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KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

Školiteľka:  

prof. Dr. Ing. Elena Horská  

Téma dizertačnej práce:  

Faktory úspešnosti poziciovania lokálnych a regionálnych 

agropotravinárskych produktov na Slovensku 
Cieľom dizertačnej práce je identifikovať faktory úspešnosti poziciovania lokálnych 

a regionálnych agroproduktov so zameraním na využitie nových foriem marketingovej 

komunikácie, vytvárania kooperatívnych systémov distribúcie potravín, komunitne 

podporovanej poľnohospodárskej výroby a celkovej inštitucionálnej podpory. Tematicky 

práca vychádza z priorít podpory Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020, stratégie 

rezortu pôdohospodárstva na podporu malých a stredných farmárov a spracovateľov a bude 

riešená v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. 

Podkladové údaje pre riešenie práce budú získané formou riadených rozhovorov v súbore 

subjektov, pôsobiacich v skúmaných marketingových vertikálach. Počas výskumu budú 

vytypovaní výrobcovia lokálnych/regionálnych agroproduktov, v spolupráci s ktorými budú 

v praxi pilotne overené navrhované riešenia. 

 

 

Školiteľka:  

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Osobnostné a psychologické faktory vplývajúce na spotrebiteľské správanie 

na trhu mlieka a mliečnych produktov  
 
Odhaľovanie zložitých princípov spotrebiteľského správania a rozhodovania je jedným 

z hlavných problémov marketingu už od jeho vzniku. To čo sa deje v mysli spotrebiteľa 

v procese nákupného správania a rozhodovania na trhu potravín je „čiernou skrinkou“, ktorú 

je potrebné odhaliť prostredníctvom vhodne zvolených metód a techník marketingového 

výskumu. V súčasnom období je známe, že výrazný vplyv na spotrebiteľa majú zmyslové 

podnety, ktoré sú vo veľkej miere zodpovedné za prežívané emócie významným spôsobom 

ovplyvňujúce nákupné rozhodnutia. Hlavným cieľom dizertačnej práce je odhaliť vnímanie 

jednotlivých zmyslových atribútov (chuť, vzhľad, vôňa) a vybraných marketingových 

nástrojov (obal, značka, etiketa, cena, miesto predaja,  umiestnenie produktu v predajni, 

reklama a iné) pri kúpe mlieka a mliečnych výrobkov, zistiť spotrebiteľské preferencie pri 

nákupe týchto výrobkov a poukázať na vzájomné korelačné väzby medzi skúmanými 

produktmi a ich vplyvom na výsledný emocionálny stav a preferencie konzumentov 

a neposlednej miere  preskúmať spôsoby vnímania  a vzorce následného správania  

spotrebiteľov na základe vrodených osobnostných charakteristík. 

 

 



Školiteľka:  

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Vplyv podnetov senzorického marketingu na rozhodovací proces 

spotrebiteľa v kontexte behaviorálneho prístupu 
 

V súčasnosti už nestačia klasické komunikačné marketingové nástroje na získanie pozornosti 

spotrebiteľa. Spotrebiteľ je dennodenne zahlcovaný toľkými podnetmi, že sa ich naučil 

podvedome alebo vedome vytesňovať, nevenuje im pozornosť. Preto je viac ako nutné 

využívať nové podnety, ktoré si aj v súčasnom svete nájdu cestu k svojim zákazníkom. 

Senzorický marketing je jednou z najúčinnejších foriem novodobého marketingu. 

Prostredníctvom zmyslových vplyvov oslovuje myseľ, pamäť a osobnosť spotrebiteľa 

a umožňuje mu znovu si vybaviť pozitívne zážitky a spomienky. Cieľom dizertačnej práce je 

skúmať, ako podnety senzorického marketingu, konkrétneho potravinárskeho podniku na 

Slovensku, vplývajú na rozhodovací proces spotrebiteľa v kontexte behaviorálneho prístupu. 

V spolupráci s vybranými výrobcami a predajcami pôsobiacimi na slovenskom trhu potravín 

bude skúmané spotrebiteľské správanie a rozhodovanie nielen pomocou klasického 

marketingového výskumu, ale aj pomocou moderných techník neurovýskumu (Facereader, 

Eyetracking...) psychologických metód. V práci sa budú využívať kombinované metódy 

kvalitatívneho a kvantitatívneho prístupu, meranie reakcií na senzorické podnety 

a psychologické testovanie. 

 

 

Školiteľka:  

prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.  

Téma dizertačnej práce:  

Zhodnotenie závislosti komparatívnych výhod na exportnú výkonnosť 

agrokomodít v krajinách V4 
 

Vstupom SR do EÚ sa otvorili hranice do celého sveta, čo umožnilo Slovensku vo veľkom 

vyvíjať zahranično-obchodnú činnosť. Avšak najväčšími partnermi naďalej zostávajú okolité 

štáty a hlavne Česko, Maďarsko a Poľsko, s ktorými tvorí Slovensko zoskupenie 

Vyšegradskej štvorky. Cieľom dizertačnej práce bude zhodnotiť vývojové tendencie  

v komoditnej a teritoriálnej štruktúre agroobchodu v jednotlivých krajinách V4, vypočítať 

exportnú výkonnosť a dovoznú náročnosť s využitím ukazovateľov RCA, t.j. ukazovateľa 

odkrytých komparatívnych výhod a na posúdenie čistej obchodnej výkonnosti sa využije 

index RCA 2, ako aj ďalšia sústava ukazovateľov. 
 

 

Školiteľka:  

prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.  

Téma dizertačnej práce:  

Zhodnotenie súčasného stavu zahraničného obchodu a stratégia vývoja 

vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky 
 

Liberalizácia medzinárodného podnikateľského prostredia a využívanie moderných 

technológií dávajú podnikateľským subjektom nové možnosti etablovania na zahraničných 

trhoch a zároveň s tým zvyšovať celosvetovú konkurencieschopnosť slovenských výrobkov 

na zahraničných trhoch. Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť súčasný stav zahraničného 



agrárneho obchodu, ďalej kvantifikovať ciele stratégie vonkajších ekonomických vzťahov 

z pohľadu obchodno-politického, ako aj nástrojov podpory inovačnej spolupráce so 

zahraničím. Taktiež navrhnúť kontrolné mechanizmy implementácie nástrojov vonkajších 

ekonomických vzťahov. 

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Marketingová stratégia producentov vína 
 

Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť na základe analýz aktuálnu situáciu na trhu s vínom. 

V rámci tejto analýzy je potrebné preskúmať súčasnú situáciu v oblasti produkcii kvality vína, 

cenový vývoj vstupov a výstupov, analýzu konkurencie doma aj v zahraničí v posledných 

rokoch. V práci sa treba venovať aj procesu nákupného rozhodovania a modelom 

spotrebiteľského správania a klasifikácii spotrebiteľov. Na záver by mal doktorand 

vyhodnotiť danú situáciu a stanoviť marketingové stratégie. 

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Trendy na trhu vybraných druhov potravín 

 
Cieľom dizertačnej práce je poukázať na trendy vývoja správania sa spotrebiteľov na trhu 

vybraných druhov potravín a poukázať na zmeny v spotrebiteľskom správaní. Pre analýzu 

výdavkov a vývojových trendov v spotrebe potravín budú použité sekundárne dáta na 

Slovensku a porovnávané s jednotlivými krajinami Európskej únie. Pre analýzu faktorov 

ovplyvňujúcich spotrebiteľské správanie budú využité výsledky dotazníkového prieskumu na 

Slovensku a vo vybranej krajine EÚ. Výsledky práce formulované v závere môžu prispieť 

k aktuálnemu pohľadu na túto problematiku pre subjekty pôsobiace na trhu s potravinami.   

 

___________________________________________________________________________ 

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).  

 

 

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 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 MATEMATIKY 

 

Školiteľka: 
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Vývoj cien a spotreby biopotravín v podmienkach SR 
 

V období posledných piatich 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. V tomto kontexte hlavným cieľom dizertačnej práce je na základe získaných 

údajov zhodnotiť vývoj cien biopotravín a vytvoriť aktuálny model spotreby biopotravín 

v podmienkach SR. 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. Vo výskumnej časti dizertačnej práce bude hlavným cieľom skúmať zložité 

princípy spotrebiteľského správania a rozhodovacieho procesu na trhu s biopotravinami. 

Výskumné hypotézy a ich overenie bude zamerané na konečných spotrebiteľov biopotravín. 

 

 

KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU 

 

Školiteľka: 

doc. 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 – 2018. 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.  

 


