Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020
pre študijný program Financie
Školiteľ

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Téma práce

Efektívnosť financovania marketingových stratégií univerzít
Cieľom dizertačnej práce je na základe analýzy marketingových stratégií
vybraných univerzít a definovania kľúčových marketingových cieľov, vzhľadom
na aktuálnu potrebu v priestore vysokého školstva, navrhnúť metódy hodnotenia
efektívnosti vynakladaných zdrojov na priame i nepriame marketingové aktivity a
meranie ich dosiahnutých efektov.
Práca analyzuje dostupné marketingové stratégie vybraných prestížnych univerzít
v európskom priestore a identifikuje rozhodujúce trendy v oblasti definovania
marketingových cieľov a formulovania marketingových stratégií. Hlavným
prínosom dizertačnej práce je navrhnutie metód finančného vyhodnocovania
dosiahnutých výsledkov jednotlivých marketingových aktivít vzhľadom na
vynaložené finančné i nefinančné vstupy.

Cieľ práce

Anotácia

Supervisor

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Tittle

The Efficiency of the Financing of the Marketing Strategies of Universities
The aim of the dissertation is, on the basis of analysing the marketing strategies of
selected universities and defining their key marketing goals, considering the current
needs in the higher education sector, to propose methods for the financial valuation
of resources expended on both direct and indirect marketing activities and also
measuring their effects.
The thesis analyses the available marketing strategies of selected prestigious
universities in Europe and identifies the key trends in defining marketing goals and
formulating marketing strategies. The main contribution of the dissertation is in the
proposal of methods of the financial valuation of the achieved goals of individual
marketing activities considering expended financial and non-financial inputs.

Objective

Abstract

Školiteľ
Téma práce
Cieľ práce

Anotácia
Supervisor
Tittle

doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Zadlženosť a kapitálová štruktúra nefinančných podnikov -súčasný stav a
perspektívy.
Cieľom dizertačnej práce je analyzovať úroveň zadlženosti a štruktúru kapitálu v
nefinančných podnikoch v Európe, identifikovať trendy vývoja v tejto oblasti a
modelovať závislosť zadlženosti od vybraných exogénnych premenných.
Práca charakterizuje kľúčové prístupy ku kapitálovej štruktúre a meraniu úrovne
zadlženosti s dôrazom na nefinančné podniky, následne ich aplikuje na údajovú
základňu vybraných európskych podnikov a hodnotí vývoj kapitálovej štruktúry a
zadlženosti vrátane faktorov vplyvu.
doc. Ing. Peter Krištofík, PhD.
Leverage and capital structure of non-financial firms – current situation and future
perspectives

Objective

Abstract

Školiteľ
Téma práce

Cieľ práce

Anotácia

Supervisor
Tittle

Objective

Abstract

The main objective of the dissertation is to analyse the level of leverage and capital
structure in European non-financial firms, identify trends in this area and model
the interdependence between the level of indebtedness and selected exogenous
variables.
The dissertation characterises key approaches to capital structure and leverage with
the emphasis on non-financial firms, subsequently these approaches are applied on
database of selected European enterprises. Finally it evaluates the developments of
capital structure and leverage including important impact factors.

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
Optimálne zostavenie investičného portfólia využitím konvenčných a
nekonvenčných investičných prístupov
Cieľom dizertačnej práce je s využitím konvenčných a nekonvenčných
investičných prístupov preskúmať možnosti identifikácie subjektov s najväčším
potenciálom dosahovať nadštandardné zhodnotenie pri relatívne nízkej hodnote
rizika.
Predmetom dizertačnej práce bude preskúmať rôzne konvenčné a nekonvenčné
investičné prístupy a možnosti ich využitia pri identifikácii subjektov s potenciálom
dosahovať nadštandardné zhodnotenie pri relatívne nízkej hodnote rizika.
Výstupom bude návrh modelu tvorby optimálneho investičného portfólia pre
potenciálnych investorov. Pri zostavovaní portfólia sú kľúčové tri znalosti:
časovacia schopnosť investora, schopnosť rozoznať kvalitné akcie a identifikácia a
riadenie rizík. Ani jeden druh konvenčných investičných prístupov nepokrýva
všetky tri oblasti zároveň, preto je nutné tieto prístupy kombinovať. Avšak, aj ich
kombináciou stále nie je možné identifikovať subjekty s potenciálom dosahovania
nadštandardných výnosov. Ďalšou z možností je aj využitie nekonvenčných
investičných prístupov využívaných v digitálnom prostredí.
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
Building an optimal investment portfolio using conventional and unconventional
investment approaches
The aim of the dissertation thesis is to examine, by using conventional and
unconventional investment approaches, the possibilities of identifying the subjects
with the greatest potential to achieve superior returns at a relatively low risk level.
The subject of the dissertation thesis is to examine various conventional and
unconventional approaches and possibilities of their application to identify subjects
with the potential of achieving superior evaluation at a relatively low risk level.
The result will be a proposal for a model for creating an optimal investment
portfolio for potential investors. Three key competencies are crucial in building a
portfolio: the timing of the investor, the ability to recognize quality stocks and the
proper identification and managment of risks. None of the conventional investment
approaches covers all three areas simultaneously, therefore their combination is
necessary. However, even by their combination, it is still not possible to identify
subjects with the greatest potential to achieve superior returns. Another option is
the use of unconventional investment approaches used in the digital environment.

Školiteľ
Téma práce
Cieľ práce

Anotácia

Supervisor

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
Súčasné prístupy k hodnoteniu efektívnosti investičných projektov
v globalizovanom svete
Cieľom dizertačnej práce je teoreticky vymedziť predmetnú problematiku,
preskúmať a zhodnotiť (s využitím dotazníkového prieskumu) súčasné prístupy
k hodnoteniu efektívnosti investičných projektov vrátane nových metód hodnotenia
rizika.
Strategické investičné rozhodovanie má pre každý podnik veľký význam, pretože
ovplyvňuje jeho budúcu prosperitu a má vplyv na dlhodobý vývoj podniku. Je to
dané tým, že podnikom uskutočnený investičný projekt do značnej miery
ovplyvňuje jeho budúce výnosy a náklady a už v počiatočnej fáze predstavuje veľké
finančné bremeno, ktoré podnik zaťažuje potrebou väčšieho množstva vstupných
peňažných prostriedkov tzv. fixných nákladov. Predmetom dizertačnej práce bude
zhodnotenie efektívnosti investičného projektu uskutočneného podnikom pomocou
tradičných a moderných metód pri zohľadnení výkonnosti, životnosti a rizík
spojených s projektom.

Abstract

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
Current approaches to assessing the effectiveness of investment projects in a
globalized world
The aim of the thesis will be to define theoretically the issues, to review and
evaluate (using a questionnaire survey) current approaches in the evaluation of the
effectiveness of investment projects including new methods of risk assessment.
Strategic investment decision is important for every business because it affects the
future prosperity and the long-term development of a company. This is due to the
fact that investment project made by a company largely affect its future revenues
and costs, and at an early stage it is a major financial burden which a company has
to overcome and there is a need for an increased number of cash so-called fixed
costs. The subject of the PhD thesis will evaluate the effectiveness of the investment
project carried out by businesses using traditional and modern methods taking into
account performance, durability and risks associated with the project.

Školiteľ

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

Téma práce

Corporate governance a výkonnosť podnikov

Cieľ práce

Cieľom dizertačnej práce je teoreticky vymedziť problematiku corporate
governance a jej vplyv na výkonnosť podnikov, preskúmať a analyzovať
záujmy/očakávania a správanie vybraných stakeholderov vo vzťahu k zvyšovaniu
výkonnosti podnikov a dosahovaniu ich finančných a nefinančných cieľov.
V odborných kruhoch je dlhodobo aktuálna diskusia o problematike zodpovednej
corporate governance, osobitne v kontexte zvyšovania výkonnosti podniku. Je
nesporné, že medzi záujmovými skupinami, správou a riadením podnikov a ich
finančnou výkonnosťou existuje súvislosť. Predmetom dizertačnej práce bude
analýza podnikových stakeholderov, ich záujmov, očakávaní a správania vo
vybraných podnikoch. Pozornosť zameriame na vzájomné súvislosti, osobitne na
vplyv jednotlivých stakeholderov na zvyšovanie výkonnosti podnikov a ich
dôležitosť vo vzťahu ku corporate governance.

Tittle
Objective

Anotácia

Supervisor
Tittle
Objective

Abstract

prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
Corporate governance and Corporate Performance
The aim of the thesis will be to theoretically define the issues, to analyze and
identify the interests and aspirations of the various stakeholders in relation to the
performance of businesses and achieving financial and non-financial corporate
objectives through performance measurement indicators.
In professional circles, there is always ongoing debate on issues of governance and
enterprise´s performance management. It is indisputable that exists relationship
between stakeholders, management of the company and its financial performance.
The subject of the dissertation work will be analysis of stakeholders, their interests
and expectations in a particular company. The theoretical part will deal with
business strategy and further focuses primarily on the definition of stakeholders and
determination of their importance in relation to the management of the company and
its performance.

Školiteľ

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Téma práce

Vybrané aspekty managementu výkonnosti vo verejnom sektore
Zadanie práce je flexibilné a umožňuje (podľa zamerania študenta) riešiť:
a/ teoretickú prácu, cieľom ktorej je zmapovať existujúce problémy v systéme
manažmentu výkonnosti vo verejnom sektore, ich reflexiu v ekonomickej literatúre
a navrhnúť modelové riešenia vybraných problémov
b/ teoreticko-praktickú prácu, cieľom ktorej bude analyzovať konkrétny subsystém
riadenia výkonnosti (napr. riadenie výkonnosti organizácie vo zvolenom sektore,
riadenie výkonnosti zamestnancov), zistiť jeho silné a slabé stránky a navrhnúť
možné riešenia.
Konkrétna anotácia bude spracovaná v spolupráci so študentom, na základe jeho
rozhodnutia sa o cieli práce.

Cieľ práce

Anotácia

Supervisor

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Title
Objective

Selected aspects of performance management in the public sector
The formulation of goals is flexible at this stage. The student can decide for:
a/ theoretical theses with the goal to map existing performance management
problems, their reflexion in economic literature and to propose model solutions
b/ theoretic-practical theses, with the goal to analyse the concrete subsystem of
performance management in selected sector (like managing organizational
performance, managing staff performance), define strengths and weaknesses and
propose solutions.
The concrete abstract will be developed later, based on the decision of the student
about preferred focus/goal of theses.

Abstract

Školiteľ
Téma práce

Cieľ práce

Anotácia

Supervisor
Tittle

Objective

Abstract

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Efektívnosť verejného obstarávania v zdravotníctve na Slovensku
Zmapovať súčasný stav prepojenia HTA a verejného obstarávania
v zdravotníckych zariadeniach SR a na základe zisteného stavu a medzinárodných
skúseností navrhnúť metodiku, ktorá umožní efektívne nastavenia verejných súťaží
v slovenskom zdravotníctve. Práca bude prepojená na riešenie projektu APVV
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného
obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese
prípravy obstarávania.
Obhájená dizertačná práca Ing. M. Gregu, PhD zmapovala kľúčové problémy
verejného obstarávania na Slovensku. V tejto fáze je cieľom podrobne preskúmať
situáciu v zdravotníctve, ktoré patrí k najvýznamnejším obstarávateľom, najmä
v oblasti finančne náročnej zdravotníckej techniky. Podľa existujúcich poznatkov,
nastavenia verejného obstarávania drahých prístrojov nie sú založené na
systémovej HTA, čím sa znižuje šanca efektívneho nakupovania. Práca bude
prepojená na riešenie projektu APVV Multidimenzionálna analýza signifikantných
determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health
Technology Assessment v procese prípravy obstarávania.

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Efficiency of public procurement in the health sector in Slovakia
To map the current state of HTA interconnection and public procurement in health
facilities of the Slovak Republic and to propose a methodology based on the
current state and international experience that will enable effective setting of
public tenders in the Slovak health care system. The work will be linked to the
APVV project Multidimensional analysis of significant determinants of public
procurement efficiency with emphasis on Health Technology Assessment
application in procurement process.
Thesis defended by Ing. M. Grega, PhD mapped key issues of public procurement
in Slovakia. At this stage, the aim is to examine in detail the health situation,
which is one of the most important contracting authorities, especially in the field of
expensive medical equipment. According to existing knowledge, public
procurement of expensive equipment is not based on system HTA, thus reducing
the chances of efficient purchase. The work will be linked to the APVV project
Multidimensional analysis of significant determinants of public procurement
efficiency with emphasis on Health Technology Assessment application in
procurement process.

Školiteľ
Téma práce
Cieľ práce

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
Inovatívne financovanie ako nástroj verejnej podpory súkromného a verejného
sektora

Anotácia

Cieľom dizertačnej práce je preskúmať a zhodnotiť súčasné možnosti využitia
zdrojov inovatívneho financovania ako nástroja verejnej podpory v podmienkach
súkromného a verejného sektora na Slovensku. Vychádza zo súčasného stavu
a úrovne verejnej podpory pre oblasť inovatívneho podnikania a znalostnej
infraštruktúry na Slovensku v porovnaní s vybranými krajinami EÚ. Navrhuje
vlastný podporný systém inovatívneho financovania podnikov a verejných inštitúcií
za predpokladu ich účinnej spolupráce v kontexte podporných politík štátu
a nadnárodných zoskupení.
Jednou z úloh štátu je riešiť zlyhania trhu, pričom finančná podpora rizikových
projektov súkromného sektora a verejných projektov znalostnej infraštruktúry,
vrátane vytvárania spolupráce akademického a podnikového prostredia, je práve
jednou z vhodných aktivít. Štáty preto podporujú tieto aktivity s cieľom iniciovať
inovácie v ekonomike. V súčasnom období práve podporná politika Európskej únie
smeruje k inovatívnym spôsobom financovania na báze návratnej finančnej pomoci,
pričom sa odkláňa od tradičného financovania založeného na grantoch. Ide o formy
mikropôžičiek, záruk, rizikového kapitálu (seed capital) a iniciatív pre zakladanie
spin-off spoločnosti v spolupráci s univerzitami.

Supervisor
Tittle

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
Innovative financing as a tool of public support private and public sector

Objective

The aim of the doctoral thesis is to review and evaluate the possibility of using
existing resources innovative financing in conditions of private and public sector of
Slovakia. The work analyzes the current state and the level of public support in the
field of innovative entrepreneurship and the knowledge infrastructure in Slovakia
and compared with the selected EU countries. The work proposes to create their
own support system of innovative financing to enterprises and public institutions
providing effective cooperation in the context of supportive state policies and transnational institutions.
One of the tasks of the state is to tackle market failures. Financial support for the
risk projects, of the private sector and the public knowledge infrastructure projects,
including the creation of cooperation between academic and business environment is
just one of the eligible activities. States support these activities with a view to
stimulating innovation in the economy. At present, the right support policy of the
European Union supports innovative financing form of repayable financial support.
In this way departs from the traditional grant funding. It is a form of micro-loans,
guarantees, risk capital (seed capital) and initiatives for setting up a spin-off
company in cooperation with universities.

Abstract

Školiteľ

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Téma práce

Hodnotenie podporných programov zo štrukturálnych fondov EÚ v oblasti
zamestnanosti
Cieľom dizertačnej práce je preskúmať súčasné prístupy k hodnoteniu efektívnosti
a účinnosti podporných programov financovaných štrukturálnych fondov EÚ a ich
dopadov pre tvorbu a udržanie pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch
na Slovensku. Práca vznikla v rámci expertnej spolupráce so Sekciou fondov EÚ,
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Pre preskúmanie efektívnosti a účinnosti tejto formy verejnej podpory existujú
rozdielne hodnotiace koncepcie a metodiky, ktoré priamo využívajú výkonné
inštitúcie Európskej únie a jej členské krajiny (ministerstvá ako riadiace orgány).
Práca sa zameriava na kvantitatívne zhodnotenie dopadov podporných programov
na konkrétnej úrovni operačného programu/opatrení využitím platných
hodnotiacich metodík vo vybranom regióne Slovenska (PSK, BBSK, KSK).
Poskytne celkové prehľady o opatreniach, vrátane regionálnej dimenzie ich
využívania a prehľady o efektívnosti tvorby pracovných miest vo väzbe na náklady
podporených projektov/opatrení a udržateľnosti pracovných miest v dlhodobejšom
horizonte. Formuluje konkrétne opatrenia, politiky a návrhy na možné príčiny
existencie rozdielov medzi rôznymi skupinami podporených projektov verejného
a súkromného sektora v menej rozvinutých regiónoch na Slovensku.

Cieľ práce

Anotácia

Supervisor

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Tittle

Evaluation of support programs from EU structural funds for employment

Objective

Abstract

The aim of the dissertation is to examine current approaches to evaluation of
effectiveness and efficiency of support programs supported by the EU Structural
Funds and their impact on creation and maintenance of jobs in less developed
regions in Slovakia. The work was created in the framework of expert cooperation
with the EU Funds Section, the Ministry of Labor, Social Affairs and the Family of
the Slovak Republic.
To review the effectiveness and efficiency of this form of public support, there are
different evaluation concepts and methodologies that are directly used by the
executive institutions of the European Union and its member countries (ministries
as managing authorities). The work focuses on the quantitative evaluation of the
impacts of the support programs at the specific level of the operational program /
measures using the valid evaluation methodologies in the selected region of
Slovakia. The work will provide an overview of the measures, including the
regional dimension of their use, and job creation efficiency reports on the costs of
supported projects/measures and the sustainability of jobs over the longer term.
This dissertation describes concrete measures, policies and proposals for possible
causes of differences between different groups of supported public and private
sector projects in less developed regions in Slovakia.

Školiteľ
Téma práce
Cieľ práce
Anotácia

Supervisor
Tittle
Objective

Abstract

Školiteľ
Téma práce
Cieľ práce

Anotácia

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Reverzná hypotéka – doplnkový nástroj finančného trhu striebornej ekonomiky
Cieľom práce je skúmanie reverznej hypotéky ako doplnkového nástroja finančného
trhu vo väzbe na striebornú ekonomiku v podmienkach Slovenskej republiky a
Európskej únie.
Práca koncentruje svoju pozornosť na reverzné hypotéky ako jednu z foriem
hypotekárnych produktov a skúma možnosti jej aplikácie na Slovensku a vo
vybraných krajinách Európskej únie. V práci sa skúmajú determinujúce činitele,
ktoré sa s reverznou hypotékou spájajú, ako aj bariéry, ktoré limitujú jej spôsoby
aplikovania v našom ekonomickom prostredí. Zároveň sa práca zaoberá
problematikou reverzných hypoték aj ako potenciálnej oblasti rozvoja striebornej
ekonomiky.
doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Reverse mortgage – complementary instrument in the financial market of silver
economy
The aim of the thesis is the investigation of reverse mortgage as a complementary
instrument at the financial market in connection to silver economy in Slovak
Republic and in European union.
The thesis focuses on reverse mortgages as one of the form of mortgage products
and examines its application in Slovakia as well as in selected countries of European
union. In the thesis determinative factors of reverse mortgages as well as limiting
barriers of its application in Slovak economic environment are examined. Moreover,
the thesis deals with reverse mortgage as a potential area of silver economy
development.
doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Finančná analýza ex ante - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku
Cieľom práce je vytvorenie metodického rámca umožňujúceho na základe
predikčných modelov finančného zdravia podniku variantnými scenármi
identifikovať, komparovať a selektovať manažérske akcie, ktorých realizácia by
mala podporiť želateľný budúci finančný stav podniku v časovom horizonte
aplikovateľnosti použitých predikčných modelov pri rôznych alternatívach vývoja
vnútorného a vonkajšieho ekonomického prostredia.
Predikčné modely finančného zdravia majú najmä úlohu varovného signalizátora.
Práca má ambíciu zabezpečiť, aby ich použitie nebolo v podmienkach slovenských
podnikov výrobného alebo obchodného charakteru limitované len na identifikáciu
existujúceho, prípadne budúceho ohrozenia finančno-ekonomickej stability podniku,
ale má variantnými scenármi vytvoriť priamu väzbu na formovanie manažérskeho
rozhodovania smerujúceho ku korekcii alebo prevencii možného negatívneho stavu.

Supervisor
Tittle
Objective

Abstract

Školiteľ
Téma práce

Cieľ práce
Anotácia

Supervisor
Tittle

Objective

Abstract

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Financial analysis ex ante - a support decision-making tool in corporate
management
The goal of the dissertation is to create a methodological framework permitting – on
the basis of corporate financial health prediction models through alternative
scenarios – identification, comparison and selection of managerial actions whose
implementation should help to achieve desirable financial corporate condition over
the time horizon answering to the applicability of the used prediction models at
various scenarios describing different developments of the internal and external
corporate environment.
Corporate financial health prediction models assume especially the role of warning
systems. The dissertation aspires to assure that their utilization in conditions of
Slovak manufacturing or trading enterprises is not limited merely to identification of
current or future threats to the present financial and economic stability of an
enterprise. To the contrary, the dissertation is to assist directly through variant
scenarios in forming managerial decision-making that aims at mending or
preventing potentially negative condition.

prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc.
Dynamická analýza vzťahov troch krajín prepojených vzájomným obchodom
a pohybom finančného kapitálu
Rozšíriť výsledky T. Asadu o dynamických vzťahoch dvoch krajín prepojených
vzájomným obchodom a pohybom finančného kapitálu, ktoré boli publikované v
časopise Studies in Regional Science 34 (2004), a výsledky P. Maličkého a R.
Zimku o existencii finančných kríz v týchto vzťahoch, ktoré boli publikované
v časopise Nonlinear Analysis: Real World Applications 11 (2010), na analýzu
dynamických vzťahov troch krajín prepojených vzájomným obchodom
a pohybom finančného kapitálu. Získané výsledky budú aplikované na tri vybrané
krajiny v rámci Európskej Únie.
V práci budú skúmané dynamické vzťahy troch krajín prepojených vzájomným
obchodom a pohybom finančného kapitálu. Získané výsledky budú aplikované na
tri vybrané krajiny v rámci Európskej Unie.
prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc.
Dynamic analysis of interaction of three countries which are connected by trade and
financial capital movement
To extend the results of T. Asada on dynamic interaction of two countries
connected by trade and financial capital movement, which were published in Studies
in Regional Science 34 (2004), and the results of P. Maličky and R. Zimka on the
existence of financial crises in these relations, which were published in Nonlinear
Analysis: Real World Applications 11 (2010), to dynamic analysis of three countries
connected by trade and financial capital movement. Achieved results will be applied
to three chosen countries in Europe Union.
Dynamic relations of three countries connected by trade and financial capital
movement will be analyzed. Achieved results will be applied to three chosen
countries in Europe Union.
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Nexus financií a rastu v štátoch Európskej únie
Cieľom dizertačnej práce je pre štáty Európskej únie verifikovať hypotézu
prepojenia (nexusu) financií a rastu, podľa ktorej rozvinutosť finančného sektora
súvisí pozitívne s ekonomickým rastom a prosperitou.
Kľúčovým faktorom pre hladké a úspešné fungovanie rozvinutej ekonomiky je
finančný systém, jeho stabilita a schopnosť presmerovať úspory na investície,
teda schopnosť zabezpečovať finančnú intermediáciu. Vzájomný vzťah medzi
financiami a ekonomickým rastom (resp. finančným sektorom a celou
ekonomikou) sa v literatúre označuje ako nexus financií a rastu. Dizertačná práca
hľadá zdroje ekonomickej výkonnosti nielen v ukazovateľoch merajúcich rozsah
finančnej intermediácie, ale aj v ukazovateľoch vyjadrujúcich kvalitu či nevyužitý
potenciál finančnej intermediácie. Empiricky sa práca sústreďuje na členské štáty
Európskej únie.
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Tittle

Finance-growth nexus in states of the European Union
The objective of the dissertation thesis is to verify for European Union states the
finance-growth hypothesis, according to which development of the financial
sector is associated closely with economic growth and prosperity.
A key factor to smooth and successful functioning of a developed economy is
the financial system, its stability and ability to channel savings into investment,
that is, an ability to accomplish financial intermediation. The mutual relationship
between finance and economic growth (or, rather, the financial sector and the
entire economy) is called in literature as the finance-growth nexus. The
dissertation thesis seeks sources of economic performance not only in indicators
measuring the extent of financial intermediation, but also in indicators capturing
quality or missed potential of financial intermediation. The empirical focus of the
thesis is upon European Union member states.
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