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Školiteľ 1. doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD. 

Téma práce Vplyv eWOM na výkony cestovných kancelárií 

Cieľ práce Rozvoj digitálnych technológií umožnil návštevníkom deliť sa o ich  

pozitívne alebo negatívne skúsenosti s produktmi, resp. producentmi alebo 

poskytovateľmi daných produktov na internete prostredníctvom konceptu 

elektronického ústneho podania (eWOM). V cestovnom ruchu sa eWOM 

stal heuristikou pre rozhodovanie o výbere cestovných cieľov, ale 

i producentov služieb cestovného ruchu. V tomto kontexte je dôležité 

poznať, či a ako jednotlivé organizácie cestovného ruchu stimulujú 

eWOM, akým spôsobom na neho reagujú, a ako tieto aktivity ovplyvňujú 

ich výkony. Dizertačná práca sa zaoberá eWOM v cestovných 

kanceláriách. Jej cieľom je preskúmať stratégie riadiace eWOM 

v cestovných kanceláriách na Slovensku a v zahraničí a identifikovať 

vplyv daných stratégií na výkony podnikov. Predpokladaným výsledkom 

je návrh odporúčaní na lepšie využívanie eWOM pre cestovné kancelárie 

na Slovensku a v zahraničí. 

 

Supervisor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD. 

Title The impact of eWOM on the performance of tour operators 

Objective The development of digital technologies has enabled visitors to share their 

positive or negative experiences with products, respectively with producers 

or providers of the products on the Internet through the concept of 

electronic word of mouth (eWOM). In tourism, eWOM has become 

a heuristic for deciding on the choice of tourism destinations, as well as 

producers of tourism services. In this context, it is important to know, 

whether and how individual tourism organizations stimulate eWOM, how 

they respond to eWOM, and how these activities affect their performance. 

The dissertation thesis deals with eWOM in tour operators businesses. Its 

aim is to examine the strategies of tour operators leading eWOM in 

Slovakia and abroad and to identify the impact of these strategies on 

business performance. The expected result is a draft of recommendations 

for better use of eWOM for tour operators in Slovakia and abroad. 

 

Školiteľ: 2. doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 

Téma práce Inovácie v slovenskom hotelierstve a ich vplyv na 

konkurencieschopnosť v európskom kontexte  

Cieľ práce Inovácie sú prirodzenou súčasťou rozvoja každého odvetvia v záujme 

zachovania jeho konkurencieschopnosti. Tieto inovácie prinášajú výrazný 

pokrok  predovšetkým z hľadiska kvality produktu ale aj procesov, 

organizácie manažmentu a marketingu. Inovácie tak predstavujú výrazný 

pozitívny prvok v konkurenčnej súťaži na trhu cestovného ruchu. Ich 

význam na spoločnom trhu EÚ do značnej miery prekračuje hranice SR 

ako cieľového trhu a súvisí s novým chápaním spoločného trhu vrátane 
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schengenského priestoru ako sústavy vzájomne prepojených 

a ovplyvňujúcich sa konkurenčných cieľových miest. Podstatné je aj 

nazeranie na konkurenčné trhy z pohľadu kľúčových cieľových skupín 

v kontexte strednej Európy, kde slovenské hotely súperia o rovnaké alebo 

podobné cieľové skupiny hostí a s rovnakým alebo podobným produktom. 

Predpokladaným výsledkom je identifikovanie kľúčových inovácií 

v slovenských hoteloch, ktoré majú podstatný vplyv na 

konkurencieschopnosť v európskom kontexte a predstavujú záruku 

stability a rastu slovenského hotelierstva do budúcnosti.  

 

Supervisor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 

Title Innovations in Slovak hotels and their impact on competitiveness in 

the European context 

Objective Innovations are a natural part of the development of each industry in order 

to maintain its competitiveness. These innovations make significant 

progress, especially in terms of product quality, but also processes, 

management organization and marketing. Innovations are a significant 

positive element in competition process in the tourism market. Their 

importance in the EU common market largely exceeds the boundaries of 

the Slovak Republic as a target market and is related to the new 

understanding of the common market, including the Schengen area, as 

a system of interconnected and influencing competitive destinations. It is 

also essential to look at competitive markets from the point of view of key 

target groups in the context of Central Europe where Slovak hotels compete 

for the same or similar target groups of guests and with the same or similar 

product. The expected result is the identification of key innovations in 

Slovak hotels, which have a significant impact on competitiveness in the 

European context and represent a guarantee of stability and growth of the 

Slovak hospitality for the future 

 

Školiteľ: 3. doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 

Téma práce Historické hotely v rozvoji cestovného ruchu na Slovensku v kontexte 

európskej konkurencie  

Cieľ práce Historické hotely sa stali v posledných rokoch stabilnou súčasťou rozvoja 

trhu cestovného ruchu. Ich vznik je spojený so zmenou spotrebiteľského 

správania v cestovnom ruchu, ktorá súvisí s hľadaním autenticity 

a jedinečnosti zážitku v globalizovanom svete a ponuke charakteristickej 

uniformnosťou a štandardizáciou. Hostia sú na jednej strane skúsení 

a vyžadujú kvalitný produkt zodpovedajúci vysokým nárokom 

a štandardom, na druhej strane ale očakávajú originalitu a výnimočnosť, 

ktorú poskytujú práve historické hotely. Tieto ubytovacie zariadenia tak 

môžu výrazne spestriť ponuku na trhu ubytovacích služieb v cestovnom 

ruchu a vytvoriť predpoklady pre posilnenie rastu dopytu v cestovnom 
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ruchu na Slovensku. Predpokladaným výsledkom je identifikácia 

potenciálu a kľúčových konkurenčných predností historických hotelov na 

globalizujúcom sa trhu cestovného ruchu a návrh odporúčaní pre ďalšie 

skvalitnenie služieb ponúkaných týmito hotelmi v kontexte európskej 

konkurencie. 

 

Supervisor: doc. Ing. Andrej Malachovsky, PhD. 

Title Historical hotels in the development of tourism in Slovakia in the 

context of European competition 

Objective Historical hotels have become a stable part of the tourism market 

development in recent years. Their rise is linked to a change in consumer 

behavior in tourism, which is related to the search for authenticity and 

uniqueness of experience in a globalized world  and an offer characterized 

by uniformity and standardization. On the one hand, guests are experienced 

and require a high-quality product that meets high standards, but on the 

other hand they expect the originality and uniqueness of the historic hotels. 

These accommodation facilities can greatly diversify the offer on the tourist 

accommodation market and create the prerequisites for strengthening the 

growth in demand for tourism in Slovakia. The expected result is to identify 

the potential and key competitive advantages of historic hotels in the 

globalizing tourism market and to propose recommendations for further 

improvement of the services offered by these hotels in the context of 

European competition. 

 

Školiteľ: 4. doc. Ing. Andrej Malachovský,  PhD. 

Téma práce Stratégia stabilizácie a zvyšovania trhového podielu Slovenskej 

republiky na  kľúčových trhoch príchodového cestovného ruchu 

Cieľ práce Dôsledkom neexistujúcej štátnej politiky cestovného ruchu v minulosti 

došlo k destabilizácii postavenia Slovenska na zdrojových trhoch, 

z ktorých k výraznému poklesu došlo najmä po prepuknutí globálnej 

hospodárskej krízy od októbra 2008. Cieľom je objasniť a dokázať potrebu 

prijatia stratégie stabilizácie a zvyšovania trhového podielu na kľúčových 

trhoch príchodového cestovného ruchu. Predpokladaným výsledkom je 

dokázanie súvislosti medzi poskytovaním konkurencieschopného 

inovovaného produktu cestovného ruchu na tradičných zdrojových trhoch. 

V porovnaní s nákladmi na presadenie sa na nových trhoch je aktivita na 

existujúcich trhoch efektívnejšia aj s ohľadom na motiváciu návštevníkov 

v cestovnom ruchu a spôsob dopravy.   

 

Supervisor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 

Title Strategy of stabilization and increase of the market share of the Slovak 

Republic in key markets of incoming tourism  
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Objective A missing state policy of tourism in the past led to a destabilized position 

of Slovakia in the source markets, which fell significantly especially after 

the bursting of the global economic crisis in October 2008. The aim is to 

elucidate and justify the need to adopt a strategy of stabilization and 

increase of the share in key markets of incoming tourism. The expected 

outcome is to prove a connection between providing an innovated tourism 

product in traditional source markets. Compared to the costs of penetration 

to new markets, the activity in the existing markets is more effective, also 

with regard to the motivation of visitors in tourism and means of transport 

 

Školiteľ: 5. doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 

Téma práce Stratégia podpory tradičných produktov v hotelierstve a pohostinstve 

na Slovensku 

Cieľ práce Rozvoj cestovného ruchu na Slovensku je poznačený nekoncepčnosťou 

a nízkym stupňom odlíšenia sa od konkurencie z medzinárodného hľadiska 

pri hodnotení ubytovacích a stravovacích služieb. Tradičný produkt je 

pritom jeden z pilierov konkurenčnej výhody hotelov a pohostinských 

zariadení na trhu cestovného ruchu. Cieľom skúmania je poukázať na 

výrazný vplyv ponuky kvalitného tradičného produktu na spokojnosť 

návštevníkov v cestovnom ruchu a nevyhnutnosť jeho podpory. 

Predpokladaným výsledkom je návrh stratégie podpory tradičných 

produktov v hotelierstve a pohostinstve na Slovensku ako nástroj inovácií. 

 

Supervisor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. 

Title Strategy of support of traditional products in the hotel and hospitality 

industry in Slovakia 

Objective The development of tourism in Slovakia is tinged with a lack of 

conceptuality and a low degree of differentiation from competition in 

international terms in accommodation and hospitality services. 

The traditional product is one of the pillars of competitive advantage of 

hotels and hospitality facilities in the tourism market. The aim of this 

research is to point to the huge impact of offering a quality traditional 

product for the satisfaction of visitors in tourism and the need to support it. 

The expected outcome is to suggest a strategy to support the traditional 

product in the hotel and hospitality industry in Slovakia as a means of 

innovation.  

 

Školiteľ: 6. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Téma práce Implementácia dobrovoľných štandardov udržateľného rozvoja 

cestovného ruchu  – Green Slovakia Index 

Cieľ práce Dobrovoľné štandardy udržateľného rozvoja môžu byť účinným 

spôsobom, ako znížiť negatívne dopady cestovného ruchu na miestnej, 

regionálnej, národnej aj nadnárodnej úrovni. S realizáciou týchto opatrení 
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udržateľnosti súvisí potreba definície kľúčových oblastí, kritérií, 

príležitostí/bariér, finančných aj nefinančných stimulov na pokrytie 

nákladov súvisiacich s prijatím dobrovoľných nástrojov udržateľnosti. 

Empirický výskum sa zameriava na stanovenie týchto nákladov 

a mechanizmov verejného a súkromného sektora na efektívnu 

implementáciu uvedených princípov.  

Dobrovoľné štandardy udržateľnosti sú princípy definované 

zainteresovanými stranami súkromného a verejného sektora s merateľnými 

a vynútiteľnými kritériami na podporu poskytovania služieb udržateľného 

cestovného ruchu. Zatiaľ čo inštitucionálne záväzky využívať dobrovoľné 

štandardy udržateľnosti napr. na splnenie udržateľných politík obstarávania 

za posledné desaťročie majú vzrastajúci charakter, relatívne 

nepreskúmanými aspektami ostávajú: (1) potenciálne nepriame a priame 

vplyvy prijatia záväzkov, (2) príležitosti, bariéry a spôsoby implementácie, 

ako aj (3) finančné a nefinančné nástroje a náklady spojené 

s implementáciou takéhoto prístupu. Predmetné otázky budú riešené 

v súvislosti s implementáciou oblastí a kritérií definovaných systémom 

dobrovoľného prijatia záväzkov Green Slovakia Index poskytovateľmi 

služieb cestovného ruchu na Slovensku. Napriek rastúcemu významu 

prijatia záväzku, zapojenie subjektov do schémy prijatia dobrovoľných 

štandardov udržateľnosti stále nie je prevalentné. Výstupom skúmania je 

návrh modelu pre čo najefektívnejšie zapojenie subjektov verejného 

a súkromného sektora do schémy, a špecifikácia oblastí, kapacity pre 

prijatie zo strany subjektov ponuky v cestovnom ruchu, rámcových kritérií, 

príležitostí/bariér, finančných aj nefinančných stimulov na pokrytie 

nákladov súvisiacich s prijatím dobrovoľných nástrojov udržateľnosti. 

Stanovenie týchto nákladov a mechanizmov verejného a súkromného 

sektora. Výstupom bude taktiež monitorovanie/hodnotenie úrovne 

implementácie dobrovoľných štandardov udržateľnosti. 

 

Supervisor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Title Implementation of voluntary standards of sustainable development of 

tourism – Green Slovakia Index 

Objective Voluntary sustainable development standards can be an effective way to 

reduce the negative impacts of tourism at local, regional, national and 

transnational level. The implementation of these sustainability measures is 

linked to the need to define key areas, criteria, opportunities/barriers, 

financial and non-financial incentives to cover the costs associated with the 

adoption of voluntary sustainability instruments. Empirical research aims 

at identifying these costs and mechanisms of the public and private sectors 

for the effective implementation of the above principles. Voluntary 

sustainability standards are principles defined by private and public sector 

stakeholders with measurable and enforceable criteria to support the 
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provision of sustainable tourism services. While institutional commitments 

to use voluntary sustainability standards, e.g. to meet sustainable 

procurement policies over the past decade increased, relatively under 

researched areas remain: (1) the potentially indirect and direct impacts of 

making commitments, (2) the opportunities, barriers and modalities of 

implementation, as well as (3) financial and non-financial instruments and 

the costs associated with implementing such an approach. The issues will 

be addressed in connection with the implementation of areas and criteria 

defined by the system of voluntary acceptance of commitments Green 

Slovakia Index by tourism service providers in Slovakia. 

Despite the growing importance of undertaking, the involvement of entities 

in the scheme for adopting voluntary sustainability standards is still not 

prevalent. The outcome of the thesis is to develop a model for the most 

efficient involvement of public and private sector bodies in the scheme, and 

the specification of areas, capacity for the adoption of entities, framework 

criteria, opportunities/barriers, financial and non-financial incentives to 

cover the costs related to the adoption of voluntary sustainability 

instruments. Setting out these costs and public and private sector 

mechanisms. The output will also be the monitoring/evaluation of the level 

of implementation of voluntary sustainability standards. 

 

Školiteľ: 7. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Téma práce Komplexné hodnotenie kvality cieľových miest v kontexte 

manažmentu cestovného ruchu 

Cieľ práce Hodnotenie kvality cieľového miesta je z pohľadu publikovaných prác 

zahraničných a domácich autorov relatívne nepreskúmaná problematika. 

Spokojnosť návštevníkov cieľového miesta je determinovaná kvalitou 

komplexného zážitku, ktorého nevyhnutným predpokladom je spolupráca 

všetkých subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu v území. 

Sú známe dva prístupy k hodnoteniu kvality cieľového miesta. Prvý prístup 

vychádza z hodnotenia European Consumer Satisfaction Index. Inou 

alternatívou je hodnotenie na základe štvordimenzionálneho modelu 

hodnotenia kvality cieľového miesta. Predpokladaným výstupom 

dizertačnej práce je navrhnutie komplexnej metodiky skúmania 

a hodnotenia kvality cieľového miesta. 

 

Supervisor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Title Complex approaches towards evaluating the quality of a destination in 

the context of tourism management  

Objective The thesis deals with the issue of evaluating the quality of a destination in 

the context of tourism. A destination has to be looked on as a complex 

product of tourism consisting of products, services, natural resources, 

artificially created attractions and information being connected. The 
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satisfaction of visitors to a destination is dependent on the quality of their 

overall experience that is created on the basis of the cooperation of all 

stakeholders working in tourism. The possible approaches towards the 

complex evaluation of the destination quality is the application of the model 

based on the European Consumer Satisfaction Index and the Four-

dimensional model of the destination quality. The expected outcome of the 

thesis will be the proposition of a new methodology for evaluating the 

quality of a destination. 

 

Školiteľ: 8. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Téma práce Inovatívny prístup k tvorbe konkurencieschopnosti cieľových miest 

cestovného ruchu 

Cieľ práce V čase obmedzovania verejných rozpočtov je aktuálne riešenie problému 

ako optimalizovať prínos verejných výdavkov do výskumu a inovácií. 

Očakávaným účinkom je rast v odvetviach, v ktorých môže byť naše 

regionálne hospodárstvo konkurencieschopné na globálnych trhoch. 

Cestovný ruch zohráva významnú úlohu v mnohých regionálnych 

a národných ekonomikách, ako aj v globálnej ekonomike. Je to dynamický 

sektor s vysokým potenciálom tvorby príjmov a nových pracovných miest, 

vytvára príležitosť pre rodinné podnikanie. Inovácie, inteligentná 

špecializácia a budovanie „inteligentných“ konkurenčných výhod 

poskytuje príležitosť pre posilnenie pozície cieľových miest na trhu 

cestovného ruchu. Predpokladaným výsledkom je preskúmať inovatívne 

stratégie na tvorbu konkurenčných výhod cieľových miest a zhodnotiť ich 

pozitívny prínos k trvalo-udržateľnému rozvoju územia. Výstupom 

riešenia bude návrh inovatívneho prístupu k tvorbe konkurenčných výhod 

v cestovnom ruchu. 

 

Supervisor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Title The innovative approach to building competitive advantage of tourism 

destinations  

Objective The tourism sector plays an important role in many regional and national 

economies, as well as in the global economy. It is a dynamic sector with 

a high potential for creating new jobs and enterprises, and for making 

a significant contribution to spatial development. Innovation, smart 

specialization and building smart competitive advantage provide 

opportunities to create new tourist destinations. The dissertation 

synthesizes theoretical and empirical research focused on competitive 

advantage, innovation and tourism and highlights their positive impact on 

smart and sustainable spatial development. The expected outcome of the 

dissertation will be a proposal of an innovative approach to building 

competitive advantage in tourism. 
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Školiteľ: 9. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Téma práce Rozvoj filmového cestovného ruchu a jeho úloha v udržateľnom 

rozvoji cestovného ruchu 

Cieľ práce Práca sa zaoberá skúmaním podmienok rozvoja filmového cestovného 

ruchu. Cieľom práce je na základe analýzy ekonomických a sociálnych 

účinkov rozvoja filmového cestovného ruchu identifikovať jeho význam 

z pohľadu udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Predpokladaným 

výsledkom práce je na základe analýzy determinantov rozvoja filmového 

cestovného ruchu navrhnúť manažérske odporúčania pre subjekty 

zainteresované na udržateľnom rozvoji cestovného ruchu.   

 

Supervisor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Title Movie induced tourism and its role in sustainable tourism  

development  

Objective Dissertation thesis deals with the factors influencing the development of 

movie induced tourism. The main focus of the dissertation is to characterize 

the role of film-tourism in sustainable development. The aim of the 

dissertation thesis is based on the outcomes of socio-economic analysis of 

film tourism development, quantify its impact on sustainable tourism 

development. The expected outcomes are based on the analysis of 

determinants of development movie induced tourism to provide managerial 

implications for stakeholders involved in sustainable tourism development.  

 

Školiteľ: 10. doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. 

Téma práce Komparatívna analýza prístupov k politike cestovného ruchu 

v krajinách Vyšehradskej skupiny a ich dopady na rozvoj cieľových 

miest cestovného ruchu 

Cieľ práce Vyšehradskú skupinu tvorí Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Česko. 

Budúcnosť Vyšehradskej skupiny závisí od jej schopnosti efektívneho 

fungovania v rámci Európskej únie, a tiež na jej schopnosti pôsobiť ako 

regionálna politická jednotka. Predpokladaným výsledkom je zhodnotenie 

politiky cestovného ruchu v krajinách Vyšehradskej skupiny, stanovenie 

silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození jednotlivých krajín 

v oblasti ich prístupov k politike cestovného ruchu a na základe 

komparatívnej analýzy návrh opatrení na rozvoj cestovného ruchu 

v krajinách Vyšehradskej skupiny ako aj spoločného postupu na 

medzinárodnom trhu cestovného ruchu. 

 

Supervisor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. 

Title Comparative analysis of the approaches to the tourism politics in the 

countries of Visegrad Group  

Objective The Visegrad Grop consists of Poland, Hungary, Slovakia and the Czech 

Republic. The future of the Visegrad Group depends on its ability to 
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function effectively within the European Union and its ability to act as 

a regional political unit. The expected result is an evaluation of the tourism 

policies in the Visegrad Group countries, setting strengths and weaknesses, 

opportunities and threats to individual countries in their approaches to 

tourism policy and on the basis of a comparative analysis to set proposals 

for the tourism development in the Visegrad Group countries as well as the 

common approach on the international tourism market. 

 

Školiteľ: 11. doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.  

Téma práce Aktivácia ekosystému ubytovacích zariadení v čase pandemických 

kríz  

Cieľ práce Práca sa zaoberá ubytovacími zariadeniami a ich významom v čase 

pandemických kríz. Skúma využitie komerčného ubytovania na povinnú 

štátnu karanténu vo vybraných krajinách. Predpokladaným výsledkom 

riešenia je tvorba sekundárneho ekosystému pre ubytovacie služby počas 

pandemickej krízy, pretože je zrejmé, že prepuknutie globálnej pandémie, 

jednoznačne presahuje limity ubytovacích služieb vo verejnom sektore. 

Zámerom je rozvíjať ekosystém poskytovateľov ubytovacích služieb, ktorý 

by mohli slúžiť počas pandemickej krízy ako spoľahliví poskytovatelia 

v rámci pohotovostných akčných plánov pre prípad pandémie v oblasti 

verejného zdravia 

 

Supervisor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.  

Title Activation of the accommodation facilities ecosystem in the times of 

pandemic crises  

Objective The dissertation deals with accommodation facilities and their importance 

in times of pandemic crises. It examines the use of commercial 

accommodation for compulsory state quarantine in selected countries. The 

expected result of the solution is the creation of a secondary ecosystem for 

accommodation services during a pandemic crisis, because it is clear that 

the outbreak of a global pandemic explicitly exceeds the limits of 

accommodation services in the public sector. The intention is to develop an 

ecosystem of accommodation service providers that could serve as reliable 

providers during a pandemic crisis in the framework of contingency action 

plans in the event of a public health pandemic.  

 

Školiteľ: 12. Prof. Giacomo Del Chiappa 

Téma práce Čo sa skrýva za rezignáciou a opustením odvetvia hotelierstva 

a pohostinstva? kvalitatívny prístup 

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce je preskúmať dôvody, ktoré viedli k veľkej 

rezignácii a k posunu v paradigmy v odvetví hotelierstva a pohostinstva, 

čím sa teórii aj praxi poskytnú užitočné poznatky o tom, ako efektívnejšie 

prilákať, uspokojiť a udržať si ľudské zdroje v hotelierstve a pohostinstve. 
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Anotácia Sektor cestovného ruchu už desaťročia trpí problémami z hľadiska riadenia 

ľudských zdrojov, najmä pokiaľ ide o nespokojnosť s pracovnými 

podmienkami, mzdami, riadením a vedením. Pandémia koronavírusu 

v poslednom čase situáciu ešte viac zhoršila a vyhrotila. Opatrenia na 

obmedzenie pohybu a zákaz cestovania spôsobili dlhšie obdobie izolácie, 

počas ktorého bola väčšina zamestnancov hotelierstva a pohostinstva 

nútená zostať doma a pracovať na diaľku alebo nepracovať vôbec. Táto 

okolnosť ponúkla mnohým jednotlivcom možnosť kriticky sa zamyslieť 

nad svojím životom, sebou a prácou a rozvíjať nové životné zručnosti. Po 

skončení a postupnom doznievaní pandémie sa sektor cestovného ruchu 

začal zotavovať, majitelia a manažéri podnikov čelia zmenenému trhu 

práce, ktorý je výsledkom dvoch relevantných zmien (t. j. rezignácia 

a odchod), čo mimoriadne sťažilo udržanie zamestnancov a/alebo získanie 

nových. Ohrozenia sa týkajú udržateľnosti mnohých pohostinských 

podnikov. Potrebná je spolupráca akademickej obce a praxe za účelom 

prepojenia teoretických vedomostí a praktických postupov o internom 

marketingu a o stratégiách a procesoch ľudských zdrojov. Dizertačná práca 

reflektuje dané potreby prezentovaním a diskusiou o výsledkoch 

kvalitatívneho výskumu, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom série 

hĺbkových rozhovorov vedených so skutočnými a budúcimi/potenciálnymi 

slovenskými zamestnancami hotelierstva a pohostinstva s cieľom prehĺbiť 

naše chápanie ich potrieb, hodnôt, presvedčení, emócií, mentálnych 

obrazov a životného štýlu. 

Prepojenie na výskumnú prioritu: Udržateľnosť, riadenie ľudských 

zdrojov, veľká rezignácia, odchod, odvetvie hotelierstva a pohostinstva. 

 

Supervisor prof. Giacomo Del Chiappa 

Title Digging knowledge behind great resignation and quite quitting in the 

hospitality sector: a qualitative approach 

Aim The aim of the PhD research project is to examine the reasons generating 

the great resignation and quiet quitting paradigm shifts in the hospitality 

sektore, thus providing both the theory and the practice with useful 

knowledge and insights on how to more effectively attract, satisfy and 

retain human resources in hospitality firms.  

Annotation For decades, the tourism and hospitality industries have been suffering 

problems in terms of human resources management, especially in terms of 

dissatisfaction with work conditions, pay, management and leadership. 

Recently, the coronavirus pandemic has further exacerbated and escalated 

the situation. Lockdown measures and travel bans have generated 

a prolonged period of isolation in which most hospitality employees were 

forced to stay at home working remotely or not working at all. This 

circumstance has offered many individuals the possibility to critically self-

reflect about their life, their self, and their work and to develop new life 
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routines. Once, the pandemic has been over, or relatively over, and the 

tourism and hospitality sector was starting to recover, hospitality owners 

and managers were facing a completely altered labor market in which two 

relevant paradigm shifts (i.e. great resignation and quitting) were working 

together rendering particularly difficult to retain employees and/or to 

attract new ones making them fully committed with the business. All this 

has tremendously compromised and put at risk the sustainability of many 

hospitality businesses. In this scenario, both Accademia and the industry 

are called to urgently dig into their knowledge about the theories and 

practices informing internal marketing, and broadly, human resources 

strategies and processes. This research project will be therefore conducted 

to contribute to reply to this call by presenting and discussing the results of 

qualitative research carried through a series of in-depth interviews 

conducted with Slovakians actual and prospective/potential hospitality 

workers to deepen our understanding of their needs, values, purpose, 

beliefs, emotions, mental imagery, and life design. 

Link to the research priority: Sustainability, HR management, Great 

Resignation, Quite quitting, hospitality sector.  

 

Školiteľ: 13. prof. Giacomo Del Chiappa 

Téma práce Názory hotelových marketérov a ich postoj ku klimatickým zmenám: 

prístup zmiešanej metódy 

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce je preskúmať názory a postoje podnikov odvetvia 

hotelierstva a pohostinstva k zmene klímy, ich skutočné stratégie 

zmierňovania a adaptácie na ňu a hlavné prekážky, ktoré im bránia konať 

tak, ako by si želali. 

Anotácia Hoci sa cestovný ruch všeobecne považuje za sektor, ktorý prináša 

pozitívne hospodárske, environmentálne a sociálno-kultúrne prínosy, 

vytvára aj negatívne vplyvy na cieľové miesto a jeho súvisiace sociálno-

ekonomické a environmentálne ekosystémy, a to najmä v dôsledku 

úmyselného a neúmyselného podnikateľského správania podnikov 

jednotlivcov (e.g. Lee et al., 2013; Van Doorn and Verhoef, 2011). 

V skutočnosti je toto správanie zodpovedné okrem iného za zmenu klímy 

a globálne otepľovanie, čo sú dva vzájomne súvisiace javy, ktoré sú do 

značnej miery schopné oslabiť udržateľnosť cestovného ruchu v cieľovom 

mieste. Je potrebné venovať pozornosť zabezpečeniu minimalizácie 

dopadov, ktoré môžu podnikateľské činnosti a individuálne správanie 

vyvolať z hľadiska globálneho otepľovania a zmeny klímy, a/alebo 

motivovať podniky a jednotlivcov k prijatiu zmierňujúcich/adaptačných 

stratégií na zmenu klímy. Rozsah doteraz realizovaného skúmania sa 

obmedzuje na analýzu úrovne obáv zainteresovaných strán v odvetví 

hotelierstva a pohostinstva o zmene klímy ako o hrozbe pre činnosť 

v oblasti cestovného ruchu, ich názorov a postojov k nej, ich ochote 
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skutočne prijať zmierňujúce/adaptačné stratégie, ktoré by mohli pomôcť 

vyrovnať sa s ňou, a hlavných prekážok, ktoré ich odrádzajú od 

implementácie takýchto stratégií strategies (Torres–Delgado and 

Palomeque, 2014; Del Chiappa et al, 2018). Cieľom dizertačnej práce je 

zamerať pozornosť na nedostatočne preskúmanú  oblasť prezentovaním 

a diskusiou o výsledkoch prieskumnej sekvenčnej zmiešanej metódy, 

v ktorej kvalitatívny výskum (t. j. séria hĺbkových rozhovorov s hotelovými 

manažérmi) slúži ako základ pre kvantitatívnu štúdiu (t. j. zber údajov 

prostredníctvom online prieskumu) (Creswell and Plano Clark, 2017; 

Teddlie and Tashakkori, 2009). 

Prepojenie na výskumnú prioritu: udržateľnosť cestovného ruchu, zmena 

klímy, perspektíva strany ponuky, hotelierstvo a pohostinstvo. 

Link na výskumný projekt: https://interreg-maritime.eu/fr/web/stratus | 

STRATUS - Stratégie environnementale pour un tourisme durable. 

 

 Supervisor prof. Giacomo Del Chiappa 

Title The hotel marketers‘ views and attitude towards climate change: 

a mixed-method approach 

Aim The aim of the PhD research project is to examine the hospitality 

businesses’ views and attitudes to climate change, their actual mitigation 

and adaptation strategies, and the main barriers that prevent them act as 

they would wish. 

Annotation Even though tourism is universally considered to be generating positive 

economic, environmental, and socio-cultural benefits, it also generates 

negative impacts on the hosting destination and its related socio-economic 

and environmental ecosystems, mainly due to intentional and unintentional 

business conduct and travel behavior of individuals (e.g. Lee et al., 2013; 

Van Doorn and Verhoef, 2011). In fact, these conducts and behaviors are 

responsible, among other things, for significantly contributing to climate 

change and global warming, two interrelated phenomena that are largely 

able to undermine tourism sustainability of any tourism destination.  

In this scenario, considerable attention must be given to ensure that 

everything is done to minimize the effects that business activities and 

individual behaviors can generate in terms of global warming and climate 

change and/or incentivize businesses to adopt mitigation/adaptation 

strategies to climate change. Nevertheless, there is still limited academic 

research aimed at analyzing the level of concern of the hospitality 

stakeholders (particularly hotel marketers) about climate change as a threat 

to tourism activity, their views and attitude towards it, their willingness to 

actually adopt mitigation/adaptation strategies that might help to cope with 

it, and the main barriers that discourage them to implement such strategies 

(Torres–Delgado and Palomeque, 2014; Del Chiappa et al, 2018). This 

research project will be therefore conducted to contribute to this somewhat 
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underinvestigated research area by presenting and discussing the results of 

an exploratory sequential mixed method in which qualitative research (i.e. 

a series of in-depth interviews with hotel managers) acts as groundwork for 

a quantitative study (i.e. data collections via an online survey) (Creswell 

and Plano Clark, 2017; Teddlie and Tashakkori, 2009). 

Link to the research priority: tourism sustainability, climate change, 

supply-side perspective, hotel sector.  

Connection to the research project: https://interreg-

maritime.eu/fr/web/stratus | STRATUS - Stratégie environnementale pour 

un tourisme durable. 

 

Školiteľ 14. doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc. 

Téma práce Cestovanie a dovolenka v štruktúre voľnočasových aktivít obyvateľov 

Slovenska 

Cieľ práce Cieľom práce je na základe kvantitatívneho i kvalitatívneho výskumu 

(vrátane analýzy údajov z databáz domácich i medzinárodných výskumov) 

zistiť, či a ako sa v priebehu posledných desaťročí mení význam 

dovolenkového cestovania obyvateľov Slovenska v rámci štruktúry 

voľného času pod vplyvom meniacich sa ekonomických i sociokultúrnych 

(modernizačných, technologických, globalizačných) faktorov. Na 

naplnenie tohto cieľa bude potrebné analyzovať determinanty trávenia 

voľného času, so zameraním na odlišné pôsobenie socio-ekonomických 

a demograficko-priestorových vplyvov. Práca môže mať eventuálne 

i komparatívny charakter (napr. porovnanie slovenskej a českej 

spoločnosti), v tom prípade bude závislosť socio-ekonomických 

a demograficko-priestorových vplyvov skúmaná aj ako faktor vyplývajúci 

z odlišnosti štrukturálnych podmienok analyzovaných krajín. Zadanie 

a štruktúra práce budú precizované na základe výskumných záujmov 

a preferencií doktorandky či doktoranda. 

Anotácia  Voľný čas a jeho množstvo (miera disponovania voľným časom) ako 

i rozvoj možností a infraštruktúry pre trávenie voľného času sú 

významným ukazovateľom rozvoja a modernizácie spoločnosti. 

Dovolenkové cestovanie v ňom zaujíma dôležité miesto, v odbornej 

literatúre je však venovaná len minimálna pozornosť tomu, ako sa mení 

postavenie dovolenky (v zmysle jej prítomnosti a významnosti) v  štruktúre 

voľnočasových aktivít obyvateľstva, resp. jednotlivých spoločenských 

segmentov.  

Nadväznosť na výskumnú prioritu: Udržateľný, zodpovedný a inteligentný 

rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa meniacom prostredí. 

 

Supervisor doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc. 

Title Travel and vacation in the structure of leisure activities of the Slovak 

population 
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Aim The aim of the thesis is to find out, on the basis of quantitative and 

qualitative research (including analysis of data from domestic and 

international research databases) whether and how the meaning of holiday 

travel for Slovak residents has changed in the framework of the structure 

of free time over the last decades under the influence of changing economic 

and socio-cultural factors (including those connected with modernization, 

technology, and globalization). To fulfill this goal, it will be necessary to 

analyze the determinants of leisure time, focusing on the different effects 

of socio-economic and demographic-spatial influences. The work may also 

have a comparative character (e.g. a comparison of Slovak and Czech 

society), in which case the dependence of socio-economic and 

demographic-spatial influences will also be examined as a factor arising 

from the difference in the structural conditions of the analyzed countries. 

The assignment and structure of the thesis will be specified based on the 

research interests and preferences of the doctoral student. 

Annotation Leisure time, its quantity amount as well as the development of 

opportunities and infrastructure for spending free time are important 

indicators of the development and modernization of society. Vacation 

travel occupies an important place within it, but in the academic literature 

only minimal attention is paid to how the position of the vacation (in terms 

of its presence and significance) has been changing in the structure of the 

population's leisure activities 

 

Školiteľ 15. doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. 

Téma práce Úloha metaverzu v budúcom rozvoji cestovného ruchu 

Cieľ práce Cieľom práce je preskúmať úlohu metaverzu v budúcom rozvoji 

cestovného ruchu z pohľadu návštevníkov a poskytovateľov služieb 

v cestovnom ruchu 

Anotácia  Platforma metaverzu predstavuje súbor virtuálnych priestorov, kde sa ľudia 

môžu stretávať a vykonávať aktivity nezávisle od fyzického priestoru. 

V cestovnom ruchu môže metaverzum zmeniť spôsob akým návštevníci 

prichádzajú do kontaktu s inými návštevníkmi a miestnymi obyvateľmi, 

podnikmi cestovného ruchu a cieľovými miestami. Vytváraním 3D 

modelov atraktivít cestovného ruchu vo virtuálnom priestore môžu získať 

návštevníci nové zážitky, ktoré sú častokrát bezpečnejšie a lacnejšie ako 

tradičné. Pre podniky cestovného ruchu predstavuje metaverzum nové 

možnosti, pre návštevníkov pri rozhodovaní sa o spotrebe ich služieb. 

Výskum vplyvu metaverzu na cestovný ruch je novou, zatiaľ nedostatočne 

preskúmanou témou. Doposiaľ sa vo vedeckej literatúre k tejto 

problematike pristupovalo len z kvalitatívneho hľadiska s využitím najmä 

prípadových štúdií. Predpokladaným výsledkom práce je na základe 

kvantitatívnych a kvalitatívnych metód skúmania identifikácia vplyvu 
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metaverzu na podniky a cieľové miesta cestovného ruchu a návrh možnosti 

využitia metaverzu v budúcom rozvoji cestovného ruchu. 

Nadväznosť na výskumnú prioritu: Udržateľný, zodpovedný a inteligentný 

rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa meniacom prostredí. 

Nadväznosť na výskumný projekt: 1/0360/23 Cestovný ruch novej 

generácie – zodpovedný a konkurencieschopný rozvoj cieľových miest na 

Slovensku v post-COVID ére. 

 

Supervisor doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. 

Title The role of metaverse in the future tourism development 

Aim The aim of the dissertation thesis is to examine the role of the metaverse in 

the future development of tourism from the point of view of visitors and 

service providers in the tourism industry. 

Annotation The metaverse platform is a set of virtual spaces where people can meet 

and perform activities independently of the physical space. In tourism, the 

metaverse can change the way tourists interact with other visitors and 

locals, tourism businesses and destinations. By creating 3D models of 

tourist attractions in virtual space, visitors can engage in new experiences 

that are often safer and cheaper than traditional ones. For tourism 

businesses, the metaverse presents new possibilities for consumers 

deciding on the consumption of their services. Research on the impact of 

the metaverse on tourism is a new and under-researched topic. So far, in 

the scientific literature, this issue has been approached only from 

a qualitative point of view, using mainly case studies. The expected result 

of the dissertation thesis is, based on quantitative and qualitative research 

methods, the identification of the impact of the metaverse on businesses 

and tourism destinations and a proposal for the use of the metaverse in the 

future development of tourism. 

 

Školiteľ 16. doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. 

Téma práce Príležitosti a obmedzenia inteligentného hotelierstva 

Cieľ práce Cieľom práce je preskúmať vplyv inteligentných riešení na spoluvytváranie 

zážitku návštevníkov a efektívne riadenie operatívnych a strategických 

procesov v hoteloch a zároveň preskúmať sieť ekosystému hotelierstva 

založeného na delení sa o údaje. 

Anotácia  Inteligentné riešenia sú predmetom vedeckých a odborných diskusií už viac 

ako desaťročie, avšak ich uplatnenie v hotelierstve stále nie je dostatočne 

preskúmané. Technologické riešenia zavádzané v hoteloch umožňujú 

zbierať, vyhodnocovať a deliť sa o veľké množstvo údajov o internom 

a externom prostredí hotela. Najmä veľké hotelové spoločnosti zavádzajú 

niektoré inteligentné riešenia vo svojich  hoteloch s cieľom zlepšovania 

zážitku hosťa, optimalizácie operatívnych procesov a efektívnejšieho 

strategického riadenia. Zároveň je však potrebné brať do úvahy fakt, že 
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jednotlivé hotely nepôsobia izolovanie, ale pôsobia vo väčšom ekosystéme, 

kde vytvárajú komplexné siete so zainteresovanými subjektami. Doposiaľ 

sa výskum orientoval predovšetkým na zavádzanie inteligentných 

technológií v hoteloch, pričom nebral do úvahy celkový ekosystém, 

v ktorom hotely pôsobia. Predpokladaným výsledkom práce je s využitím 

kvantitatívnych a kvalitatívnych metód skúmania rozšíriť poznatky 

o inteligentnom hotelierstve a poskytnúť odporúčania pre efektívnejšie 

spoluvytváranie zážitku pre hostí, optimalizáciu operatívnych 

a strategických procesov, spôsobe delenia sa o údaje s cieľom prispieť 

k inteligentnejšiemu a odolnejšiemu odvetviu hotelierstva. 

Nadväznosť na výskumnú prioritu: Udržateľný, zodpovedný a inteligentný 

rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa meniacom prostredí. 

Nadväznosť na výskumný projekt: 1/0136/23 Od odolnosti k udržateľnosti: 

vplyv údajov na udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného 

ruchu. 

 

Supervisor doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. 

Title Opportunities and challenges of smart hospitality industry 

Aim The aim of the dissertation thesis is to examine the impact of smart 

solutions on co-creation of guest experience and effective management of 

operational and strategic processes in hotels and to analyse the networks 

based on data sharing. 

Annotation Smartness has been the subject of scientific and professional discussions 

for more than a decade, but its application in the hospitality industry is still 

under-researched. Technological solutions introduced in hotels allow 

collection, analysis and sharing a large amount of data about the internal 

and external environment of the hotel. Especially large hotel companies are 

implementing some smart solutions in their hotels with the aim of 

improving the guest experience, optimizing operational processes and 

more effective strategic management. However, it is necessary to take also 

into account that individual hotels do not act in isolation, but operate in 

larger ecosystems, where they create complex networks with stakeholders. 

So far, research has focused primarily on the introduction of smart 

technologies in hotels, while not considering the overall ecosystem in 

which hotels operate. The expected result of the dissertation thesis is, based 

on quantitative and qualitative research methods, to broaden the knowledge 

of the smart hospitality and provide recommendations for more effective 

co-creation of guest experience, optimization of operational and strategic 

processes, and possibilities of data sharing leading towards smarter and 

more resilient hospitality industry. 
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Školiteľ 17. doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. 

Téma práce Transfer vedomostí ako súčasť inteligentného spravovania cieľových 

miest cestovného ruchu 

Cieľ práce Cieľom práce je s využitím sieťového prístupu preskúmať postavenie a roly 

zainteresovaných subjektov v transfere vedomostí v cieľovom mieste. 

Anotácia  Inteligentné spravovanie cieľových miest cestovného ruchu zahŕňa procesy 

a štruktúry zohľadňujúce sieť zainteresovaných subjektov a zameriava sa 

na rozhodovanie založené na dostupných údajoch s cieľom tvorby 

vedomostí. Konkurencieschopné cieľové miesta cestovného ruchu sú tie, 

v ktorých sa subjekty zainteresované na ich rozvoji delia vzájomne o tieto 

vedomosti. Takáto sieť subjektov predstavuje základný predpoklad na 

šírenie inovácií a zvyšuje úroveň spolupráce v cieľovom mieste. Roly 

jednotlivých zainteresovaných subjektov v transfere vedomostí nie sú 

zatiaľ v teórii a praxi dostatočne preskúmané. Predpokladaným výsledkom 

práce je na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych metód skúmania 

rozšíriť poznatky o postavení subjektov v komplexnej sieti cieľového 

miesta a poskytnúť odporúčania pre efektívnejší transfer vedomostí 

s cieľom inteligentnejšieho a odolnejšieho rozvoja cieľových miest 

cestovného ruchu. 

Nadväznosť na výskumnú prioritu: Udržateľný, zodpovedný a inteligentný 

rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa meniacom prostredí. 

Nadväznosť na výskumný projekt: 1/0136/23 Od odolnosti k udržateľnosti: 

vplyv údajov na udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného 

ruchu 

 

Supervisor doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. 

Title Knowledge transfer as a part of smart tourism destination governance 

Aim The aim of the dissertation thesis is to examine the position and roles of 

destination stakeholders in knowledge transfer in a tourism destination with 

help of network approach. 

Annotation Smart tourism destination governance includes processes and structures 

that take into account networks of stakeholders and focuses on decision-

making based on available data with the aim of creating knowledge. 

Competitive tourism destinations are those in which destination 

stakeholders share knowledge among each other. Such a network of 

stakeholders represents a basic prerequisite for the diffusion of innovations 

and increases the level of cooperation in a destination. The roles of 

individual stakeholders in the knowledge transfer has been so far under-

researched in the theory and practice. The expected result of the dissertation 

thesis is, based on quantitative and qualitative research methods, to broaden 

the knowledge about the position of subjects in the complex destination 

network and to provide recommendations for a more effective knowledge 

transfer leading to smarter and more resilient destination development. 
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Školiteľ 18. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Téma práce Nové stratégie rozvoja kultúrneho cestovného ruchu v post-

pandemickom období 

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce je komplexne preskúmať predpoklady rozvoja 

kultúrneho cestovného ruchu z hľadiska dopytu aj ponuky a formulovať 

nové stratégie rozvoja s ohľadom na posilnenie sociálnej inklúzie 

miestnych obyvateľov a odolnosti cieľových miest. 

Anotácia  Pôvodné výskumy sa koncentrovali na ekonomické vplyvy rozvoja 

kultúrneho cestovného ruchu. V súčasnom období sa výskum koncentruje 

viac na sociálne a kultúrne dimenzie kultúrneho cestovného ruchu. 

Prilákanie kultúrnych návštevníkov sa stalo spoločnou stratégiou pre štáty 

a regióny, ktoré sa snažia zachovať tradičné kultúry, rozvíjať nové kultúrne 

zdroje a vytvárať kultúrny imidž. Výskum kultúrneho cestovného ruchu sa 

preto sústreďuje na kvalitatívny charakter zážitku a vplyv kultúrneho 

cestovného ruchu z pohľadu návštevníkov aj cieľových miest. 

Pri obnove by mestá a regióny mohli považovať kultúru a kreatívne 

odvetvia, ako aj účasť na kultúrnom cestovnom ruchu za hnaciu silu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia. Pandémia poskytla mnohým 

komunitám, či už metropolitným oblastiam alebo vidieckym regiónom, 

príležitosť prehodnotiť svoje modely rastu tak, aby boli inkluzívnejšie 

a udržateľnejšie. V mnohých mestách a regiónoch sa špecializácie 

v kultúrnych a kreatívnych odvetviach vyvíjajú a využívajú sa na riešenie 

konkurenčných a spoločenských výziev, pričom podporujú odolnosť, 

vytváranie zručností a prosociálne zmeny správania. Stratégie obnovy 

môžu využiť úlohu kultúry s cieľom pomôcť vybudovať miestne kapacity, 

riešiť vylúčenie a prispieť k blahobytu a zdraviu. Cieľové miesta majú 

príležitosť prehodnotiť modely rastu, ktoré sa odkláňajú od nadmerného 

cestovného ruchu smerom k udržateľnému kultúrnemu cestovnému ruchu, 

ktorý podporuje vzájomné inovácie medzi kultúrou a kreatívnymi 

odvetviami a inými sektormi. 

Nadväznosť na výskumnú prioritu: Udržateľný, zodpovedný a inteligentný 

rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa meniacom prostredí. 

Nadväznosť na výskumný projekt: 1/0360/23 Cestovný ruch novej 

generácie – zodpovedný a konkurencieschopný rozvoj cieľových miest na 

Slovensku v post-COVID ére 

 

Supervisor prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Title New Strategies of cultural Tourism development in Post-pandemic Era 

Aim The research focus of the dissertation thesis is to research in complexity 

pre-conditions of cultural tourism development from the demand and 

supply side perspective and to formulate new strategies of development 
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based on strengthening the social inclusion of local residents and 

destination resilience. 

Annotation The early research focus was on the economic impact of cultural tourism. 

In recent years, however, these tourists have increasingly aroused research 

interest because of the social and cultural dimensions of cultural tourism. 

Attracting cultural tourists has become a common strategy for countries and 

regions seeking to conserve traditional cultures, develop new cultural 

resources, and create a cultural image. Much cultural tourism research 

today, therefore, concentrates on the qualitative nature of the experience 

and the impact of cultural tourism, both for the tourists themselves and for 

the places and people they visit. 

In the recovery, cities and regions could consider cultural and creative 

sectors as well as cultural participation as a driver of both economic and 

social impact in their own right and throughout the economy. COVID-19 

is providing many communities, whether metropolitan areas or rural 

regions, an opportunity to reconsider their growth models to be more 

inclusive and sustainable. In many cities and regions, specializations in the 

cultural and creative sectors are evolving, and being used to tackle 

competitive and societal challenges from new angles, favouring resilience, 

skills creation, and prosocial behavioral changes. Recovery strategies can 

capitalize on the role of culture to help build local capabilities, address 

exclusion and contribute to well-being and health. There is also an 

opportunity for dense metropolitan areas and remote regions alike to 

reconsider growth models moving away from large-scale tourism towards 

more sustainable cultural tourism fostering cross-innovation between the 

cultural and creative sector and other sectors. 

 

Školiteľ 19. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Téma práce Spotrebiteľské správanie v cestovnom ruchu. Sú návštevníci ochotní 

platiť viac za udržateľné produkty? 

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce je komplexne preskúmať spotrebiteľské 

správanie v cestovnom ruchu v kontexte zelenej ekonomiky a  preferencie 

udržateľných služieb a produktov v cestovnom ruchu návštevníkmi. 

Výskum je orientovaný na problematiku ochoty platiť viac za udržateľné 

služby a produkty ako aj vytvorenie profilov takýchto návštevníkov na 

základe výskumu ich spotrebiteľského správania. Predpokladaným 

výstupom dizertačnej práce je formulovanie návrhov pre manažmenty 

podnikov a cieľových miest cestovného ruchu, ako aj tvorcov politík na 

všetkých úrovniach v zmysle stimulov ponuky a spotreby udržateľných 

služieb a produktov. 

Anotácia  Výraznejšia orientácia na uplatňovanie princípov udržateľného rozvoja 

mala významný vplyv na to, aby spotrebitelia zmenili svoje nákupné 

správanie. Zmenené spotrebiteľské správanie vyvolalo tlak dopytu na 
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formovanie ponuky ekologického cestovného ruchu. Návštevníci vyžadujú 

"zelené" zariadenia a zážitky a často sú ochotní za to zaplatiť viac 

v porovnaní so štandardnými službami cestovného ruchu. Akcent na 

ochranu životného prostredia stimuluje nové podnikateľské modely a má 

významný vplyv na obchodné praktiky, v rámci ktorých podniky a cieľové 

miesta cestovného ruchu iniciujú inovácie produktov a procesov cieľom 

naplniť očakávania spojené s ochranou životného prostredia. V tejto 

súvislosti sa dizertačná práca bude zaoberať nasledovným: (I) prečo je 

ťažké prinútiť ľudí, aby platili za negatívne externality; II) ako určiť ochotu 

platiť; a (III) aké segmenty návštevníkov sú ochotné platiť viac. 

Nadväznosť na výskumnú prioritu: Udržateľný, zodpovedný a inteligentný 

rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa meniacom prostredí. 

Nadväznosť na výskumný projekt: 1/0360/23 Cestovný ruch novej 

generácie – zodpovedný a konkurencieschopný rozvoj cieľových miest na 

Slovensku v post-COVID ére.  

 

Supervisor prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. 

Title Green Consumer Behaviour in Tourism.  What is the Willingness to 

Pay More? 

Aim The aim of the dissertation is to comprehensively examine consumer 

behavior in tourism in the context of the green economy and visitors' 

preference for sustainable tourism services and products. Research is 

focused on the issue of willingness to pay more for sustainable services and 

products as well as the creation of profiles of such visitors based on 

research on their consumer behavior. The expected outcome of the 

dissertation is the formulation of proposals for the management of 

enterprises and tourist destinations, as well as policymakers at all levels, in 

terms of incentives to offer and consume sustainable services and products.  

Annotation The greater focus given to sustainability issues has had a significant impact 

on consumers changing their purchasing behavior and practices. Since 

these consumers travel, it implies that the tourism industry has not escaped 

this movement which has led to the establishment of concepts such as green 

tourism, environment friendly tourism and in some cases, researchers also 

use the term green economics. Tourists are demanding ‘‘green” facilities 

and experiences and are often willing to pay for it. This greater emphasis 

on sustaining and conserving the environment has also had a significant 

impact on stimulating new business models and business practices where 

many businesses and tourism destination have started to and continue to be 

involved in changing their products and operations in order to comply with 

the greater need to conserve our environment. In this context the 

dissertation thesis will adress the following: (I) why it is difficult to get 

people to pay for negative externalities; (II) how to determine willingness 

to pay; and (III) who would be willing to pay. 
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Školiteľ 20. doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD. 

Téma práce Online komunity a ich vplyv na spotrebiteľské správanie návštevníkov 

v cestovnom ruchu 

Cieľ práce Predpokladaným výstupom dizertačnej práce sú odporúčania pre 

organizácie cestovného ruchu vo vzťahu k využitiu potenciálu online 

komunít v prospech ovplyvňovania spotrebiteľského správania 

návštevníkov v cestovnom ruchu. 

Anotácia  Rozvoj digitálnych technológií umožnil priame interakcie medzi 

jednotlivcami bez ohľadu na ich geografickú vzdialenosť a následne aj 

vznik online komunít ako sociálnych systémov, v ktorých členovia 

pravidelne interagujú v kontexte spoločných záujmov a cieľov.  

Dizertačná práca sa zaoberá identifikovaním online komunít na sociálnych 

sieťach súvisiacich s cestovaním, cieľovými miestami cestovného ruchu, 

službami cestovného ruchu a aktivitami realizovanými počas účasti na 

cestovnom ruchu doma a v zahraničí, analýzou obsahu daných online 

komunít, zisťovaním informácií o ponuke cestovného ruchu, ktoré najviac 

ovplyvňujú spotrebiteľské správanie členov skúmaných online komunít 

a preskúmaním, do akej miery organizácie cestovného ruchu využívajú 

online komunity na ovplyvňovanie spotrebiteľského správania ich členov. 

Nadväznosť na priority vedy a výskumu fakulty: Udržateľný, zodpovedný 

a inteligentný rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa meniacom 

prostredí. 

 

Supervisor doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD. 

Title Online communities and their influence on the consumer behaviour of 

visitors in the tourism industry 

Aim The expected output of the dissertation thesis are suggestions for tourism 

organizations in relation to the use of the potential of online communication 

in favour of influencing the consumer behaviour of visitors in the tourism 

industry. 

Annotation The development of digital technologies has enabled direct interactions 

between individuals, regardless of their geographical distance, and 

consequently also the emergence of online communities as social systems 

in which members regularly interact in the context of common interests and 

goals. 

The dissertation thesis deals with the identification of online communities 

on social networks related to travel, tourism destinations, tourism services 

and activities carried out while participating in tourism at home and abroad, 

studying the content of given online communities, finding out information 

about the tourism offer that has the greatest influence on consumer 

behaviour of online communities members and analysing the extent to 

which tourism organizations use online communities to influence the 

consumer behaviour of their members. 
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Školiteľ 21. doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD. 

Téma práce Význam dát pre zabezpečenie odolnosti a konkurencieschopnosti 

cestovných kancelárií 

Cieľ práce Predpokladaným výstupom dizertačnej práce je návrh odporúčaní pre 

cestovné kancelárie na efektívne využívanie údajov v kontexte 

zabezpečenia ich odolnosti a zlepšenia ich konkurencieschopnosti na trhu. 

Anotácia  Cestovné kancelárie sú dôležitým sprostredkovateľom na trhu cestovného 

ruchu. Svoju pozíciu ustáli aj napriek technologickému pokroku a zmenám 

v dopyte, ktoré sa prejavili masívnym rastom predaja jednotlivých služieb 

i komplexných produktov cestovného ruchu cez internet. V súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19 cestovné kancelárie čelili 

najturbulentnejšej ére, ktorá viac ako kedykoľvek predtým akcentovala 

potrebu včasných a úplných informácií ako podmienky absorbovania 

negatívnych zmien. Nedostatok dát komplikuje rozhodovanie a plánovanie 

podnikov, a tým ohrozuje aj ich odolnosť a konkurencieschopnosť. 

Dizertačná práca sa zaoberá skúmaním súčasného stavu využívania 

heterogénnych údajov cestovnými kanceláriami na Slovensku 

a v zahraničí. Analyzuje dopyt cestovných kancelárií po údajoch, 

absorpčnú kapacitu cestovných kancelárií triediť a aplikovať relevantné 

údaje, ako aj vplyv údajov na odolnosť a konkurencieschopnosť 

cestovných kancelárií. 

Nadväznosť na priority vedy a výskumu fakulty: Udržateľný, zodpovedný 

a inteligentný rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa meniacom 

prostredí. 

Nadväznosť na projekt: VEGA 1/0136/23 Od odolnosti k udržateľnosti: 

vplyv údajov na udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného 

ruchu. 

 

Supervisor doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD. 

Title The importance of data for ensuring the resilience and competitiveness 

of tour operators 

Aim The expected output of the dissertation thesis is a proposal of 

recommendations for tour operators for the effective use of data in the 

context of ensuring their resilience and improving their competitiveness on 

the market. 

Annotation Tour operators are an important intermediary in the tourism market. They 

have maintained their position despite technological progress and changes 

in demand, which were manifested by massive growth in sales of individual 

services and complex tourism products via the Internet. In connection with 

the COVID-19 pandemic, tour operators challenged the most turbulent era, 

which more than ever have emphasized the need for appropriate and 

extensive information as a condition for absorbing negative changes. The 
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lack of data complicates the decision-making and planning of businesses, 

and thereby threatens their resilience and competitiveness. 

The dissertation thesis deals with the investigation of the current state of 

use of heterogeneous data by tour operators in Slovakia and abroad. It 

analyses tour operators' demand for data, their absorptive capacity to sort 

and apply relevant data, as well as the impact of data on the resilience and 

competitiveness of tour operators. 

 

Školiteľ 22. doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. 

Téma práce Konkurencieschopnosť slovenských historických hotelov na 

medzinárodnom trhu cestovného ruchu 

Anotácia  Historické hotely sú prevádzkované v historických budovách, kaštieľoch, 

zámkoch a kúriách. Ich výnimočnosť nie je len v ich historickom pôvode, 

ale najmä v jedinečnosti poskytovaných služieb a osobnému prístupu ku 

každému zákazníkovi. Ponúkajú kvalitný a originálny produkt, ktorý 

spočíva v unikátnej kombinácii zážitku z kultúry a historickej atmosféry 

a zároveň ubytovacích služieb, poskytovaný na vysokej úrovni 

zodpovedajúci tým najvyšším štandardom. Slovenské historické hotely 

oslovujú klientov na Slovensku aj v zahraničí a majú potenciál uspieť 

v medzinárodnej konkurencii. Podstatou konkurencieschopnosti 

historických hotelov je prijať a rozvíjať prístup zameraný na budovanie 

a udržanie konkurenčnej výhody. Predpokladaným výsledkom je 

identifikácia konkurencieschopnosti slovenských historických hotelov na 

medzinárodnom trhu cestovného ruchu, faktorov, ktoré ju ovplyvňujú 

a návrh odporúčaní pre skvalitnenie služieb ponúkaných historickými 

hotelmi v kontexte medzinárodnej konkurencie. 

Práca nadväzuje na výskumnú prioritu „Udržateľný, zodpovedný 

a inteligentný rozvoj cestovného ruchu v dynamicky sa meniacom 

prostredí“. Práca nadväzuje konkrétne na výskumný projekt VEGA 

1/0136/23 „Od odolnosti k udržateľnosti : vplyv údajov na udržateľný 

a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu“. 

 

Supervisor doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. 

Title Competitiveness of Slovak Historical Hotels on the International 

Tourism Market 

Annotation Historical hotels are operated in historical buildings, manor houses, castles 

and mansions. Their uniqueness lies not only in their historical origin, but 

mainly in the uniqueness of the services provided and the personal 

approach to each customer. They offer a high quality and original product, 

which consists in a unique combination of cultural and historical 

experience and accommodation services, provided at a high level 

corresponding to the highest standards. Slovak historical hotels appeal to 

clients in Slovakia and abroad and have the potential to succeed in 
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international competition. The essence of competitiveness of historic hotels 

is to adopt and develop an approach aimed at building and maintaining 

a competitive advantage. The anticipated outcome is the identification of 

the competitiveness of Slovak historical hotels in the international tourism 

market, the factors that influence it and the proposal of recommendations 

for improving the quality of services offered by historical hotels in the 

context of international competition. 

The thesis is related to the research priority "Sustainable, responsible and 

intelligent development of tourism in a dynamically changing 

environment". Specifically, the thesis is related to the research project 

VEGA 1/0136/23 "From resilience to sustainability: the impact of data on 

sustainable and competitive tourism development". 

 

Školiteľ 23. doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. 

Téma práce Determinanty spokojnosti hostí v historických hoteloch 

v konkurenčnom prostredí cestovného ruchu 

Anotácia  Poskytovanie kvalitných služieb a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov sú 

základné faktory zvyšujúce výkonnosť hotela. V dnešnom globálnom 

prostredí je cieľom uspokojiť potreby zákazníka lepšie ako konkurencia 

základom dlhodobej prosperity podnikov. Historické hotely predstavujú 

jedinečné ubytovacie zariadenia, ktoré ponúkajú kvalitný, originálny 

a unikátny produkt na vysokej úrovni zodpovedajúcej najvyšším 

štandardom. Je veľmi dôležité spoznať faktory ovplyvňujúce spokojnosť 

hostí, keďže spokojnosť hostí so službami je základom úspechu na 

konkurenčnom trhu cestovného ruchu. Dôležité je zisťovať spätnú väzbu 

hostí cez všetky dostupné kanály. Predpokladaným výsledkom je 

identifikácia faktorov ovplyvňujúcich spokojnosť hostí v historických 

hoteloch, určenie ich váhy a návrh zabezpečenia konkurenčnej výhody 

a dlhodobej prosperity historických hotelov. 
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unique product of the highest standards. It is very important to know the 

factors influencing guest satisfaction, as guest satisfaction with service is 

the basis for success in the competitive tourism market. It is important to 

gather guest feedback through all available channels. The expected 

outcome is to identify the factors influencing guest satisfaction in historic 

hotels, determine their weights, and design a proposal to ensure the 

competitive advantage and long-term prosperity of historic hotels.  
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