
Témy doktorandských dizertačných prác pre akad. rok 2017/2018 

 

Študijný odbor: 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky 

 

Študijný program: Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva 

 

 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

Školiteľ: 

prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S. , PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Vplyv politík, inštitúcií, vzdelávania a poľnohospodárstva na rozvoj 

regiónov 
 

Cieľom práce je analyzovať vplyv politík, vrátane poľnohospodárskych politík, inštitúcií, 

infraštruktúry, ale aj vzdelávania, podnikania a inovácií na rozvoj regiónov na globálnej 

úrovni. Použijú sa OECD údaje. Zvláštna pozornosť sa bude venovať vplyvu Programu 

rozvoja vidieka EÚ ale aj iných štrukturálnych a teritoriálnych politík na rozvoj regiónov 

v EÚ. Z metodického hľadiska sa použijú prípadové štúdie a ekonometrické modelovanie. 

Časť práce bude špecificky skúmať najmenej rozvinuté okresy Slovenska s cieľom navrhnúť 

politiky rozvoja týchto okresov.  

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Artan Qineti, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Antiglobalistické tendencie vo svete a ich vplyv na agrárny obchod  
 
Cieľom práce je analyzovať potenciálne dopady možnej dezintegrácie EÚ (Brexit a pod.) na 

vývoj globálneho agrárneho obchodu. Témy, ktoré donedávna boli ešte tabu (zatiaľ sme 

odhadovali len dopady európskej integrácie), zrazu naberajú čoraz reálnejšie kontúry. V rámci 

analýzy prichádzajú do úvahy aplikácie rôznych scenárov, ktorých vývoj sa bude sledovať 

prostredníctvom rôznych ukazovateľov a nástrojov (od Balassových indexov až po gravitačné 

modely).  

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Dopady nekalých obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom 

reťazci 
 

Vzťahy medzi jednotlivými článkami v potravinovom dodávateľskom reťazci môžu 

významne ovplyvňovať slabších účastníkov vertikály, nakoľko vyššia vyjednávacia sila  

a používanie takzvaných "nekalých obchodných praktík" u silnejších hráčov na trhu 

predstavujú hrozbu pre malé a stredné podniky. Tieto praktiky majú tiež vplyv na celkovú 

udržateľnosť dobre fungujúceho a spravodlivého potravinového reťazca. 



Jednotlivé krajiny preto v súčasnosti prispôsobujú svoje právne predpisy, aby mohli 

účinnejšie riešiť problémy spojené s nekalými obchodnými praktikami. Dňa 31. januára 2013 

prijala Európska komisia tzv. Európsky akčný plán pre maloobchod a Zelenú knihu  

o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v dodávateľskom reťazci v oblasti 

potravinového a nepotravinového tovaru. Tieto politiky môžu významne ovplyvniť 

fungovanie potravinového reťazca. Cieľom dizertačnej práce je prehĺbiť poznatky o tomto 

probléme, odhaliť prítomnosť nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci v SR, 

zmapovať právne predpisy a politiky, ktoré sa snažia riešiť problém nekalých obchodných 

praktík a v neposlednom rade vyhodnotiť vplyv zavedenia príslušných politík. K odhaleniu 

trhovej sily a nekalých obchodných praktík, ako aj k identifikácii ich vplyvu na potravinový 

dodávateľský reťazec využijeme metódu prieskumu formou priamych rozhovorov 

a dotazníkového prieskumu. 

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho obchodu krajín V4 
 

Cieľom práce bude skúmať konkurencieschopnosť krajín V4 a vybraných 

agropotravinárskych komodít v rokoch 2000 až 2018 prostredníctvom ukazovateľov 

komparatívnej výhody (RCA, RMA, RXA, RTA). Obchodná teória tvrdí, že 

konkurencieschopnosť krajiny je založená na koncepte komparatívnej výhody. Obchodné 

toky sú výsledkom rozdielnych výrobných nákladov medzi krajinami, a krajiny sa budú 

špecializovať na produkciu statkov, pri ktorých majú nákladovú výhodu. Budú použité aj iné 

ukazovatele, ako napr. Grubel-LLoydov index na skúmanie vnútroodvetvového obchodu, 

krytie dovozu vývozom, zhluková analýza ako metóda na skúmanie faktorov 

konkurencieschopnosti. Krajiny V4 už pred vstupom do EÚ liberalizovali svoj zahraničný 

obchod vrátane obchodu agropotravinárskeho. Vstup do spoločenstva odhalil slabé stránky 

obchodu v jednotlivých krajinách. Mnohé výskumné práce sa zaoberali vývojom 

agropotravinárskeho obchodu a jeho reakciami na hospodárske rozhodnutia na národnej aj 

európskej úrovni. 

 

 

KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Peter Fandel, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Analýza programovej a manažérskej efektívnosti poľnohospodárskych 

podnikov SR  s využitím MEA a DEA 
 

Pri hodnotení efektívnosti poľnohospodárskych podnikov zdrojom neefektívnosti môže byť 

tak slabý manažment podnikov, ako aj nevhodná špecializácia, či výrobný program. Cieľom 

dizertačnej práce bude analyzovať efektívnosť poľnohospodárskych podnikov SR technikou 

analýzy dátových obalov (DEA), ktorá umožňuje analyzovať celkovú efektívnosť danú 

využívaním výrobných zdrojov vzhľadom k aktuálnej technológii a efektívnosť z rozsahu – 

danú schopnosťou manažmentu podniku využívať výhody úspor z rozsahu, a techniku 

viacsmerovej analýzy efektívnosti programov (multi-directional program efficiency – MEA), 

ktorá umožňuje analyzovať efektívnosť vzhľadom na výrobné zameranie. Výsledkom práce 



by malo byť poznanie, ktoré zdroje neefektívnosti prevládajú v poľnohospodárskych 

podnikoch SR a ktoré faktory ich najviac ovplyvňujú. 

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Technicko-ekonomické zhodnotenie energetických zdrojov na výrobu 

elektrickej energie a tepla pri alternatívnych výrobných kapacitách 
 

Cieľom práce bude zhodnotenie a porovnanie jednotlivých alternatívnych foriem 

energetických zdrojov vrátane rôznych zdrojov biomasy (slama, odpadové drevo, rýchlo 

rastúce dreviny a pod.). Výber vhodnej formy zdrojov pri rôznych kapacitných požiadavkách 

na produkciu tepla, prípadne elektrickej energie, bude podporený aplikáciou modelovej 

techniky a metód hodnotenia investícií. Do úvahy pripadajú viacperiodické bilančné, 

optimalizačné a simulačné modely. Modelové riešenie v plnej miere bude umožňovať 

simulovať rôzne stratégie v oblasti výrobnej kapacity, energetických zdrojov (napr. plyn, 

uhlie, biomasa), podmienok financovania investície, v úverovej ako aj v odpisovej oblasti. 

Deterministické posúdenie alternatívnych zámerov bude reprezentované dynamickými 

metódami vyhodnocovania efektívnosti investičných zámerov – metódou čistej súčasnej 

hodnoty, prípadne metódou vnútorného výnosového percenta. Simulačné modely umožnia 

komplexné komparatívne porovnanie efektívnosti jednotlivých stratégií s rešpektovaním 

rizika. 

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Identifikácia optimálnych výrobných štruktúr vo výrobných oblastiach SR 

a ČR za podmienok neurčitosti 
 

Cieľom práce bude stanovenie vhodnej výrobnej štruktúry za podmienky neurčitosti pomocou 

maticových hier s prírodou. Aplikácia maticových hier s prírodou môže prispieť 

k objektivizácii rozhodnutia za podmienok neurčitosti, ktoré sa vyznačujú tým, že 

pravdepodobnosť s akou možno očakávať určité správanie prírody nepoznáme. Optimálne 

výrobné štruktúry rastlinnej výroby v rôznych výrobných oblastiach Slovenska a Českej 

republiky budú identifikované prostredníctvom lineárneho modelu s aplikáciou Waldovho, 

Savageovho a Agrawalovo-Headyho kritéria. Následne budú v každej výrobnej oblasti 

kvantifikované zmeny riešenia spôsobené zohľadnením štátnych dotácií. Optimálne stratégie 

na základe uvedených kritérií môžu zahrňovať len niektoré plodiny čo sa z pohľadu 

diverzifikácie výroby javí ako nevyhovujúce. Duálne ceny, ako aj redukované náklady 

umožnia kvantifikovať negatívne dopady zaradenia plodín, ktoré nevojdú do optimálneho 

riešenia a v konečnom dôsledku identifikovať vyhovujúcu výrobnú štruktúru. Komparácia 

výsledkov z rovnakých výrobných oblastí dvoch krajín poskytne tiež relevantné informácie 

k identifikácii vhodnej výrobnej štruktúry. 

 

 

 

 

 



KATEDRA EKONOMIKY 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Cenová transmisia v potravinových vertikálach EÚ 
 

Potravinová kríza na konci minulého desaťročia spôsobila obavy ohľadom úrovne cien 

potravín, volatility cien potravín a potravinovej bezpečnosti. Práca bude hodnotiť cenovú 

transmisiu v členských štátoch EÚ a jej cieľom bude skúmanie rozsahu a dynamiky zmeny 

cien poľnohospodárskych komodít a ich vplyv na spotrebiteľské ceny potravín v EÚ. 

Dizertačná práca sa ďalej zameria na určenie príčin volatility trhov, príčiny spôsobujúce šoky 

na strane ponuky, vplyv vyšších cien na správanie spotrebiteľov a dopady na 

poľnohospodársku produkciu. Na vyhodnotenie úrovne cenových prenosov bude aplikovaný 

princíp Error Correction Model (ECM). Tieto modely s členom korigujúcim chybu nám 

umožňujú popisovať rovnovážne vzťahy z dlhodobého hľadiska ako aj krátkodobú dynamiku 

medzi svetovými a spotrebiteľskými cenami potravín a poľnohospodárskych komodít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertation topics for academic year 2017/2018 
 

Field of study: 3.3.11 Sectorial and Branch Economics 

 

Study programme: Economics and Management of  Agriculture and Food Processing 

 

 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 

 

Supervisor: 

doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. 

Dissertation topic: 

The Food Price Transmission in the European Food Supply Chain 

 
The food crisis at the end of the last decade raised concerns about food prices, food price 

volatility and food security. Thesis will evaluate price transmission in the EU Member States 

and the main aim will be to estimate the extent and speed to which agricultural commodity 

price movements affect consumer food prices in the MS of the EU. The dissertation will 

further focus on determining the causes of markets' volatility, the drivers causing supply 

shocks, effect of higher prices on consumers’ behaviour and impacts on agricultural 

production. To evaluate the level of integration and the price transmission would be applied 

Error Correction Models. These price transmission models permit us to describe both the long 

run equilibrium relationships and the short run dynamics between world and consumer prices 

for food and agricultural commodities. 

 

 

Supervisor: 

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. 

Dissertation topic: 

Transformation of Agri-Food European Market under the Environmental 

Requirements 
 

The goal of thesis is to determine options for closing loops within Europe from a consumer 

perspective and general market shifting: what are we eating now, what is the environmental 

impact of this consumption, how is this affecting the nutrient and carbon cycling at the 

European level and how it can change production and market landscape. Special attention will 

be paid to identifying options for distribution of massive feedstock imports (such as soy-bean) 

into Europe without affecting food supply for consumer. Test options derived from market 

shifting will be used for feasibility with economic modelling and field-level biophysical 

modelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

DEPARTMENT OF ECONOMIC POLICY 

 

Supervisor: 

doc. Ing. Artan Qineti, PhD. 

Dissertation topic: 

Global Economic Tendencies and Their Effect on the Economy and 

Agricultural Sector of Middle East 
 

The objective of dissertation thesis will the analysis of the effect of potential global economic 

tendencies (antiglobalist forces especially) on the development of economy and agrarian 

sector of selected countries of Middle East. In the framework of analysis, application of 

different scenarios will be taken into account, following the application of mathematical-

statistical approaches like panel data analyses, cointregation analysis or other Time series 

analysis. 

 

 

Supervisor: 

doc. Ing. Artan Qineti, PhD. 

Dissertation topic: 

Global Economic Tendencies and Their Effect on the Development and 

Agricultural Sector of African States 
 

The objective of dissertation thesis will the analysis of the effect of potential global economic 

tendencies (antiglobalist forces especially) on the development and agrarian sector of selected 

African countries. In the framework of analysis, application of different scenarios will be 

taken into account, following the application of mathematical-statistical approaches like panel 

data analysis, times series analysis, cointegration analysis, etc. 
 

 

Supervisor: 

doc. Ing. Artan Qineti, PhD. 

Dissertation topic: 

Antiglobalist Tendencies and Their Effect on Agrarian Trade 
 

The objective of dissertation thesis will be the analysis of the effects of potential EU 

dissintegration (Brexit and so) processes on the development of agrarian trade. Topics that 

were until recently tabu (until now only effects of European integration have been estimated) 

suddenly appear real possibilities. In the framework of analysis, application of different 

scenarios will be taken into account, following the development of indicators or approaches 

like (Ballassa indices or Gravity models).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Supervisor: 

doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. 

Dissertation topic: 

Impacts of Unfair Trading Practices on the Food Supply Chain 
 

Aspects of vertical relations in the food chain bear particular consequences for weaker 

participants, where increased bargaining power and the use of so-called ‘unfair practices’ 

create concerns for small and medium enterprises. These practices also have implications for 

the overall sustainability of a well-functioning and fair food chain. As a matter of fact, 

countries are currently changing their legal rules to more effectively address the problems of 

unfair trade practices. On January 31, 2013 the European Commission adopted a European 

Retail Action Plan and a Green Paper on unfair trading practices in the business-to-business 

food and non-food supply chain. These policies can significantly influence the functioning of 

food supply chain. In this thesis we aim to deepen our understanding of this issue, to uncover 

the presence of unfair trading practices in the food supply chains in Slovakia, to map 

regulations and policies trying to tackle unfair trading practices and finally to provide an 

assessment of effects produced by the introduction of relevant policies. The method of survey 

(direct interviews and questionnaires) will be applied to identify bargaining power and unfair 

practices in vertical chains and their impacts in food supply chains. 

 


