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 Školiteľ 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; 

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 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, 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 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 

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. 

 

 

Školiteľ 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 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 prof. Ing. Hussam Musa, PhD. 

Téma práce Vplyv jednotlivých záujmových skupín (stakeholderov) na výkonnosť 

podnikov 

Cieľ práce Cieľom bude identifikovať všeobecne najdôležitejších stakeholderov, ktorí majú 

vplyv na výkonnosť podnikov a následne hlbšie analyzovať dopady ich očakávaní a 

záujmov na konkrétnom príklade, použitím ukazovateľov merania finančnej 

výkonnosti a ďalších analytických nástrojov.   

Anotácia “Primeraná správa obchodnej spoločnosti znamená ochraňovať jej tvorivosť, 

slobodu a flexibilitu a zaisťovať jej sústavnú schopnosť vytvárať bohatstvo a 

blahobyt, na ktorom je občianska spoločnosť závislá. Správny orgán je mozgom 

firmy, kultivujúcim exekutívu k zdieľaniu hodnôt zo všetkými akcionármi a ďalšími 

zainteresovanými stranami (Ira Milstein)“. V odborných kruhoch je neustále 

aktuálna diskusia dotýkajúca sa problematiky správy a riadenia výkonnosti podniku. 

Je nesporné, že existuje súvislosť medzi záujmovými skupinami, správou 

spoločnosti a jeho finančnou výkonnosťou. Predmetom dizertačnej práce bude 

identifikácia najdôležitejších stakeholderov a následná analýza dopadov ich 

záujmov a očakávaní na výkonnosť konkrétneho podniku". Teoretická časť práce 

pojednáva o stratégii podnikov a ďalej sa sústreďuje predovšetkým na vymedzenie 

stakeholderov a určenie ich dôležitosti vo vzťahu k správe spoločnosti a jej 

výkonnosti. 

 

 

 

 

 

 



  

Supervisor prof. Ing. Hussam Musa, PhD. 

Title The impact of various stakeholders on business performance 

Objective The aim will be to identify the most important stakeholders in general, who have an 

impact on business performance, and then further analyze the impact of their 

expectations and interests on the particular example, with use of indicators to 

measure financial performance and other analysis tools. 

Annotation "Adequate management of the company is protection of its creativity, freedom and 

flexibility and ensuring its continuous ability to generate wealth 

and prosperity on which civil society depends. Board of directors is the brain of the 

company, cultivating executive directors to share the values with all shareholders 

and other stakeholders (Ira Milstein)". In professional circles, there is always 

ongoing debate on issues of governance and enterprise performance management. It 

is indisputable that exists relationship between stakeholders, management of the 

company and its financial performance. The subject of the dissertation work is to 

identify the main stakeholders and then analyze the impact of their interests and 

expectations on the performance in a particular company. The theoretical part deals 

with business strategy and further focuses primarily on the definition of stakeholders 

and determination of their importance in relation to the management of the company 

and its performance.  
 

 

Školiteľ doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. 

Téma práce Súčasné prístupy k segmentácii trhu v kontexte globálnych trendov 

v spotrebiteľskom správaní 

Cieľ práce a 

anotácia 

Spotrebiteľské správanie je dlhodobo predmetom záujmu marketingovej teórie aj 

praxe. Podniky sa snažia porozumieť nielen súčasným potrebám spotrebiteľov, ale 

najmä tomu, ako sa tieto potreby časom menia. Zámerom dizertačnej práce je 

identifikovať aktuálne globálne trendy, ktoré ovplyvňujú zodpovedné nákupné 

správanie slovenských spotrebiteľov a na základe zistení navrhnúť modifikované 

typológie spotrebiteľov vytvorené na základe vybraných kritérií. Analyzovať 

a vyhodnotiť súčasný stav v podnikoch v zohľadňovaní týchto trendov pri 

segmentácii trhu. Podnikom navrhnúť model aplikácie navrhnutých typológií pri 

plánovaní a realizácii marketingových aktivít v praxi. 

 

Supervisor doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. 

Title Current approaches to market segmentation in the context of global trends in 

consumer behavior 

Objective 

and 

Annotation 

Consumer behavior is under discussion the marketing theory and practice for a long 

time. Businesses try to understand not only the current needs of consumers, but also 

changes of needs over time. The aim of the thesis is to identify current global trends 

affecting the responsible purchasing behaviour of consumers in Slovakia. On this 

basis to suggest modified typologies of consumers created on selected criteria. To 

analyse and evaluate the current situation in the businesses in considering these 

trends in market segmentation processes. To propose a model of designed typologies 

application for planning and implementation of marketing activities in practice. 

 

 

 

 



Školiteľ doc. 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 doc. 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. 
 

 

Školiteľ doc. 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 doc. 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 doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. 

Téma práce Implementácia umelej inteligencie v CRM systémoch podnikov 

Cieľ práce Cieľom dizertačnej práce bude zistiť potreby a motívy pre integráciu umelej 

inteligencie (AI) do systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), pripravenosť 

podnikov v tejto oblasti, a určiť možné oblasti využitia. Budú skúmané reálne 

skúsenosti vybraných podnikov a pohľad ich zákazníkov s cieľom identifikovať 

prínosy a nevýhody AI integrácie v rámci CRM. Následne bude navrhnutý postup 

krokov a rámec pre úspešnú implementáciu, ktorá zabezpečí vyváženosť medzi 

personalizovaným prístupom a rešpektom k súkromiu zákazníka. 

Anotácia Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), ktorý integruje ľudí, procesy 

a technológie na to, aby maximalizoval hodnotu vzťahov so zákazníkmi, je 

v súčasnom konkurenčnom a globalizovanom prostredí nevyhnutnosťou najmä pre 

veľké a rastúce spoločnosti. Taktiež nové strategické prístupy, napr. s využitím 

umelej inteligencie (AI), sa stávajú imperatívom pre úspech inovatívnych 

spoločností. Berúc do úvahy množstvo dát, ktoré sa neustále zvyšujú s využívaním 

moderných technológií (napr. IoT aď.), a  potrebu efektívnejšie manažovať dáta o 

zákazníkoch, podniky potrebujú CRM, ktorý je schopný dolovať a analyzovať dáta 

v skutočnom čase a poskytovať ich pre rýchle a kvalifikované rozhodovanie. AI a 

CRM môžu spoločne pomôcť podnikom predpovedať zákaznícke správanie, 

pomôcť zamestnancom zvýšiť zákaznícku angažovanosť a posilniť ich udržanie. 

Posilnený CRM umožní zachovať dojem istého ľudského prvku prostredníctvom AI 

a zredukovať vnímanie a chápanie zákazníka ako neosobného objektu. V dizertačnej 

práci bude navrhnutý rámec a postup krokov, ktorý umožní podnikom odhaliť, do 

akej miery sú pripravené na integráciu AI do CRM a postup samotnej 

implementácie.  

 

Supervisor doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. 

Title Implementation of Artificial Intelligence in CRM systems of companies 

Objective The dissertation thesis will investigate the needs and motivations for artificial 

intelligence (AI) integration into customer relationship management (CRM), 

companies´ readiness and it will determine purpose and areas of its use. It will 



examine real experiences of selected companies and perspective of their customers, 

to reveal advantages and disadvantages and to propose the framework for successful 

implementation that ensures balance between personalized customer interaction and 

respect to user's privacy.  

Annotation Customer Relationship Management (CRM), that integrates people, processes, and 

technology to maximize relationships with all consumers, is a critical requirement 

for large and growing companies operating in a global competitive environment. 

Also new strategic directions, like Artificial intelligence (AI), become imperative 

for the success of innovative companies, nowadays. Considering the volume of data 

that has increased with recent modern technologies (like IoT etc.), and the necessity 

to manage information about customers more efficiently, companies need CRM 

software capable of extracting and analysing data in real-time so that they can make 

quick and fact-driven decisions. AI and CRM can assist organizations in predicting 

their customers' behaviour and expectations and help their employees to enhance 

customers' engagement and retention.  Enhanced CRM will allow human touch via 

AI and will reduce treating customers as objects. A conceptual framework which 

allows organizations to inspect if it is ready to adopt an AI-integrated CRM system 

will be developed and the process of implementation will be proposed. 

 

 

Školiteľ doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. 

Téma práce Využívanie osobných údajov v marketingu podnikov z pohľadu spotrebiteľov 

Cieľ práce a 

anotácia 

Cieľom dizertačnej práce je zistiť, ako slovenskí spotrebitelia vnímajú využívanie 

ich osobných údajov pre marketingové účely v podnikoch. V tejto oblasti existuje 

informačná asymetria a spotrebitelia, resp. zákazníci si nie sú vždy vedomí toho, 

ako sa s ich, mnohokrát citlivými údajmi, ďalej pracuje, na aké účely a kým sú 

využívané a monetizované. S rozmachom sociálnych sietí a intenzívnym 

využívaním nových technológií (napr. v oblasti biometrie) sa táto téma stáva 

dôležitejšou, než kedykoľvek predtým a patrí medzi top trendy v najbližších rokoch. 

Dizertačná práca bude skúmať súčasnú situáciu z pohľadu spotrebiteľov: ich 

povedomie o tejto téme, mieru informovania, postoje, vnímané pozitíva a benefity 

vs. riziká a ich následné behaviorálne intencie (spokojnosť, lojalitu, nákupné úmysly 

a pod.). Práca odhalí aj rozdiely medzi jednotlivými socio-ekonomickými 

skupinami z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania a ďalších relevantných znakov. 

Výsledky budú slúžiť podnikom na lepšie manažovanie údajov o zákazníkoch a 

spotrebiteľoch tak, aby boli dodržané nielen legislatívne, ale aj etické aspekty 

a zároveň boli v súlade s požiadavkami a očakávanými efektmi zo strany 

zákazníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Supervisor doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. 

Title Utilisation of personal data for marketing purposes – consumer perspective 

Objective 

and 

Annotation 

The aim of dissertation thesis is to examine how Slovak consumers perceive 

utilization of their personal data for marketing purposes. Even if customers do not 

notice it, they deserve the utmost respect when it comes to their privacy, data and 

financial details. Not every company promises this, though and customers are 

starting to pay more attention to how businesses handle their information. There 

exist certain information asymmetry and with the boom of social media and new 

technologies (e.g. biometrics) this issue is becoming of high interest and it belongs 

to one of the top trends for next years. Dissertation thesis will study current situation 

from the viewpoint of consumers: their awareness, attitudes, perceived benefits vs. 

risks and following behavioural intentions (reflected in satisfaction, loyalty..etc.) 

We expect also differences among socio-economic groups regarding age, education 

and gender. Results will be used by companies in the field of managing marketing 

information to meet all legal, ethical aspects and also requirements and expected 

benefits from consumers.   

 

 

 

Školiteľ 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 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 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 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 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 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 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 dňa 18. 3. 2021. 


