciálne politiky a nástroje v malých otvorených ekonomikách menovej únie 

Revitalizácia finančných zdrojov MSP – výzvy, potenciál a hrozby 

Výkonnosť priemyselných odvetní a politika znižovania emisií 

Rozvoj obehového hospodárstva na území mesta Bratislava 

Globálne hodnotové reťazce a Slovenská republika 

Medziregionálna migrácia na Slovensku a dopady na rozpočty obcí a miest 

Kontrolné manažérske systémy monitorujúce vykazovanie finančných a nefinančných informácii pre 
efektívne zodpovedné investovanie zamerané na plnenie cieľov udržateľnosti 

Meranie regionálnych rozdielov na úrovni LAU a ich porovnanie s krajinami V4 

Aspekty oceňovania spoločností pre stanovenie efektívnosti a rizikovosti joint-venture vo vybranom sektore 

Katedra informačných systémov 

Pozícia telemedicíny v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a návrh modelu riadenia 
telemedicínskych služieb s podporou inteligentných riešení podľa požiadaviek prostredia. 

Využitie strojového učenia na skúmanie závislosti javov a predikcie správania v podnikovej praxi 

Zmeny agilných metodík v prostredí Slovenských firiem ovplyvnené v dôsledku pandémie COVID-19. 

Zosúladenie pracovného a rodinného života – opatrenia, príležitosti a výzvy 

Virtuálne pracovné prostredie a nové výzvy v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov 

Efektivita modelovania v návrhu softvéru s využitím moderných CASE systémov tímovom prostredí 

MDA (Model Driven Architecture) v praxi 

Vizualizácia návrhu GUI z pohľadu cieľov používateľa a vývojára 

Katedra kvantitatívnych metód 

Analýza trhu nehnuteľností 

Modelovanie DRG systému platieb a ich vplyv na kvalitu zdravotnej starostlivosti v nemocniciach 

Moderné modely platieb nemocniciam 

Klimatické riziko vo finančnom sektore (Climatic risks in the financial sector) 

Systémové riziko vo finančnom sektore (Systemic risks in the financial sector) 

Správa portfólia finančných aktív s využitím metód umelej inteligencie 

Predikcia vývoja výnosov portfólia využitím metód strojového učenia 

Katedra manažmentu 

Rozvoj podnikovej etiky na Slovensku 

Vedenie ľudí v slovenských organizáciách 

Vedenie ľudí v slovenských vedecko-výskumných tímoch 
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Udržateľná pracovná motivácia v kontexte digitálnej transformácie – zvyšovanie produktivity, spokojnosť s 
prácou a zamestnanecký well-being 

Rola mäkkých zručností zamestnancov pri udržiavaní a zlepšovaní systémov riadenia kvality 

Explorácia personálnych faktorov úspešnosti digitálnej transformácie s využitím LPA (Latent Profile Analysis) 

Organizačná kultúra ako nástroj motivácie zamestnancov 

Organizačná kultúra pod vplyvom práce na diaľku 

Vplyv digitálnej transformácie na manažment ľudských zdrojov 

Katedra marketingu 

Dopady v oblasti regulácie marketingových aktivít na ochranu spotrebiteľov 

Význam kategórie vzácnosti produktu v marketingu z pohľadu marketingovej stratégie organizácie a z 
pohľadu konečného zákazníka 

Integrovaný marketing založený na viditeľnosti v online vyhľadávaní 

Aktuálne výzvy a budúcnosť digitálnej transformácie v marketingu 

Environmentálne označovanie produktov ako nástroj európskej environmentálnej politiky na ochranu 
životného prostredia 

Meranie zákazníckej vernosti k značkám vo vybraných kategóriách produktov 

Katedra medzinárodného manažmentu 

Nové aspekty politiky súdržnosti EÚ 

Teória a prax medzinárodného manažmentu 

Retrospektíva a aktuálne výzvy manažmentu supranacionálnej spoločnej obchodnej politiky Európskej únie v 
podmienkach globalizácie 

Príležitosti a riziká aplikácie konceptu Priemysel 4.0 v špecifických podmienkach nadnárodnej korporácie 

Politika a manažment utečeneckej a migračnej krízy Európskej únie v post-Lisabonskom období: dôsledky a 
perspektívy. 

Manažér a riešenie problémov v interkultúrnom prostredí 

Rozširovanie Európskej únie: skúsenosti, výzvy a perspektívy. 

Poskytovanie služieb v priestore digitálnej ekonomiky 

Návrh Európskeho obchodného kódexu: aké sú výzvy pre európskych podnikateľov? 

Veľké európske mestá čeliace výzvam metropoly: príklad Bratislavy 

Katedra stratégie a podnikania 

Medzigeneračné podnikanie v dobe digitalizácie 

Inovačné ekosystémy v dynamickom prostredí 

Systémová dynamika a manažment výkonnosti 

Metódy a nástroje manažmentu výkonnosti v MSP 

Dopad digitálnej transformácie na stratégie a výkonnosť MSP 

Rozvoj výroby áut na alternatívny pohon na Slovensku 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta managementu 

Odbojárov  
P. O. BOX 95 

   Bratislava  

Referát doktorandského štúdia 

 

 

 
 
  

www.fm.uniba.sk

 

Správa dát pri realizácii podnikových procesov a úloh získavania znalostí založených na štatistických 
metódach a metódach strojového učenia 
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Katedra ekonómie a financií 
 
Makroprudenciálne politiky a nástroje v malých otvorených ekonomikách menovej únie  
 
Školiteľ: doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.  
Forma štúdia: denná/externá  
 
Anotácia:  
Makroprudenciálne politiky pomáhajú zabezpečiť, aby v krízových obdobiach nedochádzalo k 
systémovým rizikám, ktoré ohrozujú celý finančný systém. Makroprudenciálne orgány sledujú 
finančný systém, identifikujú riziká, zavádzajú politiky s cieľom zabrániť šíreniu porúch vo finančnom 
systéme. V prípade naplnenia systémového rizika môže dôjsť k narušeniu finančného systému, 
hospodárskeho rastu, či blahobytu domácností. Úlohou týchto politík je podporiť finančnú stabilitu. 
Zdravý finančný systém pomáha predchádzať účinkom finančných hospodárskych kríz. Prínosom 
dizertačnej práce bude identifikovať potenciálne systémové riziká v oblasti zadlženia domácností v 
malých otvorených ekonomikách menovej únie. Vytvorenie prognózy budúceho vývoja zadlženosti 
prostredníctvom kvantitatívnych štatistických metód. Autor bude skúmať determinanty zadlženia v 
kontexte vybraných makroekonomických ukazovateľov. Téma sa zameria tiež na základné otázky, 
aký má vplyv hospodárska kríza na zadlženie v malej otvorenej ekonomike. Autor bude porovnávať a 
navrhovať najefektívnejšie makroprudenciálne nástroje a opatrenia finančných inštitúcií. Pri 
spracovaní témy vie autor použiť viaceré metódy spracovania: deskriptívnu a inferenčnú štatistiku, 
korelačnú analýzu a komparačnú analýzu. (Programový jazyk RStudio)  
 
 
Macroprudential policies and instruments in a small open country in a monetary union  
 
Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.  
Form of study: Full-time/Part-time  
 
Annotation:  
Macroprudential policies help prevent systemic risks in a crisis. Macroprudential authorities monitor 
the financial system and identify risks. In the case of systemic risk, the financial system, economic 
growth or household welfare may be disrupted. The role of these policies is to maintain stability. The 
financial system helps to prevent the effects of financial economic crises. The dissertation thesis will 
identify potential systemic risks in the area of household indebtedness in the small open economies 
of the monetary union. We will examine the determinants of debt in the context of selected 
macroeconomic indicators. We will use multiple methods to process descriptive and inferential 
statistics, correlation analysis and comparative analysis. The topic will also focus on the basic issues 
of the impact of the economic crisis on debt in a small open economy.  
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Revitalizácia finančných zdrojov MSP – výzvy, potenciál a hrozby 
 
Školiteľka: doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
Forma štúdia: denná / externá 
 
Anotácia:  
Situácia podnikateľských subjektov v období pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 je 
komplikovaná. Ekonomické dôsledky sú konfrontované so zmenami vyplývajúcimi z politických 
rozhodnutí, ktoré vychádzajú z prebiehajúceho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. Vývoj inflácie v 
poslednom období, dynamické zmeny ekonomického, politického, spoločenského a sociálneho 
prostredia neumožňujú malým a stredným podnikom orientovať sa na dlhodobé plánovanie. 
Operatívne zasahujú do svojho riadenia, aby minimalizovali straty, identifikovali optimálne 
smerovanie svojej činnosti zabezpečujúce požadovanú výkonnosť, alebo častokrát len prežitie 
spoločnosti.  Vplyvom zásahov externého prostredia sa mení aj štruktúra finančných zdrojov. 
Zámerom dizertačnej práce bude analyzovať procesy financovania, vytvoriť model optimálneho 
riadenia procesov financovania a investovania v malých a stredných podnikoch, ktorý zohľadní 
možnosti a potenciál podnikov v jednotlivých odvetviach. 
 
 
Revitalization of financial resources of SMEs - challenges, potential and threats 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Jana Kajanová, Ph.D. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
The situation of businesses in the period of the ongoing COVID-19 pandemic is complicated. The 
economic consequences are confronted with changes resulting from political decisions originating 
from the ongoing conflict between Ukraine and Russia. Recent inflation developments, dynamic 
changes in the economic, political, social and social environment do not allow small and medium-
sized enterprises to focus on long-term planning. Operationally intervenes in their management to 
minimize losses, identify the optimal direction of their activities to ensure the required performance, 
or often only the survival of the company. Due to the interventions of the external environment, the 
structure of financial resources is also changing. The aim of the dissertation will be to analyze 
financing processes, to create a model of optimal management of financing and investment 
processes in small and medium-sized enterprises, which will take into account the opportunities and 
potential of enterprises in individual sectors. 
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Výkonnosť priemyselných odvetní a politika znižovania emisií 
 
Školiteľka: doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
Forma štúdia: denná / externá 
 
Anotácia:  
Emisná politika Európskej únie je nekompromisná. S cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 
2050 sa budú musieť štáty vysporiadať individuálne. Tento európsky cieľ si vyžaduje aj prehodnotenie 
národných cieľov a vyžiada si mnohé opatrenia, ktoré spôsobia výrazné štrukturálne zmeny v 
slovenskej ekonomike. Priemyselné odvetvia sa budú musieť prispôsobiť jednak situácii 
pochádzajúcej z dôsledkov pandémie COVID-19, zvyšujúcimi sa cenami energií a následne so 
situáciou, ktorá je výsledkom konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. Téma dizertačnej práce bude 
zameraná na sledovanie výkonnosti vybraných priemyselných odvetví, a to v súvislosti so „zelenou 
obnovou“. Bude zameraná na sledovanie závislostí medzi určenými charakteristikami, analýzu vývoja 
a tendencií priemyselných odvetví v intenciách finančno-ekonomických a environmentálnych 
vzťahov. 
 
 
Industry sectors performance and emission reduction policy 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Jana Kajanová, Ph.D. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
The European Union's emissions policy is uncompromising. In order to achieve carbon neutrality by 
2050, states will have to deal with it individually. This European goal also requires a reassessment of 
national goals and will require many measures that will cause significant structural changes in the 
Slovak economy. Industries will have to adapt to the consequences of the COVID-19 pandemic, rising 
energy prices and, consequently, the situation resulting from the conflict between Ukraine and 
Russia. The topic of the dissertation will focus on monitoring the performance of selected industries 
in connection with "green recovery". It will focus on monitoring the dependencies between the 
identified characteristics, analysis of the development and trends of industries in the intentions of 
financial-economic and environmental relations. 
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Rozvoj obehového hospodárstva na území mesta Bratislava 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.  
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Obehové hospodárstvo je založené na efektívnom využívaní zdrojov a prírodných surovín a 
ekonomických aktivitách podporujúcich prevenciu tvorby odpadov, teda na snahe opätovne 
zhodnotiť vytvorený odpad ako surovinu pre ďalšie využitie. Dizertačná práca reflektuje veľmi 
aktuálny problém, ktorý sa rieši na úrovni hlavného mesta Bratislava. Školiteľka má 
predkomunikovanú spoluprácu s Magistrátom mesta Bratislava, ktorý má ambíciu vytvoriť tzv. sken 
obehového hospodárstva na úrovni miestnej samosprávy mesta Bratislava. Snaha identifikovať 
príležitosti na rozvoj obehového hospodárstva na úrovni mesta Bratislava je v riešení už niekoľko 
rokov. Plánovaná spolupráca reflektuje akútnu potrebu a snahu prostredníctvom skenu obehového 
hospodárstva identifikovať silné a slabé miesta miestnej samosprávy a pripraviť plán zavádzania 
funkčného obehového hospodárstva na úrovni mesta. Dizertačná práca má ambíciu pokryť niektoré 
čiastkové ciele v rámci vytvorenia cirkulárneho skenu. Jedným z cieľov dizertačnej práce by bolo 
zmapovať stav cirkulárnej ekonomiky na území hlavného mesta – Bratislavy, poukazujúc na príklady 
dobrej praxe, rezervy a identifikujúc priestor na potrebnú koordináciu. Následne bude potrebné v 
rámci dizertačnej práce identifikovať príležitosti pre spoločnosti, finančné inštitúcie, vlády alebo iné 
organizácie na podporu obehového hospodárstva. V neposlednom rade má dizertačná práca ambíciu 
participovať aj na vytváraní praktických riešení na implementáciu obehových systémov v celom 
meste. 
 
 
Development of the Circular Economy in the city of Bratislava  
 
Supervisor: Assoc. Prof. Paulína Mihaľová, Ph.D.  
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
The circular economy is based on the efficient use of resources and natural raw materials and 
economic activities supporting the prevention of waste generation, which means on the effort to re-
use the generated waste as a raw material for further use. The dissertation reflects a very current 
problem that is being solved at the level of the capital Bratislava. Supervisor has planned cooperation 
with the city Bratislava on looking for the ways how to make "Circular Bratislava", with ambition to 
create a so-called scan of the circular economy at the level of the local government of the city of 
Bratislava. Efforts to identify opportunities for the development of the circular economy at the level 
of the city of Bratislava have been under solution for several years. However, the planned cooperation 
reflects the acute need and effort to identify the strengths and weaknesses of the local government 
through a scan of the circular economy and to prepare a plan for the introduction of a functional 
circular economy at the city level. The dissertation has the ambition to cover some partial goals within 
the preparation of circular scan. One of the aims of the dissertation would be to map the state of the 
circular economy in the capital - Bratislava, pointing to examples of good practice, reserves and 
identifying the area for the necessary coordination. Subsequently, the dissertation will need to 
identify opportunities for companies, financial institutions, governments or other organizations to 
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support the circular economy. Last but not least, the dissertation has the ambition to participate in 
the creation of practical solutions for the implementation of circulatory systems throughout the city. 
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Globálne hodnotové reťazce a Slovenská republika 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.  
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Súčasné medzinárodné obchodné väzby sú vo výraznej miere ovplyvnené dosahom globálnych 
hodnotových reťazcov (GHR). Skutočnosť, že produkt v rámci rôznych fáz svojho produkčného cyklu 
prechádza rôznymi krajinami sa stáva bežným javom a čoraz väčšou raritou je schopnosť pokryť celý 
produkčný proces produktu v jednej krajine. Zapájanie sa do globálnych hodnotových reťazcov do 
značnej miery ovplyvňuje postavenie jednotlivých ekonomík, a predurčuje ich (ne)závislosť na 
medzinárodných väzbách. Problematike globálnych hodnotových reťazcov je venovaná značná 
pozornosť odbornej verejnosti, ako aj medzinárodných organizácií (napr. OECD). Slovenská 
ekonomika je pomerne otvorená, závislá od medzinárodného obchodu, pričom z pohľadu zapojenia 
sa do GHR, žiaľ pridaná hodnota slovenskej produkcie je pomerne malá. Cieľom dizertačnej práce 
bude preskúmať možnosti zvýšenia benefitov z integrácie Slovenskej republiky do globálnych 
hodnotových reťazcov. Úspešné napredovanie v zapájaní sa do GHR môže napomôcť ďalšiemu rastu 
ekonomiky, ako aj životnej úrovne. Je však potrebné pomenovať oblasti, ktoré si vyžadujú 
transformáciu ekonomiky, tak aby pridaná hodnota slovenskej produkcie rástla. Toto dáva priestor 
na vytýčenie výskumných otázok dizertačnej práce. Téma je zároveň zahrnutá medzi výskumné témy 
pre program podpory cieleného doktorandského štúdia a výskumu na rok 2022 zo strany NBS.  
 
 
Global value chains and Slovakia 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Paulína Mihaľová, Ph.D.  
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Current international trade ties are heavily influenced by the reach of global value chains (GVCs). The 
fact that a product passes through different countries at different stages of its production cycle is 
becoming commonplace, and the ability to cover the entire product production process in one 
country is becoming an increasing rarity. Involvement in global value chains greatly affects the 
position of individual economies, and predetermines their (non)dependence on international ties. 
Considerable attention is paid to the issue of global value chains by the professional public as well as 
by international organizations (e.g. OECD). The Slovak economy is relatively open, dependent on 
international trade, and in terms of participation in the GVCs, unfortunately the added value of Slovak 
production is relatively small. The aim of the dissertation will be to examine the possibilities of 
increasing the benefits of the integration of the Slovak Republic into global value chains. Successful 
progress in joining the GVCs can help further economic growth as well as living standards. However, 
it is necessary to name areas that require the transformation of the economy so that the added value 
of Slovak production grows. This gives room for the research questions of the dissertation. The topic 
is also included among the research topics for the program of support for targeted doctoral studies 
and research for 2022 by the NBS. 
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Medziregionálna migrácia na Slovensku a dopady na rozpočty obcí a miest  
 
Školiteľ: doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá  
 
Anotácia:  
Migrácia obyvateľstva za vzdelaním a prácou z vidieckych oblastí do mestských oblastí spôsobuje 
zmeny vo vývoji urbanizácie na Slovensku. Vývoj urbanizácie môžeme sledovať na základe sčítania 
obyvateľov, domov a bytov rokov 2001, 2011, 2021. Mestá a obce v súčasnosti riešia výzvy pri 
zabezpečovaní regionálneho rozvoja. Stoja pred riešením environmentálnych problémov (v kontexte 
odpadového hospodárstva), či problémov v oblasti zabezpečovania vzdelávania (predprimárneho a 
primárneho), na ktoré obec vynakladá finančné prostriedky z rozpočtu obce. Hlavným príjmom miest 
a obcí na Slovensku, na zabezpečenie rozvoja, sú dane, ďalšie riešenie ponúkajú možnosti európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Vzťah daní a medziregionálnej migrácie má výskumný 
potenciál, aj z hľadiska rozvoja regiónov. Existencia markantných rozdielov medzi regiónmi na 
Slovensku, o to viac existencia ekonomických, sociálnych a environmentálnych rozdielov vo vnútri 
regiónov môže byť zdrojom rozvoja medziregionálnej migrácie. Cieľom dizertačnej práce je 
multikriteriálne zhodnotenie vývoja medziregionálnej migrácie a jej dopadov na rozpočty obcí na 
Slovensku. Parciálnym cieľom je komparácia vývoja medziregionálnej migrácie na Slovensku s 
krajinami V4 a dopadmi na regionálny rozvoj v týchto krajinách.  
 
 
Interregional Migration in Slovakia and the Impact on the Budgets of Municipalities and Cities  
 
Supervisor: Assoc. Prof. Jana Kajanová, Ph.D. 
Form of study: Full-time/Part-time  
 
Annotation:  
The migration of the population from rural areas to urban areas is caused by population movements, 
especially for education and work. Migration causes changes in the development of urbanization in 
Slovakia. The development of urbanization can be monitored on the basis of the Population and 
housing census of the years 2001, 2011, 2021. Cities and municipalities are currently addressing the 
challenges of ensuring regional development. It faces the solution of environmental problems (in the 
context of waste management), or problems in the provision of education (pre-primary and primary 
education), for which the municipality spends funds from the municipal budget. The main income to 
ensure the regional development of towns and municipalities in Slovakia are taxes, another solution 
is offered by the possibilities of European structural and investment funds. The relationship between 
taxes and interregional migration has research potential, also in terms of regional development. The 
existence of significant differences between regions in Slovakia, the existence of economic, social 
and environmental differences within regions, can be a source of development of interregional 
migration. The aim of the dissertation is a multicriteria evaluation of the development of 
interregional migration and its impact on the budgets of municipalities in Slovakia. The partial goal 
is to compare the development of interregional migration in Slovakia with the V4 countries and the 
impacts on regional development in these countries.  
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Kontrolné manažérske systémy monitorujúce vykazovanie finančných a nefinančných 
informácii pre efektívne zodpovedné investovanie zamerané na plnenie cieľov udržateľnosti 
 
Školiteľ: prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti (SFDR), ktorého cieľom je zvýšiť 
transparentnosť toho, akým spôsobom účastníci finančného trhu začleňujú riziká a príležitosti 
týkajúce sa udržateľnosti do svojich investičných rozhodnutí a odporúčaní zavádza klasifikačný 
systém s novými požiadavkami na uverejňovanie informácií o investičných produktoch. Nariadenie 
SFDR má za úlohu podporovať transparentnosť, a to tak, že sa zabezpečí, aby subjekty zverejňovali 
svoj prístup k udržateľnosti. Naviac, ďalším cieľom je skúmať financovanie podnikov zelenými a 
modrými dlhopismi na vplyv udržateľného financovania na efektivitu vybranej investície a 
ekonomický rast. Na dosiahnutie cieľa štúdie sa použije  metodológia modelovania fuzzy 
rozhodovania, resp. iný vhodný štatistický aparát metód.  Popis základného konceptu fuzzy množín 
so zameraním na možnosť jeho využitia pri modelovaní neistoty efektivnosti zodpovedného 
investovania, čo by následne viedlo k návrhu kontrolných manažérskych postupov, ktoré by našli 
využitie pre monitorovania a vyhodnotenie efektívnosti investičných udržateľných rozhodnutí. 
 
 
Controll management systems  for monitoring financial and non-financial information for 
effective sustainable investments 
 
Supervisor: Prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
The Sustainability Disclosure Regulation (SFDR), which aims to increase the transparency of how 
financial market participants incorporate opportunities and opportunities related to the sustainability 
of their investment decisions and recommendations for the introduction of a classification system 
with new disclosure requirements for investment products. The purpose of the SFDR Regulation is to 
promote transparency by ensuring that entities publicize their approach to sustainability. In addition, 
another goal is to examine the financing of companies with green and blue bonds on the impact of 
sustainable financing on the production of selected investments and economic growth. The fuzzy 
decision modeling methodology will be used to achieve the aim of the study. Description of the basic 
concept of fuzzy sets with a focus on the possibility of its use in modeling the uncertainty of 
responsible investment efficiency. In addition, green banks invest both public and private funds in 
energy efficiency that supports economic growth. The use of green / blue bonds to finance 
environmentally beneficial projects or companies is unlimited. Green / blue bonds can be used to 
remove funding barriers for green finance and the sustainability instrument. if management systems 
providing key stakeholders are the basis for responsible funding. 
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Meranie regionálnych rozdielov na úrovni LAU a ich porovnanie s krajinami V4  
 
Školiteľ: doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá  
  
Anotácia:  
Prvým čiastkovým cieľom práce je zozbierať dostupné administratívne údaje za regióny LAU v oblasti 
najmä počtu obyvateľov a štruktúre nezamestnanosti a vytvoriť z nich jedny konzistentné panelové 
dáta. Druhým čiastkovým cieľom je zanalyzovať tieto administratívne údaje, porovnať ich s 
harmonizovanými výberovými zisťovaniami a zistiť rozdiely medzi nimi a najmä zmeny týchto 
rozdielov v čase a priestore. Hlavným cieľom práce je odpovedať na otázku, či prichádzalo k 
regionálnej konvergencii alebo divergencii na úrovni LAU regiónov, a ktoré štáty boli v presadzovaní 
konvergencie úspešnejšie. Autor využije viacero spôsobov merania regionálnych rozdielov, ktoré 
využívajú viacero štatistických a ekonometrických metód. Navrhne vlastné metodiky, ktoré 
zohľadňujú celkové trendy i cyklické zložky.  
 
 
Regional differences in V4 countries on LAU level  
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time  
 
Annotation:  
First partial goal of this thesis is to collect available administrative data on LAU regions, mainly in the 
field of population and unemployment structure and to create one consistent panel data. The second 
partial goal is to analyse differences between this administrative data and harmonised sample survey 
data and to explain the differences in space and time. The main goal is to answer question, whether 
there is regional convergence on LAU regions level and which countries were more succesfull in 
achieving this convergence. The author will use several statistical and econometric methods. The 
author will propose own methodology, which copes with trend and cyclical changes.  
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Aspekty oceňovania spoločností pre stanovenie efektívnosti a rizikovosti joint-venture vo 
vybranom sektore  
 
Školiteľ: doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA  
Forma štúdia: externá 
 
Anotácia: 
Špecifickosť riadenia spoločností na báze joint-venture je založená na klasických a jednoznačných 
finančných analýzach a hodnotení finančného zdravia jednotlivých celkov joint-venture s cieľom 
stanovenia predikcie efektívnosti spojenia a dosiahnutia úspešnosti na trhu. Cieľom dizertačnej práce 
je nájdenie modelu na stanovenie vhodnej kombinácie jednotlivých faktorov finančnej analýzy pre 
vybrané skupiny joint-venture použiteľné v hospodárskej praxi s prispôsobením na vybrané odvetvie. 
Komplementárnym cieľom dizertačnej práce je pomocou softvéru FinAnalysis spracovať podrobnú 
finančnú analýzu založený na viacerých faktoroch ako sú pomerové ukazovatele, bankrotné a bonitné 
modely, ukazovateľ EVA, DCF a ďalšie vhodné pre efektívne uplatnenie vo vybranom sektore 
hospodárskej praxe.  
 
 
The Company Valuation Aspects for Determining the Efficiency and Risk of Joint-Venture in 
Selected Sector  
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA  
Form of study: Part-time 
 
Annotation: 
The specificity of joint-venture-based company management is based on classical and unambiguous 
financial analyzes and evaluations of the financial health of individual joint-venture units to 
determine the effectiveness of the merger and achieve market success. The dissertation thesis aims 
to find a model for determining the appropriate combination of individual factors of financial analysis 
for selected joint-venture groups usable in economic practice with adaptation to the selected 
industry. The complementary goal of the dissertation is to use FinAnalysis software to process a 
detailed financial analysis based on several factors such as ratios, bankruptcy and creditworthiness 
models, EVA, DCF and others suitable for efficient application in a selected sector of economic daily 
practice. 
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Katedra informačných systémov 
 
Pozícia telemedicíny v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a návrh modelu riadenia 
telemedicínskych služieb s podporou inteligentných riešení podľa požiadaviek prostredia.  
  
Školiteľ: prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
Forma štúdia: denná   
  
Anotácia:  
Telemedicína je zaujímavým segmentom trhu, najmä vzhľadom na jeho potenciál rastu. Definuje 
diagnostické a terapeutické opatrenia, ktoré využívajú telekomunikácie na preklenutie vzdialenosti a 
časových intervalov medzi lekármi a pacientmi alebo medzi konzultujúcimi lekármi. Medicína na 
diaľku pomáha efektívnejšie manažovať pacientov. Napriek tomu, že šetrí čas aj peniaze, na 
Slovensku sa využíva len minimálne. Význam a potreba telemedicíny sa naplno ukázala v čase 
pandémie koronavírusu.   
Cieľom dizertačnej práce je preskúmať pozíciu telemedicíny v procese poskytovania zdravotnej 
starostlivosti na Slovensku, porovnať ju s pozíciou v rámci EU 27 a US, porovnať modely riadenia 
telemedicínskych služieb využívajúc inteligentné riešenia a navrhnúť optimálny model pre Slovensko 
podlˇa špecifikácii prostredia. Plánovaná analýza bude reflektovať na oblasti:   
• Prenos medicínskeho zobrazovania medzi strediskami lekárskej starostlivosti na účely 

diaľkovej diagnostiky  
• Home-monitoring, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácnosti pacienta (napr. starší 

pacienti, diabetici), „domáca starostlivosť“  
• Vzdialený prístup k znalostiam alebo skúsenostiam odborníka (napr. telerádiológia)  
• Diaľková diagnostika, lekár poskytuje diagnózu pre pacienta na inom mieste (napr. 

telekardiológia)  
• Telemonitoring, vzdialené monitorovanie pacienta, ktorý nie je v nemocnici (napr. 

monitorovanie plodu)  
• Vzdialená podpora, používanie údajov vzdialeného monitorovania na vyšetrenie pacientov na 

inom mieste (napr. diabetici)  
• Dištančné vzdelávanie, vzdelávanie pacientov a personálu na vzdialených miestach  

   
The position of telemedicine in the healthcare delivery process and the design of a model for 
the management of telemedicine services with the support of intelligent solutions tailored to 
the requirements of the environment.  
  
Supervisor: Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
Form of study: Full-time  
  
Annotation:  
Telemedicine is an interesting market segment, especially given its growth potential. It defines 
diagnostic and therapeutic measures that use telecommunications to bridge distances and time 
intervals between doctors and patients or between consulting doctors. Telemedicine helps to 
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manage patients more efficiently. Although it saves time and money, it is only minimally used in 
Slovakia. The importance and need for telemedicine became fully apparent at the time of the 
coronavirus pandemic.  
  
The aim of the dissertation is to examine the position of telemedicine in the process of providing 
health care in Slovakia, compare it with the position within the EU 27 and US, compare models of 
telemedicine services using intelligent solutions and design an optimal model for the Slovak 
environment.   
The planned analysis will reflect:  

• Transfer of medical imaging between medical care centres for remote diagnostic purposes  
• Home-monitoring, provision of health care in the patient's home (eg elderly patients, 

diabetics), "home care"  
• Remote access to expert knowledge or experience (eg teleradiology)  
• Remote diagnostics, the doctor provides a diagnosis for the patient at another location (eg 

telecardiology)  
• Telemonitoring, remote monitoring of a patient who is not in the hospital  
• Remote support, use of remote monitoring data to examine patients elsewhere (eg. 

diabetics)  
• Distance learning, patient and staff training in remote locations 
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Využitie strojového učenia na skúmanie závislosti javov a predikcie správania v podnikovej 
praxi 
 
Školiteľ: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
Forma štúdia: denná  
 
Anotácia: 
Systémy a aplikácie založené na princípoch umelej inteligencie umožňujú automatizovať procesy 
spracovania a interpretácie rozmanitých dát, učiť sa z nich a získané poznatky využiť pri riešení 
konkrétnych úloh. Nástroje umelej inteligencie sú schopné modelovať zložité dynamické systémy, 
spoznať závislosti medzi jednotlivými prvkami a priniesť významné poznatky a náhľady bez potreby 
opísať daný systém konkrétnym matematickým modelom. Umožňujú nám riešiť rôzne zložité 
problémy a dosahovať výsledky aj pri doteraz neriešiteľných úlohách. V súčasnosti sa výskumu 
nástrojov umelej inteligencie, konkrétne strojového učenia venuje veľká pozornosť nielen v 
akademickom prostredí ale aj v podnikovej praxi. 
V podnikovej praxi sa neurónové siete ako technika strojového učenia využívajú pri riešení problémov 
z oblasti optimalizácie procesov, procesov rozhodovania, riadenia rizík, identifikácie vzorcov 
správania a najmä predikcií. Cieľom dizertačnej práce je identifikovať úlohy z podnikovej praxe, v 
ktorých je vhodné aplikovať vybrané nástroje umelej inteligencie, zároveň navrhnúť riešenie 
konkrétnych problémov s využitím neurónových sietí alebo iných metód strojového učenia. Metodika 
práce sa bude opierať o výskumy realizované v zahraničí v danej oblasti a taktiež bude nadväzovať na 
prebiehajúci výskum na katedre Informačných systémov. 
 
 
Using Machine Learning to Investigate the Dependance of Features and Prediction of Behavior 
in Business Practice 
 
Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Systems and applications based on the principles of artificial intelligence enables to automate the 
data processing and interpretation of that various data and learn from them and use the acquired 
knowledge to solve specific problems. Artificial intelligence tools allow to model complex dynamical 
systems, recognize the dependencies between these elements and explore knowledge and insights 
without the need to describe the system with a specific mathematical model. They allow us to solve 
various complex problems and achieve results even with previously unsolvable tasks. At present, the 
research of artificial intelligence tools, specifically machine learning, is receiving great attention not 
only in the academic environment but also in business practice. 
In business practice, neural networks as a machine learning technique are used in solving problems in 
the field of process optimization, decision-making processes, risk management, identification of 
behavioral patterns and mostly in predictions. The aim of the dissertation is to identify tasks from 
business practice, in which it is appropriate to apply selected tools of artificial intelligence and 
proposing solutions to specific problems using neural networks or other machine learning methods. 
The methodology of the work will be based on research conducted abroad in the field and will also 
follow the ongoing research at the Department of Information Systems. 
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Zmeny agilných metodík v prostredí Slovenských firiem ovplyvnené v dôsledku pandémie 
COVID-19.  
 
Školiteľ: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
Forma štúdia: denná  
 
Anotácia: 
Agile alebo „byť agilný“ sa od roku 2000 stáva čoraz populárnejšie najmä v oblasti vývoja softvéru. 
Agilné metódy a rámce ale aj “Agile” ako filozofia sa neustále rozvíjajú a stále viac fanúšikov nielen z 
oblasti projektového manažmentu ich začalo implementovať do firemných procesov. Momentálne 
Agile už nie je spojený iba s vývojom softvéru a s prístupom k riadeniu IT. Postupne ako podniky začali 
implementovať agilné metódy a princípy, začal sa tento proces nazývať agilnou transformáciou, 
transformujúc tak organizáciu do formy, ktorá je schopná chopiť sa príležitosti a prosperovať v rýchlo 
sa meniacom prostredí, vďaka svojej flexibilite, kolaboratívnosti a schopnosti samo-organizovať sa.  
Situácia vyvolaná pandémiou bola spojená s núteným prechodom do online priestoru a akceleráciou 
digitálnej transformácie firiem. Zameranie dizertačnej práce bude na skúmanie tohto vplyvu na 
organizáciu, procesy a tímovú spoluprácu, špeciálne na agilné metodiky vývoja softvéru (agilný 
projektový manažment). 
Cieľom dizertačnej práce je preskúmať súčasný stav agilnej transformácie v podnikateľskom prostredí 
Slovenska zasiahnutého obmedzeniami kvôli pandémii, počas jej priebehu a na konci krízy. Táto 
dynamika zmien je príležitosť porovnať súčasný stav, stav počas krízy so stavom pred krízou, 
analyzovať vplyv a úroveň digitálnej transformácie a na ich základe navrhnúť zmeny v riadení IT 
projektov a odporúčania pre manažérov týchto projektov. 
 
 
COVID-19’s Influence on the Agile in Slovakia Business Environment 
 
Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Agile as a buzzword or “to be agile“ have become more and more popular in software development 
business since year 2000. Agile methods, frameworks, and philosophies continue to involve more and 
more fans not only from the field of project management that started to implement it into its 
processes. Right now, agile is no longer associated with only software development and thought of 
as an approach to managing IT. As businesses adopt agile methods and principles, they start to 
describe it as an Agile Transformation, transforming an organization’s form to one that is able to 
embrace and thrive in a flexible, collaborative, self-organizing, fast changing environment.  
The current situation caused by the pandemic is associated with the forced transition to online space 
and the acceleration of the digital transformation of companies. The focus of the dissertation will be 
on examining this impact on the organization, processes, and teamwork, especially on agile software 
development methodologies (agile project management). 
The aim of the dissertation is to examine the current state of agile transformation in the Slovak 
business environment affected by restrictions due to the pandemic, compare it to pre-crisis state of 
business practice, analyze the impact and level of digital transformation and propose changes in IT 
project management and recommendations for project managers. 
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Zosúladenie pracovného a rodinného života – opatrenia, príležitosti a výzvy  
 
Školiteľ: doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Dizertačná práca sa venuje otázke zosúladenia pracovného a rodinného života žien a mužov. 
Prepojenie práce a rodiny zamestnanca v pozícii rodiča je častým predmetom odborných diskusií. 
Podstatou skĺbenia pracovných a rodinných povinností je nakombinovať čas tak, aby bolo možné 
popri výchove a starostlivosti o dieťa vykonávať aj platené zamestnanie, a tým zabezpečiť potrebný 
príjem rodiny. Práve možnosti prepojenia participácie na trhu práce so starostlivosťou o rodinu 
nadobúdajú v dnešnej dobe prioritný význam, sú prínosné pri zvýšení zamestnanosti osôb s 
rodičovskými povinnosťami, a to najmä žien. V oblasti zosúladenia pracovného a rodinného života 
existuje stále viacero nedostatkov, zároveň táto oblasť disponuje veľkým potenciálom. Cieľom autora 
je rozanalyzovať dôležité nástroje zosúladenia práce a rodiny zamestnanca so statusom rodiča u nás 
aj v zahraničí, nielen posúdiť existujúce opatrenia na podporu lepšieho prepojenia práce a rodiny, ale 
navrhnúť aj nové efektívne opatrenia. Autor bude taktiež skúmať využitie predmetných nástrojov a 
opatrení v praxi, porovná ich uplatnenie s ohľadom na pohlavie. Skúmanie tejto problematiky si 
vyžaduje použitie viacerých výskumných metód, uplatnenie konkrétnych metód je na voľbe autora a 
bude závisieť od stanovených výskumných otázok a hypotéz. 
 
 
Reconciling Work and Family Life - Measures, Opportunities and Challenges 
 
Supervisor: Assoc Prof. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.  
Form of study: Full-time/Part-time  
 
Annotation: 
The dissertation deals with the issue of reconciling work and family life of women and men. The 
connection of work and family of an employee in the position of a parent is a frequent subject of 
professional discussions. The essence of combining work and family responsibilities is to combine 
time in such a way that it is possible to perform paid employment in addition to the upbringing and 
care of the child, and thus ensure the necessary family income. The possibilities of linking 
participation in the labor market with family care are becoming a priority today, they are beneficial 
in increasing the employment of people with parental responsibilities, especially women. There are 
still several shortcomings in the area of reconciling work and family life, and at the same time this 
area has great potential. The aim of the author is to analyze important tools for reconciling work and 
family of an employee with the status of a parent in our country and abroad, not only to assess 
existing measures to support a better connection between work and family, but also to propose new 
effective measures. The author will also examine the use of these tools and measures in practice, 
compare their application with respect to gender. Exploring this issue requires the use of several 
research methods, the application of specific methods is at the choice of the author and will depend 
on established research questions and hypotheses. 
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Virtuálne pracovné prostredie a nové výzvy v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov 
 
Školiteľ: doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Dizertačná práca sa venuje aktuálnej a v súčasnosti často pretraktovanej problematike výkonu práce 
s dôrazom na flexibilitu zamestnanca. Moderné technológie vytvárajú priestor pre vznik digitálnych 
pracovísk a možnosť dištančnej formy práce. Flexibilná a vzdialená práca je spojená s miestom a 
časom. Individuálnou schopnosťou, ktorá sa vyžaduje u zamestnancov pri práci na diaľku je digitálna 
gramotnosť. Online výkon práce zo vzdialeného pracoviska prispieva k vzpruženiu pracovného trhu, 
vytvorenie flexibilného pracovného prostredia je perspektívnou stratégiou podniku. U 
zamestnávateľov je dôležité vnímať potreby a preferencie zamestnancov aj v otázke pracovného 
prostredia a zosúladiť ich s vlastnou potrebou napĺňania svojich podnikateľských zámerov. 
Pracovné prostredie významne ovplyvňuje firemnú kultúru, angažovanosť a spokojnosť 
zamestnancov a v konečnom dôsledku aj samotnú výkonnosť organizácie. Pracovné prostredie je 
jedným z determinantov zdravia zamestnanca, a preto aj pri vzdialenom pracovnom prostredí je 
dôležité myslieť na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Toto vzdialené plnenie pracovných 
úloh prináša nielen mnohé výhody, ale aj viaceré úskalia – pracovné, súkromné, ako aj zdravotné. Pri 
výkone práce formou telepráce, ktorá sa rozširuje v zamestnávateľskom prostredí, vyvstáva väčšia 
potreba riešenia otázky bezpečného a zdravého pracovného prostredia vzhľadom na vzdialený dosah 
zamestnávateľa. K zaručeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia byť prijímané včas účinné 
preventívne opatrenia zamerané na predchádzanie ohrozeniu pri práci alebo na jeho obmedzenie. 
Cieľom autora je identifikovať zmeny pracovného prostredia vplyvom digitalizácie, komparovať 
výkon práce na diaľku s výkonom práce na pracovisku v priestoroch zamestnávateľa, identifikovať 
výhody a odhaliť hrozby flexibilného vykonávania práce, a to aj z pohľadu bezpečnostných a 
zdravotných rizík. Autor zhodnotí dostatočnosť legislatívnej úpravy v otázke vzdialeného výkonu 
práce. Skúmanie tejto problematiky si vyžaduje použitie viacerých výskumných metód, uplatnenie 
konkrétnych metód je na voľbe autora a bude závisieť od prístupu autora. 
 
 
Virtual Work Environment and New Challenges in Safety and Health Protection of Employees 
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.  
Form of study: Full-time/Part-time  
 
Annotation: 
The dissertation deals with current and often discussed issues of work performance with emphasis 
on employee flexibility. Modern technologies create space for the emergence of digital workplaces 
and the possibility of remote work. Flexible and remote work is linked to place and time. Digital 
literacy is an individual skill required of employees when working remotely. Online work from a 
remote workplace contributes to the excitement of the labor market, creating a flexible work 
environment is a promising strategy of the company. It is important for employers to perceive the 
needs and preferences of employees also in the issue of the working environment and to harmonize 
them with their own need to fulfill their business plans. 
The work environment significantly affects corporate culture, commitment and employee 
satisfaction, and ultimately the organization's performance. The work environment is one of the 
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determinants of employee health, and therefore even in a remote work environment, it is important 
to think about the safety and health of employees. This remote performance of work tasks brings not 
only many benefits, but also several difficulties - work, private, as well as health. When performing 
work in the form of teleworking, which is expanding in the employment environment, there is a 
greater need to address the issue of a safe and healthy working environment due to the remote reach 
of the employer. In order to guarantee safety and health at work, effective preventive measures must 
be taken in good time to prevent or reduce hazards at work. 
The aim of the author is to identify changes in the working environment due to digitization, compare 
the performance of teleworking with the performance of work at the workplace in the employer, 
identify benefits and reveal threats to flexible work, including in terms of safety and health risks. The 
author evaluates the sufficiency of legislation in the issue of remote work. Exploring this issue 
requires the use of several research methods, the application of specific methods is at the choice of 
the author and will depend on the approach of the author.  
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Efektivita modelovania v návrhu softvéru s využitím moderných CASE systémov tímovom 
prostredí 
 
Školiteľ: doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Výskum efektivity v súčasnosti používaných resp. dostupných CASE systémov z hľadiska ich prínosu 
pre efektívnosť procesu vývoja softvéru v tímovom prostredí najmä so zameraním na ich efektívne 
využitie – vývojári vs. analytici. Vývoj softvéru sa v súčasnosti uskutočňuje vo vybranom CASE 
systéme, pričom nadobudnutie (a aj následné využívanie) nie je lacnou ani jednoduchou záležitosťou. 
Preto je jednou z otázok manažmentu softvérovej firmy alebo minimálne manažmentu samotného 
projektu ako vyťažiť maximum výhod z používaného CASE systému pre vývojový tím. Pomerne 
častým stretom sú z tohto hľadiska potreby vývojárov a potreby analytikov – keď každá skupina 
potrebuje v určitom štádiu životného cyklu odlišné výstupy a odlišnú automatizáciu ako takú. Výskum 
v práci by mal nájsť vhodnú rovnováhu v tom, ako uspokojiť vývojárske aj analytické potreby tak, aby 
sa dosiahol čo najviac možný optimálny kompromis pre manažment projektu, prípadne nastavenie 
metodiky v tomto smere pre všetky projekty vedené podľa tejto metodiky. 
  



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta managementu 

Odbojárov  
P. O. BOX 95 

   Bratislava  

Referát doktorandského štúdia 

 

 

 
 
  

www.fm.uniba.sk

 

MDA (Model Driven Architecture) v praxi 
 
Školiteľ: doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Výskum využívaných CASE nástrojov podporujúcich MDA v súčasnosti v praxi, posúdenie ich 
efektivity pre vývoj softvéru v tíme. Vývoj softvéru sa v súčasnosti uskutočňuje vo vybranom CASE 
systéme, pričom nadobudnutie (a aj následné využívanie) nie je lacnou ani jednoduchou záležitosťou. 
Preto je jednou z otázok manažmentu softvérovej firmy alebo minimálne manažmentu samotného 
projektu je ako vybrať a nadobudnúť ten správny CASE systém tak, aby vynaložené financie na jeho 
nadobudnutie boli efektívne a vykazovali návratnosť. Pritom len nadobudnutie takéhoto CASE 
systému nestačí. Treba zvoliť, prispôsobiť a popísať metodiku vývoja softvéru, ktorá bude tento 
zakúpený CASE systém a ním ponúkanú automatizáciu plne podporovať a umožní maximálne 
využitie jeho výhod, ktoré pre vývojový tím môže priniesť. 
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Vizualizácia návrhu GUI z pohľadu cieľov používateľa a vývojára 
 
Školiteľ: doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Výskum vhodného spôsobu vizualizácie GUI ako aj samotného návrhu GUI celkovo tak, aby samotný 
proces vývoja softvéru bol čo možno najviac efektívny ako v prípade samotných vývojárov, tak aj 
analytikov. Návrh používateľského rozhrania (GUI) je veľmi dôležitou časťou v procese vývoja 
softvéru, pretože práve od GUI podstatne závisí ako používateľova spokojnosť so softvérom, tak aj 
efektivita práce používateľa s týmto softvérom. Pri návrhu GUI musia analytici dobre spoznať potreby 
používateľa , tieto pretaviť do kvalitného návrhu GUI, pričom tento návrh niekoľkokrát konzultujú s 
používateľom a následne sa tento návrh stáva podkladom pre vývojárov. Pre každú skupinu je 
vhodnejší iný prístup k návrhu GUI, preto je potrebné nájsť odpoveď na otázku aký prístup k návrhu 
GUI je najvhodnejší a za akých podmienok. 
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Katedra kvantitatívnych metód 
 
Analýza trhu nehnuteľností 
 
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Hlavným cieľom dizertačnej práce bude vytvorenie komplexného modelu pre odhad cien 
nehnuteľností určených na bývanie, ktorý bude vyjadrovať aktuálnu dynamiku cien a vplyv faktorov, 
takých ako dostupnosť pôžičiek, makroekonomické ukazovatele, príjem, úroková sadzba a pod. 
Práca sa sústredí na analýzu efektu uvedených faktorov z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. 
Stanoviť správnu cenu nehnuteľnosti je veľmi dôležité nielen pre finančné inštitúcie ponúkajúce 
hypotéky na bývanie ale aj pre klientov kupujúcich nehnuteľnosť. Preto ako prvý čiastkový cieľ bude 
potrebné pripraviť vzorku dát. Nakoľko existuje voľný trh s nehnuteľnosťami, výskumná vzorka dát 
bude vytvorená na základe informácií z webu s využitím moderných metód dolovania dát z internetu, 
pričom sa vezmú do úvahy aj presné informácie z nákupu nehnuteľnosti. Druhým čiastkovým cieľom 
bude stanoviť cenu nehnuteľnosti, pričom sa bude brať do úvahy jednak vývoj cien na aktuálnom 
realitnom trhu, makroekonomické faktory a pod. ale budú sa brať do úvahy aj súčasné metódy 
oceňovania, ktoré identifikujú technický stav nehnuteľnosti, zmenu cenovej hladiny vzhľadom na 
danú lokalitu (ulica, štvrť, mesto, kraj a pod.). Následne dáta vyhodnotiť pomocou matematicko-
štatistických metód s cieľom stanoviť budúcu hodnotu nehnuteľností v danom časovom horizonte s 
návrhom modelu kreditného rizika. Naviac môže sa vziať do úvahy aj vplyv klimatického rizika na 
hodnotu nehnuteľností, pretože vyšší výskyt extrémnych poveternostných udalostí môže majiteľom 
domov spôsobiť straty a znížiť hodnotu nehnuteľností, čo vedie k vyšším rizikám v hypotekárnych 
portfóliách. Predpokladá sa, že doktorand využije moderné matematicko-štatistické metódy 
spracovania dát. Práca ponúkne analýzu, ktorá bude prínosná nielen z pohľadu finančnej inštitúcie, 
klienta ale aj autorít rozhodujúcich o výstavbe nových nehnuteľností na Slovensku. 
 
 
Real Estate Market Analysis  
 
Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
The main goal of the dissertation thesis will be to propose a comprehensive model for estimating 
housing prices. The proposed model will express the current price dynamics and the impact of factors 
such as loan availability, macroeconomic indicators, income, interest rates, etc. The thesis will be 
focused on the analysis of the effect of these factors in the short and long term. Determining the 
correct price for real estate is very important not only for financial institutions offering mortgages for 
housing but also for clients buying real estate. Therefore, as a first sub-objective, it will be necessary 
to prepare a sample of data. As there is a free real estate market, a research sample of data will be 
created based on web information from the web using modern methods of data mining from the 
Internet. The second sub-objective will be to determine the price of real estate, when taking the 
development of prices in the current real estate market, macroeconomic factors, etc. but current 
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valuation methods will also be taken into account, which identify the technical condition of the 
property, the change in the price level with respect to the given locality (street, district, city, region, 
etc.). Subsequently, we evaluate the data using mathematical and statistical methods in order to 
determine the future value of real estate in a given time horizon with the design of a credit risk model. 
In addition, the impact of climate risk on property values may be taken into account, as a higher 
incidence of extreme weather events can cause homeowners to lose and reduce property values, 
leading to higher risks in mortgage portfolios. It is assumed that the doctoral student will use modern 
mathematical-statistical methods of data processing. The work will offer an analysis that will be 
beneficial not only from the point of view of the financial institution, the client but also the authorities 
deciding on the construction of new real estate in Slovakia. 
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Modelovanie DRG systému platieb a ich vplyv na kvalitu zdravotnej starostlivosti v 
nemocniciach  
 
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Forma štúdia: denná  
 
Anotácia: 
Problém efektívnej platby nákladov nemocníc s využitím DRG systému sa vo svete rieši od roku 1983. 
DRG systém platieb bol postupne zavedený v Nemecku, Poľsku, Švajčiarsku, atď. Zavádzanie DRG 
systému je aktuálne aj na Slovensku. Dôvodom zavádzania DRG systému je transparentnosť 
financovania zdravotnej starostlivosti, pričom  platby sú založené na  charakteristikách pacientov s 
cieľom podporiť väčšiu efektívnosť. Cieľom dizertačnej práce bude vytvoriť matematický model pre 
úhradu nákladov nemocniciam. Čiastkovými cieľmi bude pomocou matematicko-štatistických 
metód klasifikovať pacientov a získané výsledky použiť pre vytvorenie modelu na základe nákladov 
liečených pacientov s cieľom vytvoriť nákladovo efektívne nemocnice, pričom sa minimalizujú 
náklady na danú úroveň výkonu. V práci bude potrebné využiť optimalizačné metódy lineárneho 
programovania a štatistické metódy klasifikácie dát a rôzne regresné metódy. Na základe získaných 
výsledkov spraviť odporúčanie pre správcovskú autoritu. 
 
 
Modeling of DRG Payments System and their Impact on the Quality of Health Care in Hospitals 
 
Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation:  
The problem of efficient reimbursement of hospitals by the DRG system has been solved worldwide 
since 1983. Gradually, the DRG payment system has been introduced in Germany, Poland, 
Switzerland, etc. The introduction of the DRG system is also current in Slovakia. The reason for 
introducing the DRG system is the transparency of healthcare financing with patient-based payments 
in order to promote greater efficiency. The aim of the dissertation will be to create a mathematical 
model to cover the costs of hospitals. The partial goals will be the use of mathematical-statistical 
methods to classify patients and the use of the obtained results to create a cost-oriented model of 
treated patients in order to create cost-effective hospitals while minimizing the cost of the operation. 
It will be necessary to use optimization methods of linear programming and statistical methods of 
data classification and various regression methods. Benefit of the thesis will be a recommendation to 
the managing authority. 
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Moderné modely platieb nemocniciam 
 
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Forma štúdia: denná  
 
Anotácia: 
Aktuálne je v zdravotníctve najbežnejšie používaný platobný  systém DRG (Diagnosis Related Group). 
Jedným z jeho hlavných obmedzení je, že nedostatočne homogénne porovnáva základné potreby 
zdrojov. Nie v každej krajine platobný systém DRG pomohol znížiť  náklady. Mnoho Európskych krajín 
zaznamenalo nárast nemocničných činností, čo viedlo k vyšším nákladom nemocníc po zavedení 
platieb na základe DRG, pretože platba na základe DRG nahradila poplatok za službu. Väčšina krajín 
v Európe prešla na platby založené na DRG z globálnych rozpočtov, čo môže viesť k tomu, že 
nemocničné platby založené na DRG môžu mať aj ďalšie nezamýšľané dôsledky podporovaním 
oportunistických praktík. Na zvýšenie zisku nemocnice môžu nemocnice pacientov predčasne 
prepustiť a potom ich znovu prijať; zvýšiť počet prípadov znížením prijímacích kritérií a pod. Najnovší 
BD-DIP prístup (Big Data - Diagnosis Intervention Packet) využíva princípy Case Mix Indexu (CMI). V 
rámci dizertačnej práce doktorand zanalyzuje klinické dáta pacientov a oba platobné systémy, 
navrhne matematicko-štatistický model, ktorý bude vhodný pre Slovensko. Na základe získaných 
výsledkov spraví odporúčanie pre správcovskú autoritu. 
 
 
Modern Models of Payments to Hospitals 
 
Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation:  
The DRG (Diagnosis Related Group) payment system is currently the most commonly used in 
healthcare. One of its main limitations is that it does not compare homogeneously with basic 
resource needs. The DRG payment system has not helped reduce costs in every country. Many 
European countries have seen an increase in hospital activities, leading to higher hospital costs 
following the introduction of DRG-based payments, as DRG-based payments have replaced the 
service charge. Most countries in Europe have switched to DRG-based payments from global 
budgets, which may lead to DRG-based hospital payments having other unintended consequences 
by promoting opportunistic practices. To increase hospital profits, hospitals can dismiss patients 
early and re-admit them; increase the number of cases by reducing admission criteria, etc. The latest 
BD-DIP approach (Big Data - Diagnosis Intervention Packet) uses the principles of the Case Mix Index 
(CMI). As part of the dissertation, the doctoral student analyzes the clinical data of patients and both 
payment systems, proposes a mathematical-statistical model that will be suitable for Slovakia. Based 
on the results obtained, he will make a recommendation to the administrative authority. 
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Klimatické riziko vo finančnom sektore (Climatic risks in the financial sector) 
 
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Klimatické zmeny sú realitou dnešných dní. Stále silnejšie cyklóny a rozsiahle suchá vedú k ničeniu 
infraštruktúry a narušeniu živobytia a prispievajú k masovej migrácii. Opatrenia na boj s rastúcimi 
teplotami, aj keď doteraz možno boli nedostatočné, majú potenciál podnietiť dislokáciu v 
obchodnom svete. Meranie ekonomických nákladov na zmenu klímy stále prebieha pričom treba 
vziať do úvahy, že väčšina potenciálnych nákladov leží za horizontom typickej ekonomickej analýzy. 
Vplyv zmeny klímy na ekonomiku sa pravdepodobne zrýchli, aj keď nie plynulo. Pre budúce generácie 
bude rozhodujúce, že rozsah škôd bude závisieť od politických rozhodnutí, ktoré sa robia dnes. Vo 
finančných inštitúciách sa fyzické riziko spôsobené klimatickými zmenami  môže prejaviť priamo 
prostredníctvom ich vystavenia korporáciám, domácnostiam a krajinám, ktoré zažívajú klimatické 
šoky, alebo nepriamo prostredníctvom účinkov zmeny klímy na širšiu ekonomiku a spätných účinkov 
na finančný systém. Expozície sa prejavujú zvýšeným rizikom nesplácania úverových portfólií alebo 
nižšími hodnotami aktív. Napríklad stúpajúca hladina morí a vyšší výskyt extrémnych 
poveternostných udalostí môže majiteľom domov spôsobiť straty a znížiť hodnotu nehnuteľností, čo 
vedie k vyšším rizikám v hypotekárnych portfóliách. Tiež sú ohrozené podnikové úverové portfóliá, 
ako sa ukázalo v bankrotoch veľkých spoločností. Problém je, ako stanoviť finančné podmienky, ak 
by banky znížili poskytovanie pôžičiek alebo ak by klimatické otrasy postihli súčasne mnohé 
inštitúcie. Cieľom práce bude na základe analýzy dostupných dát poskytnúť odporúčania pre finančný 
sektor ako riešiť vybraný problém spojený s klimatickými zmenami či už pre mobilizáciu zdrojov 
potrebných na investovanie do zmierňovania vplyvu klimatických zmien (znížovanie emisie 
skleníkových plynov, znižovanie uhlíkovej stopy a pod.) alebo pre modelovanie kreditného rizika. 
Navrhnúť tvorcom politík, ktoré externality je vhodné zohľadniť a komu poskytnúť stimuly na prechod 
napr. na nízkouhlíkové hospodárstvo.   
 
 
Climatic Risks in the Financial Sector 
 
Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Climate change is a reality today. Increasingly strong cyclones and widespread droughts are 
destroying infrastructure and disrupting livelihoods and contributing to mass migration. Measures to 
combat rising temperatures, although they may have been insufficient so far, have the potential to 
stimulate dislocation in the business world. The measurement of the economic costs of climate 
change is still ongoing, bearing in mind that most of the potential costs lie beyond the horizon of a 
typical economic analysis. The impact of climate change on the economy is likely to accelerate, albeit 
not smoothly. It will be crucial for future generations that the extent of the damage will depend on 
the political decisions that are being made today. In financial institutions, the physical risk posed by 
climate change may manifest itself directly through exposure to corporations, households and 
countries experiencing climate shocks, or indirectly through the effects of climate change on the 
wider economy and the repercussions on the financial system. Exposures result in an increased risk 
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of default on loan portfolios or lower asset values. For example, rising sea levels and a higher 
incidence of extreme weather events can cause homeowners to lose and reduce property value, 
leading to higher risks in mortgage portfolios. Corporate loan portfolios are also at risk, as shown by 
the bankruptcies of large companies. The problem is how to set the financial conditions if banks 
reduce lending or if climate shocks affect many institutions at the same time. The aim of the work 
will be based on the analysis of available data to provide recommendations for the financial sector on 
how to solve a selected problem related to climate change, either to mobilize resources needed to 
invest in climate change mitigation (reducing greenhouse gas emissions, reducing carbon footprint, 
etc.) or for modeling credit risk. We assume that benefit of the thesis will be the in suggestion to 
policy makers which externalities it is appropriate to take into account and to whom to provide 
incentives for the transition e.g. to a low-carbon economy. 
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Systémové riziko vo finančnom sektore (Systemic risks in the financial sector) 
 
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je prispieť k diskusii o systémovom riziku posúdením miery, do 
akej sa problémy v hlavných finančných sektoroch, konkrétne v sektore bankovníctva, poisťovníctva 
a iných odvetví finančných služieb, podieľajú na systémovom riziku. Na základe výsledkov z literatúry 
práca poskytne formálne zhodnotenie jednotlivých finančných sektorov s ohľadom na ich príspevok 
k systémovému riziku. Vezme do úvahy finančné inštitúcie Eurozóny a vyhodnotí, ktoré finančné 
inštitúcie (banky, poisťovne, ostatné fin. služby) najviac prispievali k systémovému riziku v priebehu 
vybraného časového úseku s ohľadom na aktuálnu situáciu v Európe. Na základe tohto zistenia a 
analýzy ekonomických podmienok navrhnúť model ako merať systémové riziko a odporučiť vhodnú 
politiku na manažovanie systémového rizika. 
 
 
Systemic Risks in the Financial Sector 
 
Supervisor: Assoc. Prof. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
The aim of the dissertation is to contribute to the discussion of systemic risk by assessing the extent 
to which problems in the main financial sectors, specifically in the banking, insurance and other 
financial services sectors, contribute to systemic risk. Based on the results from the literature, the 
work will provide a formal evaluation of individual financial sectors with regard to their contribution 
to systemic risk. It will take into account Eurozone financial institutions and assess which financial 
institutions (banks, insurance companies, other financial services) have contributed the most to 
systemic risk over a selected period of time, taking into account the current situation in Europe. Based 
on this finding and analysis of economic conditions, design a model for measuring systemic risk and 
recommend an appropriate systemic risk management policy. 
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Správa portfólia finančných aktív s využitím metód umelej inteligencie 
 
Školiteľ:  doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Nie je pochýb o tom, že umelou inteligenciou (“AI”) bude poznačených oveľa viac finančných 
inštitúcií. Je trendom, že najvýznamnejšie bankové inštitúcie a iné finančné inštitúcie postupne 
začínajú plne používať umelú inteligenciu. Umelá inteligencia a strojové učenie (“ML”) sú významnou 
prelomovou technológiou, ktorá môže meniť obchodné modely. Považuje sa, že zavedenie AI do 
firemných obchodných procesov pomôže firmám získať kompetitívne výhody pri poskytovaní nových 
produktov a služieb a zároveň zlepšiť produktivitu. Veľa obchodných oblastí už bolo 
transformovaných umelou inteligenciou, vrátane financií, sociálnych sietí, prediktívnych analýz, 
makroekonomického merania a predikcií, a obchodnej inteligencie a analýz. V posledných rokoch je 
badať zvýšený záujem o aplikáciu systémov a metód AI v okruhu finančných a ekonomických 
aplikácií, od poskytovania automatických obchodov na burze po predpovedanie, účtovníctvo a 
predikcie cien akcií. Súčasný výskum zameraný na využívanie procesov AI vo finančnej oblasti ukazuje 
, ako AI prekonáva tradičné metódy, ale s malým ohľadom na procesy selekcie správnej optimalizácie 
a reprezentáciu modelových postupov. Vo všeobecnosti AI pomáha riešiť problém s použitím 
procesov optimalizácie inšpirovaných prírodou. Metódy, ktoré zahŕňajú použitie algoritmov AI a ML 
sa ukázali ako úspešné v mnohých prípadoch, kde komplexnosť problému nedovoľuje použitie 
klasického modelovania. Toto je obzvlášť pravdivé keď uvažujeme použiť metódy AI vo finančnej 
oblasti. Cieľom dizertačnej bude vyvinutie expertného systému postaveného na umelej inteligencii, 
ktorý sa použije na riešenie praktických problémov vo finančníctve, so zameraním sa na inteligentné 
riadenie portfólia finančných aktív a nástrojov.  
 
 
Financial asset portfolio management using artificial intelligence methods 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
There is no doubt that much more financial institutions are going to be affected by artificial 
intelligence (“AI”). It’s a trend that elites in top tier 1 banking institutions and other financial 
institutions gradually start to make full use of artificial intelligence. AI and machine learning (“ML”) 
are viewed as significant breakthrough technology that can change business models. It is believed 
that the deployment of AI into firm business processes will help them to acquire competitive 
advantages in providing new products and services while improving immense productivity. Many 
areas in business have already been transformed by AI, including finance, social commerce, predictive 
analytics, macroeconomic measurement and forecasting, and business intelligence and analytics. 
Recent years have seen a growing interest in the application of AI systems and methods to a range of 
financial and economic applications, from facilitating automated trades to forecasting, accounting, 
and other stock price predictions. The current research that focuses on the use of AI processes in 
financial domains shows how AI can outperform traditional methods, with little attention being paid 
to the process of selecting the right optimization and model representation routines. The AI generally 
helps to solve problems using nature-inspired optimization processes. Methods that involve the use 
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of AI and ML algorithms are successful in many cases where the complexity of the issue means that 
classical modeling of the problem is not possible. This is particularly true when considering the use of 
AI methods in the financial domain. The dissertation thesis aim is to develop AI techniques that are 
being used to deal with problems of practical interest in the financial domain such as smart portfolio 
management of financial assets and instruments.  
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Predikcia vývoja výnosov portfólia využitím metód strojového učenia 
 
Školiteľ:  doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Jednotlivci zvyčajne nemajú istotu, či navrhnú dobre štruktúrované investičné portfólio pretože majú 
málo poznatkov alebo skúseností s finančnými trhmi. Cieľom tejto práce je  využitie komplexných 
nástrojov strojového učenia, ktoré poskytnú jednotlivým investorom dôveru pri riešení rizika a 
pohodlia počas svojho investičného rozhodnutia. Navrhované modely pomôžu a poradia investorom, 
aby prekonali svoje obavy a konali racionálne. Nové  modely budú slúžiť aj ako alternatíva k tradičným 
modelom. Na dosiahnutie cieľa budeme skúmať a diskutovať o prínosoch a obmedzeniach 
optimalizačných modelov založených na strednej hodnote a štandardnej odchýlke pri alokácii aktív a 
správe portfólia s cieľom vytvoriť efektívne diverzifikované portfóliá. Tento prístup trpí viacerými 
obmedzeniami, ako je predpoklad normálne rozložených výnosov, citlivosťou optimalizovaných 
portfólií na chybu odhadov a iné. Ukázalo sa, že tučné chvosty a šikmosť by mohli viesť k 
suboptimálnym rozhodnutiam v portfóliu. Použijeme nelineárne štatistické prístupy na zachytenie 
vyšších pohybov rozdelenia výnosov finančných aktív v procese optimalizácie a prideľovania. Budeme 
skúmať závislosť opatrenia a pokúsime sa zachytiť synchronicitu pohyby cien aktív, ktoré sú 
volatilnejšie v poklesoch trhu, než v nárastoch. To porušuje predpoklad normality alebo linearity a 
spôsobuje, že používanie štandardnej korelácie v rozhodnutiach o alokácii aktív je viac než nevhodné. 
Aplikujeme copulové metódy na určenie správania sa finančných výnosov na chvostoch ich 
distribúcie. Ostatné obmedzenia modelu optimalizácie založenej na strednej hodnote a štandardnej 
odchýlke používajú časovo statické korelácie, ale v skutočnosti sú časovo premenlivé. Aby sme 
predišli problémom s časovo premenlivými zoskupeniami volatilít, použijeme modely ARCH, GARCH 
a ich odvodené modely. Aby sme prekonali problémy neintuitívneho, a vysoko koncentrovaného 
portfólia, citlivosti vstupu a určenie maximálnych chýb odhadov, počítame s možnosťou použitia 
modelu Black-Litterman na optimalizáciu problému. Preskúmanie mnohých možností efektívnej 
hranice sa uskutoční pomocou simulačných techník napríklad Monte Carlo. Hlavnými časťami našich 
algoritmov pre predikciu správania sa výnosov portfólia budú rozumné kombinácie metód strojového 
učenia, doplnené ekonometrickými metódami, ktoré budú schopné vysvetliť a odhaliť extrémne 
udalosti na trhu a zvládnuť väčšinu obmedzení modelu strednej odchýlky. Systém inteligentného 
riadenia portfólia sa musí monitorovať a riziko vyvážiť, pretože alokácia portfólia sa môže stať 
neoptimálna v dôsledku neustálych pohybov cien na finančných trhoch. To vedie k budovaniu 
systému správy portfólia v reálnom čase.  
 
 
Prediction of portfolio returns using machine learning methods 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Individuals are usually unsure whether to design a well-structured investment portfolio because they 
have little knowledge or experience of financial markets. This work aims to use comprehensive 
machine learning tools that will provide individual investors with confidence in addressing risk and 
convenience during their investment decision. The proposed models will help and advise investors to 
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overcome their concerns and act rationally. The new models will also serve as an alternative to 
traditional models. To achieve this, we will explore and discuss the benefits and limitations of 
optimization models based on mean and standard deviation in asset allocation and portfolio 
management to create effectively diversified portfolios. This approach suffers from several 
limitations, such as the assumption of normally distributed returns, the sensitivity of optimized 
portfolios to estimation error, and others. It turned out that fat tails and skewness could lead to 
suboptimal decisions in the portfolio. We will use nonlinear statistical approaches to capture higher 
movements in the distribution of financial asset returns in the optimization and allocation process. 
We will examine the dependency of the measure and try to capture the synchronicity of asset price 
movements, which are more volatile in market declines than in increases. This violates the 
assumption of normality or linearity and makes the use of standard correlation in asset allocation 
decisions more than inappropriate. We apply copula methods to determine the behavior of financial 
returns on the tails of their distribution. Other limitations of the mean and standard deviation-based 
optimization model use time-static correlations, but are time-varying. To avoid problems with time-
varying volatility clusters, we use the ARCH, GARCH, and their derived models. To overcome the 
problems of a non-intuitive and highly concentrated portfolio, input sensitivity, and determination of 
maximum estimation errors, we anticipate the possibility of using the Black-Litterman model to 
optimize the problem. Many possibilities for an effective frontier will be explored using simulation 
techniques such as Monte Carlo. The main components of our portfolio return behavior prediction 
algorithms will be reasonable combinations of machine learning methods, complemented by 
econometric methods that will be able to explain and detect extreme market events and handle most 
of the limitations of the mean deviation model. The intelligent portfolio management system must 
be monitored and the risk-balanced, as portfolio allocation may become sub-optimal due to constant 
price movements in the financial markets. This leads to building a real-time portfolio management 
system. 
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Katedra manažmentu 
 
Rozvoj podnikovej etiky na Slovensku 
 
Školiteľ: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Podniková etika je predpokladom vyváženého a zodpovedného pôsobenia podniku vo vzťahu k 
interným aj externým stakeholderom (zainteresovaným skupinám). Zároveň, podľa mnohých 
vedeckých štúdií, miera, do akej podnik funguje eticky vo svojom vnútornom prostredí i navonok, má 
súvislosť s jeho ziskovosťou a dlhodobou úspešnosťou na trhu. Dizertačná práca skúma stav rozvoja 
podnikovej etiky v organizáciách na Slovensku. Podnikovú etiku operacionalizuje na základe miery 
implementácie formálnych etických prvkov (napr. etický kódex, etické vzdelávanie, audit, atď.) v 
kombinácii s vnímanými prekážkami rozvoja etiky v podniku. Vychádza z dát zozbieraných v rámci 
reprezentatívneho výskumu a porovnáva mieru rozvoja podnikovej etiky podľa viacerých 
organizačných premenných, napr. veľkosť organizácie, vlastník, vlastnícka štruktúra, oblasť 
podnikania, slovenský kraj, právna forma, dĺžka existencie na trhu, ziskovosť a i. Cieľom je 
identifikovať klastre v rozlíšení podľa miery rozvoja podnikovej etiky a vytvoriť tak novú typológiu 
podnikov na danej báze. Z praktického uhla pohľadu, výsledky výskumu umožnia decíznej sfére 
presnejšie zacieliť nové politiky a opatrenia na tie typy organizácií, ktoré majú najmenej rozvinutú 
podnikovú etiku. Výsledky výskumu pomôžu aj manažérom podnikov pri identifikácii tých aspektov 
podnikovej etiky, na ktoré je nutné sa sústrediť a systematicky ich rozvíjať.   
 
 
Development of Company Ethics in Slovakia  
 
Supervisor: Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Company ethics is a prerequisite for balanced and responsible operation of the company in relation 
to its internal and external stakeholders. At the same time, according to many scientific studies, the 
extent to which a company operates ethically both internally and externally is related to its 
profitability and long-term market success. The dissertation examines the state of development of 
company ethics in organizations in Slovakia. It operationalizes company ethics based on the degree 
of implementation of formal ethics elements (e.g., code of ethics, ethics education, audit, etc.) in 
combination with perceived obstacles to the development of ethics in the company. It is based on 
data collected on a representative sample, and compares the level of development of company ethics 
according to several organizational variables, e.g., size of organization, owner, ownership structure, 
industry, Slovak regions, legal form, market seniority, profitability, etc. The aim is to identify clusters 
in a distinction according to the degree of development of company ethics and thus create a new 
typology of companies on the given basis. From a practical point of view, the research results will 
allow policy makers to target new policies and measures more precisely at types of organizations 
having the least developed company ethics. Research results will also help company managers to 
identify aspects of company ethics that need to be focused on and systematically developed.  
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Vedenie ľudí v slovenských organizáciách 
 
Školiteľ: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Vedenie ľudí je jednou základných funkcií manažmentu a vo svojej podstate tvorí jadro manažérskej 
práce. Od charakteru a správania manažérov (lídrov) sa odvíja množstvo ďalších organizačných 
premenných, ktoré majú významný vplyv na pracovný výkon zamestnancov a celú organizačnú 
kultúru. V podnikovom prostredí existuje prirodzený dopyt po nových aktuálnych poznatkoch o tom, 
ktoré štýly vedenia sú v praxi efektívne. Keďže na Slovensku pre oblasť vedenia ľudí absentuje ucelená 
štúdia prierezového charakteru, zámerom dizertačnej práce je túto medzeru vyplniť. Dizertačná 
práca skúma výskyt vybraných štýlov vedenia ľudí v slovenských organizáciách a identifikuje 
prevládajúce trendy vo vedení ľudí na Slovensku. Primárnym cieľom je komplexne zmapovať 
prevalenciu súboru určitých štýlov vedenia ľudí v slovenských organizáciách. Zaradenie konkrétnych 
štýlov vedenia do daného súboru sa určí na základe hĺbkovej analýzy vedeckej literatúry, ktorá 
odkazuje na „efektívnosť“ daného procesu (na individuálnej i organizačnej úrovni). Dizertačná práca 
sprostredkuje ucelený obraz o tom, ktoré štýly vedenia ľudí prevažujú v slovenských organizáciách a 
aké sú dopady jednotlivých štýlov v organizačnej praxi.  
 
 
Leadership in Slovak Organizations 
 
Supervisor: Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Leadership is one of the basic functions of Management and in its essence represents the core of 
managerial work. A multitude of other organizational variables are derived from the character and 
behavior of managers (leaders), which have a significant impact on the work performance of 
employees and the entire organizational culture. In a corporate environment, there is a natural 
demand for new up-to-date knowledge about leadership styles that are effective in practice. As there 
is no comprehensive study on leadership in Slovakia, the aim of the dissertation is to fill this gap. The 
dissertation examines the occurrence of selected leadership styles in Slovak organizations and 
identifies the prevailing trends in leadership in Slovakia. The primary goal is to comprehensively map 
the prevalence of a set of specific leadership styles. The inclusion of leadership styles into the given 
set will be determined based on an in-depth analysis of literature, which refers to the "effectiveness" 
of the given process (at the individual and organizational level). The dissertation provides a 
comprehensive picture of which leadership styles prevail in Slovak organizations and what is their 
impact in organizational practice.  
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Vedenie ľudí v slovenských vedecko-výskumných tímoch 
 
Školiteľ: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Štýl, akým lídri vedú členov svojich tímov, patrí k najvplyvnejším faktorom úspešnosti daných tímov. 
Zatiaľ čo vedenie ľudí v jeho nespočetných podobách sa tradične a extenzívne skúma v prostredí 
biznisu, o spôsoboch vedenia ľudí vo vedeckých tímoch vieme relatívne málo, pričom v slovenskom 
prostredí ide o dosiaľ nezmapovanú oblasť. Dizertačná práca sa zaoberá tým, ako lídri vedeckých 
tímov na Slovensku realizujú, t. j. v praxi napĺňajú proces vedenia ľudí. Daný proces sa bude skúmať 
primárne z pohľadu členov vybraných vedeckých tímov, pričom pôjde o kvalitatívny výskum na báze 
naratívnych rozhovorov. Daná dizertačná práca tematicky spadá do oblasti manažmentu vedy. 
Predpokladá sa, že jej výsledky napomôžu profesionalizácii vedenia ľudí a zlepšeniu pracovných 
podmienok vo vedeckých tímoch.  
 
 
Leadership in Slovak Research Teams 
 
Supervisor: Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
The style how leaders lead the members of their teams is one of the most prominent factors 
influencing the success of a given team. While leadership in its numerous forms is traditionally and 
extensively researched in the business environment, we know relatively little about the ways of 
leading people in scientific teams, while in the Slovak environment it is an uncharted area. The 
dissertation deals with how leaders of scientific teams in Slovakia carry out the process of leadership. 
This will be examined primarily from the perspective of followers - members of selected scientific 
teams, whilst the research methodology is qualitative and based on the method of narrative 
interviews. The dissertation thematically falls into the field of science management. Results are 
expected to help professionalize leadership and improve workplace conditions in scientific teams.  
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Udržateľná pracovná motivácia v kontexte digitálnej transformácie – zvyšovanie produktivity, 
spokojnosť s prácou a zamestnanecký well-being 
 
Školiteľ: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Zvyšovanie produktivity, spokojnosť s prácou a zamestnanecký well-being môžu na prvý pohľad 
vyzerať ako protichodné termíny. Mnoho minulých a súčasných štúdií sa venuje spôsobom, ako byť 
úspešný vo všetkých troch oblastiach súčasne. Pod vplyvom zmien, ktoré so sebou prináša digitálna 
transformácia, rastie aj potreba hlbšieho preskúmania týchto fenoménov a ich vzájomných vzťahov. 
Všetky tri atribúty – produktivita, spokojnosť a well-being – sú úzko previazané s pracovnou 
motiváciou. Cieľom dizertačnej práce bude identifikovať a kvantifikovať príklady dobrej motivačnej 
praxe v slovenských podnikoch v súvislosti s prechodom k digitálnej spoločnosti. Predpokladá sa, že 
na pokrytie výskumného problému bude využitý prístup case-studies, ktorý bude neskôr validovaný 
cez analýzu výsledkov celonárodného prieskumu. Prínosom dizertačnej práce bude systematizácia a 
identifikácia aspektov udržateľnosti pracovnej motivácie a za praktický prínos možno považovať 
súbor dobrej praxe využiteľný v personálnych procesoch. 
 
 
Sustainable work motivation in the context of digital transformation - increasing productivity, 
job satisfaction and employee well-being 
 
Supervisor:  Assoc. Prof. Mgr. Peter Madzík, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
At first glance, increasing productivity, job satisfaction, and employee well-being may seem like 
conflicting terms. Many past and present studies address ways to be successful in all three areas 
simultaneously. Under the influence of the changes brought about by the digital transformation, 
there is also a growing need for a deeper examination of these phenomena and their 
interrelationships. All three attributes - productivity, satisfaction, and well-being - are closely linked 
to work motivation. The dissertation will aim to identify and quantify examples of good motivational 
practices in Slovak companies in connection with the transition to a digital society. It is assumed that 
a case-studies approach will be used to cover the research problem, which will later be validated 
through the analysis of the national survey results. The benefit of the dissertation will be the 
systematization and identification of aspects of the sustainability of work motivation, and a set of 
good practices usable in personnel processes can be considered a practical benefit. 
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Rola mäkkých zručností zamestnancov pri udržiavaní a zlepšovaní systémov riadenia kvality 
 
Školiteľ: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Kompetentnosť ľudských zdrojov je pri udržiavaní a zlepšovaní akýchkoľvek systémov riadenia 
kľúčová. Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať výhody, motivácie a kritické faktory pre úspešné 
zavádzanie systémov riadenia kvality ako napr. ISO 9001, FDA, Lean Six Sigma, a pod. Súčasné 
trendy v oblasti tzv. Quality 4.0 naznačujú rastúcu rolu mäkkých zručností zamestnancov. Predbežné 
výskumy naznačujú, že rola mäkkých zručností – ako napr. integrita, komunikácia, zdvorilosť, 
zodpovednosť, sociálne zručnosti, pozitívne postoje, profesionalita, flexibilita, tímová práca alebo 
pracovná etika – je pri budovaní, udržiavaní a zlepšovaní systémov riadenia kvality kľúčová. S 
ohľadom na faktory digitálnej transformácie (Industry 4.0, Smart Cities, Industrial Internet, Society 
5.0, Big data), ktoré ovplyvňujú smerovanie spoločnosti, je výskum kompetentností ľudských zdrojov 
mimoriadne aktuálny. Empirický výskum bude založený na celonárodnom prieskume a spracovaní 
výsledkov s využitím štatistických procedúr. Predpokladanými prínosmi dizertačnej práce je 
systematizácia a empirické rozšírenie poznatkov o úlohe mäkkých zručností pri systémoch riadenia 
kvality a tiež praktické informácie pre hladšie zavádzanie manažérskych systémov v organizáciách.  
 
 
The role of employees' soft skills in maintaining and improving quality management systems 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Mgr. Peter Madzík, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Human resource competence is key in maintaining and improving any management system. The 
dissertation will aim to examine the benefits, motivations, and critical factors for the successful 
implementation of quality management systems such as. ISO 9001, FDA, Lean Six Sigma, etc. 
Current trends in the field of so-called Quality 4.0 indicate a growing role for employees' soft skills. 
Preliminary research suggests that the role of soft skills - such as Integrity, communication, courtesy, 
responsibility, social skills, positive attitudes, professionalism, flexibility, teamwork or work ethic - 
are key in building, maintaining, and improving quality management systems. With regard to the 
factors of digital transformation (Industry 4.0, Smart Cities, Industrial Internet, Society 5.0, Big Data), 
which influence the direction of society, the research of human resources competence is extremely 
topical. Empirical research will be based on a nationwide survey and processing of results using 
statistical procedures. The expected benefits of the dissertation are the systematization and 
empirical expansion of knowledge about the role of soft skills in quality management systems and 
practical information for a smoother implementation of management systems in organizations. 
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Explorácia personálnych faktorov úspešnosti digitálnej transformácie s využitím LPA (Latent 
Profile Analysis) 
 
Školiteľ: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Komplexnosť a dynamika spoločenských a ekonomických systémov spôsobená digitálnou 
transformáciou zvyšuje zraniteľnosť podnikov. Viaceré súčasné štúdie sa venujú výskumu s cieľom 
minimalizovať toto negatívum a pomôcť podnikom na ich ceste k vyššej flexibilite a odolnosti. 
Nedávne rušivé udalosti ako napríklad Covid-19, klimatické zmeny, globálna a finančná kríza pomohli 
urýchliť procesy digitálnej transformácie. Podľa posledných štúdií až 70% všetkých projektov 
digitálnej transformácie zlyhá v dôsledku nesplnenia kritických faktorov úspešnosti. Doposiaľ bolo 
vymedzených len niekoľko všeobecnejších faktorov úspešnosti ako napr. integračná stratégia, 
podpora vrcholového manažmentu, talentovaní zamestnanci, agilné riadenie, efektívne 
monitorovanie a integrovaná digitálna platforma. Každý z týchto faktorov si s ohľadom na 
spoločenské trendy vyžaduje systematické hĺbkové preskúmanie a formalizáciu. Cieľom dizertačnej 
práce bude preskúmať personálne aspekty vplývajúce na úspešnosť projektov digitálnej 
transformácie. V rámci preskúmania personálnych aspektov sa predpokladá identifikácia a 
vysvetlenie latentných faktorov jednotlivcov, ktoré pozitívne vplývajú na úspešnosť digitálnej 
transformácie v podnikoch, pričom základom pre takýto výskum bude kvantitatívna štatistická 
analýza prostredníctvom LPA. 
 
 
Exploration of personnel factors of successful digital transformation using LPA (Latent Profile 
Analysis) 
 
Supervisor:  Assoc. Prof. Mgr. Peter Madzík, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
The complexity and dynamism of social and economic systems caused by digital transformation 
increase the vulnerability of businesses. Several current studies are conducting research to minimize 
this negative and help businesses on their path to greater flexibility and resilience. Recent disruptive 
events such as Covid-19, climate change, and the global and financial crisis have helped accelerate 
digital transformation processes. According to recent studies, up to 70% of all digital transformation 
projects fail due to failure to meet critical success factors. So far, only a few more general success 
factors have been identified, such as integration strategy, top management support, talented 
employees, agile management, effective monitoring, and an integrated digital platform. Each of 
these factors requires systematic in-depth examination and formalization in the light of societal 
trends. The dissertation will aim to examine the personnel aspects influencing the success of digital 
transformation projects. The examination of personnel aspects is expected to identify and explain 
the latent factors of individuals that positively impact the success of the digital transformation in 
enterprises. Based on such research will be quantitative statistical analysis through LPA. 
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Organizačná kultúra ako nástroj motivácie zamestnancov 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Výsledky starších aj súčasných výskumov uvádzajú, že na motiváciu zamestnancov prispievať k 
dosahovaniu cieľov organizácie vplýva viacero faktorov, pričom jedným z nich je aj kultúra danej 
organizácie. Problém nastáva vtedy, ak členovia organizácie nie sú dostatočne motivovaní z dôvodu 
nízkeho motivačného potenciálu kultúry organizácie. Ide o situáciu, keď hodnoty vyznávané 
jednotlivcom nie sú v súlade s hodnotami, ktoré vyznáva organizácia. To, čo jednotlivca motivuje, to 
je pre neho hodnotou. A práve kultúra je zdrojom hodnôt každej organizácie. Dizertačná práca sa 
zameriava na analýzu motivačných faktorov organizačnej kultúry prostredníctvom jej hodnôt a na 
identifikáciu aktivít vplývajúcich na zvyšovanie motivačného potenciálu kultúry v organizáciách 
rozdielneho zamerania. Očakávané výsledky môžu byť využité v manažérskej praxi v organizáciách, 
v ktorých je potrebné zvyšovať motivačný potenciál ich kultúry. Empirický výskum bude založený na 
Cartwrightovej metodike deviatich faktorov. 
 
 
Organisational Culture as an Employee Motivation Tool 
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
The current research results show that one of the factors influencing the motivation of employees to 
contribute to reaching the organisation's goals involves several factors, including organisational 
culture. The problem arises when the organisation members are not sufficiently motivated due to the 
low motivational potential of the organisational culture. It is a situation in which individuals' values 
contradict those professed by the organisation. And culture is the source of every organisation's 
values. The dissertation focuses on the motivational factors of organisational culture through its 
values and analysis of activities affecting the motivational potential of culture in organisations. The 
expected results can be used in managerial practice in organisations in which it is necessary to 
increase the motivational potential of their culture. Empirical research will be based on Cartwright's 
nine factors methodology. 
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Organizačná kultúra pod vplyvom práce na diaľku 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Práca na diaľku sa postupne stávala súčasťou bežného pracovného života už dlhšie obdobie. 
Významné zmeny v tejto oblasti však nastali najmä s pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá vo 
viacerých organizáciách priniesla významné využívanie tejto formy práce. Využívanie práce na diaľku 
však otvára viacero otázok, medzi ktoré patrí aj možnosť formovania žiaducej organizačnej kultúry a 
jej hodnôt pri nedostatku osobnej interakcie zamestnancov. Organizačná kultúra a hodnoty z nej 
plynúce sú totiž jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť organizácií. Aby však boli 
kultúrne hodnoty relevantné, musia poskytnúť členom organizácie užitočné usmernenie, pričom 
nedostatok pravidelnej osobnej interakcie zamestnancov pri práci na diaľku podkopáva proces 
socializácie a bráni využívaniu zaužívaných nástrojov na formovanie organizačnej kultúry. Dizertačná 
práca sa zameriava na identifikáciu a analýzu aktivít, ktoré úspešné organizácie využívajúce prácu z 
domu využívajú na formovanie organizačnej kultúry a jej hodnôt a ktoré by mohli byť aplikovateľné 
aj v organizáciách, ktoré v poslednej dobe začali prácu domu využívať intenzívnejšie.  
 
 
Organisational Culture under the Influence of Remote Work 
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Teleworking has gradually become a part of everyday working life for a long time. However, 
significant changes in this area occurred mainly with the coronavirus COVID-19 pandemic, which 
brought considerable use of this form of work in several organisations. However, teleworking raises 
several issues, including the possibility of forming a desirable organisational culture and its values in 
the absence of personal interaction between employees. Organisational culture is an essential factor 
influencing organisations' success. However, for cultural values to be relevant, they must provide 
helpful guidance to members of the organisation. Furthermore, the lack of regular personal 
interaction between employees undermines the socialisation process and eliminate the use of 
standard tools to shape organisational culture. The dissertation focuses on identifying and analysing 
activities that successful organisations using teleworking apply to shape organisational culture and 
its values, which could be applicable in organisations that have recently begun to use teleworking 
more intensively. 
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Vplyv digitálnej transformácie na manažment ľudských zdrojov 
 
Školiteľ: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Digitálna transformácia prináša nové požiadavky na flexibilitu ľudských zdrojov z pohľadu ich 
uplatnenia a využívania v organizáciách. Kladú sa nové požiadavky na samotný proces vzdelávania a 
rozvoja pracovníkov, najmä na ich vedomosti, schopnosti a zručnosti. Investovanie do zručností a 
kvalifikácií môže zmeniť digitalizáciu na čistého tvorcu pracovných pozícií, môže podporovať 
inovácie, investície, produktivitu, rast a zamestnanosť. Je potrebné  vzdelávať pracovníkov aj  v 
oblastiach emocionálnej inteligencie, kreatívneho myslenia a spolupráce. Práve tieto tri oblasti budú 
najdôležitejšie v procese digitálnej transformácie. Dizertačná práca bude vychádzať z analýzy 
využívaných technológií  a z prístupu jednotlivých organizácii k digitálnej transformácii vo vybraných 
funkciách / činnostiach personálneho manažmentu. Cieľom práce je skúmanie vplyvu digitálnej 
transformácie  na  budúce procesy MĽZ na Slovensku, ďalej identifikácia požiadaviek na tvorbu 
nových vzdelávacích programov,  analýza  nových postupov náboru  a výberu z hľadiska požiadaviek 
na nové zručnosti a vedomosti ako aj analýza nových foriem organizácie práce a riadenia ľudí v 
organizáciách blízkej budúcnosti. 
 
 
The Influence of Digital Transformation on Human Resource Management 
 
Supervisor: Prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. 
Form of study: Full-time  
 
Digital transformation brings new demands on human resources flexibility in terms of their 
application and use in organizations. New demands are placed on the actual process of education and 
development of employees, especially on their knowledge, skills and abilities. Investing in skills and 
qualifications can turn digitalization into a net creator of jobs, can promote innovation, investment, 
productivity, growth and employment. It is also necessary to educate employees in emotional 
intelligence, creative thinking and cooperation. It is these three areas that will be most important in 
the digital transformation process. The dissertation thesis will be based on the analysis of the 
technologies used and the approach of individual organizations to digital transformation in selected 
functions / activities of human resource management. The aim of the thesis is to investigate the 
impact of digital transformation on future processes of HRM in Slovakia, to identify the requirements 
for creating new educational programs, to analyze new recruitment and selection procedures in 
terms of new skills and knowledge requirements and to analyze new forms of job design and people 
management in the companies in the near future.
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Katedra marketingu 
 
Dopady v oblasti regulácie marketingových aktivít na ochranu spotrebiteľov 
 
Školiteľ: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Budúca dizertačná práca sa zaoberá pohľadom, ktorý odhaľuje súvislosti spojené s 
interdisciplinárnymi vzťahmi medzi reguláciou marketingových aktivít a ochranou spotrebiteľa, t. j. 
zraniteľnejšieho subjektu v porovnaní s organizáciami. Hlavným cieľom budúcej dizertačnej práce by 
malo byť skúmanie účinkov rôznych regulačných rozhodnutí v oblasti marketingových aktivít 
(napríklad v členení na jednotlivé prvky marketingového mixu). Téma budúcej dizertačnej práce je 
kľúčová z pohľadu, že jej spracovaním sa prispeje k formovaniu významného odvetvia práva – tzv. 
marketingového práva. Dizertačná práca s takýmto zameraním je vzácnou ukážkou rozširovania 
perspektív súčasného marketingového riadenia. 
Predpokladá sa, že v budúcej dizertačnej práci budú využité kvalitatívne výskumné stratégie, dôraz 
má byť kladený na identifikáciu špecifík skúmaného fenoménu témy tzv. marketingového práva, 
prostredníctvom sústredenia sa na detaily, odlišnosti a zachytenie plurality a diverzity využívaných 
stratégií na ochranu spotrebiteľov. Nakoľko v rámci kvalitatívnych výskumných stratégií je 
charakteristický induktívny typ poznávania, očakáva sa formulácia takých hypotéz (a príp. 
výskumných otázok), ktoré budú dostatočne pokrývať legislatívnu rovinu marketingovej reality. 
 
 
Impacts on the Regulation of the Marketing Activities on Consumer Protection 
 
Supervisor: Assoc. Prof. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Dissertation thesis deals with a view that reveals the connections related to the interdisciplinary 
relationships between the regulation of marketing activities and consumer protection, i. e. more 
vulnerable compared to organizations. The main goal of the future dissertation should be to examine 
the effects of various regulatory decisions in the field of marketing activities (for example, analysed 
on elements of the marketing mix). The topic of the future dissertation is crucial from the point of 
view that its elaboration will contribute to the formation of an important branch of law – marketing 
law. The dissertation with such a focus is a rare example of expanding the perspectives of current 
marketing management. It is assumed that in the future dissertation will be used various qualitative 
research strategies, emphasis should be placed on identifying the specifics of the researched 
phenomenon of the topic of marketing law, by focusing on the details, differences and capture of the 
plurality and diversity of consumer protection strategies used. As the inductive type of cognition is 
characteristic within qualitative research strategies, the formulation of such hypotheses (and possibly 
research questions) is expected, which will sufficiently cover the legislative level of marketing reality. 
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Význam kategórie vzácnosti produktu v marketingu z pohľadu marketingovej stratégie 
organizácie a z pohľadu konečného zákazníka 
 
Školiteľ: doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
Forma štúdia: externá 
 
Anotácia: 
Budúca dizertačná práca sa zaoberá skúmaním marketingovej dimenzie kľúčového ekonomického 
pojmu vzácnosti. Prepájaním poznatkov z oblasti riešenia ekonomického problému – obmedzené 
zdroje a neobmedzené želania sa vytvára množstvo marketingových príležitostí. Organizácie do 
svojich marketingových stratégií implementujú nástroje, prostredníctvom ktorých dokážu 
stimulovať entuziazmus (potenciálnych) zákazníkov. Budúca dizertačná práca má nájsť odpovede na 
otázky: „Aký je obsah teórií, ktoré zvýrazňujú využívanie kategórie vzácnosti v marketingu? Aké 
faktory je potrebné zohľadňovať pri riadení vzácnosti rozličných kategórií produktov? Ako efektívne 
dokážu jednotlivé nástroje používané pri riadení vzácnosti produktu zlepšovať (marketingovú) 
výkonnosť organizácie?“ 
Predpokladá sa, že v budúcej dizertačnej práci budú využité kvantitatívne výskumné stratégie, dôraz 
má byť kladený na skúmanie marketingovej výkonnosti organizácie, z pohľadu konečného zákazníka 
je možné využívať aj kvalitatívne metódy vedeckej práce. Očakáva sa formulácia takých hypotéz (a 
príp. výskumných otázok), ktoré budú dostatočne pokrývať skúmanie kategórie vzácnosti produktu 
z pohľadu organizácie, ako aj z pohľadu konečného zákazníka. 
 
 
The Importance of the Product Scarcity in Marketing from the Point of View of the Marketing 
Strategy of the Organization and from the Point of View of the Customer 
 
Supervisor: Assoc. Prof. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
Form of study: Part-time 
 
Annotation: 
Dissertation thesis will analyse the marketing dimension of the key economic concept – scarcity. It 
creates a number of marketing opportunities by combining knowledge from the field of solving a 
basic economic problem – limited resources and limitless wants. Organizations implement various 
tools in their marketing strategies through which they can stimulate the enthusiasm of (potential) 
customers. The goal of the dissertation thesis is to find answers to the questions: “What is the content 
of theories that emphasize the use of the category of scarcity in marketing? What factors need to be 
taken into account when managing the scarcity of different products? How effectively can the various 
tools used to manage product scarcity improve the (marketing) performance of organizations? ” 
It is assumed that in the dissertation thesis quantitative research strategies will be used, the emphasis 
should be on examining the marketing performance of the organization. From the perspective of 
customer, it is possible to use qualitative methods of scientific work. The formulation of such 
hypotheses (and possibly research questions) is expected, which will not sufficiently cover the 
examination of product scarcity categories from the point of view of organizations as well as from the 
point of view of the end customer. 
 
 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta managementu 

Odbojárov  
P. O. BOX 95 

   Bratislava  

Referát doktorandského štúdia 

 

 

 
 
  

www.fm.uniba.sk

 

Integrovaný marketing založený na viditeľnosti v online vyhľadávaní 
 
Školiteľ: doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Funkčný integrovaný marketing je okrem iného založený na efektívnom prenose marketingových 
posolstiev prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov v rámci ucelenej, integrovanej 
komunikačnej stratégie, ako aj ďalšími marketingovými kanálmi. Dôležitý je tiež prechod správy 
medzi jednotlivými médiami a komunikačnými kanálmi tak, aby značka resp. produkt ostali v mysli 
spotrebiteľa počas celého procesu nákupného rozhodovania. Integrovaný marketing tak zohľadňuje 
zmeny v správaní používateľov vo fáze získavania a vyhodnocovania informácií, v ktorej používajú 
viaceré zdroje a zariadenia v rôznom čase. Dizertačná práca sa bude orientovať na skúmanie 
fenoménu integrovaného marketingu založeného na viditeľnosti vo vyhľadávaní. Jej výsledky 
umožnia detailne charakterizovať tento vznikajúci a vyvíjajúci sa koncept. Na základe porozumenia 
dôležitosti viditeľnosti vo vyhľadávaní na súbor kľúčových slov súvisiacich nielen s organizáciou a jej 
produktami, ale aj inými komunikačnými posolstvami, umožní organizáciám nastaviť integrovanú 
marketingovú stratégiu na základoch podporujúcich jej funkčnosť a efektívnosť v dobe aktívneho a 
informovaného spotrebiteľa. 
 
 
Integrated Marketing Based on High Search Visibility 
 
Supervisor: Asooc. Prof. Ing. Andrej Miklosik, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Effective integrated marketing is based, among other things, on the effective transfer of marketing 
messages across all communication (and other marketing) channels within a coherent, integrated 
communication strategy. It is also important to transfer these messages between the various media 
and communication channels so that the brand or product remains considered by the consumer 
throughout the entire purchasing decision-making process. Integrated marketing therefore takes 
into account changes in user behaviour during the information acquisition and alternatives evaluation 
phase, where multiple sources and devices are used in time. The dissertation thesis will focus on the 
phenomenon of integrated marketing based on online search visibility. Its results will allow 
characterising this emerging and evolving concept. Understanding the importance of search visibility 
for a set of keywords related not only to the organisation and its products but also to other 
communication messages will enable organisations to set up an integrated marketing strategy on 
the foundations that enable its functionality and efficiency in the age of active and informed 
consumers. 
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Aktuálne výzvy a budúcnosť digitálnej transformácie v marketingu 
 
Školiteľ: doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Technologický pokrok a meniace sa návyky spotrebiteľov nútia organizácie prispôsobovať sa novým 
požiadavkám neustálou inováciou procesov a adopciou informačných systémov. Digitalizácia vedie v 
marketingu k takmer nekonečnému množstvu generovaných a zachytených údajov. Organizácie sa 
potrebujú zorientovať v tomto dátovom fonde a extrahovať zmysluplné informácie pre marketingové 
rozhodnutia. Cieľom dizertačnej práce je preskúmať výzvy a problémy digitálnej transformácie v 
marketingu. Konkrétne sa zaoberá otázkami adopcie a využitia technológií, ktoré akcelerujú 
nevyhnutnosť digitálnej transformácie, a to, okrem iného, veľkých dát, strojového učenia, umelej 
inteligencie, blockchainu, internetu vecí a rozšírenej a virtuálnej reality. 
 
 
Current Challenges and Future of Digital Transformation in Marketing 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Andrej Miklosik, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Continuous technological advancement and changing user behaviour are forcing organisations to 
change their traditional way of operations while improving their systems and processes and adopting 
new information systems. Emerging disruptive technologies result in almost endless amounts of 
generated and captured data. Organisations are drowning in this data pool while struggling to extract 
meaningful information and knowledge useful for decision making. The aim of this thesis is to 
examine the challenges of digital transformation in marketing. Specifically, it addresses the issues of 
technologies driving digital transformation, amongst others, big data, machine learning, artificial 
intelligence, blockchain, Internet of Things, augmented reality, and virtual reality. 
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Environmentálne označovanie produktov ako nástroj európskej environmentálnej politiky na 
ochranu životného prostredia 
 
Školiteľ: doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Dizertačná práca s danou tematikou bude orientovaná na skúmanie postupov environmentálneho 
označovania produktov v rámci prostredia krajín EÚ, so zvýraznením výhod, ktoré tieto postupy 
prinášajú. Ide o problematiku prepojenú s kľúčovými témami rozvoja národných a svetových 
ekonomík a ich environmentálneho rozvoja do budúcnosti. S využitím kvalitatívnych výskumných 
stratégií, bude možné identifikovať rozdiely a špecifiká skúmaných nástrojov v rámci procesov 
environmentálneho označovania produktov vybraných krajín EÚ, vrátane SR. 
 
 
Eco-Labelling of the Products as a Tool for the European Environmental Policy to 
Environmental Protection 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
The dissertation will be oriented to analysis of the attitudes of examining environmental labelling 
practices for products within the EU countries, highlighting the benefits that these practices bring. 
This is an issue linked to the key topics of the development of national and global economies and 
their environmental development. Using qualitative research strategies, it will be possible to identify 
differences and specificities of the tools within the environmental labelling processes of products of 
selected EU countries, including the Slovak Republic. 
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Meranie zákazníckej vernosti k značkám vo vybraných kategóriách produktov 
 
Školiteľ: doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.  
Forma štúdia: denná/externá  
 
Anotácia: 
Dizertačná práca s danou tematikou bude orientovaná na skúmanie nástrojov a metód 
uplatňovaných pri meraní vernosti zákazníka k značke vo vybranej kategórii produktov. S využitím 
kvalitatívnych výskumných metód bude možné identifikovať rozdiely a špecifiká skúmaných 
nástrojov v rámci postupov merania zákazníckej vernosti k značke. 
 
 
Measuring Customer Brand Loyalty in the Selected Product Categories 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Dizertačná práca s danou tematikou bude orientovaná na skúmanie nástrojov a metód 
uplatňovaných pri meraní vernosti zákazníka k značke vo vybranej kategórii produktov. S využitím 
kvalitatívnych výskumných metód bude možné identifikovať rozdiely a špecifiká skúmaných 
nástrojov v rámci postupov merania zákazníckej vernosti k značke. 
The dissertation thesis will focused on the analysis of the tools and methods used in measuring 
customer loyalty to a brand in a selected product categories. Using qualitative research methods, it 
will be possible to identify the differences and specifics of the researched tools within the procedures 
of measuring customer loyalty to the brand. 
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Katedra medzinárodného manažmentu 
 
Nové aspekty politiky súdržnosti EÚ 
 
Školiteľ: doc. PhDr. René Pawera, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Práca bude zameraná na identifikáciu nových aspektov politiky súdržnosti EÚ v rámcovom období 
rokov 2021-2027. Budú vysvetlené základné informácie k politike súdržnosti a jej vývoju v Európe 
počas predchádzajúcich období. Dôraz bude kladený na informácie ohľadne nových aspektov 
súčasnej kohéznej politiky a na porovnanie troch období politiky súdržnosti, a to 2007-2013, 2014- 
2020 a 2021-2027, v riešených oblastiach. Hlavným cieľom dizertačnej práce bude identifikácia 
rozdielov medzi týmito obdobiami, a to v zmluvných spojeniach medzi EÚ a SR, v cieľoch a 
operačných programoch, vo financovaní rámcových období, v prioritách Slovenskej republiky, v 
prínosoch politiky pre Slovensko a významu nového nástroja politiky súdržnosti - REACT-EU. Na 
základe sekundárnej analýzy bude možné vidieť vývoj politiky súdržnosti v Európe a jej meniace sa 
priority smerovania. 
 
 
New aspects of EU cohesion policy 
 
Supervisor:  Assoc. Prof. PhDr. René Pawera, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
The dissertation will focus on identifying new aspects of EU cohesion policy in the framework period 
2021-2027. Basic information on cohesion policy and its development in Europe during previous 
periods will be explained. Emphasis will be placed on information on new aspects of current cohesion 
policy and on comparing the three cohesion policy periods, 2007-2013, 2014-2020 and 2021-2027, in 
the areas addressed. The main goal of the dissertation will be to identify differences between these 
periods, in contractual relations between the EU and Slovakia, in objectives and operational 
programs, in financing framework periods, in the priorities of the Slovak Republic, in policy benefits 
for Slovakia and the importance of the new cohesion policy instrument - REACT -EU. Based on the 
secondary analysis, it will be possible to see the development of cohesion policy in Europe and its 
changing priorities. 
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Teória a prax medzinárodného manažmentu 
 
Školiteľ: doc.PhDr. René Pawera, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Dizertačná práca bude zameraná na vybrané aspekty medzinárodného manažmentu v kontexte 
budúcich potrieb medzinárodných manažérov. V teoretickej časti vysvetlí dôležitosti 
medzinárodného manažmentu v súčasnom svete a problematiku globalizácie, regionalizácie a 
interdependencie ako hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj teórie aj praxe medzinárodného 
manažmentu. Ďalej budú v teoretickej časti rozoberané pojmy ako medzinárodný manažment a s 
ním súvisiace medzinárodné podnikanie a transnacionálne korporácie, ktoré sú neodmysliteľnou 
súčasťou medzinárodného podnikania. Dizertačná práca vysvetlí súčasné trendy v medzinárodnom 
manažmente. V empirickej časti dizertácia podá podrobnú analýzou vybraných študijných 
programov svetových univerzít za účelom komparácie jednotlivých častí, z ktorých študijné 
programy pozostávajú a s cieľom definovať nové, prínosné predmety, ktoré by sa potenciálne mohli 
stať súčasťou študijného programu Medzinárodný manažment na Fakulte managementu Univerzity 
Komenského. 
 
 
Theory and practice of international management 
 
Supervisor:  Assoc. Prof. PhDr. René Pawera, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
The dissertation will focus on selected aspects of international management in the context of the 
future needs of international managers. The theoretical part explains the importance of international 
management in today's world and the issues of globalization, regionalization and interdependence 
as the main factors that affect the development of theory and practice of international management. 
Furthermore, the theoretical part will discuss concepts such as international management and 
related international business and transnational corporations, which are an integral part of 
international business. The dissertation explains current trends in international management. In the 
empirical part, the dissertation provides a detailed analysis of selected study programs of world 
universities in order to compare the individual parts of which the study programs consist and to define 
new, beneficial subjects that could potentially become part of the study program International 
Management at Comenius University. 
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Retrospektíva a aktuálne výzvy manažmentu supranacionálnej spoločnej obchodnej politiky 
Európskej únie v podmienkach globalizácie 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Forma štúdia: denná / externá 
 
Anotácia: 
Spoločná obchodná politika predstavuje jednu z kľúčových externých politík Európskej únie, ktorá, o. 
i.  významným spôsobom po vstupe SR do EÚ ovplyvnila aj slovenskú ekonomiku. Zámerom práce je 
skúmať retrospektívu a aktuálne výzvy manažmentu supranacionálnej obchodnej politiky Európskej 
únie v podmienkach globalizácie. Práca vychádza z dôkladnej analýzy skúmanej problematiky z 
popredných svetových zdrojov a autorov. Následne práca retrospektívne sumarizuje a analyzuje 
najdôležitejšie míľniky, ktoré EÚ dosiahla v priebehu uplatňovania spoločnej obchodnej politiky. 
Nakoniec práca identifikuje a analyzuje aktuálne výzvy, ktoré stoja pred manažmentom 
supranacionálnej spoločnej obchodnej politiky Európskej únie v podmienkach globalizácie. V práci 
budú využité okrem už zmienených dostupných zdrojoch domácich a svetových autorov tiež 
sekundárne údaje z inštitúcii EÚ, alternatívne v kombinácii s primárnym výskumom uskutočneným v 
Európskej komisii, prípadne v ďalších relevantných inštitúciách národnej a nadnárodnej verejnej 
správy. 
 
 
Retrospectives and Actual Challenges for the Management of the Supranational EU Common 
Trade Policy in Times of Globalisation 
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
The Common Trade Policy represents one of the key external EU policies which among other issues, 
after the accession of Slovakia into the EU has had a significant impact on the Slovak economy. The 
aim of the thesis is to research on retrospectives and on actual challenges of the management of EU 
supranational Common Trade Policy in times of globalisation. The thesis is based on thorough 
analysis of the researched subject from the world sources and authors. In the next step the thesis 
sums up and analyses the most remarkable milestones the EU has achieved during the period of the 
Common Trade Policy. In the end, the thesis identifies and analyses actual challenges the 
management of supranational EU Common Trade Policy is facing in times of globalisation. Except 
already mentioned available sources from domestic and world authors, the thesis will include also 
secondary sources from the EU institutions (quantitative or /and qualitative research), alternatively 
combined with primary research executed in the European Commission, or in other relevant 
institutions of both national and international public administration. 
 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta managementu 

Odbojárov  
P. O. BOX 95 

   Bratislava  

Referát doktorandského štúdia 

 

 

 
 
  

www.fm.uniba.sk

 

Príležitosti a riziká aplikácie konceptu Priemysel 4.0 v špecifických podmienkach nadnárodnej 
korporácie 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Koncept Priemysel 4.0 sa stal závažným fenoménom, ktorému čelia a v nadchádzajúcich rokoch 
pravdepodobne budú v zvýšenej miere čeliť podniky vo svete EÚ, aj v Slovenskej republike. Možno 
predpokladať že konkrétna aplikácia tohto konceptu, ktorý môže byť vnímaný aj ako sociálny 
konštrukt, bude mať zásadný dopad na celú doterajšiu paradigmu pre usporiadanie ekonomických a 
sociálnych vzťahov. Hlavným zámerom práce je skúmať príležitosti a riziká aplikácie konceptu 
Priemysel 4.0 v špecifických podmienkach vybranej nadnárodnej korporácie. Práve  pri tomto 
špecifickom type podnikov totiž možno očakávať, že oni sa stanú nielen jedným z prvých aktívnych 
účastníkov konceptu Priemysel 4.0, ale tiež „motorom“ spoločenského uplatňovania tohto konceptu. 
Práca vychádza z dôkladnej analýzy skúmanej problematiky z popredných svetových i domácich 
zdrojov a autorov. Následne práca skúma a analyzuje príležitosti a riziká aplikácie konceptu Priemysel 
4.0 v špecifických podmienkach nadnárodnej korporácie. V práci bude využitý primárny kvantitatívny 
a kvalitatívny výskum získaný priamo z prostredia konkrétnej skúmanej nadnárodnej korporácie. 
 
 
Opportunities and Threats of Application of Industry 4.0 Concept in a Specific Conditions of a 
Transnational Corporation 
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
The concept Industry 4.0 has become a serious phenomenon which are and will be facing enterprises 
in the world, in the EU as well as in the Slovak Republic. It can be expected that a concrete application 
of this concept that might be perceived also as a sort of social contruct, will have a decisive impact on 
the whole paradigm of the economic and societal set-up. The main aim of the thesis is to research on 
the opportunities and risks of the application of the concept Industry 4.0 in specific conditions of a 
selected transnational corporation. Especially at this specific type of enterprise it can be expected 
that they will become not only one of the first active participants of the Industry 4.0, but also an 
„engine“ of the societal application of this concept. The thesis is based on thorough analysis of the 
researched subject from the world sources and authors. In the next step, the thesis researches and 
analyses the opportunities and threats of the application of the concept Industry 4.0 in specific 
conditions of a transnational corporation. In the thesis a primary quantitative and qualitative research 
will be used – obtained directly from the environment of the examined transnational corporation. 
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Politika a manažment utečeneckej a migračnej krízy Európskej únie v post-Lisabonskom 
období: dôsledky a perspektívy. 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Forma štúdia: denná / externá 
 
Anotácia: 
Migračná a utečenecká kríza, patrí za ostatnú dekádu jednoznačne k najzávažnejším udalostiam, 
ktoré postihli Európsku úniu a jej členské štáty. Paradoxne, k tejto udalosti, ale aj ďalším 
bezprecedentným krízam  v EÚ prichádza iba niekoľko rokov po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorej 
ambíciou, bolo úniu urobiť politicky jednotnejšou, súdržnejšou a akcieschopnejšou. Udalosti súvisiace 
s migračnou krízou sa stávajú realistickou previerkou týchto ambícii. V aktuálnom kontexte v 
Slovenskej republike po 24. februári 2022 tiež vo vzťahu k nárastu počtu migrantov a utečencov 
prichádzajúcich cez Slovensko-Ukrajinskú hranicu. Ústredným zámerom práce je skúmať politiku a 
manažment utečeneckej a migračnej krízy Európskej únie období po prijatí Lisabonskej zmluvy, s 
dôrazom na analýzu dôsledkov, poučení a na nadchádzajúce perspektívy. Práca vychádza z dôkladnej 
analýzy skúmanej problematiky z popredných svetových i domácich zdrojov a autorov. Následne 
práca, v postupných krokoch, skúma politiku a manažment utečeneckej a migračnej krízy Európskej 
únie, s dôrazom na dôsledky a ďalšie perspektívy. V práci budú využité okrem už zmienených 
dostupných zdrojoch domácich a svetových autorov tiež sekundárne údaje z inštitúcii EÚ (najmä 
Európskej komisie) a ďalších zdrojov národných a nadnárodných inštitúcii, alternatívne v kombinácii 
s primárnym výskum uskutočneným v Európskej komisii, prípadne v ďalších relevantných inštitúciách 
národnej a nadnárodnej verejnej správy. 
 
 
Policy-making and Management of Migration Crisis in the European Union in post-Lisbon 
period: consequences and perspectives 
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Migration and refugee crisis belongs for the past decade to the most serious events that hit the 
European Union and its Member States. Paradoxically, to this event, as well as to other 
unprecedented crises in the EU comes only several years after an adoption of the Lisbon Treaty, 
whose ambition was to make the EU politically more united, cohesive and able to act. However, the 
events related to migration crisis became a serious test of these ambitions. In the actual context in 
the Slovak republic after 24 February 2022 also in relation to increase of number of migrants and 
refugees coming via the Slovak-Ukrainian border. The main aim of the thesis is to examine the policy 
making and management of the EU refugee and migration crisis after the adoption of the Lisbon 
treaty, with emphasis on the analysis of consequences, lessons learned and on the perspectives 
ahead. The thesis is based on thorough analysis of the researched subject from the world sources and 
authors. In a few consecutive steps, the thesis then examines policy making and management of the 
EU refugee and migration crisis with special emphasis on consequences and further perspectives. 
Except for already mentioned available sources of domestic and world authors the thesis includes 
other sources of national and supranational institutions, alternatively combined with primary 
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research conducted in the European Commission or other relevant institutions of national and 
supranational public administration. 
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Manažér a riešenie problémov v interkultúrnom prostredí 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Forma štúdia: denná / externá 
 
Anotácia: 
Kultúra a nevyhnutnosť využívať interkultúrne kompetencie sa stali súčasťou reality účastníkov v 
mnohých nadnárodných organizáciách – v súkromnom, verejnom i neziskovom sektore. Manažér je 
vo svoje denno-dennej práce konfrontovaný s naliehavou potrebou riešiť rôzne druhy problémov v 
pracovnom prostredí. V interkultúrnom prostredí navyše potreba riešenia týchto problémov prináša 
rôzne špecifiká, vyplývajúce s jedinečnosti a mnohorakosti prítomných kultúr. Práca vychádza z 
dôkladnej analýzy skúmanej problematiky z popredných svetových i domácich zdrojov a autorov. 
Následne práca, v postupných krokoch, skúma osobu manažéra ako nositeľa rôznych rozhodnutí, 
potrebných pre riešenie problémov v interkultúrnom prostredí. V práci bude okrem vyššie využitých 
zdrojov, zahŕňa primárny kvantitatívny, resp. aj kvalitatívny výskum, zameraný na skúmanie 
fenomén interkultúrnych reálií a problémov, získaný priamo z prostredia konkrétneho skúmaného 
podniku. 
 
 
Manager and problem-solving in the intercultural environment 
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Culture and the necessity of creation of intercultural competence became a part of reality of 
participants in numerous supranational organisations – in private, public and non-profit sectors. 
Manager faces in his/her daily work an urgent need to solve various kinds of problems in the working 
environment. Moreover, in the intercultural environment, the necessity to solve these problems 
brings various specificities, based from the uniqueness and variety of various cultures. The thesis is 
based on thorough analysis of the researched subject from the world sources and authors. In the next 
consecutive steps, the thesis examines the person of a manager as a bearer of various decisions, 
required for problem solving in specific conditions of the intercultural environment. The thesis except 
the above mentioned sources, includes primary quantitative, or/and qualitative research, focused on 
examining the phenomenon of intercultural realities and problems, obtained directly from the 
environment of the researched enterprise. 
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Rozširovanie Európskej únie: skúsenosti, výzvy a perspektívy. 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Forma štúdia: denná / externá 
 
Anotácia: 
Rozširovanie Európskej únie patrí k jej historicky dôležitým politikám. Aj po vystúpení Spojeného 
Kráľovstva z EÚ a napriek viacerým krízam, ktorým únia od prijatia Lisabonskej zmluvy čelila, ostáva 
perspektíva plnoprávneho členstva pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny atraktívnou. 
Pre niektoré z týchto krajín je téma vstupu do EÚ aj dôležitou vnútroštátnou prioritou. Naliehavý apel 
predstaviteľov Ukrajiny na lídrov „dvadsaťsedmičky“ o okamžité prijatie tejto krajiny do EÚ vo svetle 
aktuálneho konfliktu túto, tézu podčiarkuje. Ústredným zámerom práce je skúmať rozširovanie 
Európskej únie vo svetle skúseností, výziev a perspektív. Práca vychádza z dôkladnej analýzy 
skúmanej problematiky z popredných svetových i domácich zdrojov a autorov. Následne práca, v 
postupných krokoch, komplexne skúma problematiku rozširovanie Európskej únie – historické 
súvislosti a skúsenosti, s dôrazom na proces rozšírenia po 1. máji 2004, ako aj na súčasné i 
nadchádzajúce výzvy a perspektívy, s dôrazom na aktuálne prebiehajúce vyjednávania medzi EÚ a 
kandidátskymi a potenciálne kandidátskymi krajinami. V práci budú využité okrem už zmienených 
dostupných zdrojoch domácich a svetových autorov tiež sekundárne údaje z inštitúcii EÚ (najmä 
Európskej komisie) a ďalších zdrojov národných a nadnárodných inštitúcii, alternatívne v kombinácii 
s primárnym výskum uskutočneným v Európskej komisii, prípadne v ďalších relevantných inštitúciách 
národnej a nadnárodnej verejnej správy. 
 
 
European Union Enlargement: experiences, challenges and perspectives 
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Marian Šuplata, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
The European Union enlargement belongs to its historically important policies. Even after United 
Kingdom´s withdrawal from the EU and despite of numerous crises, facing the Union after adoption 
of Lisbon Treaty, the perspective of full membership still remains attractive both for candidate and 
potential candidate countries. For some of these countries is the issue of their accession into the EU 
an important national priority. The urgent demand of representatives of Ukraine addressed to leaders 
of EU27 to allow an immediate membership of this country into the EU underlines this statement. 
The main aim of the thesis is to examine the European Union enlargement in light of experiences, 
challenges and perspectives. The thesis is based on a thorough analysis of the researched subject 
from the world sources and authors. In a few consecutive steps, the thesis then, in complex form, 
examines the issue of European Union enlargement – historical aspects and experiences, with 
emphasis on enlargement process after 1 May 2004, as well as on the ongoing and following 
challenges and perspectives, with emphasis on actually held negotiations between the EU and 
candidate and potentially candidate countries. Except for already mentioned available sources of 
domestic and world authors the thesis includes other sources of national and supranational 
institutions, alternatively combined with primary research conducted in the European Commission 
or other relevant institutions of national and supranational public administration.
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Poskytovanie služieb v priestore digitálnej ekonomiky 
 
Školiteľ: prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Moderné technológie v rámci digitálnej ekonomiky predstavujú veľké výzvy aj v oblasti poskytovania 
služieb. Zámerom dizertačnej práce je analýza podmienok vykonávania služieb v priestore digitálnej 
ekonomiky s poukázaním na formovanie nových modelov podnikania v rámci európskeho 
hospodárskeho priestoru. V rámci výskumu budeme skúmať akým spôsobom sú využívané 
informačné technológie pri poskytovaní služieb. 
 
 
Providing services in the area of digital economy 
 
Supervisor: Prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 
Form of study: Full-time  
 
Annotation: 
Modern technologies in the digital economy also pose major challenges in service delivery. The aim 
of the dissertation is to analyze the conditions for the provision of services in the digital economy 
with reference to the formation of new business models within the European Economic Area. As part 
of the research, we will examine how information technologies are used in the provision of services. 
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Návrh Európskeho obchodného kódexu: aké sú výzvy pre európskych podnikateľov? 
 
Školiteľ: doc. Frédéric Delaneuville, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Európske právo trpí pribúdaním roztrúsených nariadení, v ktorých sa používa často technický a zložitý 
jazyk, ktorý je pre európskych podnikateľov ťažko zrozumiteľný. Európska únia sa však nebude môcť 
efektívne rozvíjať bez európskej legislatívy dostupnej a zrozumiteľnej pre všetkých. Vo Francúzsku si 
Napoleon už v 18. storočí uvedomoval potrebu spájať a zjednodušovať v kódexe pravidlá, ktoré sú 
niekedy často nejasné a roztrúsené v rôznych textoch. Kodifikovať svoje právo znamená 
racionalizovať, organizovať, sprístupňovať všetkým v zrozumiteľnom jazyku. Tieto podstatné 
vlastnosti právneho systému zatiaľ Európska únia nemá. Asociácia Henriho Capitanta, podporovaná 
Nadáciou pre kontinentálne právo, v roku 2016 začala projekt zameraný na rozvoj Európskeho 
obchodného kódexu. Ide o kódex, v rámci ktorého by ekonomické subjekty, najmä podnikatelia a 
MSP, našli súbor harmonizovaných pravidiel, ktoré by boli ľahko čitateľné a jasné vo svojich 
ustanoveniach a ktoré by boli zárukou právnej istoty pre investície v rámci Európskej únie. 
Cieľom tejto doktorandskej práce bude prostredníctvom prieskumu identifikovať a analyzovať 
ťažkosti, s ktorými sa podnikatelia môžu stretnúť pri výklade európskeho obchodného práva. To 
zahŕňa identifikáciu hlavných ťažkostí a metód používaných na ich riešenie. Na záver pôjde o 
odpoveď na túto otázku: „Je kodifikácia európskeho obchodného práva tým najlepším spôsobom, 
ako pomôcť podnikateľom lepšie pochopiť pravidlá, ktorými sa riadi podnikanie v Európe?“ 
 
 
Le projet de Code de droit européen des affaires: quels enjeux pour les entrepreneurs 
européens? 
 
Directeur de thèse: Assoc. Prof. Frédéric Delaneuville, PhD. 
Forme d’études: interne 
 
Caracteristiques: 
Le droit européen souffre d’un foisonnement de réglementations éparses, desservies par un langage 
souvent technique et complexe difficilement compréhensible pour les entrepreneurs européens. Or 
l’Union européenne ne pourra s’épanouir sans un droit européen accessible compréhensible par tous. 
En France, Napoléon avait dès le 18ème siècle pris conscience de la nécessite de rassembler et de 
simplifier dans un code des règles parfois souvent obscures et éparpillé dans différents textes.  
Codifier son droit, c’est le rationaliser, l’ordonnancer, le rendre accessible à tous dans un langage 
compréhensible. Autant de qualités indispensables que le système juridique que l’Union européenne 
n’a pas encore.  L’Association Henri Capitant, soutenue par la Fondation pour le droit continental, a 
entrepris en 2016 un projet visant à l’élaboration d’un Code européen des affaires. Il s’agit d’un code 
au sein duquel les acteurs économiques, tout particulièrement les entrepreneurs et les PME  
trouveraient un corps de règles harmonisées, faciles à lire et claires dans leurs énoncés, gage de 
sécurité juridique pour leurs investissements au sein de l’Union européenne. 
L’objectif de ce travail de doctorat sera d’identifier et d’analyser grâce à une enquête de terrain les 
difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs dans la compréhension du droit européen des 
affaires. Il s’agit d’identifier les principales difficultés et les méthodes utilisés pour y faire face. Au final 
il s’agira de répondre à cette question : « La codification du droit européen des affaires est-il le 
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meilleur moyen d’aider les entrepreneurs à mieux appréhender les règles régissant les affaires en 
Europe ? »  
L’enquête de terrain auprès des entreprises étrangères (notamment auprès 400 filiales d‘entreprises 
françaises implantés en Slovaquie via la chambre de commerce franco-slovaque et l’Ambassade de 
France en Slovaquie) pourrait permettre d’identifier les principales difficultés rencontrées dans la 
compréhension de la réglementation slovaque et européenne. La réglementation européenne, 
souvent critiquée pour sa technicité, est un frein au développement des entreprises étrangères en 
Slovaquie? Une plus grande harmonisation au niveau européen est-elle souhaitable ? Comment les 
dirigeants, notamment des PME, font-ils pour faire face à la complexité du cadre juridique ? La 
codification et l’harmonisation des normes encadrant les affaires est-elle souhaitable ? D’autres 
solutions sont-elles envisageables ? 
Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre de l’enrichissement du cours ‚droit européen des 
affaires“ obligatoire pour les étudiants du programme français-management international en 
master. Ce cours est également pour les étudiants qui suivent en parallèle le master d’études 
européenne „management stratégique des entreprises en Europe“ du Centre Européen Universitaire 
de Nancy-Université de Lorraine. Il pourrait être utilisé pour la publication d’un manuel de droit 
européen des affaires.  
 
The draft Code of European Business Law: what are the challenges for European 
entrepreneurs? 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Frédéric Delaneuville, PhD.  
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Please insert an annotation of 10 – 20 lines. The annotation shall contain the information on 
importance and contributions of the topic in the context of current business practice and theoretical 
body of knowledge. Moreover, it shall define the main focus of the topic, the aim of the research 
(potentially including the research question(s)) and indication of research methods to be used. 
 
European law suffers from a proliferation of scattered regulations, served by often technical and 
complex language that is difficult for European entrepreneurs to understand. However, the European 
Union will not be able to flourish without an accessible European law that can be understood by all. 
In France, Napoleon had from the 18th century become aware of the need to bring together and 
simplify in a code rules that are sometimes often obscure and scattered in different texts. To codify 
one's law is to rationalize it, organize it, make it accessible to all in an understandable language. As 
many essential qualities as the legal system that the European Union does not yet have. The Henri 
Capitant Association, supported by the Foundation for Continental Law, undertook a project in 2016 
aimed at developing a European Business Code. It is a code within which economic actors, especially 
entrepreneurs and SMEs would find a body of harmonized rules, easy to read and clear in their 
statements, a guarantee of legal certainty for their investments within the European Union. 
 
The objective of this doctoral work will be to identify and analyze, through a field survey, the 
difficulties that entrepreneurs may encounter in understanding European business law. This involves 
identifying the main difficulties and the methods used to deal with them. In the end, the answer will 
be given to this question: “Is the codification of European business law the best way to help 
entrepreneurs better understand the rules governing business in Europe?” 
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Veľké európske mestá čeliace výzvam metropoly: príklad Bratislavy 
 
Školiteľ: doc. Frederic Delaneuville PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Globalizácia vyostrila konkurenciu medzi kontinentmi, regiónmi či veľkými európskymi mestami. V 
tejto súvislosti sa hlavné mestá strednej Európy pokúšajú prijímať stratégie a vysporiadať sa s novými 
výzvami často spojenými s rýchlym nárastom hustoty obyvateľstva. Odchod obyvateľstva z vidieka 
do týchto veľkých miest spôsobil problémy so saturáciou dopravy, prístupom k verejným službám a 
aj so znečistením ovzdušia. Hlavné mestá krajín vyšehradskej skupiny ako Bratislava zažili 
ekonomický rozvoj, ktorý je jednoznačne vyšší ako priemer krajín, ku ktorým patria. Bratislavský kraj 
je dnes jedným z najbohatších regiónov v Európe, ak zoberieme do úvahy HDP na obyvateľa. Stávka, 
sa zdá, vyplatila slovenskej metropole, ktorej ekonomické úspechy ostatné regióny závidia. Tento 
oslnivý rast však spôsobil určitý počet externalít, ktoré príliš decentralizovaný spôsob riadenia mesta 
neumožňuje efektívne zastaviť. Nebola by potrebná samosprávna reforma Bratislavy v takomto 
medzinárodnom kontexte, kde sú hlavné mestá jednak ako celok vystavené skutočnej konkurencii, 
keď navyše Bratislava je niekedy oslabovaná konkurenciou medzi jej miestnymi časťami? 
 
Cieľom dizertačnej práce bude prostredníctvom prieskumu identifikovať a analyzovať ťažkosti, s 
ktorými sa stretávajú verejní a súkromní aktéri pri zvládaní problémov súvisiacich s nárastom hustoty 
obyvateľstva v hlavnom meste SR. Pôjde o identifikáciu prípadných nezrovnalostí medzi rozvojovými 
stratégiami jednotlivých mestských častí Bratislavy a metódami ich riešenia.  
 
 
Les grandes villes européennes face aux défis de la métropolisation: l'exemple de Bratislava 
 
Directeur de thèse: Assoc. Prof. Frédéric Delaneuville PhD. 
Forme d'etude: interne 
 
Caracteristiques: 
La mondialisation a exacerbé la concurrence entre les continents, les régions ou les grandes villes 
européennes. Dans ce contexte, les capitales d’Europe centrale tentent de mettre en place des 
stratégies et de faire face à des contraintes nouvelles souvent liées à l’accroissement rapide de leur 
densité de population. L’exode rural vers ces grandes villes a créé des problèmes de saturation des 
transports, d’accès aux services publics, ou encore de pollution de l’air. Les capitales des pays du 
groupe de Višegrad comme Bratislava ont connu un développement économique nettement 
supérieur à la moyenne des pays auxquels elles appartiennent. Aujourd’hui, la région de Bratislava 
est une des régions la plus riche d’Europe s’il on prend en considération la production de richesse par 
habitant. Le pari semble réussi pour la capitale slovaque dont le succès économique fait des envieux 
dans les régions périphériques. Pourtant, cette croissance fulgurante a provoqué un certain nombre 
d’externalités que le mode de management trop décentralisé de la ville ne permet pas d’endiguer 
efficacement.  Dans un contexte international où les capitales se livrent à une véritable concurrence 
une réforme du management de la ville de Bratislava qui souffre parfois de la concurrence entre 
différentes arrondissements ne serait-il pas nécessaire ?  
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L’objectif de ce travail de doctorat sera d’identifier et d’analyser grâce à une enquête de terrain les 
difficultés rencontrés par les acteurs publics et privés dans la gestion des problèmes liés à 
l’accroissement de la densité de population dans la capitale slovaque. Il s’agira d’identifier les 
éventuelles incohérences entre les stratégies de développement des différents arrondissements de 
Bratislava et les méthodes utilisé pour y faire face. Au niveau européen des capitales ont fait le choix 
d’une stratégie collective intégrant les communes avoisinantes pour permettre un développement 
plus harmonieux et plus cohérent des territoires (exemple le projet du Grand Paris).  Au final il s’agira 
de répondre à cette question : « La mise en place d’une stratégie efficace de développement de la 
ville de Bratislava passe-t-elle par une plus grande liberté des différents acteurs publics ou au 
contraire cela passe-t-il par une mise en place d’une action publique concerté associant les différents 
arrondissements et les villes avoisinantes ? » 
 
Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre de l’enrichissement du cours ‚ management en Europe 
à l’ère de la globalisation“ obligatoire pour les étudiants du programme français-management 
international en licence. Ce travail pourrait être utilisé pour la publication de travaux dans le cadre du 
réseau international de recherche OLA auquel l’Université Comenius est associé depuis une quinzaine 
d’année :  https://ola-europe.univ-lille.fr/en/ 
 
 
Major European cities facing the challenges of metropolisation: the example of Bratislava 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Frédéric Delaneuville PhD.  
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Globalization has exacerbated competition between continents, regions or large European cities. In 
this context, the capitals of Central Europe are trying to implement strategies and deal with new 
constraints often linked to the rapid increase in their population density. The rural exodus to these 
big cities has created problems of transport saturation, access to public services, and even air 
pollution. The capitals of the countries of the Višegrad group such as Bratislava have experienced 
economic development that is clearly higher than the average of the countries to which they belong. 
Today, the Bratislava region is one of the richest regions in Europe if we consider the production of 
wealth per capita. The gamble seems to have paid off for the Slovak capital, whose economic success 
is making other regions envious. However, this dazzling growth has caused a certain number of 
externalities that the overly decentralized mode of management of the city does not make it possible 
to stem effectively. In an international context where the capitals engage in real competition, would 
a reform of the management of the city of Bratislava, which sometimes suffers from competition 
between different districts, not be necessary? The objective of this doctoral work will be to identify 
and analyze through a field survey the difficulties encountered by public and private actors in the 
management of problems related to the increase in population density in the Slovak capital. This will 
involve identifying any inconsistencies between the development strategies of the different districts 
of Bratislava and the methods used to deal with them. At the European level, capitals have chosen a 
collective strategy integrating neighboring municipalities to allow a more harmonious and coherent 
development of the territories (example the Grand Paris project). In the end, it will be a question of 
answering this question: "Does the implementation of an effective strategy for the development of 
the city of Bratislava pass through greater freedom for the various public actors or, on the contrary, 
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does it pass through setting up a concerted public action associating the various districts and 
neighboring municipalities?" 
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Katedra stratégie a podnikania 
 
Medzigeneračné podnikanie v dobe digitalizácie 
 
Školiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Súčasné ekonomické, sociálne a technologické trendy, ako sú férová udržateľnosť ekonomického 
rastu, digitalizácia a nástup priemyslu 4.0, starnutie populácie a nárast striebornej ekonomiky 
prinášajú veľa výziev. Tie sa okrem iného prejavujú  aj v nových požiadavkách na vedomosti a 
zručnosti, ale aj životnom štýle jednotlivých skupín obyvateľstva. Tieto trendy predstavujú tiež výzvy 
pre udržateľnosť a rozvoj podnikateľských aktivít a treba na ne pružne reagovať aj v oblasti zručností 
v rámci digitalizácie podnikania. Digitalizácia má dopad na radikálnu zmenu/inováciu biznis modelov 
v podnikaní a dotýka sa jednak podnikateľov v počiatočných štádiách podnikania (začínajúci 
podnikatelia), ako aj existujúcich malých a stredných firiem (etablovaní podnikatelia).  
Z charakteristiky problému vyplýva, že problematika digitalizácie vo vzťahu k podnikaniu je 
komplexná a uspieť v nej si žiada identifikáciu a implementáciu netradičných riešení. Jedným z 
takýchto riešení je návrh a rozpracovanie koncepčného modelu medzigeneračného podnikania v 
etape digitalizácie, konkrétne jedného z jeho komponentov do realizačnej podoby čo je hlavným 
zámerom dizertačnej práce.   
Východiskom spracovania dizertačnej práce je analýza medzigeneračného podnikania v dobe 
digitalizácieVýskum sa bude realizovať so spolupracujúcimi organizáciami v rámci výskumného 
projektu. Generalizácia poznatkov bude základom pre rozpracovanie vybraného 
komponentu/komponentov koncepčného modelu medzigeneračného podnikania v dobe 
digitalizácie s dôrazom na špecifiká jednotlivých skupín podnikateľov (začínajúcich alebo 
etablovaných). Pri tomto spracovaní sa použijú hlavne metódy kvalitatívneho výskumu, 
(pološtruktúrované rozhovory, focus skupiny...) a výsledky budú spracované využitím podporných 
softvérových nástrojov (MAXQDA a pod.). 
 
 
Cross-generational entrepreneurship in the era of digitalization  
 
Supervisor: Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Current economic, social and technological trends, such as fair and sustainable economic growth, 
digitization and the upcoming 4th industrial revolution, population aging and the rise of silver 
economy bring many challenges. These challenges have been also reflected in new requirements on 
knowledge and skills, but also in living style of the particular groups of the population. These trends 
also present challenges for sustainability and further development of entrepreneurial activities and it 
is inevitable to react on them promptly, also in area of digital entrepreneurship skills. Digitization has 
an impact on significant transformation or innovation of business models among both early-stage 
entrepreneurs as well as existing small and medium size companies (established entrepreneurs). It is 
thus evident that digitization of entrepreneurship is a complex issue, and non-traditional approaches 
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are needed to cope with it successfully. One of them is to design and develop a conceptual model of 
the cross-generational entrepreneurship in the era of digitization, which is the main aim of the 
dissertation thesis. 
The characterization of the problem shows that the issue of digitalization in relation to business is 
complex and to succeed in it requires the identification and implementation of non-traditional 
solutions. One of such solutions is the design and elaboration of a conceptual model of 
intergenerational entrepreneurship in the stage of digitalization, specifically one of its components 
into an implementation form which is the main purpose of the dissertation.   
The starting point for the elaboration of the dissertation is the analysis of intergenerational 
entrepreneurship in the era of digitalization.The research will be carried out with collaborating 
organizations within the framework of a research project. The generalisation of the findings will be 
the basis for the elaboration of the selected component(s) of the conceptual model of 
intergenerational entrepreneurship in the age of digitalisation, with emphasis on the specifics of 
individual groups of entrepreneurs (start-ups or established). In this elaboration, mainly qualitative 
research methods will be used (semi-structured interviews, focus groups...) and the results will be 
processed using supporting software tools (MAXQDA, etc.). 
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Inovačné ekosystémy v dynamickom prostredí 
 
Školiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Súčasné prostredie je charakteristické komplexnosťou, nepredvídateľnosťou, ako aj exponenciálnym 
rastom. Rýchlo sa meniace externé vplyvy smerujú podniky k potrebe pružnosti v reakciách, flexibilite 
a zvyšujú dôležitosť vzťahov medzi subjektami. Kľúčom k prežitiu v dynamickom konkurenčnom 
prostredí je schopnosť inovovať, avšak samotná schopnosť môže byť podporená synergickým 
efektom inovačných partnerstiev. Samotné budovanie a rozvíjanie interných inovačných procesov a 
inovačnej podpory je len jedným z predpokladov efektívne fungujúceho inovačného manažmentu 
súčasnosti. Najmä vzhľadom k mnohým manažérskym výzvam vo vzťahu k aktuálnemu vývoju 
podnikateľského prostredia na Slovensku je potrebné budovať komplexné inovačné ekosystémy, 
ktoré umožnia prekonať bariéry a inovovať efektívne využitím plného potenciálu ekosystému. 
Zámerom výskumu dizertačnej práce je preto analyzovať prvky inovačného ekosystému špecificky v 
dynamickom prostredí, identifikovať a porovnať úrovne vyspelosti inovačných ekosystémov vo 
vybraných krajinách Európy a formulovať metódy a postupy pre budovanie a rozvíjanie inovačných 
ekosystémov na Slovensku. Taktiež vo vzťahu k oblasti inovačného manažmentu je zámerom práce 
obohatiť teóriu o výskum a nové poznatky v kontexte špecifík dynamického prostredia a 
prebiehajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. 
 
 
Innovation ecosystems in dynamic environment 
 
Supervisor: Prof. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
The current environment is characterized by complexity, unpredictability, as well as exponential 
growth. Rapidly changing externalities lead businesses to the need for flexibility in response, agility 
and increasing the importance of relationships between entities. The key to surviving in a dynamic 
competitive environment is the ability to innovate, but the ability itself can be supported by the 
synergistic effect of innovation partnerships. The very building and development of internal 
innovation processes and innovation support is only one of the prerequisites for an effectively 
functioning innovation management today. Especially due to the many managerial challenges in 
relation to the current development of the business environment in Slovakia, it is necessary to build 
complex innovation ecosystems that will overcome barriers and let businesses innovate effectively 
by using the full potential of the ecosystem. The aim of the dissertation research is therefore to 
analyze the elements of the innovation ecosystem specifically in a dynamic environment, identify 
and compare the levels of maturity of innovation ecosystems in selected European countries and 
formulate methods and procedures for building and developing innovation ecosystems in Slovakia. 
Also, in relation to the field of innovation management, the aim of the work is to enrich the theory 
with research and new knowledge in the context of the specifics of a dynamic environment and the 
ongoing fourth industrial revolution. 
 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta managementu 

Odbojárov  
P. O. BOX 95 

   Bratislava  

Referát doktorandského štúdia 

 

 

 
 
  

www.fm.uniba.sk

 

Systémová dynamika a manažment výkonnosti 
 
Školiteľ: doc. Ing. Ján Papula, PhD. 
Forma štúdia: denná 
 
Anotácia: 
Systémové myslenie a systémová dynamika sú skúmanými témami v rôznych oblastiach 
spoločenských a humanitných vied. Táto téma skúma vzťahy a závislosti prvkov v komplexných 
systémoch v podnikovom internom a externom prostredí, pre rozvoj systémov manažmentu 
výkonnosti. Cieľom bude identifikovanie možností aplikácie prístupov systémovej dynamiky do 
existujúcich prístupov a modelov manažmentu výkonnosti v podnikovom prostredí. Skúmané budú 
existujúce prístupy a modely. V rámci strategických aspektov manažmentu výkonnosti budú do 
skúmania zahrnuté zdrojovo orientované prístupy (najmä manažment intelektuálneho kapitálu). Z 
pohľadu výstupov budú skúmané možnosti merania dopadov a synergických efektov. Prínos pre 
rozvoj teórie sa očakáva zo široko zameraného teoretického výskumu. Koncepčný návrh a príklady 
aplikácie budú overované s konkrétnymi spoločnosťami a príslušnými oddeleniami. Do procesu 
overenia budú formou kvalitatívneho výskumu zapojení ďalší odborníci a špecialisti na tému 
manažmentu výkonnosti. 
 
 
System Dynamics and Performance Management 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Ján Papula, PhD. 
Form of study: Full-time 
 
Annotation: 
Systems thinking and systems dynamics are researche topics in various areas of the social sciences 
and humanities. This topic examines the relationships and dependencies of elements in complex 
systems in the corporate internal and external environment, for the development of performance 
management systems. The aim is be to identify the possibilities of applying system dynamics 
approaches to existing systems and models of corporate performance management. Existing 
approaches and models based on system approaches will be explored. Within the strategic aspects 
of performance management, resource-oriented approaches (especially intellectual capital 
management) will be included in the research. In terms of outputs, the possibilities of measuring 
impacts and synergy effects will be explored. Contribution to the development of theory is expected 
from broad-based theoretical research. Conceptual design and application examples will be verified 
within specific companies and their relevant departments. Other experts and specialists in the field 
of performance management will be involved in the verification process in the form of qualitative 
research. 
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Metódy a nástroje manažmentu výkonnosti v MSP 
 
Školiteľ: doc. Ing. Ján Papula, PhD. 
Forma štúdia: externá 
 
Anotácia: 
V súčasnom prostredí, v ktorom pôsobia podniky ako i vo vnútornom prostredí samotných podnikov 
zaznamenávame veľkú dynamiku zmien, ktorá v oblasti výskumu iniciuje nastavenie zrkadla doposiaľ 
uplatňovaným prístupom a metódam. Základy manažmentu výkonnosti spočívajú v teórii 
manažmentu ako aj vo všeobecnej systémovej teórii. Podniky tak vnímame ako dynamické entity 
pôsobiace v prostredí, ktoré sa neustále mení, a na zachytenie týchto zmien a ich dopadov 
potrebujeme efektívny kontrolný systém umožňujúci: merať, porovnávať, analyzovať, korigovať a 
upozorňovať. V poslednom období zaznamenávame kritiku vhodnosti doposiaľ uplatňovaných teórií 
a postupov manažmentu výkonnosti pre moderné organizácie. Čoraz viac autorov pomenováva, že 
meranie a manažment výkonnosti v organizáciách zvyšuje strach, znižuje dôveru, podporuje systémy 
„tvrdej kontroly“ a znižuje angažovanosť zamestnancov. Demokratický, otvorený, participatívny a 
agilný manažment je pre MSP dvadsiateho prvého storočia nevyhnutný. Autori čoraz častejšie 
poukazujú na potrebu angažovanosti zamestnancov a podporu motivácie práve cez správnu 
formuláciu ukazovateľov výkonnosti a efektívne nastavenie systému manažmentu výkonnosti. Pri 
spracovaní dizertačnej práce a vlastného výskumu bude preto potrebné nastaviť kritické zrkadlo 
bežne uplatňovaným systémom manažmentu výkonnosti, skúmať a analyzovať vzťah bežne 
uplatňovaných prístupov k manažmentu výkonnosti k angažovanosti zamestnancov a ku kultúrnym 
a behaviorálnym aspektom organizácie. Skúmané by mali byť príklady dobrej praxe z prostredia 
moderných a úspešných organizácií. 
 
 
Performance Management and Tools and Methods in SME 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Ján Papula, PhD. 
Form of study: Part-time 
 
Annotation: 
The environment in which companies operate, as well as the environment of companies themselves, 
show a strong dynamic of changes, which in the field of research initiates the setting of a mirror to 
the approaches and methods applied. The basics of performance management lie in management 
theory as well as general systems theory. We perceive companies as dynamic entities operating in an 
environment that is constantly changing. To capture these changes and their impacts, we need an 
effective control system that allows: measure, compare, analyze, correct and alert. 
Recently, we have noted criticism of the suitability of the theories and procedures of performance 
management applied so far for modern organizations (SME). More and more authors mention that 
measuring and managing performance in organizations increases fear, reduces trust, promotes "hard 
control" systems, and reduces employee engagement. Democratic, open, participatory, and agile 
management is essential for twenty-first century SME. Authors increasingly point the need for 
employee engagement and support of work motivation through the correct formulation of 
performance indicators and effective set up of the performance management system. In the 
processing of the dissertation and own research, it will be important to set up a critical mirror of the 
commonly applied performance management system, examine and analyze the relationship of 
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commonly used approaches to performance management to employee engagement and cultural 
and behavioral aspects of the organization (SME). Examples of good practice from the environment 
of modern and successful organizations should be explored 
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Dopad digitálnej transformácie na stratégie a výkonnosť MSP 
 
Školiteľ: doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Digitálna transformácia podnikania je jedným z najvýraznejších aktuálnych trendov ovplyvňujúcich 
fungovanie podnikateľských organizácií i celých odvetví. Malé a stredné podniky (MSP) vzhľadom na 
svoje špecifické charakteristiky čelia v tomto kontexte viacerým nevýhodám, no zároveň majú aj 
mnoho potenciálnych výhod. Digitálna transformácia významne ovplyvňuje spôsob, akým MSP 
vytvárajú, dodávajú a získavajú hodnotu, teda vplýva na ich podnikateľské modely ako jeden z 
kľúčových prvkov stratégie. Významnou oblasťou, v rámci ktorej sa tento fenomén skúma, je aj dopad 
na výkonnosť podniku, sledovanú z finančnej aj nefinančnej perspektívy. Dizertačná práca by mala 
preskúmať tieto vzťahy v kontexte slovenských MSP so zameraním na dopad digitálnej transformácie 
na ich stratégie a výkonnosť. Téma dizertačnej práce vychádza z prebiehajúceho výskumného 
projektu „Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup“ a 
svojim zameraním prispeje do piliera projektu orientovaného na digitalizáciu a jej dopady. Cieľom 
dizertačnej práce bude identifikovať, zanalyzovať a kategorizovať v podobe koncepčného rámca 
dopady digitálnej transformácie na MSP na Slovensku, so špeciálnym zameraním na podnikateľské 
modely a výkonnosť podnikov. Z hľadiska výskumných metód sa predpokladá využitie kombinovanej 
stratégie výskumu s využitím kvantitatívneho aj kvalitatívneho výskumu. 
 
 
Impact of Digital Transformation on SME Strategy and Performance 
 
Supervisor: Assoc. Prof. PhDr. Marian Holienka, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Digital transformation is one of the most important current trends that influence business 
organizations as well as entire industries. Small and medium-sized enterprises (SMEs), due to their 
specific characteristics, face in this context multiple challenges, but at the same time have numerous 
potential advantages. Digital transformation significantly affects the ways how SMEs create, deliver 
and capture value, i.e. it influences their business models as one of the key components of their 
strategy. One of the important contexts of research is the impact on business performance, both 
from financial and non-financial perspective. Dissertation thesis will study these relationships within 
the context of Slovak SMEs, with a specific focus on impact of digital transformation on their 
strategies and performance. The topic of dissertation is related to an on-going research project 
“Cross-generational entrepreneurship in Slovakia in the era of digitalization: pragmatic approach” 
and with its focus it will contribute to the project’s pillar aimed at digitalization and its impacts. The 
goal of the dissertation will be to identify, analyze and categorize into a conceptual framework the 
impacts of digital transformation of SMEs in Slovakia, with a special focus on business models and 
business performance. The research methods employed will be based on a combined research 
strategy, using a combination of quantitative and qualitative research. 
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Rozvoj výroby áut na alternatívny pohon na Slovensku 
 
Školiteľ: doc. Ing. Milan Fekete, PhD. 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Globálne otepľovanie a ďalšie faktory si vynucujú od vlád i podnikov prijímať opatrenia týkajúce sa 
ochrany a udržateľnosti životného prostredia. Automobilová doprava vo všeobecnosti patrí k 
významným znečisťovateľom životného prostredia. Ako jeden z kľúčových opatrení je výroba a 
využívanie osobných i nákladných automobilov na alternatívny pohon. Tri najznámejšie a 
najpoužívanejšie alternatívne pohony namiesto fosílnych palív sú elektrická energia, vodík a zemný 
plyn. Dosiaľ prevažuje výroba áut na benzín a diesel na Slovensku, no globálne napreduje rozvoj 
výroby a využívania áut na alternatívny pohon. V budúcnosti je reálny predpoklad, že výroba áut na 
alternatívny pohon bude prevažovať nad výrobou tradičných áut na fosílne palivá. V súčasnosti je 
ekonomicky výhodné pre automobilové koncerny vyrábať na Slovensku benzínové či dieselové autá, 
po ktorých je dopyt najmä na trhoch, kde neplatia tak striktné environmentálne pravidlá a kde nie je 
povedomie obyvateľstva o ochrane životného prostredia tak silné ako v Európskej únii. To ale nebude 
platné v budúcnosti a dôležitosť áut na alternatívny pohon porastie. Otázka je, ako sa s týmito 
zmenami vyrovná automobilový priemysel vrátane dodávateľskej siete na Slovensku.  
Dizertačná práca bude zameraná na zistenie potrieb a konkrétnych opatrení, ktoré dodávatelia pre 
automobilový priemysel na Slovensku musí uplatňovať už teraz, aby bol automobilový priemysel na 
Slovensku ako celok konkurencieschopný i v budúcnosti. Prieskum literatúry sa použije na zistenie 
súčasného stavu výroby a využívania áut na alternatívny pohon na Slovensku a dotazníkový prieskum 
vybranej skupiny obyvateľov Slovenska s cieľom zistiť ochotu investovať do áut s alternatívnym 
pohonom, ktorý by mohol byť zaujímavý pre dodávateľov pre automobilový priemysel na Slovensku. 
Na základe zistení vyplynie návrh opatrení pre ďalší rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, 
ktoré budú následne overené rozhovormi s expertami z automobilového odvetvia a relevantnými  
 
 
The development of production of alternatively powered cars in Slovakia 
 
Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Milan Fekete, PhD. 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Global warming and other factors are forcing governments and businesses to take action on 
environmental protection and sustainability. Automobile transport in general is a major polluter of 
the environment. One of the key measures is the production and use of alternatively powered cars 
and trucks. The three most well-known and widely used alternative propulsion systems instead of 
fossil fuels are electricity, hydrogen and natural gas. So far, the production of petrol and diesel cars is 
predominant in Slovakia, but the development of the production and use of alternatively fuelled cars 
is progressing globally. In the future, it is realistic to assume that the production of alternatively 
fuelled cars will outweigh the production of traditional fossil fuel cars. At present, it is economically 
advantageous for car concerns to produce petrol or diesel cars in Slovakia, which are in demand 
especially in markets where environmental rules are not as strict and where the awareness of the 
population about environmental protection is not as strong as in the European Union. However, this 
will not be the case in the future, and the importance of alternative fuel cars will grow. The question 
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is how the automotive industry, including the supply network in Slovakia, will cope with these 
changes.  
The dissertation will focus on identifying the needs and concrete measures that suppliers to the 
automotive industry in Slovakia must implement now in order to make the automotive industry in 
Slovakia as a whole competitive in the future. A literature survey will be used to determine the current 
state of production and use of alternative fuel cars in Slovakia and a questionnaire survey of a selected 
group of the Slovak population will be used to determine the willingness to invest in alternative fuel 
cars that might be of interest to suppliers to the automotive industry in Slovakia. Based on the 
findings, a proposal for measures for the further development of the automotive industry in Slovakia 
will emerge, which will then be verified by interviews with experts from the automotive sector and 
relevant institutions in Slovakia and possibly abroad. 
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Správa dát pri realizácii podnikových procesov a úloh získavania znalostí založených na 
štatistických metódach a metódach strojového učenia 
 
Školiteľ: prof. RNDr. Michal Munk, PhD. 
Konzultant: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 
Forma štúdia: denná/externá 
 
Anotácia: 
Podniky plne využívajúce potenciál vlastnej dátovej základne sú udržateľne úspešnejšie na súčasných 
trhoch, ovládaných disruptívnymi, inovatívnymi podnikateľskými prístupmi a volatilitou obchodného 
prostredia. Neustále rastúci objem firemných dát, generovaných interakciou so zákazníkmi, 
priemyselnými senzormi logistiky a výroby, ako aj cloudovými IT-službami prevádzkujúcimi kľúčové 
procesy (predaj, financie, personalistika) stavia manažment firiem pred nove výzvy. Inovácia a 
digitalizácia procesov prostredníctvom informácií a znalostí, získaných štatistickými metódami a 
metódami strojového učenia na veľkých dátových súboroch, umožňujú manažérom anticipovať vývoj 
na trhu a pružne reagovať na zmeny očakávania zákazníkov a vonkajšieho a vnútorného prostredia, 
pri konštantnom alebo dokonca klesajúcom nároku na tradičné zdroje, firemné zdroje a s priamym 
vplyvom na podnikateľskú výkonnosť. 
Zámer dizertačnej práce je navrhnúť ucelený model správy dát (data governance) pre realizáciu 
moderných podnikových procesov, systémov a úloh získavania znalostí (knowledge discovery) na 
veľkých dátových súboroch. Kľúčovým východiskom pre návrh modelu bude analýza rozdelená podľa 
hlavných oblastí, na ktoré má správa dát vplyv, a s ktorými sa manažéri v súčasnosti stretávajú pri 
realizácii: od technických aspektov (IT-infraštruktúra, metódy a technológie integrácie, 
transformácie a skladovania dát, IT-prostredie pre extrakciu znalostí prostredníctvom štatistických 
metód a metód strojového učenia a prevádzku produktívnych inteligentných služieb založených na 
dátach), vhodnú metodiku získavania znalostí, legislatívne aspekty pri práci s dátami, ako aj najnovšie 
poznatky a požiadavky na etiku umelej inteligencie aplikovanej v obchodnej praxi. 
Metódy práce budú kombinovať výskum aktuálneho stavu poznatkov doma a v zahraničí k danej 
téme, s využitím prípadovej štúdie realizácie úlohy získavania znalostí z prostredia biznisu 
založeného na veľkom dátovom súbore, na ktorom bude možné ilustrovať praktické implikácie 
výskumu ako konkrétne návrhy riešenia. 
Poznatky a výsledky získané týmto výskumom budú slúžiť manažérom z oblasti biznisu a IT ako 
ucelený obraz o príležitostiach, rizikách a témach vyžadujúcich zvýšenú pozornosť pri realizácii 
inovatívnych scenárov založených na štatistických metódach a metódach strojového učenia, čím 
nájdu uplatnenie v hospodárskej praxi. 
 
 
Data Governance in the Realization of Business Processes and Knowledge Discovery Tasks 
based on Statistical and Machine Learning Methods 
 
Supervisor: Prof. RNDr. Michal Munk, PhD. 
Consultant: Prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 
Form of study: Full-time/Part-time 
 
Annotation: 
Companies that make full use of the potential of their own data resources are sustainably more 
successful in today's markets, dominated by disruptive, innovative business approaches, and 
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business environment volatility. The ever-growing volume of company data generated by interaction 
with customers, industrial logistics and production sensors, as well as cloud IT services operating key 
processes (sales, finance, human resources) pose new challenges for company management. Process 
innovation and digitization through information and knowledge gained from statistical and machine 
learning methods on large data sets allow managers to anticipate market developments and respond 
flexibly to changes in customer expectations and the external and internal environment, with a 
constant or even declining demand for traditional resources, company’s resources, and with a direct 
impact on business performance. 
The purpose of the doctoral thesis is to design a comprehensive model of data governance for the 
realization of modern business processes, systems and knowledge discovery tasks on large datasets. 
The key ground for the design of the model will be the analysis divided according to the main areas 
affected by data management and which managers currently encounter within the realization: from 
technical aspects (IT infrastructure, methods and technologies of integration, data transformation 
and storage, IT environment for knowledge extraction through statistical and machine learning 
methods, and the operation of productive intelligent data-based services), appropriate knowledge 
discovery methodology, legislative aspects of data handling, as well as the latest knowledge and 
requirements for ethics of artificial intelligence applied in business practice. 
The methods will combine research on the current state of the art at home and abroad to the given 
topic, using a case study of the task of knowledge discovery from the business environment based on 
a large dataset, which will illustrate the practical implications of research as concrete solutions. 
The knowledge and results gained from this research will serve business and IT managers as a 
comprehensive model of opportunities, risks and topics requiring increased attention in the 
realization of innovative scenarios based on statistical and machine learning methods, thus finding 
application in economic practice. 

 
 


