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Školiteľ 1. doc. Ing. Denisa Malá, PhD. 

Téma práce Behaviorálne aspekty kultúry kvality v podniku a ich meranie 

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce je vytvorenie návrhu metrík merania základných pilierov 

behaviorálnej kultúry kvality, ktoré poskytujú priestor na zvyšovanie výkonov 

zamestnancov a zmenu kultúry v podniku. Ide o definovanie jednotlivých 

ukazovateľov a stanovenie jednotiek, v ktorých sa budú ukazovatele kvantifikovať 

a určenie zdrojov, z ktorých budú podniky čerpať informácie pre ich 

kvantifikovanie.  

Anotácia Manažérstvo kvality tvorí súčasť riadenia podniku, ktorého cieľom je 

optimalizácia podnikových procesov so zohľadnením disponibilných zdrojov, 

očakávanej konečnej kvality produktu a predpokladaného ďalšieho zlepšovania 

podniku. Postupne sa začína vytvárať kultúra kvality. Ide o vytvorenie takej 

kultúry, v ktorej sa kvalita stáva neoddeliteľnou súčasťou všetkých činností 

zamestnanca, kde je kvalita ich vlastnou hodnotou, a viac ako len dodržiavaním 

štandardov a pravidiel. V súčasnosti pri trvalom zlepšovaní kvality v podniku nie 

sú definované systematické metódy na identifikáciu a meranie správania sa 

zamestnancov. Iniciatívy zavádzania a zlepšovania kvality zlyhávajú na 

predpoklade, že zamestnanci automaticky zmenia svoje správanie na základe 

novonavrhnutých procesov kvality. Behaviorálna stránka správania zamestnanca 

takto nefunguje. Dizertačná práca sa venuje tvorbe návrhu metrík merania úrovne 

behaviorálnej kultúry kvality podniku. Cieľom práce je definovanie jednotlivých 

ukazovateľov, stanovenie jednotiek, v ktorých sa budú ukazovatele kvantifikovať 

a určenie zdrojov, z ktorých budú podniky čerpať informácie pre ich 

kvantifikovanie. Ide o vytvorenie návrhu metrík merania základných pilierov 

behaviorálnej kultúry kvality, ktoré poskytujú priestor na zvyšovanie výkonov 

zamestnancov a zmenu kultúry v podniku. Prínosom dizertačnej práce bude návrh 

konkrétnych ukazovateľov, tak aby tvorili neoddeliteľnú súčasť informačného 

systému podniku a tým zabezpečili podklad pre správne rozhodovanie a trvalé 

zlepšovanie kvality a zaistili, aby sa podnik presunul z prostredia kvality 

založeného na pravidlách, normách  a štandardoch na skutočnú kultúru kvality.  

 

Supervisor doc. Ing. Denisa Malá, PhD. 

Title Behavioral aspects of creating quality culture in an enterprise 

Objective The main objective of the thesis is to propose metrics for assessing the basic pillars 

of behavioral quality culture, which provide a platform for increasing employee 

performance, and changing culture in an enterprise. This means defining the 

individual indicators, and determine the measuring units which will quantify these 

indicators, as well as to define allocation of resources which the enterprises will 

draw the relevant information from. 

Annotation Quality management forms an essential part of enterprise management, the role of 

which is to optimize corporate processes while taking account of available 

resources, the expected final quality of a product, and the anticipated development 

of the enterprise. Quality culture begins to gradually form in an enterprise; 
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representing such culture for which quality becomes an inseparable part of all 

activities the individual employees perform, where quality becomes an integral 

individual value of each employee, and where it stands for more than only mere 

compliance with standards and rules. At current continuous improvement in 

enterprises, the systematic methods enabling identification and/or change in 

employee behavior are not defined. The initiatives of implementing and improving 

quality fail on an assumption that employees automatically change their behavior 

on the basis of the newly proposed quality processes. However, the behavior of 

employees, does not work like this. The dissertation thesis deals with proposing 

metrics that would assess the level of quality culture in an enterprise. The main 

objective of the thesis is to define the individual indicators, and determine the 

measuring units which will quantify these indicators, as well as to define allocation 

of resources which the enterprises will draw the relevant information from. This 

means proposing metrics for assessing the basic pillars of behavioral quality 

culture, which provide a platform for increasing employee performance, and 

changing culture in an enterprise. The practical contribution of the thesis should be 

seen in proposing the specific indicators in such way that they form an inseparable 

part of the information system of an enterprise, and thus ensure the foundation for 

the right decision making and continuous improvement of quality, as well as 

transformation of the enterprise from the rule and standard-based workplace to the 

one characterized by genuine quality culture. 

 

Školiteľ 2. doc. Ing. Martina Minárová, PhD. 

Téma práce Budovaním kultúry dôvery k udržateľnej budúcnosti podnikov  

Cieľ práce Hlavným vedeckým cieľom dizertačnej  práce je objasniť, pochopiť 

a zosumarizovať dostupné poznatky o fenoméne dôvery z pohľadu viacerých 

koncepcií. Preskúmať kultúru dôvery s dôrazom na hodnoty manažérov v podniku. 

Analyzovať spôsoby správania sa manažérov pri budovaní dôvery s prepojením na 

ich etické správanie a úroveň emocionálnej inteligencie. Na základe 

kvantitatívneho, ale i kvalitatívneho výskumu identifikovať kompetentnosť 

manažérov tvoriť, rozvíjať, šíriť a obnovovať dôveru s vybranými 

zainteresovanými stranami v podniku. Vytvoriť odporúčania pre vytvorenie 

a udržanie kultúry dôvery, ktorá bude založená predovšetkým na humánnom 

správaní, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a zodpovednom konaní.  

Anotácia Kultúra dôvery ako prvok podnikovej kultúry je systém noriem a hodnôt, ktoré 

vymedzujú prejavovanie dôvery a zovšeobecňujú dlhodobé skúsenosti ľudí, ktoré 

s dôverou v danom podniku majú. Manažéri sú reprezentanti systému a musia byť 

pre ostatných príkladom transparentnosti, dôveryhodnosti a pravdivosti. Dôvera je 

elementárnym faktorom, ktorý ovplyvňuje  interpersonálne vzťahy. Úzko súvisí 

s lojalitou zamestnancov k podniku, v ktorom pracujú. Súvisí aj so spokojnosťou 

zamestnancov, fluktuáciou, práceneschopnosťou, stotožnením sa zamestnancov 

s hodnotovým systémom organizácie, jej víziou a dlhodobou stratégiou. Dizertačná 

práca skúma kultúru dôvery medzi zamestnancami v podnikoch na Slovensku, 
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ktorá nie je len otázkou racionálneho a vedomého správania, ale i emocionálneho 

vzťahu. Výsledkom budú možnosti zvýšenia, respektíve obnovenia dôvery 

zamestnancov. Kultúra dôvery v podnikoch sa upevní, ak budú prevládať pozitívne 

skúsenosti s dávaním a prijímaním dôvery v rôznych oblastiach života podniku.  

 

Supervisor doc. Ing. Martina Minárová, PhD. 

Title Building a trust culture for a sustainable future for enterprises 

Objective The main scientific goal of the dissertation thesis is to clarify, understand and 

summarize the available knowledge about the phenomenon of trust from the 

perspective of several concepts. It is also to explore a trust culture with an 

emphasis on the values of managers in the company, then analyze the ways in 

which managers behave in building trust with a link to their ethical behavior and 

level of emotional intelligence. Based on quantitative as well as qualitative 

research identify competence of managers to create, develop, spread and restore 

trust with selected stakeholders in the company. The goal of the dissertation thesis 

is also to make recommendations for creating and maintaining the trust culture 

based primarily on humane behavior, respect for human dignity and responsible 

behavior. 

Annotation A trust culture as an element of corporate culture is a system of norms and values 

that define the expression of trust and generalize the long-term trust experiences of 

people in given company. Managers are representatives of the system and they 

have to be an example of transparency, credibility and truthfulness to others. Trust 

is an elementary factor that affects interpersonal relationships. It is closely related 

to the loyalty of employees to the company they work in. It is also related to 

employee satisfaction, fluctuation, incapacity for work, identification of employees 

with the value system of the organization, its vision and even long-term strategy. 

The dissertation thesis examines the trust culture between employees in companies 

in Slovakia, which is not only a question of rational and conscious behavior but 

also an emotional relationship. The result will be opportunities to increase and 

restore employees trust. A trust culture in companies will be strengthened if 

positive experiences of giving and receiving trust in different areas of company 

life. 

 

Školiteľ 3. doc. Ing. Martina Minárová, PhD. 

Téma práce Rozvoj ľudského kapitálu cestou podnikového dobrovoľníctva  

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce je na základe analýzy podnikového dobrovoľníctva na 

Slovensku, poskytnúť čo možno najkomplexnejší pohľad na fenomén 

dobrovoľníctva na Slovensku. Zámerom je sústrediť čo najviac dostupných 

informácií, údajov a zdrojov o dobrovoľníctve a jeho rôznych aspektoch. Zámerom 

je aj identifikovať a definovať významné aj okrajové bariéry aplikácie a rozvoja 

zamestnaneckého dobrovoľníctva v slovenských podnikoch v podnikateľskej sfére 

a podnietiť diskusie o úprave podmienok pre podporu tejto oblasti, vyplývajúcich 

zo súčasného legislatívneho rámca. Na základe toho navrhnúť možnosti 
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implementácie podnikového dobrovoľníctva ako neoddeliteľnej súčasti 

motivačného systému podniku a tým podporiť rozvoj zamestnancov, podniku, 

regiónu, ale aj ostatných zainteresovaných strán.  

Anotácia Dobrovoľníctvo už dávno nepatrí len do charitatívnej sféry- pomoc dobrovoľníkov 

dnes využívajú aj rôzne štátne organizácie, združenia, kluby ale aj súkromné 

firmy. Predstavuje spôsob pozitívnej motivácie zamestnancov, spôsob 

nadobudnutia skúsenosti, vedomosti, pracovných návykov ako aj možnosť 

sebarealizácie zamestnancov. Práca sa zaoberá  problematikou dobrovoľníctva na 

Slovensku, jeho výskytom, znakmi, formami, metodikou, aplikáciou ale aj 

legislatívnym rámcom, ktorý danú problematiku ohraničuje. Výskumná časť práce 

sa zameria na súčasný stav podnikového dobrovoľníctva v slovenských podnikoch, 

metodiku práce s dobrovoľníkmi,  využitie ich potenciálu, zlepšenie pracovnej 

morálky, pokrok samotného dobrovoľníka/dobrovoľníčky a komunity, v ktorej 

pôsobí, čo vedie k zlepšeniu celej spoločnosti ako celku. Návrhová časť bude 

obsahovať návrh modelu zavedenia dobrovoľníckeho programu do systému 

podniku, jeho teoretické aj praktické východiská. 

 

Supervisor doc. Ing. Martina Minárová, PhD. 

Title Developing of human capital through corporate volunteering  

Objective The aim of this dissertation is to provide the fullest possible insight into the 

phenomenon of volunteering in Slovakia based on the analysis of corporate 

volunteering in Slovakia. The aim is to concentrate as much information, data and 

resources as possible on volunteering and its various aspects. The aim is to identify 

and define both significant and marginal barriers to the application and 

development of employee volunteering in Slovak enterprises in the business sphere 

and to stimulate discussions on the adaptation of the conditions for support of this 

area arising from the current legislative framework. On this basis is the next aim to 

propose ways for implementation of corporate volunteerism as an integral part of 

the company's motivational system and by this way to support the development of 

employees, businesses, the region, but also other stakeholders.  

Annotation Volunteering is no more just a charity. Nowadays, various state organizations, 

associations, clubs and also private companies use the help of volunteers. It 

represents a way of positive motivation of employees, a way of gaining 

experience, knowledge, working habits as well as the possibilities of self-

realization of employees. The thesis deals with the issue of volunteering in 

Slovakia, its occurrence, features, forms, methodology, application, but also the 

legislative framework that delimits this issue. The research part of the work will 

focus on the current state of corporate volunteering in the companies of Slovak 

republic, methodology of working with volunteers, exploiting their potential, 

improving work ethics, progress of the volunteer and the community in which he 

or she works, which leads to improvement of society at all. The design part will 

include a creating of model of introducing a volunteer program into the system of 

companies and also its theoretical and practical starting points. 
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Školiteľ 4. doc. Ing. Martina Minárová, PhD. 

Téma práce Happiness manažment ako nový prístup  v starostlivosti o zamestnancov 

Cieľ práce Hlavným vedeckým cieľom dizertačnej práce je zosumarizovať dostupné poznatky 

o happiness manažmente, preskúmať oblasť práce ako i aktuálnu podobu práce 

happiness manažérov v slovenských podnikoch, analyzovať ich vplyv na vzťahy, 

komunikáciu medzi zamestnancami a budovanie dôvery v podniku. Na základe 

kvantitatívneho ale i kvalitatívneho výskumu identifikovať oblasti, v ktorých môže 

happiness manažment viesť k zlepšeniu celkovej starostlivosti o zamestnancov 

a vytvoriť odporúčania pre budúce možnosti práce happiness manažérov. 

Anotácia Človek v pracovnom prostredí je to najväčšie bohatstvo , aké podnik môže mať. 

Nezávisle na veľkosti a type podniku, by sa mala venovať adekvátna pozornosť 

riadeniu ľudských zdrojov. Tak ako v bežnom živote, tak aj v pracovnom, je 

potrebné zohľadňovať jedinečnosť každého zamestnanca a venovať sa potrebám, 

ktoré ho vedú k tomu, aby vstupoval do každodenných činností podniku, zaujal 

určitý postoj a emocionálne sa v nich angažoval. Dizertačná práca sa zaoberá 

happines manažmentom, ktorý sa objavuje ako nový prístup v celkovej 

starostlivosti o zamestnancov. Definuje pracovnú pozíciu happiness manažéra  

podniku, jeho pracovné úlohy, nástroje, ktoré využíva v práci a ktorými dokáže 

významne  ovplyvniť celý chod podniku. Na základe teoretických východísk 

a výsledkov primárneho výskumu vytvoriť jednotný systém a popis práce pre 

happiness  manažéra, ktorý významnou mierou dokáže zvýšiť pracovné nasadenie 

zamestnanca, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na celkovom fungovaní podniku.  

 

Supervisor doc. Ing. Martina Minárová, PhD. 

Title Happiness management as a new approach in employee care 

Objective The main scientific objective of the dissertation thesis is to summarize available 

knowledge about happiness management, to explore the area of work and the 

current form of happiness managers in companies of Slovak republic, also to 

analyze their impact on relationships and communication among the employees as 

well as trust building in the company. On the basis of qualitative and quantitative 

research, identify areas in which happiness management can lead to an 

improvement of overall employee care and make recommendations for future 

possibilities of happiness manager work. 

Annotation Human in the working environment is the greatest treasure that enterprise can 

have. Independently of the size or a type of enterprise, adequate attention should 

be paid to human resources management. As in everyday life also in work life, it is 

necessary to take into account the uniqueness of each employee and to address the 

needs that lead him or her to enter the day-to-day activities of the enterprise, to 

take a certain attitude and to be emotionally involved in those activities. The 

dissertation thesis deals with happiness management, which appears as a new 

approach to the overall care of employees. It defines the job position of the 

happiness manager in the enterprise, his work tasks, the tools happiness manager 
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uses at work and by which he can significantly influence the whole running of the 

enterprise. Based on the theoretical background and the results of primary 

research, the aim is to create a unified system and job description of happiness 

manager, who can significantly increase the work commitment of employees, 

which will be ultimately reflected in the overall operation of the company. 

Školiteľ 5. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. 

Téma práce Spoločenská zodpovednosť v riadení dodávateľských reťazcov 

Cieľ práce a 

anotácia 

Podnikateľské subjekty v súčasnosti si musia uvedomiť, že kľúčovým faktorom 

ich úspechu je zodpovedné a udržateľné správanie.  Musia sa správať tak, aby 

prispeli k celkovému blahobytu spoločnosti aj celej planéty. Svoju pozíciu by si 

mali budovať na princípoch transparentnosti a integrovaného prístupu, 

udržateľných produktoch a na aktívnej spolupráci so všetkými záujmovými 

skupinami, osobitne dodávateľmi a odberateľmi. Rešpektovanie princípov 

zodpovedného podnikania je pre MaSP často predpokladom pre ich začlenenie do 

dodávateľského reťazca a nadviazanie spolupráce s dominantným podnikom. 

V našich podmienkach však malé a stredné podniky majú často obmedzené 

možnosti a schopnosti takéto požiadavky splniť. Zámerom dizertačnej práce je 

analyzovať a vyhodnotiť súčasný stav v aplikácii princípov zodpovedného 

podnikania v  riadení dodávateľských reťazcov vo vybranom odvetví na 

Slovensku. Zhodnotiť prínosy a riziká takéhoto správania. Identifikovať hlavné 

bariéry implementácie princípov SZP v riadení dodávateľských reťazcov 

a navrhnúť spôsoby ich eliminácie. Predpokladaným výstupom je návrh systému 

riadenia zodpovedných dodávateľských reťazcov a postupu jeho implementácie do 

praxe MaSP. 

 

Supervisor prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. 

Title Social responsibility in the supply chain management 

Objective 

and 

Annotation 

The key factor in success of businesses today is the responsible and sustainable 

behavior. Its position should be built on the principles of transparency and 

integrated approach, on sustainable products and active cooperation with all 

stakeholders, especially suppliers and customers. Respect for the CSR principles of 

responsible business for SME is often a prerequisite for integration into the supply 

chain and for establishing cooperation with the dominant business. In our area, 

however, SMEs often have limited possibilities and capabilities to meet such 

requirements. 

The aim of the thesis is to analyze and evaluate the present state in the application 

of the CSR principles of corporate responsibility in the supply chains management 

in selected sector in Slovakia. To evaluate benefits and risks of such behavior. To 

identify the main barriers to implementation of CSR principles in the management 

of supply chains and to suggest ways of elimination this barriers. The expected 

outcome is to design the system of the responsible supply chain management and 

the process of its implementation in practice of SMEs. 
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Školiteľ 6. prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. 

Téma práce Faktory úspešnosti pri zakladaní malých a stredných podnikov 

Cieľ práce a 

anotácia 

Začínajúci podnikatelia sa na Slovensku stretávajú s množstvom prekážok. 

Vedeckým cieľom  dizertačnej práce je na základe komplexného zmapovania stavu 

podnikateľského prostredia, identifikovať kľúčové akceleračné a retardačné 

faktory, ktoré majú rozhodujúci vplyv pri zakladaní malých a stredných podnikov 

(MSP) a  predurčujú ich ďalšiu životaschopnosť, rozvoj a konkurencieschopnosť. 

Mapovanie riešenej problematiky bude realizované prostredníctvom empirického 

prieskumu v slovenských MSP, prostredníctvom ktorého budú oslovené 

prosperujúce, neprosperujúce ako aj skrachované podniky. Z dosiahnutých zistení 

budú formulované predpoklady zvyšovania úspešnosti podnikania vo fáze 

zakladania MSP-ov. Dizertačná práca bude mať zodpovedajúci vedecký charakter, 

s možnosťou využitia jej výsledkov na úrovni podnikov i štátu, a to z hľadiska 

podpory a udržateľnosti MSP na Slovensku. 

 

Supervisor prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. 

Title Factors of success by setting-up of small and medium enterprises 

Objective 

and 

Annotation 

Starting entrepreneurs in Slovakia are meeting with number of barrier. The 

scientific aim of the dissertation is based on a comprehensive mapping of the state 

of the business environment to identify the key acceleration and retardation factors 

that have a decisive impact on the setting-up of small and medium enterprises 

(SMEs) and predetermine their further viability, development and competitiveness. 

The investigation of the solving issue will be carried out through an empirical 

survey in Slovak SMEs through which prosperous, non-prosperous and bankrupt 

businesses will be addressed. From the obtained results, the preconditions for 

increasing the success of entrepreneurship in the phase of setting up of SMEs will 

be formulated. The dissertation thesis will have an adequate scientific accent with 

the possibility to applicate its results at the company and state level, too, from the 

point of support and sustainability of Slovak SMEs. 

 

Školiteľ 7. doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD. 

Téma práce Špecifiká manažérskej práce v organizáciách poskytujúcich zdravotnú 

starostlivosť 

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce je analýzou teoretických prístupov k základným 

procesom manažmentu vymedziť atribúty manažérskej práce a jej špecifiká 

v organizáciách poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, vo výberovom súbore 

slovenských organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť analyzovať 

manažérske pracovné pozície a identifikovať kritické atribúty manažérskej práce 

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Anotácia Organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť sa vo svojej činnosti 

a obsadzovaní manažérskych pracovných pozícií musí riadiť legislatívnymi 

požiadavkami. Špecifiká manažérskej práce v organizáciách, kde hlavným 

procesom je poskytovanie ambulantnej a lôžkovej zdravotnej starostlivosti, si 
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najmä v kritických obdobiach vyžadujú nároky na manažérov, ktoré nie sú 

zohľadnené v legislatívnych požiadavkách. Dizertačná práca analyzuje tieto 

špecifiká a v návrhu vymedzuje kritické atribúty pre manažérsku prácu pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

 

Supervisor doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD. 

Title Specifics of managerial work in organizations providing health care 

Objective The main objective of the dissertation thesis is to analyze theoretical approaches to 

management processes for defying the attributes of managerial work and its 

specifics in organizations providing health care, to analyze managerial positions in 

a sample of Slovak organizations providing health care and to identify critical 

attributes of managerial work in organization providing health care. 

Annotation Healthcare organizations shall comply with legislative requirements in their 

activities and in filling managerial positions. The specifics of managerial work in 

organizations where the main process is the provision of outpatient and inpatient 

health care, especially in critical periods, require demands on managers that are not 

taken into account in legislative requirements. The dissertation thesis analyzes 

these specifics and defines the critical attributes for managerial work in the 

healthcare organization. 

 

Školiteľ 8. doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD. 

Téma práce Udržateľnosť certifikovaných manažérskych systémov 

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce je vo výberovom súbore stredných a veľkých podnikov 

s certifikovaným manažérskym systémom podľa jedného alebo viacerých 

štandardov vydaných Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu, 

identifikovať faktory udržateľnosti certifikovaných manažérskych systémov, určiť 

významnosť jednotlivých faktorov a posúdiť rozsah ich skutočného alebo 

potenciálneho dopadu na udržateľnosť certifikovaných manažérskych systémov. 

Anotácia Dizertačná práca sa zaoberá problematikou udržateľnosti certifikovaných 

manažérskych systémov v stredných a veľkých podnikoch. Základným 

metodologickým nástrojom bude sociologické dopytovanie dotazníkom vo 

výberovom súbore podnikov a respondentmi budú manažéri pre dané certifikované 

manažérske systémy. Výberovým kritériom pre zaradenie podniku do výberového 

súboru bude existencia aspoň jedného certifikátu podľa štandardu ISO a z hľadiska 

času musí byť tento manažérsky systém funkčný minimálne jeden certifikačný 

cyklus, čo predstavuje tri roky. 

 

Supervisor doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD. 

Title Sustainability of certified management systems 

Objective The main objective of the dissertation thesis is to identify sustainability factors of 

certified management systems in the sample of medium and large enterprises with 

certified management system according to one or more standards issued by the 

International Organization for Standardization, to determine the significance of 
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each sustainability factors and assess their affect.  

Annotation Dissertation thesis focuses on sustainability of certified management systems in 

the midlle-sized and large enterprises. The basic methodological tool of the 

dissertation thesis will be questionarie research carried out in a sample of 

companies and the respondents will be managers for the given certified 

management systems. The selection criterion for inclusion of the company in the 

sample will be the existence at least one ISO certificate and this management 

system must be functional at least one certification cycle, which is three years. 

 

Školiteľ 9. doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD. 

Téma práce Znižovanie obchodných a logistických rizík využívaním inteligentných 

technológií v priemyselných podnikoch pôsobiacich na zahraničných trhoch 

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce je na základe skúmania teoretických prístupov vymedziť 

množinu obchodných a logistických rizík spojených so zahraničným 

obchodovaním, identifikovať inteligentné technológie na možnú elimináciu 

obchodných a logistických rizík v zahraničnom obchode, vo výberovom súbore 

slovenských priemyselných podnikov pôsobiacich v medzinárodnom obchode 

realizovať sociologický prieskum zameraný na využívanie inteligentných 

technológií v zahraničnom obchode a vytvoriť všeobecný model nasadenia 

vybraných inteligentných technológií na elimináciu rizík v zahraničnom obchode. 

Anotácia Priemyselné podniky pôsobiace na zahraničných trhoch sú vystavené rizikám, 

ktoré sú spojené s obchodovaním a logistikou. V súčasnosti sa masívne nasadzujú 

najmä vo výrobných a logistických procesoch inteligentné technológie 

vychádzajúce z koncepcie Industry 4.0. Dizertačná práca sa zaoberá možnosťami 

ako využiť vybrané inteligentné technológie pri eliminácii obchodných 

a logistických rizík. Tieto riziká sú identifikované vo vzťahu k zahraničnému 

obchodu a preto aj výskum realizovaný v rámci riešenia dizertačnej práce musí byť 

orientovaný na priemyselné podniky pôsobiace na zahraničných trhoch. 

 

Supervisor doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD. 

Title Elimination of business and logistics risks by using intelligent technologies in 

industrial companies operating in foreign markets 

Objective The main objectives of the dissertation thesis are (1) to define the set of business 

and logistics risks associated with foreign trade coming from the literature review, 

(2) to identify intelligent technologies for the possible elimination of business and 

logistics risks in foreign trade, (3) to conduct a sociological survey focused on the 

Slovak industrial companies and utilisation of intelligent technologies in foreign 

trade and (4) to create a general model of deploying selected intelligent 

technologies to eliminate risks in foreign trade.  

Annotation Industrial companies operating in foreign markets are exposed to risks associated 

with trade and logistics. At present, intelligent technologies based on the Industry 

4.0 concept are being used extensively, especially in production and logistics 

processes. Dissertation thesis deals with the possibilities of using selected 
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intelligent technologies in the elimination of business and logistics risks. These 

risks are identified in relation to foreign trade and therefore, an empirical research 

carried out in accordance with main objectives of dissertation thesis has to be 

focused on industrial companies operating in foreign markets. 

 

Školiteľ 10. prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

Téma práce Ekonomické a manažérske faktory zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo 

Cieľ práce Cieľom riešenia dizertačnej práce je na základe analýzy teoretických prístupov 

k zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania a k budovaniu vnútorných 

systémov kvality vysokých škôl, vymedziť teoretickú množinu ekonomických 

a manažérskych faktorov kvality vo vysokom školstve, vo výberovom súbore 

slovenských vysokých škôl analyzovať stupeň vnímania týchto faktorov a určiť 

kritické faktory úspešnosti, ktoré zabezpečia súlad systémov kvality vysokých škôl 

so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

v podmienkach Slovenskej republiky. 

Anotácia Systémy kvality vysokých škôl dnes prechádzajú zásadnou transformáciou. 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo publikovala štandardy kvality 

v nadväznosti na legislatívne požiadavky. Ide o zmenu, ktorá vyvoláva rozsiahle 

organizačné inovácie v procesoch a štruktúrach univerzít. Tieto zmeny v riadení 

vysokých škôl si vyžadujú systematický prístup. Dizertačná práca prináša 

ekonomický a manažérsky pohľad na implementáciu štandardov kvality pre 

vysoké školy a vymedzuje kritické faktory úspešnosti a udržateľnosti zmien 

v zabezpečovaní kvality na slovenských vysokých školách. 

 

Supervisor prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

Title Economic and managerial aspects of quality assurance in higher education 

according to the standards of the Slovak Accreditation Agency for Higher 

Education 

Objective The aim of the dissertation thesis is to analyze theoretical approaches for quality 

assurance in higher education and for creating an internal university quality 

management systems, to define the theoretical set of economic and managerial 

quality factors in higher education, to analyze the degree of perception of these 

factors in the sample of Slovak universities and to determine critical success 

factors, which will ensure compliance of higher education quality management 

systems with the standards of the Slovak Accreditation Agency for Higher 

Education in Slovak Republic. 

Annotation Quality management systems of Slovak universities are undergoing a fundamental 

transformation. The Slovak Accreditation Agency for Higher Education published 

quality standards in connection with legislative requirements. It is a change that 

triggers extensive organizational innovation in the processes and structures of 

universities. These changes in university governance require a systematic 
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approach. The dissertation thesis provides an economic and managerial view of the 

implementation of quality standards for universities and defines the critical factors 

of success and sustainability of changes in quality assurance at Slovak universities. 

 

Školiteľ 11. prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

Téma práce Náklady na zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaných 

manažérskych systémov 

Cieľ práce a 

anotácia 

Vydaním smernice Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu v roku 2016 sa 

vytvoril spoločný základ pre integráciu manažérskych systémov označovaných ako 

nadradená štruktúra (High Level Structure), ktorá je definovaná v prílohe SL tejto 

smernice. Jej vydaním sa vytvoril predpoklad pre efektívnu integráciu viacerých 

manažérskych systémov založených na štandardoch ISO. Cieľom dizertačnej práce 

je analyzovať náklady na zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie izolovaných 

normalizovaných manažérskych systémov zavedených v organizáciách, 

komparovať ich s nákladmi na zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaných 

manažérskych systémov a navrhnúť nákladový model pre integrovaný manažérsky 

systém. 

 

Supervisor prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

Title Costs of implementing, maintaining and improving of integrated management 

systems 

Objective 

and 

Annotation 

The International Organization for Standardization published a Directive in 2016 

and it created a common basis for the integration of management systems referred 

to as the High Level Structure. It was defined in Annex SL to this Directive. Its 

release created the prerequisite for the effective integration of several management 

systems based on ISO standards. The aim of the dissertation thesis is to analyze the 

costs of implementing, maintaining and improving isolated and standardized 

management systems implemented in organizations, to compare them with the 

costs of implementing, maintaining and improving of integrated management 

systems and to design a cost model for an integrated management system. 

 

 

Schválila subkomisia študijného programu Ekonomika manažmentu podniku dňa 17. 1. 2022 

a 25. 1. 2022. 


