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Študijný program: Agrárny obchod a marketing 

 

 

KATEDRA MATEMATIKY 

 

Školiteľka: 
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Vývoj cien a spotreby biopotravín v podmienkach SR 
 

V období posledných rokov sa zvyšuje záujem slovenských spotrebiteľov o biopotraviny. 

Súvisí to okrem iného aj s tým, že nielen odborníci na výživu, ale aj bežní ľudia sa začali 

zamýšľať nad obsahom potravín, ktoré ako spotrebitelia nakupujú a následne konzumujú. Do 

popredia záujmu sa dostávajú biopotraviny aj v odborných sférach a výsledky výskumu sú 

prezentované na špecializovaných konferenciách, výstavách a veľtrhoch. V súvislosti so 

zdravým životným štýlom sa objavujú biopotraviny v obchodných reťazcoch, v printových 

a televíznych médiách, ale aj v mnohých komerčných programoch o jedle a zdravej strave. 

V teoreticko-metodologickej časti dizertačnej práce bude uceleným spôsobom spracovaná 

problematika biopotravín, bioproduktov a ekologického poľnohospodárstva v podmienkach 

Slovenskej republiky v kontexte Európskeho spoločenstva. Biopotraviny ako jeden z trendov 

na trhu potravín sa stávajú čoraz vyhľadávanejším artiklom, čím sa vytvárajú nové príležitosti 

pre výrobcov, spracovateľov ako aj predajcov biopotravín. Je však dôležité poznať veľkosť 

potenciálneho segmentu spotrebiteľov bioproduktov a jeho charakteristiku. V týchto 

súvislostiach je ďalej potrebné získať údaje o vývoji cien bioproduktov a spotrebe biopotravín 

v podmienkach SR. Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť postoje a preferencie spotrebiteľov 

k bioproduktom a biopotravinám na slovenskom trhu v kontexte vývoja cien biopotravín a ich 

spotreby. Podkladové údaje budú získané z databáz Štatistického úradu SR, Výskumného 

ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, prípadne Organizácie pre výživu 

a poľnohospodárstvo (FAO), ktoré budú doplnené dotazníkovým prieskumom o spotrebe 

biopotravín v SR. Získané údaje budú vyhodnotené metódami viacrozmernej štatistickej 

analýzy, ako faktorová analýza, resp. zhluková analýza. Analýzy budú zamerané na 

vytvorenie predikcie spotreby biopotravín v ďalších časových obdobiach a zároveň môžu byť 

prostriedkom na identifikáciu regionálnych rozdielov v spotrebe biopotravín. 
 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

Školiteľka:  

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Vybrané psychologické a osobnostné charakteristiky ako prediktory 

emocionálneho správania spotrebiteľov na trhu potravín 
 
Spotrebiteľské správanie je dlhodobo v centre záujmu marketingového a behaviorálneho 

výskumu. Na trhu produktov a služieb totiž existuje veľké množstvo faktorov, ktoré priamo 



alebo nepriamo ovplyvňujú spotrebiteľské a nákupné správanie. Súčasné marketingové 

komunikáty apelujú predovšetkým na emocionálnu stránku človeka, s cieľom motivovať ho   

k nákupu. Cieľom dizertačnej práce je analyzovať vybrané psychologické a osobnostné 

charakteristiky spotrebiteľov a predikovať ich vplyv na emocionálne správanie a reakcie na 

trhu potravín. Na dosiahnutie cieľa dizertačnej práce budú použité komplexné psychologické 

metódy na zisťovanie vybraných psychologických a osobnostných charakteristík 

spotrebiteľov (Eysenckov osobnostný inventár, Myers-Briggsovej typový indikátor MBTI, 

postojové testy a podobne) a softvér na vyhodnocovanie emocionálneho prežívania pri 

prezentácii vybraných marketingových komunikátov. 

 

 

Školiteľka:  

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Self-koncept spotrebiteľa ako prediktor racionálneho a emocionálneho 

spotrebiteľského správania na trhu potravín 
 

Spotrebiteľské správanie na trhu potravín je ovplyvňované mnohými faktormi. V kontexte 

behaviorálneho výskumu za najdôležitejšie považujeme psychologické faktory, ktoré priamo 

súvisia so správaním, prežívaním a kognitívnymi procesmi jednotlivcov. Medzi 

psychologické faktory radíme aj self-koncept, teda vnímanie seba, resp. obraz o sebe. Práve 

od prebiehajúcich poznávacích procesov a hodnotenia vlastného ja závisí ako sa spotrebiteľ 

rozhodne pri nákupe. Cieľom dizertačnej práce je predikovať vplyv self-konceptu  

a vybraných psychologických faktorov na racionálne a emocionálne rozhodnutia 

spotrebiteľov na trhu potravín. Na dosiahnutie cieľa dizertačnej práce budú kombinované 

techniky kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu – komplexné psychologické metódy na 

zisťovanie vybraných psychologických a osobnostných charakteristík spotrebiteľov, dotazník 

na zisťovanie sebaobrazu, focus groups, neuromarketingové techniky a techniky na 

vyhodnocovanie emocionálneho prežívania pri prezentácii vybraných marketingových  

komunikátov. 

 

 

Školiteľka:  

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Identifikácia nákupných štýlov a faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské 

správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkov 
 

Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na slovenskom trhu je pomerne nestabilná a jej 

vývojový trend závisí predovšetkým od dostupných informácií o kvalite a od zverejnenia 

výsledkov najnovších štúdií spojených s dopadom konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov 

na zdravie spotrebiteľov. Domnievame sa, že aj napriek tomu má spotreba mlieka  

v slovenskej spoločnosti relatívne stále miesto. Cieľom dizertačnej práce je identifikovať 

prevládajúce nákupné štýly slovenských spotrebiteľov (preferencia kvality, ceny, 

hedonistický, impulzívny štýl a podobe) a určiť ich vplyv na správanie spotrebiteľov na trhu 

mlieka a mliečnych výrobkov. Na dosiahnutie cieľa dizertačnej práce budú použité 

kombinované metódy – dotazník na zisťovanie nákupných štýlov slovenských spotrebiteľov, 

komplexné batérie psychologických testov na zisťovanie vybraných psychologických 

faktorov a osobnostných charakteristík a softvér na vyhodnocovanie emocionálneho 

prežívania pri prezentácii vybraných marketingových komunikátov. 



Školiteľ:  

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Udržateľnosť malých rodinných fariem 

  
Vo väčšine štátov sveta viac ako 90 % poľnohospodárskych podnikov – čo predstavuje viac 

ako 500 miliónov fariem sú vo vlastníctve jednotlivca, skupiny jednotlivcov alebo domácnosti 

a existuje vo svete len veľmi malý podiel fariem, ktoré sú obchodné spoločnosti, družstvá 

alebo štátne podniky. V našich slovenských zákonoch neexistuje zadefinovaný výraz „rodinná 

farma“ či „rodinné podnikanie“, čo spôsobuje legislatívne ťažkosti a strpčuje život samotným 

farmárom. Rodinní farmári legislatívne vystupujú buď ako samostatne hospodáriaci roľník,  

spoločnosť s ručením obmedzeným alebo fyzická osoba predávajúca svoje prebytky. 

Hlavným cieľom dizertačnej práce je na základe zhodnotenia postavenia malých rodinných 

fariem vytvorenie podnikateľských modelov úspešných fariem so zakomponovaním všetkých 

dotačných titulov a rovnako tak aj všetkých nariadení týkajúcich sa hospodárenia na pôde 

resp. chovu zvierat a nariadení týkajúcich sa spracovania základných komodít rastlinnej  

a živočíšnej výroby. Na určenie optimálneho modelu rodinnej farmy bude aplikovaná 

jednorozmerná diskriminačná analýza a technika modelovania. 

 

 

Školiteľ:  

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie  na marketing 

s vybranými poľnohospodárskymi komoditami v Slovenskej republike 

 
Vstupom do EÚ (1. mája 2004) sa Slovenská republika zaviazala aj k dodržiavaniu princípov 

a pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a rovnako tak aj pravidiel Spoločnej 

obchodnej politiky (SOP) Európskej únie. Všetky členské štáty EÚ sú povinné rešpektovať 

SPP aj SOP a riadiť sa jednotnými právnymi predpismi EÚ vydanými v rámci týchto politík. 

Obe tieto politiky ovplyvňujú výrobnú, cenovú distribučnú a komunikačnú politiku 

jednotlivých poľnohospodárskych komodít v rámci Slovenskej republiky. 

Cieľom dizertačnej práce je zhodnotenie vplyvu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 

Európskej únie na marketing s vybranými poľnohospodárskymi komoditami v Slovenskej 

republike. Pre vybrané komodity bude zvolený prístup umožňujúci posúdiť vonkajšie 

marketingové prostredie (produkcia a trhové ceny vo svete a v EÚ a pod.), prírodno-

klimatické podmienky v jednotlivých rokoch, agrárno-politické podmienky pre slovenských 

producentov a domáce výrobno-ekonomické podmienky (intenzita výroby, výrobné náklady, 

ceny poľnohospodárskych výrobcov, ochrana trhu - colné bariéry, dovozné kvóty a pod.)  

a vyhodnotiť dopady týchto podmienok na rentabilitu výroby jednotlivých komodít. 

  

 

 

KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED 

 

Školiteľka: 

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Socioekonomické a psychologické aspekty sebazamestnávania mladých ľudí 



 

Vysoká nezamestnanosť mladých ľudí v krajinách EÚ je jedným z kľúčových problémov 

súčasnosti. Závery prijaté Radou Európskej únie poukázali na skutočnosť, že nezamestnanosť 

mladých ľudí má silný negatívny vplyv na spoločnosť, pričom kreatívne a inovatívne 

podnikanie mladých ľudí by výrazne pomohlo ekonomickému rastu. Špeciálna pozornosť sa 

venuje študentom a absolventom vysokých škôl, resp. univerzít, pretože sa predpokladá ich 

kľúčová úloha v socioekonomickom rozvoji regiónov i celej spoločnosti. Zvýšenie 

podnikavosti a podnikateľskej gramotnosti mladých ľudí je zadefinované ako priorita  

v Stratégii mládeže EÚ 2010-2018. Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť stratégie 

vysokoškolských študentov týkajúce sa sebazamestnávania a zistiť, do akej miery chcú začať 

samostatne podnikať či farmárčiť a tiež ako sú zámery a životné stratégie mladých ľudí 

prepojené s ich postojmi k sebazamestnávaniu a sebestačnosti. Špecifickými cieľmi práce je: 

zhodnotiť vzájomný vzťah medzi pracovnou a podnikateľskou skúsenosťou študentov a ich 

percepciou atraktivity sebazamestnávania i zámeru podnikať; posúdiť dopad osobnej 

skúsenosti na mieru atraktivity sebazamestnávania; zistiť a porovnať postoje a zámery 

rôznych kategórií a skupín študentov, najmä študentov ekonomických a tzv. neekonomických 

odborov. Pri zbere dát bude použitý dotazník, hĺbkové rozhovory a fokusové skupiny. Pri 

analýze empirických údajov kvantitatívneho charakteru budú použité základné štatistické 

metódy a porovnávacia metóda. Pri analýze a interpretácii údajov kvalitatívneho charakteru 

bude využitá biografická metóda, obsahová analýza, zakotvená teória a teória plánovaného 

správania. Predpokladá sa využiteľnosť získaných poznatkov v oblasti edukačných politík, 

politiky zamestnanosti a rozvoja poľnohospodárstva a vidieka.  

 

 

KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU 

 

Školiteľka: 

prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Efekty členstva poľnohospodárskych výrobcov v odbytových organizáciách  
 

Významná časť prostriedkov z národných a EÚ zdrojov je zameraná na zvýšenie 

konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora. Rastúci význam miestnych  

a regionálnych trhov je kľúčovým pre domácich výrobcov potravín a udržanie ich pozície na 

tuzemskom trhu. Cez II. pilier SPP smeruje podpora organizácie potravinového reťazca, 

vrátane spracovania a uvádzania poľnohospodárskych produktov na trh. Cieľom podpory 

odbytových organizácií výrobcov je zlepšiť konkurencieschopnosť ich členov a zvýšiť ich 

trhovú silu. Práca bude hodnotiť ekonomické a priestorové efekty odbytových organizácií 

vybraných komodít (OOPV) na výkonnosť ich členov v SR v období 2003 – 2019. Použité 

budú údaje databáz MPSR a dotazníkového prieskumu. Kvantitatívna analýza bude zameraná 

na odhad čistých efektov členstva podnikov v OOPV metódami kontrafaktuálnej analýzy. 

Priestorové efekty budú skúmané ekonometrickými modelmi. Dotazníkovým prieskumom 

a riadenými rozhovormi budú hodnotené kvalitatívne údaje o faktoroch ovplyvňujúcich účasť 

fariem v komoditných OPV, ich štruktúru a ich pozície na trhu. Výstupy umožnia odhad 

efektov politiky a prípravu odporúčaní pre poľnohospodársku politiku s cieľom posilnenia 

pozície domácich výrobcov na trhu.   

 

 

 

 



KATEDRA ÚČTOVNÍCTVA 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Anna Látečková, PhD.   

Téma dizertačnej práce: 

Zdokonaľovanie marketingových nástrojov s podporou informačných 

systémov 
 

Dôležitou súčasťou podnikateľskej činnosti je marketing. Jeho význam sa neustále zvyšuje.  

Mať správne nastavený systém riadenia marketingových činností je jedným zo základných 

predpokladov prosperujúceho podniku.  

Cieľom dizertačnej práce je zdokonaľovanie marketingových nástrojov. Riešenie uvedenej 

témy prinesie v teoretickej časti pohľad na vývoj, význam a možnosti uplatnenia 

marketingových nástrojov a ich informačnú podporu (informačné a komunikačné 

technológie). Praktická časť bude zameraná na konkrétne využívanie marketingu  

v podnikovej praxi, na identifikovanie problémov a ich riešenie. Výsledkom bude návrh na 

zdokonalenie marketingových nástrojov a ich efektívneho uplatnenie s podporou 

informačných systémov a technológií.   

Pri riešení budú využité základné vedecké metódy: analýza, syntéza, komparácia a vybrané 

matematicko-štatistické metódy (v súlade s charakterom riešenej problematiky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertation topics for academic year 2018/2019 
 

Field of study: 3.3.10 Trade and Marketing 

 

Study programme: Agrarian Trade and Marketing 

 

 

DEPARTMENT OF STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH 

 

Supervisor: 

prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. 

Dissertation topic: 

Agricultural Producers Organisations Membership Effects 

 
A significant part of the resources of national and the EU funds are targeted towards 

enhancing of agricultural sector competitiveness. The growing importance of local and 

regional markets is a key for domestic food producers, for maintaining their position on 

domestic market. Through the IInd   pillar of the CAP, the organization of the food chain, 

including the processing and marketing of agricultural products has been supported. The aim 

of the support of agricultural producers' organizations is to improve the competitiveness of 

their members and increase their market power. The thesis objective is to estimate the 

economic and spatial effects of the agricultural producers’ organizations of selected 

commodities (APO) on performance of their members in the Slovak Republic over the period 

2003 - 2019. The data of MoA SR databases and questionnaire survey will be used. The 

quantitative analysis will be applied to estimate the net effects of the membership of 

agricultural producers in the APO by methods of counterfactual analysis. Spatial effects will 

be investigated by econometric models. Questionnaire surveys and ‘pencil and paper’ 

interview will serve for providing qualitative data on factors affecting the participation of 

agricultural producers in a commodity APO, on their structure and market position. The 

research outcomes will allow an estimation of policy effects and drawing of recommendations 

for agricultural policy to strengthen the market position of domestic producers.  

 

 

 

DEPARTMENT OF MARKETING AND TRADE 

Supervisor: 

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.  

Dissertation topic: 

Selected Psychological and Personality Traits as Predictors of Consumer Emotional 

Behavior on the Food Market 

 

Consumer behavior is in the middle of interest of marketing and behavioral research for 

a long time. There are many factors in the product and service market that directly or 

indirectly affect consumer and purchasing behavior. Current marketing communications 

appeal primarily to the emotional side of a person to motivate him to buy. The aim of the 

dissertation thesis is to analyze selected psychological and personality characteristics of 

consumers and to predict their impact on emotional behavior and reactions in the food market. 

In order to achieve the aim of the dissertation thesis, complex psychological methods will be 

used for the detection of selected psychological and personality characteristics of consumers 



(Eysenck´s Personality Inventory EPI , Myers–Briggs Type Indicator MBTI attitudinal tests, 

etc.) and software for evaluation of emotional survival in the presentation of selected 

marketing communications. 

 
 

Supervisor: 

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.  

Dissertation topic: 

Sustainability of Small Family Farms 

 

In most countries of the world, more than 90% of agricultural holdings -which represents 

more than 500 million farms, is owned by individuals, groups of individuals or households 

and there is only a very small share of farms in the world that are commercial companies, 

cooperatives or state-owned enterprises. In our Slovak laws there is no definition of term 

"family farm "or" family business ", which causes legislative difficulties and stifles life of 

farmers. Family farmers are acting legally either as self-employed farmers, a limited liability 

company or a physical entity selling its surpluses. The main aim of the dissertation is to 

evaluate the position of small family farms based on the assessment of the status of small 

family farms, to create business models of successful farms with the incorporation of all 

subsidy titles as well as all land management regulations respectively animal husbandry and 

regulations concerning the processing of basic commodities of crop and livestock production. 

To determine the optimal family farm model will be applied one-dimensional discriminatory 

analysis and modeling techniques.  

 

 

Supervisor: 

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.  

Dissertation topic: 

Impact of the Common Agricultural Policy of the European Union on the Marketing of 

Selected Agricultural Commodities in the Slovak Republic 

 

By joining the EU (1st May 2004), the Slovak Republic also committed itself to respecting 

the principles and rules of the Common Agricultural Policy (CAP) as well as the rules of the 

European Union's Common Commercial Policy (CCP). All EU Member States are obliged to 

respect both the CAP and the CCP and to follow the EU's consistent legislation issued under 

these policies. Both of these policies influence the product, price, place and communication 

policy of individual agricultural commodities within the Slovak Republic. The aim of the 

dissertation is to evaluate the impact of the Common Agricultural Policy of the European 

Union on the marketing of selected agricultural commodities in the Slovak Republic. Selected 

commodities will be chosen to allow an assessment of the external marketing environment 

(production and market prices in the world and in the EU, etc.), natural-climatic conditions in 

individual years, agro-political conditions for Slovak producers and domestic production and 

economic conditions (production intensity, production costs, agricultural producer prices, 

market protection - customs barriers, import quotas, etc.) and assess the impact of these 

conditions on the profitability of individual commodity production.  

 


