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Fakulta podnikového manažmentu  
Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 
Témy dizertačný prác na AR 2018/2019  

pre 3.stupeň štúdia (doktorandské štúdium) 
 

na 3-ročné denné a 4-ročné externé štúdium v akreditovanom študijnom programe  

 Finančný manažment podniku v študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment (denná 
forma štúdia) a 

 Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 
a manažment podniku (denná a externá forma štúdia). 

 
 

 
K a t e d r a     p o d n i k o v o h o s p o d á r s k a 

 
 
Školiteľka  
doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.  
Katedra podnikovohospodárska  
Názov  
Inovatívny controlling systému kvality  
Cieľ  
Identifikovať a aplikovať inovatívny controlling systému kvality vybraného podniku  
Anotácia  
Vychádzajúc zo stanoveného cieľa doktorand zrealizuje analýzu dosiahnutej teoretickej 
úrovne v oblasti podnikového controllingu a nadväzne hodnotenie súčasného stavu v oblasti 
podnikového controllingu v praxi. Centrálna časť dizertačnej práce bude špecifikácia a analýza 
inovatívneho controllingu systému kvality vybraného podniku a modelové riešenie v 
konkrétnom podniku. Výsledky výskumu budú formulované v záveroch a doktorand navrhne 
adekvátne odporúčania pre teóriu a podnikovú prax. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre externú formu štúdia. 
 
 
 

Školiteľka  
doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.  
Katedra podnikovohospodárska  
Názov  
Aktuálne trendy rozvoja podnikového controllingu so zameraním na sociálnu oblasť 
Cieľ  
Identifikovať a aplikovať súčasné trendy podnikového controllingu so zameraním na sociálnu 
oblasť 
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Anotácia  
Vychádzajúc zo stanoveného cieľa doktorand zrealizuje analýzu dosiahnutej teoretickej 
úrovne v oblasti podnikového controllingu a nadväzne hodnotenie súčasného stavu v oblasti 
podnikového controllingu v praxi. Centrálna časť dizertačnej práce bude špecifikácia a analýza 
aktuálnych trendov v oblasti podnikového controllingu so zameraním na sociálnu oblasť a 
modelové riešenie konkrétnych aktuálnych trendov podnikového controllingu v selektovanom 
podnikateľskom subjekte so zameraním na sociálnu oblasť. Výsledky výskumu budú 
formulované v záveroch a doktorand navrhne adekvátne odporúčania pre teóriu a podnikovú 
prax. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú formu štúdia.  
 
 

Školiteľka  
doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.  
Katedra podnikovohospodárska  
Názov  
Aktuálne trendy rozvoja podnikového conrollingu so zameraním na environmentálnu oblasť 
Cieľ  
Identifikovať a aplikovať súčasné trendy podnikového controllingu so zameraním na 
environmentálnu oblasť  
Anotácia  
Vychádzajúc zo stanoveného cieľa doktorand zrealizuje analýzu dosiahnutej teoretickej 
úrovne v oblasti podnikového controllingu a nadväzne hodnotenie súčasného stavu v oblasti 
podnikového controllingu v praxi. Centrálna časť dizertačnej práce bude špecifikácia a analýza 
aktuálnych trendov v oblasti podnikového controllingu so zameraním na environmentálnu 
oblasť a modelové riešenie konkrétnych aktuálnych trendov podnikového controllingu v 
selektovanom podnikateľskom subjekte so zameraním na environmentálnu oblasť. Výsledky 
výskumu budú formulované v záveroch a doktorand navrhne adekvátne odporúčania pre 
teóriu a podnikovú prax. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú/externú formu štúdia. 
 
 
Školiteľka  
prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD. 
Katedra podnikovohospodárska  
Názov  
Modelové schémy rovnováhy sieťových odvetví na cenovo regulovaných trhoch 
Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce  je rozvoj metodologického aparátu mikroekonomickej analýzy a jej 
aplikácií pri posudzovaní efektívnosti cenovej regulácie pri identifikácii rovnováhy ponuky a 
ceny v trhových štruktúrach sieťových odvetví. 
Anotácia  
Dôležitou fázou reštrukturalizácie trhu sieťových odvetví na Slovensku bolo založenie Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví, ktorého úlohou je regulovať ceny a normy kvality pre 
produkty sieťových odvetví. Týmto krokom sa Slovenská republika deklarovala ako moderný 
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štát, ktorý mieni regulovať svoje aktivity na takom pre harmonický rozvoj krajiny  významnom 
trhu, akým je trh s elektrickou energiou.  
V práci sa bude klásť dôraz na analýzu súčasného stavu trhov sieťových odvetví v Slovenskej 
republike. Skúmané budú podmienky fungovania tohto špecifického trhu nedokonalej 
konkurencie s dôrazom na úlohu štátu pri jeho efektívnej regulácii. Ako metodologický aparát 
budú použité modely a metódy mikroekonomickej analýzy. 
Mikroekonomické modely budú uplatnené pri regulácii trhu sieťových odvetví na báze 
kvantifikácie primeraného zisku na relevantných trhoch. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú formu štúdia. 
 
 

Školiteľka  
doc. Ing. Nora Grisáková, PhD. 
Katedra podnikovohospodárska  
Názov  
Marketingové modely firiem v prostredí nedokonalej konkurencie 
Cieľ  
Práca sa zameriava na využitie matematických marketingových modelov v rozhodovaní firiem 
pri ponuke nových alebo už na trhu etablovaných produktov v prostredí nedokonalej 
konkurencie. 
Anotácia  
V rozhodovaní firiem ohľadom zavedenia nového produktu na trh alebo oživenia už 
existujúceho produktu predstavujú marketingové výdavky nemalú položku. Práve preto je pre 
firmy dôležité akú reklamnú kampaň využijú s akými finančnými prostriedkami a tak isto jej 
načasovanie a oslovenie správneho trhového segmentu. Práca sa sústreďuje na vytvorenie 
nového matematického marketingového modelu a možnosti jeho aplikácie v súčasných 
trhových podmienkach, prípadne úpravu a konkrétnu aplikáciu už existujúceho modelu pre 
potreby konkrétnej spoločnosti. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 
Školiteľka  
doc. Ing. Nora Grisáková, PhD. 
Katedra podnikovohospodárska  
Názov  
Využitie mikroekonomických modelov firiem v súčasných trhových podmienkach 
Cieľ  
Zámerom práce je ukázať prepojenie teoretických mikroekonomických modelov firiem 
s reálnymi trhovými podmienkami.  
Anotácia  
Mikroekonomické modely sú neoddeliteľnou súčasťou ekonomickej teórie. V mnohých 
prípadoch ale nie je úplne jasné ich využitie v reálnych trhových podmienkach. V práci bude 
ukázané, že úpravou základných mikroekonomických modelov firiem (či už samotným 
rozšírením modelu alebo o preformulovanie modelov) sa teória približuje k praktickej aplikácii 
a využiteľnosti týchto modelov v prípade rozhodovania firiem na trhu nedokonalej 
konkurencie. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
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Školiteľka  
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 
Katedra podnikovohospodárska 
Názov  
Kreatívne odvetvia ako zdroj duševného vlastníctva v kontexte inovácií a inteligentného rastu 
Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce a identifikovať a vyhodnotiť vplyv kreatívneho priemyslu na 
výkonnosť ekonomiky a poukázať na špecifiká ich podnikania. 
Anotácia  
Pojem kreatívny priemysel v sebe významovo zahŕňa viacero oblastí, a zároveň postihuje 
spoločenskú požiadavku na zmenu vnímania pojmu priemysel, ktorý je dnes chápaný len 
z pohľadu čistej charakteristiky výroby. Kreatívny priemysel označuje tie časti ekonomiky, 
ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či 
umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do 
ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti ako architektúra, dizajn, film, hudba, ale aj 
tvorba počítačových hier či reklama. V tejto súvislosti možno očakávať množstvo nových 
spoločensko-ekonomických javov, ktoré zasiahnu do podnikových štruktúr a procesu riadenia 
podniku. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú formu štúdia. 
 
 
Školiteľka  
doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD. 
Katedra podnikovohospodárska 
Názov  
Nové trendy v hodnotení efektívnosti a rizikovosti investičných projektov 
Cieľ  
Cieľom práce je aplikácia nových trendov v oblasti hodnotenia investičných projektov pre 
potreby investičného rozhodovania zameraného na rast hodnoty podniku 
Anotácia  
Efektívnosť investícií, ako generátora hodnoty podniku, závisí v súčasnosti od prepojenosti na 
inovačný proces podniku a jeho schopnosť vytvoriť určitú konkurenčnú výhodu. Práca sa 
zameriava na špecifikáciu a posúdenie metód hodnotenia investícií s prihliadnutím na vývoj 
a zmeny faktorov ovplyvňujúcich efektívnosť a rizikovosť investícií.  Výsledkom posúdenia 
súčasného stavu a nových trendov v investičnom rozhodovaní bude návrh modelu procesu 
hodnotenia investičných projektov pre konkrétny podniku. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 
 
 
Školiteľka  
doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD. 
Katedra podnikovohospodárska 
Názov  
Globálne trendy v riadení podnikových rizík 
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Cieľ  
Cieľom práce je na základe analýzy skutočných potrieb, problémov a trendov navrhnúť model 
manažmentu rizika vo vybranom sektore 
Anotácia  
Práca sa zameriava na preskúmanie napĺňania požiadaviek na zmeny v riadení rizík, ktoré 
priniesla finančná kríza.  Na základe posúdenia realizovaných zmien týkajúcich sa napr. 
významu manažmentu rizík v podnikovom riadení, jeho postavenia v organizačných 
štruktúrach,  zmien v zameraní riadenia rizík a používaných metódach posudzovania rizík, 
navrhnúť model manažmentu rizika vo vybranom sektore. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 
 

Školiteľ  
doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.  
Katedra podnikovohospodárska 
Názov  
Manažérske výkazníctvo ako nástroj kontroly a riadenia hodnototvorných procesov podniku 
Cieľ  
Inovatívne formy tvorby manažérskych výkazov za účelom zvyšovania efektívnosti podniku  
Anotácia  
Manažérske výkazníctvo predstavuje komplexný súbor informácií a ukazovateľov, ktoré na 
rôznych úrovniach podniku charakterizujú jeho činnosť a výsledky. Vytvára ucelený súbor 
informácií a ukazovateľov činnosti pre účely riadenia podniku.  Pripravuje podnikové údaje pre 
účely reportovania, vyberá kľúčové ukazovatele, používa moderné nástroje reportovania, 
vizualizuje dáta (infografika) a pod. Manažérske výkazníctvo prostredníctvom svojich výstupov 
následne slúži na kontrolu, rozhodovanie a riadenie podniku a tým aj zvyšovanie efektívnosti 
podniku. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 
 
Školiteľ  
doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.  
Katedra podnikovohospodárska 
Názov  
Nástroje a ukazovatele pre hodnotenie efektívnosti koncepcie Priemysel 4.0 
Cieľ  
Tvorba nástrojov a ukazovateľov pre hodnotenie efektívnosti zavádzania inovácií v období 
Priemysel 4.0 
Anotácia  
Nástroje controllingu sú východiskom pre riadenie hodnototvorných procesov podniku. 
Reportovanie predstavuje komplexný súbor informácií a ukazovateľov, ktoré na rôznych 
úrovniach podniku charakterizujú jeho činnosť a výsledky. Pripravuje podnikové údaje pre 
účely reportovania, vyberá kľúčové ukazovatele, používa moderné nástroje reportovania, 
vizualizuje dáta (infografika) a pod. Reporty následne slúžia na kontrolu, rozhodovanie 
a riadenie podniku. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 



 

 

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Témy dizertačný prác na AR 2018/2019 pre 3.stupeň štúdia (doktorandské štúdium) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Strana 6 z 16 

 

K a t e d r a     m a n a ž m e n t u 
 
 
Školiteľka  
doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD. 
Katedra manažmentu 
Názov  
Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť 
podnikov  
Cieľ  
Hlavným cieľom je identifikovať inovatívne prístupy v manažmente podnikov na Slovensku 
v podmienkach globalizácie z hľadiska metód a techník  uplatňovaných pri realizácii 
jednotlivých funkcii manažmentu, frekvencie a predpokladov ich uplatňovania, ako aj  ich 
vplyvu na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov. 
Anotácia  
Vytvorenie prehľadu jednotlivých inovatívnych prístupov uplatňovaných pri realizácii 
sekvenčných a priebežných funkcií manažmentu. Uplatňovanie jednotlivých inovatívnych 
prístupov v manažmente podnikov rôznej veľkosti, vlastníckej a odvetvovej štruktúry, právnej 
formy a prosperity podniku. Vytvorenie znalostnej základne pre účelné a efektívne uplatnenie 
metodológie tvorby inovačných riešení a komplexu podmienok, nevyhnutných pre ich 
úspešnú implementáciu. Prezentácia „najlepšej praxe“ v uplatňovaní jednotlivých 
inovatívnych prístupov vo väzbe na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 
 
Školiteľka  
doc. Ing. Marta Matulčíková, CSc. 
Katedra manažmentu 
Názov  
Plánovanie personálneho rozvoja vo vybraných organizáciách 
Cieľ  
Cieľom  práce je vypracovať systém personálneho rozvoja v organizácii a navrhnúť možnosti 
zdokonaľovania metód  a postupov plánovania personálneho rozvoja. Plánovanie pracovnej 
kariéry a plánovanie následníctva v pracovných funkciách ako kľúčových plánov personálneho 
rozvoja  uskutočňovať vo väzbe  na realizáciu  ostatných personálnych funkcií.   
Anotácia  
Predmetom  práce je na základe teoretických poznatkov a praktickej realizácie 
v zamestnávateľských subjektoch sa zamerať sa  postupy a metódy uplatňované pri plánovaní 
personálneho rozvoja. Plánovanie personálneho rozvoja zamestnancov organizácie úzko súvisí 
s plánovaním vzdelávania, plánovaním rozmiestňovania, plánovaním 
odmeňovania,  plánovaním penzionovania a prepúšťania zamestnancov. Východiskom je 
hodnotenie zamestnancov a uplatňované metódy hodnotenia zamestnancov.   
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
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Školiteľka  
doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD. 
Katedra manažmentu 
Názov  
Rozvíjanie a fungovanie podnikateľských stratégií v startupoch 
Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce je objasniť, charakterizovať a analyzovať podnikateľské stratégie v 
startupoch v dynamickom podnikateľskom prostredí, ktoré zodpovedajú súčasným 
podmienkam a budúcim možnostiam v takýchto malých začínajúcich podnikoch. 
Anotácia  
V posledných rokoch si široká verejnosť pojem moderného fenoménu „startup“ spája so 
začínajúcimi podnikmi, ktoré podnikajú v rôznych oblastiach služieb alebo výrobkov, a ktoré 
prichádzajú s inovačnými riešeniami. Súčasné podnikateľské prostredie, ktoré sa neustále 
vyvíja a je vystavené spleti turbulencií a zložitostí ponúka úrodnú pôdu aj pre takýto typ 
podnikania. Aby bol však startup úspešný v dynamickom podnikateľskom prostredí je pre tieto 
malé začínajúce podnikateľské subjekty charakteristické, aby disponovali nielen správne 
fungujúcim podnikateľským modelom, ale aj vhodne zvolenou podnikateľskou stratégiou. 
Cieľom dizertačnej práce je objasniť, charakterizovať a analyzovať podnikateľské stratégie v 
startupoch v dynamickom podnikateľskom prostredí, ktoré zodpovedajú súčasným 
podmienkam a budúcim možnostiam v takýchto malých začínajúcich podnikoch. Skúmanie 
podnikateľskej stratégie startupov v súčasnom podnikateľskom prostredí predstavuje akúsi 
cestu, ktorou sa startupové spoločnosti uberajú. Správne zvolená podnikateľská stratégia musí 
byť však fungujúca a je treba ju neustále rozvíjať. Rozvíjanie podnikateľskej stratégie vedie 
startupy v budúcom období k udržaniu si a vyhľadávaniu nových konkurenčných výhod. 
Bádanie vonkajších a vnútorných prejavov konkurenčných výhod sa stáva jadrom 
podnikateľskej stratégie. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 
 
Školiteľ  
doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. 
Katedra manažmentu 
Názov  
Diferenčné znaky manažmentu podnikov v komerčnej sfére a v oblasti umenia 
Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce je prostredníctvom komparácie manažmentu podnikov v komerčnej 
sfére a v oblasti umenia determinovať rozhodujúce diferenčné znaky. 
Anotácia  
Manažment umenia sa vyznačuje svojimi špecifikami, ktoré vyplývajú už zo samotnej povahy 
ľudí, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú. Hoci mnohé aspekty podnikového manažmentu je 
možné bez väčších problémov aplikovať na objekt riadenia, v prípade riadenia ľudí v umeleckej 
sfére môžu byť rozdiely markantné. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre externú formu štúdia. 
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Školiteľ  
doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. 
Katedra manažmentu 
Názov  
Postavenie vysokého školstva v ekosystéme startupov a možnosti aplikácie pre Slovenskú 
republiku 
Cieľ  
Cieľom práce je determinovať postavenie vysokého školstva v ekosystéme startupov vo 
vyspelých ekonomikách a vytvoriť koncepciu, ktorá by umožnila aplikáciu v podmienkach 
slovenskej ekonomiky. 
Anotácia  
Podnikateľský ekosystém predstavuje súbor prvkov, ktoré vzájomne na seba pôsobia a 
umožňujú spoločný rast. Ekosystémové usporiadanie je obzvlášť prospešné pre startupy, 
keďže im umožňuje akcelerovať rast a profitovať z ochrany väčších subjektov. Vysoké školy sú 
vo vyspelých ekonomikách pevnou súčasťou podnikateľských ekosystémov a na ich pôde 
vzniká či prosperuje veľké množstvo startupov alebo predstavujú centrá poznatkov, z ktorých 
dokáže ekosystém čerpať. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre externú formu štúdia. 
 
 
 
Školiteľ  
doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. 
Katedra manažmentu 
Názov  
Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch 
Cieľ  
Primárnym cieľom je prostredníctvom komparácie teoretických poznatkov a aktuálnych 
zistení z podnikateľskej sféry determinovať trendy v internom kontrolovaní v podnikoch. 
Anotácia  
Kontrolovanie patrí k základným sekvenčným funkciám manažmentu a podľa mnohých 
autorov tvorí poslednú sekvenciu v riadiacom procese. Podľa pôvodu kontrolujúceho subjektu 
rozlišujeme vnútorné (interné) a vonkajšie (externé) kontrolovanie. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 

 
 
Školiteľ  
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
Katedra manažmentu 
Názov  
Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom 
Cieľ  
Prehĺbiť a rozšíriť poznanie o podnikateľských modeloch, podnikateľskej stratégii, investičnej 
podpore a personálnom pozadí startupov a takto prispieť k životaschopnosti tohto relatívne 
nového a perspektívneho podnikateľského fenoménu. 
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Anotácia  
Startup je veľmi malý, začínajúci podnik, od ktorého sa očakáva globálne originálny produkt, 
inovatívnosť, škálovateľnosť a spravidla rýchly rast na medzinárodných trhoch. Hlavným 
cieľom startupu je nájdenie opakovateľného a škálovateľného podnikateľského modelu. 
Okrem fungujúceho a robustného podnikateľského modelu je podmienkou úspechu 
kooperatívny tím a rozhľadený vodca, premyslene diferencovaná podnikateľská stratégia po 
vstupe do odvetvia a zvládnutie prechodu od nadšeného a neformálneho startupu 
k štandardnému a formálnemu podniku. Najväčšie príčiny zlyhania sú nefunkčná distribúcia, 
tím, ktorý nezvláda prechod od entuziazmu k profesionálnej prevádzke a podnikateľská 
stratégia, ktorá je skôr súborom prianí a domnienok, než reálnym návodom na dosahovanie 
cieľov.  
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 
 

K a t e d r a     p o d n i k o v ý ch     f i n a n c i í 
 
 
Školiteľka  
doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Nadnárodné spoločnosti a ich fungovanie prostredníctvom holdingových štruktúr v priestore 
CEE 
Cieľ  
Cieľom práce je fungovanie nadnárodných spoločností prostredníctvom holdingových štruktúr 
krajinách strednej a východnej Európy. 
Anotácia  
V súčasnom období medzinárodné holdingové štruktúry, a to nielen v priestore CEE, sú 
najčastejšie využívaným komplexným nástrojom korporátnych služieb. Holding vo svojej 
podstate zoskupuje právne samostatné obchodné spoločnosti, ktoré sú navzájom majetkovo 
alebo personálne prepojené. Jedna z obchodných spoločností (materská spoločnosť) má 
dominujúcu pozíciu, z ktorej riadi a kontroluje ďalšie dcérske spoločnosti patriace do holdingu. 
Holdingovú štruktúru je potrebné vytvárať cielene a zohľadňovať individuálne a často 
špecifické potreby podnikateľa. Holding dokáže pre podnikateľov plniť široké spektrum cieľov 
od ochrany súkromia vlastníka, cez právnu ochranu majetku a medzinárodný imidž až po 
jednoduchú možnosť úpisu spoločnosti na svetových burzách. Prakticky všetky moderne 
poňaté holdingové štruktúry prinášajú tiež pozitívny daňový efekt. Dalo by sa povedať, že 
správne nastavený medzinárodný holding dokáže naplniť akýkoľvek cieľ v oblasti 
korporátneho plánovania. Medzinárodná holdingová štruktúra v praxi znamená nastavenie 
vhodných vlastníckych, právnych, daňových, obchodných a ďalších vzťahov medzi 
spoločnosťami sídliacimi v rôznych jurisdikciách. Prostredníctvom medzinárodných holdingov 
ovládajú svoje  dcérske   spoločnosti  všetky globálne pôsobiace spoločnosti. Mnohé riešenia 
holdingových štruktúr sú jednoducho dostupné i stredným a menším spoločnostiam. 
Predmetom dizertačnej práce je fungovanie nadnárodných spoločností prostredníctvom 
holdingových štruktúr v priestore CEE. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú formu štúdia. 
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Školiteľka  
doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Manažment podnikateľských rizík a ich zmierňovanie využívaním poistných produktov na 
Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. 
Cieľ  
Cieľom práce je analýza podnikateľských rizík, ich zmierňovanie využívaním poistných 
produktov a porovnanie ich vplyvu v krajinách strednej a východnej Európy.  
Anotácia  
Podnikateľské riziká predstavujú všetky riziká, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú 
podnikanie a svojou existenciou majú vplyv na rozhodovanie podnikateľa alebo vrcholového 
manažmentu organizácie. Podnikanie prináša množstvo rizík a úspešnosť podnikateľa 
či obchodnej spoločnosti záleží na mnohých aspektoch. Niektorým nepríjemným situáciám 
sa  nedá vždy zabrániť, ale vhodným poistením je možné eliminovať prípadné vzniknuté škody. 
Každé podnikanie prináša so sebou aj rôzne druhy rizík. Poisťovne ponúkajú podnikateľom 
rôzne druhy poistenia, ktoré si môžu skombinovať na základe svojich potrieb a zabezpečiť si 
tak komplexnú poistnú ochranu svojho podnikania. Predmetom poistenia môžu byť napr. 
budovy, stroje, iné zariadenie firmy, dopravné prostriedky, zásoby, peniaze a iné cenné 
veci.  Majetok sa poisťuje proti klasickým živelným a ostatným rizikám. Výška poistnej sumy, 
na ktorú sa podnikateľ môže poistiť, závisí od hodnoty poisteného majetku.  Od poistenej 
sumy sa odvíja aj výška poistného, ktoré závisí aj od druhu podnikateľskej činnosti poistenej 
prevádzky, rozsahu poistených rizík a výšky spoluúčasti. Výška poistného je vypočítaná pre 
každého klienta individuálne. Predmetom práce je analýza vplyvu podnikateľských rizík a ich 
zmierňovanie využívaním poistných produktov  na Slovensku a ich porovnanie s krajinami 
strednej a východnej Európy 
Dizertačná práca sa vypisuje pre externú formu štúdia. 
 
 
Školiteľ  
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Súčasné trendy v modelovaní výkonnosti na účely finančného rozhodovania podniku 
Cieľ  
Verifikovať súčasné vybrané modely merania a predikcie výkonnosti, resp. ich 
modifikácie,  aplikáciou v prostredí finančného rozhodovania českých a slovenských podnikov 
s možnosťou ich uplatnenia ako potenciálnych nástrojov tvorby finančného plánu.  
Anotácia  
Analýza a komparácia súčasných prístupov v tvorbe modelov merania finančnej výkonnosti 
podniku. Modifikácia modelov implementáciou súčasných ekonomických podmienok 
s možnosťou ich využitia pre účely predikcie budúceho vývoja podniku pre účely finančného 
rozhodovania. Možnosti využitia modelov vo finančnom plánovaní podniku. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
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Školiteľka  
doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD. 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Vplyv informačných technológií na zdanenie podnikateľských subjektov v národnom a 
medzinárodnom kontexte 
Cieľ  
Charakterizovať uplatňovanie nových informačných technológií v podnikaní a v obchode a 
analyzovať ich vplyv na zdanenie podnikateľských subjektov v národnom a medzinárodnom 
kontexte, preskúmať klasické princípy zdanenia a modifikovať ich vzhľadom na nové 
informačné technológie s cieľom podpory podnikania a eliminovania medzinárodného 
dvojitého zdanenia a daňových únikov. 
Anotácia  
Skúmanie najnovších trendov v medzinárodnom zdanení, predovšetkým ako informačné 
technológie vplývajú na zmeny medzinárodných obchodných transakcií. Podstatou výskumu 
bude analýza a komparácia tradičných koncepcií zdanenia v národnom a medzinárodnom 
kontexte a nevyhnutnosť ich zmien vplyvom nových informačných technológií. Spracovanie 
návrhu nových koncepcií, prístupov a metód medzinárodného zdanenia pod vplyvom IT. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre externú formu štúdia. 
 
 
Školiteľka  
doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD. 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Tendencie v medzinárodnom zdaňovaní nadnárodných spoločností v podmienkach 
globalizácie ekonomiky a ich vplyv na rozvoj podnikania a investovania  
Cieľ  
Analyzovať klasické princípy medzinárodného zdanenia nadnárodných spoločností 
a analyzovať vhodnosť ich uplatnenia v súčasnom období globalizácie a analyzovať ich vplyv 
na rozvoj podnikania a investovania, ďalej analyzovať postupy agresívneho daňového 
plánovania nadnárodných spoločností a nevyhnutnosť ich eliminovania, ďalej formulovať 
a predikovať tendencie v medzinárodnom zdaňovaní nadnárodných spoločností a ich dopad 
na rozvoj podnikania a investovania v národnom a medzinárodnom kontexte.  
Anotácia  
Obsahom dizertačnej práce bude charakteristika a analýza nadnárodných spoločností 
operujúcich v SR,  EÚ a vo svete, preskúmanie klasických princípov zdanenia nadnárodných 
spoločností v súčasnom období globalizácie ekonomiky a analýza vhodnosti ich uplatnenia.  
Obsahom práce bude ďalej analýza vplyvu medzinárodného zdanenia nadnárodných 
spoločností na rozvoj podnikania a investovania. Podstatou výskumu bude analýza súčasného 
stavu rôznych postupov agresívneho daňového plánovania nadnárodných spoločností, ktorá  
bude východiskom, ako eliminovať agresívne daňové plánovanie vo svete, v EÚ a v SR. Závery 
výskumu vyústia do predikcie nových tendencií v medzinárodnom zdaňovaní nadnárodných 
spoločností v národnom a medzinárodnom kontexte.  
Dizertačná práca sa vypisuje pre externú formu štúdia. 
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Školiteľ  
prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Kvantifikácia agentských nákladov ako determinantu optimálnej kapitálovej štruktúry podniku 

 
Cieľ  
Cieľom navrhovanej témy dizertačnej práce by malo byť po teoretickej stránke vymedziť 
motívy konfliktu vznikajúceho medzi vlastníkom a manažérom, kvantifikovať základné druhy 
agentských nákladov a ich dosah na náklady kapitálu a trhovú hodnotu podniku a na 
praktických príkladoch poukázať ako sa môžu správať agentské náklady v malých, stredných a 
veľkých podnikoch s národnou alebo medzinárodnou kapitálovou účasťou. Osobitný dôraz 
bude kladený na vzťah vlastník – finančný manažér. 
Anotácia  
Agentské náklady zohrávajú vo finančnom manažment podniku nezastupiteľnú úlohu. Jednak 
determinujú výšku nákladov kapitálu (priamo i nepriamo) a jednak sú impulzom pre hľadanie 
optimálneho vzťahu medzi vlastníkom a manažérom. V súčasnosti sa ako relevantné 
vykryštalizovali dva teoretické prístupy – Principal-Agent-Theory (teória agentstva) a 
Stewardship-Theory (teória správcu) – ktoré síce protichodným spôsobom, ale pomerne 
plasticky upozorňujú na potrebu riešenia vzťahov medzi vlastníkmi a agentmi a to 
demokratickými alebo direktívnymi nástrojmi. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 

 
Školiteľ  
prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Behaviorálne aspekty v teórii a praxi finančného manažmentu v podmienkach obmedzenej racionality 

Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce je na základe teoretickej komparácie názorov behaviorizmu skúmať 
odchýlky, vznikajúce v procese finančného rozhodovania a koncentrovať pozornosť možnosti 
riešenia negatívnych dosahov na finančné výsledky. V rámci posúdenia základných typov 
emocionálnych a kognitívnych odchýlok a následnom zúžení problému na vybranú oblasť 
finančného manažmentu sa vytvorí priestor pre formuláciu teoretických a praktických 
odporúčaní, ktorými možno dosiahnuť elimináciu najakútnejších ľudských chýb. 
Anotácia  
Finančná teória, po prvých desiatich rokoch 21. storočia, čelí existenciálnym otázkam, ktoré 
zahrnujú také pojmy ako účinnosť, racionalita, maximalizácia zisku, udržateľnosť vývoja, 
podnikateľská etika a morálka, ekologické udržateľnosť. Shiller (2012), pokiaľ ide o fungovanie 
finančných vzťahov, spomína vytvorenie trhových mechanizmov - trhy pre dobré spoločnosti 
- ktoré by mala rešpektovať človeka ako čiastočne racionálneho tvora, čiastočne konajúceho 
pod vplyvom emócií. Na pozadí týchto diskusií sa vyvíja moderná finančná teória. Hľadá 
odpovede na otázky fungovania trhových mechanizmov vo vnútri podniku, ako aj vo svojich 
vzťahoch s podnikateľským prostredím.  
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
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Školiteľ  
prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Prechod vlastníctva rodinného podniku – hľadanie nástupníka v podmienkach jednogeneračného 
podniku 

Cieľ  
Dizertačná práca si kladie za cieľ rozšíriť teoretické poznanie v tejto problematike a 
identifikovať faktory determinujúce problematiku nástupníctva a rodinného biznisu v 
podmienkach lokálneho trhu. 
Anotácia  
Nástupníctvo sa v rámci biznisu stáva jednou z najvýznamnejších otázok pre firmy a ich 
zakladateľov, to zo sebou prináša ekonomické aj sociálne dopady. Každoročne na trhu zmizne 
veľké množstvo dobre fungujúcich rodinných podnikov v dôsledku neschopnosti nájsť 
nástupcu schopného prevziať vedenie. Subjekty pôsobiace na stredoeurópskom trhu máju 
spravidla veľmi obmedzené respektíve žiadne skúsenosti v predmetnej oblasti. Z časti by sa 
tento stav dal pripísať nízkemu povedomiu o problematike spôsobenom pomerne nízkou 
mierom výskytu relevantných publikácii alokovaných na predmetný trh. Na druhej strane sa 
trh vyznačuje vysokou mierov zastúpenia firiem založených v 90. rokoch 20 storočia, ktorých 
vedenie bude čeliť problematike prechodu vlastníctva v relatívne krátkej dobe. Dizertačná 
práca má za cieľ rozšíriť teoretické poznanie v tejto problematike, identifikovať faktory 
determinujúce problematiku nástupníctva a rodinného biznisu v podmienkach lokálneho trhu 
a navrhnúť paletu nástrojov komplexného prístupu predmetnej problematike. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 
 

Školiteľka  
prof. Dr. Ing. Anna Polednáková 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich  hodnotu podnikov vybraného sektora v SR 

Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce bude identifikovať a analyzovať kľúčové faktory 
ovplyvňujúce  hodnotu podnikov 
Anotácia  
Predmetom dizertačnej práce je identifikovanie hlavných rizík a posúdenie ich finančných 
dopadov, ktoré ohrozujú podniky vo vybranom odvetví podnikania a  vytvoriť katalóg rizík, 
ktorý je nástrojom riadenia rizík a minimalizácie ich dopadov na finančnú situáciu podnikov. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú/externú formu štúdia. 
 
 
 

Školiteľka  
prof. Dr. Ing. Anna Polednáková 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Vplyv interných a externých faktorov na náklady vlastného kapitálu 
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Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce bude na základe  primárnych a sekundárnych dát  stanoviť metodiku 
riadenia nákladov vlastného kapitálu  
Anotácia  
Predmetom skúmania v dizertačnej práci bude  vzťah medzi teoretickými prístupmi riadenia 
nákladov vlastného kapitálu a podnikovou praxí, na základe informácii od finančných 
manažérov  pôsobiacich v podnikoch v SR, ako aj získanie dát zo zahraničnej a domácej 
literatúry, vedeckých štúdií a databáz. Výsledkom práce bude metodika riadenia nákladov 
vlastného kapitálu, ktorá by mala  by mala prispieť k porozumeniu vzťahov  medzi nákladmi 
vlastného kapitálu a ich determinantmi. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú/externú formu štúdia. 
 
 
Školiteľka  
prof. Dr. Ing. Anna Polednáková 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Realizácia fúzie a jej dopad na hodnotu podniku 

Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať  možné prístupy k určeniu hodnoty po fúzii  
Anotácia  
Predmetom skúmania v dizertačnej práci bude  na základe analýzy navrhnúť postup 
stanovenia hodnoty podniku realizujúci  fúziu. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú/externú formu štúdia. 
 
 
Školiteľka  
prof. Dr. Ing. Anna Polednáková 
Katedra podnikových financií 
Názov  
Možnosti získania vlastných a dlhových zdrojov financovania slovenských podnikov 

Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať možnosti získania zdrojov financovania  slovenských 
podnikov  
Anotácia  
Teoretické možnosti získavania vlastných a dlhových zdrojov na financovanie dlhodobých 
potrieb podnikov sú bohaté. Nefunkčnosť kapitálového trhu na Slovensku vytvára 
obmedzenia  v prístupe k získavaniu dlhodobých zdrojov na jednej strane, na druhej strane sú 
tu možnosti vyplývajúce z globalizácie finančných trhov , ako aj inovácií na finančných trhoch. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú/externú formu štúdia. 
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Školiteľka  
prof. Dr. Ing. Anna Polednáková 
Katedra podnikových financií 

Názov  
Vplyv  vybraných faktorov na  hodnotu podnikov vybraného sektora v SR  
Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce bude identifikovať a analyzovať kľúčové faktory 
ovplyvňujúce  hodnotu podnikov 
Anotácia  
Vychádzajúc z cieľa  dizertačnej práce predmetom  práce bude  analýza  metód stanovenia 
hodnoty podniku, ktoré nie sú verejne obchodované a ako aj preskúmanie zahraničných 
prístupov v oblasti value driveres.   Prostredníctvom  primárneho výskum formou 
dotazníkového prieskumu, ako aj účtovných  výsledkov získame informácie o vnímaní hodnoty 
podniku managementom. Výsledky získané primárnym výskumom bude konfrontované s 
vybranými ukazovateľmi výkonnosti podnikov. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú/externú formu štúdia. 
 
 
 

K a t e d r a     i n f o r m a č n é h o     m a n a ž m e n t u 
 
Školiteľ  
doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD. 
Katedra informačného manažmentu 
Názov  
Analýza procesu rozhodovania podnikateľov a investorov o investícii do inovatívnych, 
potencionálne vysoko rastových podnikateľských zámerov. 
Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce je analyzovať proces rozhodovania podnikateľov a aj investorov,  
ktorí posudzujú podnikateľské zámery v inovatívnych a technologických odvetviach 
a hodnotia ich investičný potenciál.  
Anotácia  
Okrem analýzy bežných podnikateľských zámerov, práca je zameraná v prvom rade na také 
technologické a inovatívne podnikateľské zámery, ktoré majú potenciál vysokého rastu 
a rozvoja. Študent/ka v práci porovná existujúce praktiky a postupy v podnikateľskom 
prostredí s teoretickými predpokladmi používanými doma i v zahraničí. V práci bude 
analyzovať kľúčové sumárne skupiny faktorov vstupujúce do investorského hodnotenia  ako: 
produkt/služba, tím a jeho dynamiku i kvality, trh, podnikateľský model, financie a iné. Na 
základe regresných analýz a štrukturálneho modelovania vytvorí model rozhodovacieho 
procesu, ktorý otestuje na skutočných dátach. Model sa ďalej doplní o najaktuálnejšie 
teoretické a vedecké východiská, s cieľom dosiahnuť vyššiu úspešnosť než súčasné existujúce 
v praxi používané modely.  Výsledkom dizertačnej práce bude komplexný model, ktorý bude 
aplikovateľný na  proces posudzovania a hodnotenia podnikateľského zámeru a tento by mal 
dosahovať lepšie parametre (nižšia chybovosť, vyššia presnosť) než súčasné modely. Školiteľ 
pomôže študentovi so štatistickou analýzou ako aj s prístupom k podnikateľom i investorom.  
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
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Školiteľ  
doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD. 
Katedra informačného manažmentu 
Názov  
Proces identifikovania perspektívnych podnikateľských príležitostí 
Cieľ  
Cieľom dizertačnej práce je preskúmanie spôsobu akým podnikatelia identifikujú perspektívnu 
podnikateľskú príležitosť.  
Anotácia  
Pomocou metód ako štruktúrované rozhovory, analýza cesty, rozhodovacie úlohy, dotazníky 
a iné, ktoré študent/ka aplikuje na vzorku skúsených i začínajúcich podnikateľov, preskúma 
proces prvotnej identifikácie, hodnotenia a rozpracovania podnikateľskej príležitosti. 
Identifikuje vplyvy skúseností na jednotlivé prvky a faktory. Zo získaných výsledkov pomocou 
štrukturálneho modelovania vytvorí model, ktorým opíše celý proces aj s jeho kľúčovými 
prvkami a faktormi. Tento model porovná medzi skupinami začínajúcich a skúsených 
podnikateľov.  Školiteľ pomôže študentovi so štatistickou analýzou ako aj s prístupom 
k podnikateľom i investorom. 
Dizertačná práca sa vypisuje pre dennú aj externú formu štúdia. 
 
 
 
 


