Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Názov témy (slovensky):
Preferencie vysokoškolských študentov a sklon k podnikaniu študentov VŠ v ČR a SR

Názov témy (anglicky):
Preferences and propensity of the university students in the Czech Republic and Slovakia to
entrepreneurship

Anotácia (slovensky):
Našim zámerom je pripraviť kvalitnú a aktuálnu rešerš publikovaných výstupov na WoS and Scopus;
vytvoriť dotazník vhodný na aplikáciu metódy SEM (Structural Equoting Modelling); získať databázu
údajov v ČR a SR v minimálnom počte 600 ks, vyhodnotiť získané údaje prostredníctvom popisnej
štatistiky, regresnej a korelačnej analýzy a metódou SEM. Na základe realizácie tohto metodického
procesu budeme definovať návrhy pre oblasť hospodárskej politiky a vysokoškolského vzdelávania z
pohľadu potrieb podnikateľských subjektov. Cieľom je definovať a kvantifikovať závislosti medzi
významnými atribútmi, ktoré determinujú sklon VŠ študentov k podnikaniu (sociálne prostredie,
štátna podpora podnikania, kvalita podnikateľského prostredia, kvalita finančného prostredia, kvalita
vysokoškolského prostredia a ďalšie).

Anotácia (anglicky):
Our aim is to prepare a high-quality recent literature research of the published papers, included in the
Web of Science and Scopus databases; create a questionnaire, applicable for the application of the
SEM method (Structural Equating Modeling); gain a database of the data from the Czech Republic
and Slovakia with at least 600 records, evaluate the obtained data through the methods of descriptive
statistics, regression and correlation analysis. On the basis of the implementation of this
methodological process we will define the proposals for economic policy and higher education from
the perspective of the business units. The aim is to define and quantify the dependencies between the
important attributes that determine the propensity of the university students to entrepreneurship (social
environment, state support of the entrepreneurship, quality of the business environment, quality of the
financial environment, quality of the university environment, etc.).
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Názov témy (slovensky):
Nefinančné faktory úverového rizika v segmente MSP

Názov témy (anglicky):
Non-financial factors of credit risk in the SME segment

Anotácia (slovensky):
Práca bude zameraná na optimalizáciu parametrov interného ratingového modelu komerčných bánk
v oblasti kvalitatívnych ukazovateľov. Na základe kvalitnej rešerše publikovaných výstupov na WoS
and Scopus vytvoríme vlastný dotazník vhodný na aplikáciu metódy SEM (Structural Equoting
Modelling); získame databázu údajov v SR v minimálnom počte 400 ks. Získané údaje vyhodnotíme
prostredníctvom popisnej štatistiky, regresnej a korelačnej analýzy a metódou SEM. Na základe
realizácie tohto metodického procesu budeme definovať návrhy v oblasti optimalizácie interných
ratingových modelov komerčných bánk. Cieľom je definovať a kvantifikovať závislosti medzi
významnými nefinančnými faktormi, ktoré determinujú výšku úverového rizika v segmente MSP.

Anotácia (anglicky):
The paper will be focused on the optimization of the parameters of internal rating model of the
commercial banks in the field of qualitative indicators. At the base of the extensive literature research
of the published papers, included in the Web of Science and Scopus databases we will create a
questionnaire, applicable for the application of the SEM method (Structural Equating Modeling); and
gain a database of the data from Slovakia with at least 400 records. The obtained data will be
evaluated through the methods of descriptive statistics, regression and correlation analysis and SEM
method. On the basis of the implementation of this methodological process we will define the
proposals on optimization of internal rating models of commercial banks. The aim is to define and
quantify the dependencies between major non-financial factors that determine the value of credit risk
in the SME segment.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Názov témy (slovensky):
Iniciativa „Jeden pás, Jedna cesta“: trend posilování regionální ekonomické integrace,
nebo geopolitické role Číny ve světě?

Názov témy (anglicky):
The Initiative “One Belt, One Road”: The trend of strengthening regional economic integration,
or China geopolitical role in the world?

Anotácia (slovensky):
V březnu 2015 byla formálně publikována vize nové zahraničně politické koncepce Číny „Jeden pás,
jedna cesta“ (OBOR). Je strategií pro vybudování novodobé Hedvábné stezky (Námořní Hedvábná
cesta 21. století a Ekonomický pás Hedvábné cesty), která má zlepšit propojení Číny s Asií, Afrikou a
Evropou. Je jedním z nejvýznamnějších infrastrukturních projektů v historii, v rámci kterého existuje
několik dílčích záměrů – tvorba jednotného koordinačního mechanismu pro nákladní přepravu,
propojení prostřednictvím optických kanálů a vytvoření „Informační Hedvábné cesty“, zakládání zón
volného obchodu, stabilizace měnového systému, spolupráce v oblasti finanční regulace a další. Cílem
řešení daného tématu bude na základě teoretických konceptů regionální ekonomické
integrace/spolupráce a multipolárního uspořádání vztahů v rámci mezinárodního systému prozkoumat
a analyzovat podstatu, důvody a mechanismy čínské strategie, jakož i postoje hlavních aktérů (států) a
příležitosti a rizika pro podnikatelské subjekty těchto zemí. Z nich pak vyvodit roli iniciativy v čínské
zahraniční politice a odpověď na otázku, zda jde o trend posilování regionální ekonomické integrace,
či geopolitické role Číny ve světě.

Anotácia (anglicky):
In March 2015 it was formally published a vision of a new China’s foreign policy conception “One
Belt, One Road” (OBOR). It is a strategy for the building of a modern Silk Trail (21 st Century
Maritime Silk Road and Silk Road Economic Belt), which aims to improve China’s links with Asia,
Africa and Europe. It is one of the most important infrastructure projects in history, within which there
are several sub-projects – the creation of a single coordinating mechanism for freight transport, the
link through optical channels and the creation of “Information Silk Road”, the establishment of free
trade zones, the stabilization of the monetary system, the cooperation in the field of financial
regulation and others. The aim of the topic is, based on theoretical concepts of the regional economic
integration/cooperation and multipolar relations in the international system, to examine and analyze
the substance, reasons and mechanisms of Chinese strategy, as well as attitudes of main actors (states)
and opportunities and risks for business entities in these countries. From them to draw the role of
initiative in the Chinese foreign policy and the answer to the question, whether it is the trend of
strengthening regional economic integration, or China’s geopolitical role in the world.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Názov témy (slovensky):
Ekonomický systém Japonska: příležitosti a rizika pro vstup zahraničních podnikatelských
subjektů

Názov témy (anglicky):
Japan‘s Economic System: Opportunities and risks for the entry of foreign business entities

Anotácia (slovensky):
Japonský ekonomický systém se zdá být příkladem moderního sociálně demokratického
kapitalistického systému. Zvláštní rysy, kterými se současně vyznačuje, a mnohé z nich se rozvinuly
v posledních dvaceti letech, jsou považovány zejména některými domácími ekonomy za znaky
postkapitalistické společnosti. Porozumění zvláštnímu kolektivnímu/ komunalistickému kapitalismu,
v němž stát hraje i nadále ústřední roli, při které se opírá se o tzv. japonský konsenzus (dohodu mezi
vládou, vládnoucí politickou stranou, průmyslovými vůdci a lidem) a úzce spolupracuje se
soukromou/firemní sférou, je předpokladem pochopení zdejšího podnikatelského prostředí i možností
vnějších subjektů, podnikajících v tomto prostředí. Cílem řešení daného tématu bude nastavit
komparativní metodologii tak, aby bylo možné prozkoumat a pojmenovat ekonomický systém
Japonska v současném období (včetně realizovaných a předpokládaných změn), vyhodnotit vliv tohoto
ekonomického systému, prostředí a politik na výstupy/výsledky japonské ekonomiky, jakož i odvodit
příležitosti a rizika, doprovázející vstup podnikatelských subjektů na trhy tohoto státu.

Anotácia (anglicky):
Japanese economic system seems to be an example of a modern social democratic capitalist system.
Special features which characterize it, and many of them have been developed in last twenty years, are
mainly of some domestic economists considered for signs of post-capitalist society. Understanding of
the special collective/communalist capitalism in which the state continues to play a central role, in
which it is based on so called Japanese consensus (agreement between the government, the ruling
political party, industry leaders and people) and works closely with the private/corporate sector, is
prerequisite for understanding of the local business environment and the possibilities of external
entities doing business in this environment. The aim of the topic will be to set up a comparative
methodology so that it can be possible to examine and identify the economic system of Japan in the
current period (including realized and expected changes), to evaluate the impact of this economic
system, environment and policies on outcomes/results of the Japanese economy, as well as to derive
opportunities and the risks accompanying the entry of business entities to markets in this country.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Názov témy (slovensky):
Mezinárodní obchodní prostředí: lze hovořit o novém světovém obchodním řádu?

Názov témy (anglicky):
International Trading Environment: Can speak about the New World Trade Order?

Anotácia (slovensky):
Globalizace je nejen hlavní hybnou silou liberalizace, tj. důvodem pro liberalizaci, jež umožňuje
zvyšovat flexibilitu aktérů světové ekonomiky a tím zlepšovat jejich konkurenceschopnost, ale mění
také podstatu multilaterální, regionální a unilaterální liberalizace (včetně dopadu na jednotlivé skupiny
zemí). Nastartované trendy v poslední etapě vývoje světové ekonomiky opravňují v této souvislosti
k otázce – zda i nadále existuje světový obchodní řád, který se vytvořil v poválečném období?
Argumenty ve prospěch jakéhosi nového obchodního řádu a výzvy globalizace k zefektivňování
vládnutí (managementu) ve světě implikují druhou otázku – jaké požadavky klade tento řád na
soudobou globální governanci? Cílem řešení daného tématu bude prozkoumat, do jaké míry se
změnilo mezinárodní obchodní prostředí a zda lze již dnes hovořit o novém světovém obchodním
řádu. Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje režim, jenž by dokázal stabilizovat světovou
ekonomiku a vyrovnat se s jejími problémy a nejistotami, nabízí se i záměr probádat, v jakém směru
by se měla posouvat globální governance, aby se v budoucnu stala zárukou efektivního světového
obchodního řádu.

Anotácia (anglicky):
Globalization is not only impetus of the liberalization, i.e. the reason for liberalization, which allows
to increase the flexibility of global economy players and thus improve their competitiveness, but she
also changes the nature of multilateral, regional and unilateral liberalization (including the impact on
different countries groups). In the last stage of the world economy initiated trends entitle in this
context the question – whether there is still a world trade order, which was created in the post-war
period? Arguments for a new world trade order, and globalization challenges for streamlining
governance (management) in the world, imply a second question – what are the requirements of this
order on contemporary global governance? The aim of the topic will be to examine the extent to which
has changed the international trading environment and whether it is already to speak about a new
world trade order? Given that there is currently no system that would be able to stabilize the world
economy and to cope with its problems and uncertainties, is also offered an intention to explore in
what direction should move the global governance to be in the future a guarantee of efficient global
trading order.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Názov témy (slovensky):
Narůstající globální konkurence a etika mezinárodního podnikání

Názov témy (anglicky):
The Increasing Global Competition and International Business Ethics

Anotácia (slovensky):
Globalizace jako dvojjediný proces spočívá ve stále intenzivnějším přerůstání ekonomické činnosti
národních států přes jejich hranice a současně ve funkcionální integraci geograficky rozptýlených
aktivit firem. Prohlubující se globalizace je i příčinou stále ostřejší globální konkurence ve světě.
Posilování konkurenceschopnosti je součástí hospodářské politiky států, které musejí reagovat a
zvyšovat svoji flexibilitu. Nedostatek flexibility nevede k ekonomickému růstu, ale zaostávání a
diferenciaci států a zostřování vztahů mezi bohatými a chudými zeměmi. Výsledkem je zesilování
globálních problémů jako základních problémů existence a rozvoje lidské civilizace, jež jsou řešitelné
pouze celosvětovým úsilím. V souvislosti s těmito problémy i jejich řešením se stále více dostávají do
popředí etické otázky mezinárodního podnikání, resp. národních hospodářských a jiných politik.
Cílem řešení daného tématu bude prozkoumat vybrané aspekty etiky podnikání v globální ekonomice
a jejich dopad na řešení globálních problémů a globální governanci jako takovou.

Anotácia (anglicky):
Globalization as the twin process consists in more intensive overgrowth of the economic activity of
nation states over their borders and also in the functional integration of geographically dispersed
activities of firms. The deepening globalization is causing still sharper global competition in the world.
Strengthening competitiveness is a part of states economic policy, which must respond and increase
their flexibility. Lack of the flexibility does not lead to economic growth, but to lagging and
differentiation of states and to sharpening relations between rich and poor countries. The result is a
strengthening of global problems such as fundamental issues of existence and development of the
human civilization that can only be resolved by global efforts. In connection with these problems and
their solutions are increasingly coming to the forefront ethical issues of international business,
respectively national economic and other policies. The aim of the topic will be to explore selected
aspects of business ethics in the global economy and their impact on solving global problems and
global governance as such.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Názov témy (slovensky):
Evropské sociálně ekonomické systémy: jsou i nadále udržitelné s ohledem na
firemní/podnikatelský sektor?

Názov témy (anglicky):
European Socio-Economic Systems: Remain they sustainable with respect to the
corporate/business sector?

Anotácia (slovensky):
Výrazným průvodním jevem proměn globálního ekonomického prostředí je zájem státu o udržení
vyváženého ekonomického systému, který by na jedné straně dosahoval přiměřené míry zaměstnanosti
(resp. přiměřeně nízké míry nezaměstnanosti) a na druhé straně dostatečné míry rovnosti, sociálního
smíru nebo sociální spravedlnosti. U těchto ekonomických systémů, pro které je typická vysoká
úroveň výdajů na sociální ochranu (severoevropský model), resp. na ochranu pracovního místa a
podpory v nezaměstnanosti (evropský kontinentální model), se projevuje společný trend snižování
celkové zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Cílem řešení daného tématu
bude prozkoumat s využitím komparativní metodologie ekonomické systémy vybraných zemí, jež se
vyznačují uvedenými charakteristikami, a vyhodnotit efektivitu těchto systémů z hlediska dopadu na
zaměstnanost a firemní sektor a jeho governanci. Součástí cíle bude také potvrdit či vyvrátit hypotézu,
že financování daných systémů, spojených s vysokou úrovní zdanění, je i nadále udržitelné; v případě
neudržitelnosti navrhnout možné budoucí směřování systémů, včetně implikací na úrovni
podnikatelské sféry.

Anotácia (anglicky):
A significant concomitant with the global economic environment transformation is the state’s interest
in keeping a balanced economic system which on the one hand, reached a reasonable rate of
employment (i.e. a reasonably low rate of unemployment) and on the other hand, a sufficient degree of
equality, social reconciliation and social equity. In these economic systems which are characterized by
a high level of social protection expenditure (Northern European model), respectively of jobs
protection and unemployment compensation expenditure (Continental European model) is reflected a
common downward trend in total employment and international competitiveness. The aim of the topic
will be to explore – using the comparative methodology – economic systems in selected countries,
which are characterized by the above characteristics, and evaluate the effectiveness of these systems in
terms of impact on employment and the corporate sector and its governance. Part of the goal is also to
confirm or disprove the hypothesis that the financing of the systems associated with high levels of
taxation remains sustainable; in the case of unsustainability to suggest possible future direction of the
systems, including the implications at the level of the business community.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Názov témy (slovensky):
Vytváranie systému riadenia vedomosťami v súčasných podnikateľských štruktúrach na
Slovensku

Názov témy (anglicky):
Building a knowledge management system in modern business entities in Slovakia

Anotácia (slovensky):
Výber témy dizertačnej práce je podmienený situáciou, ktorá vznikla v svetovej ekonomike, keď
objektom trhových vzťahov sa stávajú nie materiálne hodnoty, ale vedomosti zosobnené v inováciách.
Práve vedomosti sú základom ekonomického rastu rozvinutých krajín. Navrhnutá téma dizertačnej
práce má za úlohu zovšeobecniť skúsenosť získanú podnikateľskými štruktúrami na Slovensku a
vypracovať stratégiu vytvorenia systému riadenia vedomosťami v konkrétnej spoločnosti.

Anotácia (anglicky):
The selection of the research topic is determined by the situation in the world economy, when material
goods are no longer the object of market relations but the knowledge embodied in innovation. The
knowledge constitute the basis for economic growth in developed countries. The proposed topic is also
intended to summarize the experience gained by business entities in Slovakia, and develop a strategy
for the creation of a knowledge management system in the particular company.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Názov témy (slovensky):
Predvídanie /foresight/ vedecko-technologického rozvoja regiónu (na príklade Bratislavského
kraja)

Názov témy (anglicky):
Foresight of research and technological development of the region (as example, the Bratislava
region)

Anotácia (slovensky):
Vedecký záujem o predvídanie /foresigt/ ako intelektuálnej technológie spoločného projektovania
budúcnosti je podmienený nasledovnými dôvodmi. Predvídanie /foresight/ je považované za účinný
nástroj pri určení stratégie formovania budúcnosti tak vo veľkých korporáciách zodpovedajúcich za
technologické odvetvia, ako aj vo sfére štátnej správy, vedy a rozvoja občianskej spoločnosti. Vedci
skúmajúci predvídanie nie len hodnotia riziká vzniku tých alebo iných udalostí, ale aj projektujú
budúcu prácu takým spôsobom, aby boli posilnené pozitívne trendy a minimalizované tie negatívne.

Anotácia (anglicky):
Foresight is recognized as a powerful tool for determining the strategies for shaping the future of the
large corporations that are responsible for the industry, and public administration, science and civil
society development. Foresight developers not just assess the risks of occurrence of certain events, but
also design future activities so as to enhance the positive trends and minimize negative ones.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Názov témy (slovensky):
Vznik a vývoj sieťovej ekonomiky v moderných podmienkach

Názov témy (anglicky):
Formation and development of the network economy in modern conditions

Anotácia (slovensky):
Účelom je ukázať podmienky vzniku a perspektívy sieťovej ekonomiky v súčasných podmienkach. Na
dosiahnutie tohto cieľa sa navrhuje vyriešiť tieto problémy: formulovať princípy, na základe ktorých
sa vytvára sieťová ekonomika; zdôrazniť výhody sieťovej ekonomiky pre medzinárodný obchod;
posúdiť možnosť rozvoja sociálneho kapitálu (krajiny, firiem) pre ďalší rozvoj sieťovej ekonomiky.

Anotácia (anglicky):
The dissertation research should reveal the conditions of formation and prospects of development of
the network economy in current conditions. To achieve this goal, the following objectives are to be
set: to define principles that create the network economy; highlight the benefits of the network
economy for international business; consider the feasibility of the social capital (countries, companies)
for further development of the network economy.

10

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Názov témy (slovensky):
Štrukturálne zvláštnosti zahranično-ekonomických vzťahov medzi štátmi BRIKS

Názov témy (anglicky):
Structural features of foreign economic relations between the BRICS countries

Anotácia (slovensky):
Cieľ výskumu – skúmať otázky aktivizácii ekonomickej spolupráce štátov BRIKS na príklade
spolupráce v oblasti investovania. Špeciálne je potrebne analyzovať súčasný stav tejto spolupráce a
existujúce problémy v danej sfére. Pre dosiahnutie vytýčených cieľov je potrebne overiť hypotézu o
synergetickom efekte dosiahnutom zvýšením obchodných priemyselných, vedecko-technických a
iných ekonomických vzájomných vzťahov, a téz zlepšenia v oblasti finančnej sféry.

Anotácia (anglicky):
The aim of the research is to consider the strengthening of economic cooperation between the BRICS
countries on the example of investment cooperation. In particular, it is necessary to analyze the current
state of cooperation and the existing problems in this area. To achieve this goal, the hypothesis will be
tested. The hypothesis states that synergistic effect is achieved due to the increase of trade, industrial,
scientific, technical, and other economic ties, as well as improving the financial and monetary sphere.

11

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Názov témy (slovensky):
Úloha nadnárodných korporácií pri realizácii stratégií internacionalizácie

Názov témy (anglicky):
The role of transnational corporations in the implementation of the internationalization strategy

Anotácia (slovensky):
Cieľom výskumu je zhodnotiť TNK ako hlavných vývozcov kapitálu na globálnych trhoch. Na
dosiahnutie cieľa je potrebné zvážiť nasledujúce otázky: dôvody pre internacionalizáciu podnikania;
všeobecná teória TNK (John Galbraith, John Dunning); motivácia vstupu nadnárodných spoločností
na trh; charakteristické črty nadnárodných spoločností v porovnaní s inými medzinárodnými
organizáciami; komparácia charakteristík stratégie pre internacionalizáciu firiem z rozvinutých krajín
(podľa výberu).

Anotácia (anglicky):
The purpose of research is to evaluate the TNC as the major capital exporters in global markets. In
order to achieve the goal, the following questions are to be considered: the reasons for business
internationalization; general theory of TNC (Galbraith, J., Dunning. J.); TNC’s motivation for entering
cross-border markets; TNC’s features in comparison with other international organizations;
comparative characteristics of the internationalization strategies of firms from developed countries
(optional).
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Názov témy (slovensky):
Trh priemyselných robotov

Názov témy (anglicky):
Industrial robotics market

Anotácia (slovensky):
Rozvoj priemyselnej robototechniky, typológia robotov, rozvoj priemyselnej robototechniky, smery
vývoja priemyselných robotov, využitie priemyselných robotov. Robotika a trh práce. Svetový,
európsky, slovenský trh s priemyselnou robotikou. Predikcia trhu priemyselných robotov na základe
typu, aplikácie, a geografie.

Anotácia (anglicky):
Development of industrial robotics, robots typology, development of industrial robotics, trends in
industrial robots, the use of industrial robots. Robotics and the labor market. World, European, Slovak
industrial robotics market. Prediction of the industrial robotics market based on the type, application,
and geography.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Názov témy (slovensky):
Robotizácia – impulz pre MSP

Názov témy (anglicky):
Robotics - impulse for SMEs

Anotácia (slovensky):
Typológia robotov, smery vývoja robotov vhodných pre SME. Stav robotizácie v MSP. Návrh
implementácie robota (automatizácie pomocou robota) v konkrétnom MSP z ekonomického hľadiska
(možnosti financovania, odhad výrobných nákladov a návratnosti, atď.).

Anotácia (anglicky):
Robots typology, trends in robots development suitable for SMEs. The situation in robotization in
SMEs. Implementation of the robot (automation with robots) in particular SMEs, in economic terms
(funding opportunities, estimate production costs and returns, etc.).
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Názov témy (slovensky):
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov

Názov témy (anglicky):
Influence of organizational culture on job satisfaction of employees

Anotácia (slovensky):
Organizační kultura uvnitř organizace je zdrojem motivace, redukuje nejistoty pracovníků, ovlivňuje
jejich pracovní spokojenost a emocionální pohodu. Záměrem disertační práce bude zjistit, které
faktory podnikové kultury mají vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců a emocionální pohodu.

Anotácia (anglicky):
Organizational culture within the organization is a source of motivation, reduces uncertainty of
employees, it affects their job satisfaction and emotional well-being. The intention of dissertation
thesis is to determine which factors of corporate culture have an impact on job satisfaction and
emotional well-being of employees.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Názov témy (slovensky):
Vplyv podnikového správania na tvorbu hodnoty podniku

Názov témy (anglicky):
Influence of organizational behaviour on creation of enterprise value

Anotácia (slovensky):
Disertační práce se bude zabývat zkoumáním vlivu organizačního chování vedoucích pracovníků na
tvorbu hodnoty organizace. Záměrem disertační práce bude zjistit mimo jiné, které faktory
organizačního chování vedoucích mají vliv na výkonost, efektivitu a kvalitu práce lidí.

Anotácia (anglicky):
Dissertation will examine the impact of organizational behaviour of managers on enterprise value
creation. The intention of the dissertation, among other things, is to determine which factors of
organizational behaviour of managers have an impact on productivity, efficiency and quality of
employees work.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Názov témy (slovensky):
Vplyv kultúrnych špecifík na medzinárodné obchodné jednanie

Názov témy (anglicky):
Influence of cultural specifics on international trade negotiations

Anotácia (slovensky):
Disertační práce se bude zabývat charakterizováním kulturních odlišností vybraných zemí světa za
účelem definování způsobů chování jednotlivých subjektů. Záměrem disertační práce bude
syntetizovat hlavní poznatky o způsobech vedení obchodních jednání mezi zástupci podniků ve
vybraných zemích. Práce by měla ve svých závěrech vyústit k vytipování a definování hlavních prvků
interkulturního chování na jednotlivých trzích.

Anotácia (anglicky):
Dissertation will deal with cultural differences of selected countries in order to define ways of
behaviour of individual subjects. The intention of dissertation thesis is to synthesize key findings
about ways of conducting business negotiations between business representatives in selected countries.
Thesis should, in its conclusions lead to the identification and definition of the main elements of
intercultural behaviour on individual markets.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Názov témy (slovensky):
Konkurencieschopnosť ľudského kapitálu

Názov témy (anglicky):
Competitiveness of human capital

Anotácia (slovensky):
Disertační práce se bude zabývat zkoumáním vztahu firem k lidskému kapitálu a k investicím do
lidského kapitálu. Záměrem disertační práce bude zjistit, jak podniky investují do lidského kapitálu a
jak tyto investice ovlivňují hodnotu podniku. Důležitou výzkumnou otázkou bude, jak tyto své
investice a jejich efektivitu měřit.

Anotácia (anglicky):
Dissertation will examine a relationship of companies to human capital and to investments into human
capital. The intention of the dissertation is to determine how companies invest in human capital and
how these investments influence value of a company. An important research question is how these
investments and their effectiveness should be measured.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Názov témy (slovensky):
Vývojové tendencie podnikovej architektúry v globalizujúcom sa prostredí

Názov témy (anglicky):
Trends of organizational architecture in globalized environment

Anotácia (slovensky):
Vývoj organizační architektury podniku se vlivem globalizujícího prostředí v posledních letech
dynamicky mění. V teoretické části práce bude provedena rešerše na problematiku organizační
architektury a její změny v globalizujícím se prostředí. Záměrem disertační práce bude zjistit, jaké
jsou vývojové tendence v jednotlivých faktorech organizační architektury podniků.

Anotácia (anglicky):
Development of organizational architecture of an enterprise is changing dynamically under the
influence of globalizing environment in recent years. In the theoretical part of dissertation thesis a
research on issues of organizational architecture and its changes in a globalizing environment will be
carried out. The goal of a dissertation is to determine what are the trends in the various factors of
organizational architecture of an enterprise.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Názov témy (slovensky):
Analýza vplyvu prílevu priamych zahraničných investícií na národnú konkurencieschopnosť
štátov

Názov témy (anglicky):
Impact of Foreign Direct Investment Inflows on the National Competitiveness

Anotácia (slovensky):
Dizertačná práca skúma vplyv prílevu priamych zahraničných investícií na vývoj národnej
konkurencieschopnosti štátov. Prvá časť práce sa venuje teoretickému konceptu národnej
konkurencieschopnosti a definuje jej najdôležitejšie faktory. Druhá časť práce sa venuje
najdôležitejším trendom tokov priamych zahraničných investícií a na základe nich dochádza k výberu
množiny štátov pre testovanie vzťahu priamych zahraničných investícií a národnej
konkurencieschopnosti. V nasledujúcej časti práce dochádza k samotnému empirickému testovaniu
pomocou matematicko-štatistických nástrojov. Posledná časť sa venuje implikáciám výsledku
testovania na hospodársku politiku štátov prijímajúcich priame zahraničné investície.

Anotácia (anglicky):
The main goal of the dissertation thesis is to assess the inflow of foreign direct investments (FDI) on
the national competitiveness of countries. The first part of the thesis formulates the theoretical
framework of national competitiveness and defines its most important factors. The second part of the
thesis describes the most important trends of global FDI flows in order to determine the most relevant
set for the statistical analysis of the relationship between FDI inflows and national competitiveness.
The third part of the thesis provides the actual empirical analysis of this relationship using statistical
models. The last part of the thesis describes the implication of the results on the economic policies of
relevant FDI host countries.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Názov témy (slovensky):
Analýza konkurenčnej schopnosti krajín v medzinárodnom obchode

Názov témy (anglicky):
Competitiveness of Nations in International Trade

Anotácia (slovensky):
Dizertačná práca sa zaoberá prieskumom konkurenčnej schopnosti štátov v medzinárodnom obchode.
Prvá časť práce identifikuje hlavné faktory konkurenčnej schopnosti štátov v medzinárodnom obchode
a popisuje ich dynamický vývoj od vzniku moderného svetového hospodárstva. Druhá časť práce sa
venuje prieskumu relevantnej vedeckej literatúry v oblasti tak doma ako i v zahraničí. Tretia časť
práce sa zameriava na analýzu konkurenčnej schopnosti štátov v súčasnom svetovom hospodárstve so
špeciálnym zreteľom na špecifiká malých otvorených ekonomík a veľkých otvorených ekonomík.
Posledná časť práce poskytuje návrhy na zlepšenie postavenia národnej ekonomiky v modernom
medzinárodnom obchode.

Anotácia (anglicky):
The main goal of the dissertation thesis is to describe and assess the competitiveness of nations in the
international trade. The first part of the thesis identifies the most important factors of competitiveness
on national level in the international trade and describes the most important changes in this area since
the beginning of the modern global economy. The second part of the thesis contains a literature review
of the most relevant sources in this area of research. The third part of the thesis encompasses the actual
empirical analysis with a special emphasis on the specifics of small open economies and large open
economies. The last part of the thesis presents policy proposals for the improvement of
competitiveness in the international trade.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Názov témy (slovensky):
Priame zahraničné investície ako nástroj medzinárodného podnikania čínskych firiem

Názov témy (anglicky):
Foreign Direct Investments as a Tool of International Expansion of Chinese Corporations

Anotácia (slovensky):
Cieľom dizertačnej práce je preskúmať priame zahraniční investície ako nástroj prenikania čínskych
firiem na medzinárodné trhy. Prvá časť práce sa venuje preskúmaniu teoretického pozadia priamych
zahraničných investícií ako nástroja prenikania firiem na globálne trhy – so špeciálnym zreteľom na
firmy pochádzajúce z menej vyspelých krajín. Druhá časť práce popisuje priame zahraničné investície
čínskych firiem v súčasnosti. Tretia časť práce identifikuje najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú
investičné rozhodovanie čínskych firiem a ich motivácie pre výber investícií na zelenej lúke a PZI
akvizičného typu. Posledná časť práce sa špecificky venuje PZI čínskych firiem v Európe a vzťahu
európskych štátov voči nim.

Anotácia (anglicky):
The main goal of the thesis is to analyze foreign direct investments (FDI) as a tool of
internationalization of Chinese corporations. The first part of the thesis describes the theoretical
background of FDI as a tool of internationalization of corporations – with a special emphasis on
corporations from less developed countries. The second part of the thesis describes the current trends
of outward Chinese FDI. The third part of the thesis tries to identify the most important factors of FDI
decisions of Chinese corporations – greenfield investments and mergers and acquisitions. The last part
of the thesis focuses on Chinese FDI in Europe and the policy responses of European countries.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Názov témy (slovensky):
Vybrané aspekty globalizácie a jej vplyv na marketing v národnom kontexte

Názov témy (anglicky):
Selected aspects of globalization and its impact on marketing in national context

Anotácia (slovensky):
Cieľom dizertačnej práce bude identifikácia najdôležitejších aspektov globalizácie v súčasnom
podnikateľskom prostredí, ktoré vplývajú na medzinárodný marketing a marketingové aktivity
podnikateľských subjektov. Prínosom dizertačnej práce bude návrh optimalizovaného marketingového
mixu pre vybraný podnikateľský subjekt (so sídlom v SR) v rámci jeho medzinárodných
podnikateľských aktivít vo vzťahu k identifikovaným globalizačným aspektom.

Anotácia (anglicky):
The aim of the dissertation will be to identify the most important aspects of globalization in current
entrepreneurial environment and their impact on international marketing and marketing activities of
entrepreneurial subjects. The dissertation thesis will propose an optimized marketing mix for a
selected entrepreneurial subject (established in Slovak Republic) in context of its international
entrepreneurial activities in line with the identified aspects of globalization.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Názov témy (slovensky):
Značka a imidž krajiny a ich vplyv na správanie spotrebiteľa

Názov témy (anglicky):
Brand and Image of a country and their impact on consumer behaviour

Anotácia (slovensky):
Cieľom dizertačnej práce návrh optimalizovanej komunikačnej stratégie vo vzťahu k riadeniu značky
krajiny v podmienkach Slovenskej republiky, v snahe o zvýšenie povedomia značky krajiny v
zahraničí. Prínosom dizertačnej práce bude systém návrhov a odporúčaní zameraných na efektívnu
marketingovú komunikáciu značky „Slovensko“. Výskum bude orientovaný na správanie
spotrebiteľov vo vzťahu k značkám krajín a na základe týchto výstupov budú formulované
odporúčania pre podnikateľské subjekty vo vzťahu k ich internacionalizácii.

Anotácia (anglicky):
The aim of the dissertation will be the proposal of an optimized communication strategy in context of
brand management in the conditions of Slovak Republic with the aim to increase the awareness of the
brand abroad. The main result of the dissertation will be a system of proposals and recommendations
focused on effective marketing communication of the brand „Slovakia“. The research will be oriented
on the relationship between consumer behaviour and country brands. The dissertation will propose a
set of recommendations for entrepreneurial subjects based on these outputs with a focus on
internationalization.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Názov témy (slovensky):
Nové trendy v marketingovej komunikácii vo vybranom segmente

Názov témy (anglicky):
New trends in marketing communication in a selected sector

Anotácia (slovensky):
Dizertačná práca bude zameraná na výskum najnovších trendov v marketingovej komunikácii
podnikateľských subjektov vo vybranom segmente vo vzťahu k medzinárodným podnikateľským
aktivitám. Prínosom dizertačnej práce bude návrh komunikačnej stratégie pre podnikateľský subjekt
na medzinárodnej úrovni vo vzťahu k využívaniu sociálnych sietí, ako komunikačného nástroja.

Anotácia (anglicky):
The dissertation will focus on the research of the latest trends in marketing communication of
entrepreneurial subjects in a selected sector in in context of their international entrepreneurial
activities. The main result of the dissertation will be the proposal of a communication strategy for an
entrepreneurial subject on international level in context of the usage of social networks as
communication tools.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Názov témy (slovensky):
Zmeny v prístupoch pri tvorbe Integrovanej marketingovej komunikačnej stratégie vo vzťahu k
ekonomickej, sociálnej a ekologickej udržateľnosti

Názov témy (anglicky):
Changes in approaches to the creation of an integrated marketing communication strategy
creation in context of economic, social and ecological sustainability

Anotácia (slovensky):
Cieľom dizertačnej práce bude na základe teoretických východísk k novým trendom v tvorbe
Integrovanej marketingovej komunikačnej stratégie navrhnúť optimálny model tvorby IMC, ktorá
bude zameraná na ekonomickú, sociálnu a ekologickú udržateľnosť. Návrh nového modelu IMC by
mal byť tvorený pre podnikateľské subjekty vo vybranom segmente vo vzťahu k dlhodobému procesu
tvorby a udržiavania dobrých vzťahov so zákazníkmi na zahraničných trhoch.

Anotácia (anglicky):
The aim of the dissertation will be the design of an optimal model of IMC based on the theoretical
background of new trends in integrated marketing communication strategies with a focus on
economic, social and ecological sustainability. The dissertation thesis will propose a new IMC model
for entrepreneurial subjects in a selected sector with a consideration for the creation of a long-term
process of customer relationship in foreign markets.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

Názov témy (slovensky):
Špecifické aspekty marketingovej komunikácie vo vzťahu k zákazníkom na trhoch B2B

Názov témy (anglicky):
Specific aspects of marketing communication in relation to customers on B2B markets

Anotácia (slovensky):
Cieľom dizertačnej práce bude meranie efektivity a účinnosti nástrojov integrovanej marketingovej
komunikácie vo všetkých fázach procesu tvorby hodnoty pre zákazníka so zameraním na špecifické
zahraničné trhy B2B. Prínosom dizertačnej práce bude návrh komunikácie v obchode a službách a
predikcia spotrebiteľského správania vo vzťahu k tvorbe hodnoty pre zahraničného zákazníka na
špecifických trhoch B2B.

Anotácia (anglicky):
The aim of the dissertation will be to measure the effectiveness and efficiency of the integrated
marketing communication tools in every phase of the customer value creation process with an
orientation to specific foreign B2B markets. The dissertation will propose a communication plan in
commerce and services and predict consumer behaviour in context of value creation for foreign
customers on specific B2B markets.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA

Názov témy (slovensky):
Vplyv regulácie EÚ na hospodárenie energetických podnikov pôsobiacich v SR

Názov témy (anglicky):
Impact of EU regulation on the management of energy companies operating in Slovakia

Anotácia (slovensky):
Krajiny Európskej Únie stoja pred výzvami novej stratégie pre zamestnanosť a inteligentný,
udržateľný a inkluzívny rast („stratégia Európa 2020“), ktorá je odpoveďou na zvýšené dovozy
energie, obmedzenosť primárnych zdrojov energie týchto krajín ako aj potreby zmierniť vývoj klímy a
prekonať ekonomickú krízu. Táto stratégia stanovila povinnosti pre členské štáty do roku 2020 znížiť
spotrebu energie o 20% ako aj zvýšiť podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov na 20%. V tej
súvislosti sa otvára viacero otázok: Je implementácia stratégie prechodu na nízko uhlíkové
hospodárstvo riešená optimálnym spôsobom v kontexte ekonomickej efektivity a dopadu na životné
prostredie? Poskytne prechod od konvenčných palív k obnoviteľným zdrojom dostatočnú bezpečnosť
dodávok krajinám Európskej Únie? Cieľom riešenia tejto témy bude preskúmať strategické nastavenie
a spôsob implementácie stratégie Európa 2020 a analyzovať dopad na energetické podniky. Analýza
by mala poskytnúť pohľad na dopady na hospodárenie energetických subjektov a z nich vyplývajúce
možnosti strategickej adaptácie najmä pre infraštruktúrne podniky, ktoré svoje investičné rozhodnutia
robia na niekoľko dekád dopredu.

Anotácia (anglicky):
The countries of the European Union are facing challenges of the new strategy for employment and
smart, sustainable and inclusive growth (‘Europe 2020 Strategy’), which is a response to increased
energy imports, scarcity of energy resources of these countries as well as the need to limit climate
change and to overcome the economic crisis. This strategy set the targets for the member states to
decrease the energy consumption by 20% as well as to increase the share of energy from renewable
resources to 20% by 2020. In this respect many questions are arising: Is the implementation of the
strategy of transition to low-carbon economy optimal in light of the economy efficiency and the
impact on the environment? Will the transition from conventional fuels to renewable sources provide
sufficient security of supply to member states of the European Union? The aim of the research of this
topic is to review the strategic set-up and the implementation of the Europe 2020 Strategy and to
analyse the impact on energy sector. The analysis should provide a view on the economic impacts on
the energy undertakings and the resulting strategic adaptation possibilities mainly for infrastructure
companies, who are making their investment decisions decades ahead.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA

Názov témy (slovensky):
Hospodárenie a ziskovosť vybraných bánk v Českej republike a na Slovensku

Názov témy (anglicky):
Management and profitability of selected banks from Czech Republic and Slovakia

Anotácia (slovensky):
Sledovanie úrovne hospodárenia bánk a ich ziskovosť je dlhodobou ekonomickou témou od
samotného vzniku bankového systému. V súčasnej dobe význam fungujúceho bankového systému ešte
viac získal na dôležitosti, vzhľadom k celosvetovej finančnej a ekonomickej kríze, ktorá začala rokom
2008. Ešte viac bola tak zvýraznená úloha fungujúcich bánk vo fungujúcej ekonomike. Cieľom
riešenia tejto témy bude preskúmať pohľad na rozbor hospodárenia a ziskovosti vybraných bánk
pôsobiacich na českom a na slovenskom trhu.

Anotácia (anglicky):
Monitoring levels of banks and their profitability is still economically topic since the establishment of
the banking system. Nowadays the importance of a functioning banking system gained even more
importance due to the global financial and economic crisis that began in 2008. Even more so
highlighted the role of banks operating in a functioning economy. The aim of the research of this topic
is devoted to looking at the analysis and profitability of selected banks operating in the Czech and
Slovak market.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA

Názov témy (slovensky):
Výskum prieniku poistných produktov do bankového sektoru a ich vplyv na komplexnosť
produktovej ponuky vybraných bánk

Názov témy (anglicky):
The research of penetration of insurance products into the banking sector and their impact on
the complexity of products offered by selected banks

Anotácia (slovensky):
Práca je zameraná na problematiku efektívneho využívania metód, spôsobov a foriem spolupráce bánk
a komerčných poisťovní. Predmetom práce bude analyzovanie a hlbšie skúmanie výhod a nevýhod
prepájania produktovej spolupráce bánk a poisťovní, bankopoisťovníctvo ako trend a efektívna forma
pôsobenia bánk a komerčných poisťovní na finančnom trhu, komparácia v oblasti vybraných
bankových produktov so zameraním na bankopoistné produkty v komerčných bankách na Slovensku a
uplatňovanie bankopoisťovníctva vo vybranej krajine/ách v rámci EU. Obsahom práce bude tiež návrh
modelu na efektívne riadenia vybraného bankového portfólia za účelom jeho efektívneho využívania v
riadení tohto druhu bankového produktu.

Anotácia (anglicky):
The study is focused on the problem of efficient methods, patterns, and forms of cooperation of banks
with commercial insurers. It is aimed at the analysis and in-depth investigation of the advantages and
disadvantages of the interconnection of product cooperation of banks and insurance companies on the
financial market, comparison of the selected banking products while focusing on bankassurance
products of commercial banks in Slovakia, and application of bankassurance in the selected
country/countries within EU. The paper will include also a proposal relating to the model of effective
management of a selected banking portfolio for the purpose of its effective use in the management of
this type of bank product.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD.

Názov témy (slovensky):
Vplyv internacionalizácie na podnikanie malých a stredných podnikov

Názov témy (anglicky):
The impact of internationalization on business of small and medium-sized enterprises

Anotácia (slovensky):
Internacionalizácia s pokračujúcou globalizáciou výrazne formujú podnikateľské aktivity rôznych
veľkostných typov podnikov. Dopad tohto fenoménu na podnikateľskú činnosť je nepopierateľný.
Väčšia pozornosť sa však venuje veľkým spoločnostiam, hoci aj segment malých a stredných
podnikov internacionalizuje svoje podnikanie. Cieľom dizertačnej práce je preskúmanie aktuálnych
vývojových trendov v oblasti internacionalizácie podnikania malých a stredných podnikov vo
vybranom odvetví národného hospodárstva SR. Parciálnymi cieľmi sú skúmanie motivačných
faktorov podniku pri rozhodovaní o internacionalizácii podnikania a uplatňované stratégie pri
medzinárodnom podnikaní.

Anotácia (anglicky):
The internationalization together with continuous globalization are markedly forming business
activities of different sized business types. The impact of this phenomenon upon the business activity
is undeniable. However large companies are given much more attention, even though the segment of
small and medium-sized enterprises internationalizes their business as well. The aim of the dissertation
thesis is to review the current development trends in the internalization of small and medium-sized
businesses in selected sector of the national economy of the SR. Partial objectives are examining
motivation factors of an enterprise in deciding on internationalization of business and applied
strategies in international business.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD.

Názov témy (slovensky):
Manažment rozvoja sieťového podnikania v sektore malých a stredných podnikov

Názov témy (anglicky):
Management of development of a network business in the small and medium-sized enterprises
sector

Anotácia (slovensky):
Partnerská spolupráca medzi podnikmi nie je novodobým javom. Ostrý konkurenčný boj však núti
podnikateľské subjekty posúvať hranice vzájomnej spolupráce na kvalitatívne vyššiu úroveň. Preto
vzájomná spolupráca podnikov vytvára nové a dynamické formy spolupráce vo forme
podnikateľských sietí rôzneho druhu a kreovania klastrových iniciatív. Cieľom dizertačnej práce je
manažérske zhodnotenie rozvoja sieťového podnikania s osobitým zameraním na sektor malých a
stredných podnikov.

Anotácia (anglicky):
Partnership cooperation among enterprises is not a modern phenomenon. However, fierce competition
forces businesses to push boundaries of mutual cooperation to a qualitatively higher level. Therefore
the mutual cooperation of business entities creates new and dynamic forms of cooperation in the form
of business networks of various types and creation of cluster initiatives. The aim of the dissertation
thesis is managerial evaluation of the development of network businesses with a particular focus on
small and medium-sized enterprises sector.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD.

Názov témy (slovensky):
Uplatňovanie inovačného manažmentu v medzinárodnom podnikaní

Názov témy (anglicky):
Applying the innovative management in international business

Anotácia (slovensky):
Inovácie a inovačné podnikanie tvoria bezpochyby jednu z možností, ako oživiť hospodársku krízou
poznačenú ekonomiku a tiež možnosť, ako účinnejšie čeliť výzvam superkonkurenčného domáceho a
medzinárodného podnikateľského prostredia. Riadenie inovácií a inovačných procesov v
podnikateľských subjektoch si vyžaduje odborne zdatných a profesionálne pripravených manažérov.
Cieľom dizertačnej práce je kritické zhodnotenie spôsobov uplatňovania inovačného manažmentu v
medzinárodnom podnikaní podnikateľských subjektov a návrh účinných spôsobov pre jeho ďalší
rozvoj. Parciálnymi cieľmi sú skúmanie motivácie k implementácii inovácií a uplatňované inovačné
stratégie.

Anotácia (anglicky):
Innovations and innovative business undoubtedly form one of the options how to revive the economy
marked by the economic crisis and also a possibility how to more effectively face challenges of supercompetitive domestic and international business environment. Management of innovations and
innovative processes in businesses requires skilled and professionally prepared managers. The aim of
the dissertation thesis is a critical assessment of the implementation of innovative management in
international business of enterprises and a proposal of an efficient way for its further development.
Partial objectives are examining of motivation for innovation implementation and applied innovative
strategies.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD.

Názov témy (slovensky):
Uplatňovanie konceptu spoločensky zodpovedného podnikania v podnikateľských subjektoch

Názov témy (anglicky):
Application of the concept of corporate social responsibility in businesses

Anotácia (slovensky):
Spoločenskú zodpovednosť v podnikaní si čoraz viac uvedomujú všetky podnikateľské subjekty.
Uplatňovanie konceptu spoločensky zodpovedného podnikania sa v turbulentnom podnikateľskom
prostredí sa môže stať v konkurenčnom boji podnikateľských subjektov konkurenčnou výhodou.
Cieľom dizertačnej práce je pre preskúmať uplatňovanie jednotlivých konceptov spoločensky
zodpovedného podnikania v slovenských podnikateľských subjektoch a zhodnotenie nimi
používaných globálnych a lokálnych činností.

Anotácia (anglicky):
Business entities are more and more recognizing the corporate social responsibility. The application of
the concept of corporate social responsibility in a turbulent business environment may become a
competitive advantage in the business competition. The aim of the dissertation thesis is to examine the
application of individual concepts of corporate social responsibility in Slovak business entities and
assessment of their used global and local activities.

34

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD.

Názov témy (slovensky):
Úroveň podnikateľskej etiky a podnikovej kultúry v podnikateľských subjektoch

Názov témy (anglicky):
The level of business ethics and corporate culture in business entities

Anotácia (slovensky):
Konkurenčné prostredie vytvára tlak aj podnikateľské subjekty aj v oblasti zvyšovania úrovne
podnikateľskej etiky a podnikovej kultúry. Tieto faktory uplatňované pri riadení podnikateľských
subjektov sa stávajú čoraz dôležitejšie. Etické kódexy sa stávajú prostriedkom etickej regulácie
podnikov. Podniková kultúra je prostriedkom ovplyvňujúcim výkonnosť pracovníkov podnikov.
Cieľom dizertačnej práce je multikriteriálne zhodnotenie úrovne podnikateľskej etiky a podnikovej
kultúry v skupine podnikateľských subjektov. Parciálnym cieľom je identifikácia rozdielov v percepcii
jednotlivých faktorov zo strany pracovníkov a zo strany manažérov.

Anotácia (anglicky):
The competitive environment puts pressure on businesses even in the area of business ethics and
corporate culture level increase. These factors applied in business management are becoming more
and more important. Ethical codes are becoming a means of ethical business regulation. Corporate
culture is a means affecting the performance of employees. The aim of the dissertation thesis is a
multicriterial assessment of the level of business ethics and corporate culture in a group of business
entities. A partial objective is the identification of differences in perception of individual factors by
employees and by managers.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.

Názov témy (slovensky):
Rozvoj rodinného podnikania v sektore stavebníctva, s osobitným dôrazom na oblasť realitných
investícií a developmentu

Názov témy (anglicky):
Development of Family Enterpreneurship in Building Industry, with Emphasis on Real-Estate
Investments and Development

Anotácia (slovensky):
V globálnom rozmere prežíva rodinné podnikanie rast a disponuje nebývalým inovačným
potenciálom. Ako tradičný pilier národnej ekonomiky prechádza vývojom v závislosti od podmienok
podnikateľského prostredia a konkurenčného priestoru v jednotlivých odvetviach. Rodinné podniky sú
tradične vnímané ako spoľahliví obchodní partneri v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, ale aj pri
plnení si záväzkov voči rizikovému kapitálu a bankám. Rodinné podniky v sektore stavebníctva z
hľadiska svojho špecifického postavenia zohrávajú zásadnú strategickú úlohu pri rozvoji jednotlivých
regiónov Slovenskej republiky. Cieľom práce by malo byť zhodnotenie aktuálneho stavu rodinného
podnikania osobitne v oblasti realitných investícií a developmentu na základe vlastného empirického
prieskumu a výskumu, uskutočneného v slovenských rodinných podnikoch. Na základe záverov v
teórii rodinného podnikania vymedziť špecifiká v danom odbore a navrhnúť opatrenia a odporúčania
pre hospodársku prax.

Anotácia (anglicky):
Family Enterpreneurship is undergoing growth on a global scale and has an unprecedented innovative
potential. Being a traditional pillar of national economy, it develops depending on the conditions of
business environment and competitive area in particular industries. Family businesses are traditionally
perceived as reliable business partners in supplier-customer relations, but also in meeting their
liabilities to risk capital and banks. As to their specific position within the building industry, family
businesses play an important strategic role in development of particular Slovak regions. The aim of a
thesis is to evaluate the current condition of family enterpreneurship, particularly in real-estate
investments and development, based on one´s own empirical research carried out in Slovak family
businesses; also, based on conclusions, to identify specific features of the given field in the theory of
family enterpreneurship and propose recommendations and measures to be implemented in practice.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.

Názov témy (slovensky):
Zvyšovanie výkonnosti vlastníckej správy spoločnosti (Corporate Governance) v podmienkach
slovenskej spoločnosti

Názov témy (anglicky):
Increase in Performance of Corporate Governance in the Slovak Republic

Anotácia (slovensky):
Procesy globalizácie a ostré konkurenčné prostredie vyvolávajú tlak na štandardizáciu správy v
spoločnostiach jednotlivých krajín bez ohľadu na vlastnícku štruktúru, nevynímajúc Sloveskú
republiku. Spravidla akcionári tak musia štandardizovať aj systém kontroly top manažmentu pri
uplatňovaní vlastníckej stratégie vo svojej spoločnosti, pričom sa pridržiavajú formálnych inštitúcií
(medzinárodná a národná legislatíva), ako aj neformálnych inštitúcií (princípy OECD a národné
kódexy pre správu spoločnosti). Slovenské spoločnosti, ak chcú byť komplexne konkurencieschopné,
by mali permanentne zlepšovať svoju výkonnosť v oblasti vlastníckej kontroly a vlastníckej stratégie.
Na základe vlastného empirického prieskumu a výskumu v slovenských spoločnostiach zhodnotiť
aktuálny stav uplatňovania princípov správy spoločnosti v slovenských spoločnostiach. Na základe
záverov z výskumu upozorniť na stav vnímania a uplatňovania vlastníckej správy na národnej úrovni a
v praxi slovenských spoločností, ako aj navrhnúť opatrenia a odporúčania pre hospodársku prax.

Anotácia (anglicky):
Globalization processes and tough competitive environment put pressure on standardization of
corporate governance, regardless of ownership structure, not excepting the Slovak Republic. When
implementing owhership strategy in one´s own company, it´s usually shareholders who need to
standardize supervision systems of top management, while adhering to formal institutions
(international and national legislation) and informal institutions (OECD Principles and national
Corporate Governance Codes). If they wish to be competitive, Slovak companies need to improve
permanently their performance in ownership supervision and ownership strategy. The aim of a thesis
is to evaluate current condition of corporate governance principles implementation in Slovak
companies, based on one´s own empirical research carried out in Slovak companies; also, based on
conclusions, to draw attention to perception and implementation of corporate governance on the
national level and particularly in Slovak companies, and to propose recommendations and measures to
be implemented in practice.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.

Názov témy (slovensky):
Rozvoj správy rodinného podniku (Family Governance) v záujme posilnenia konkurenčnej
schopnosti slovenskej ekonomiky

Názov témy (anglicky):
Development of Family Governance for Purpose of Strengthening the Competitiveness of the
Slovak Economy

Anotácia (slovensky):
Rodinné podnikanie ako kľúčový pilier pre zabezpečenie perspektívy konkurencieschopnosti
slevenskej ekonomiky je konfrontované rámcom podnikateľského prostredia a konkurenčného
priestoru. Z tohto pohľadu sa stáva aktuálnou témou rozvoj správy rodinného podniku, kde kľúčovými
sa stáva odlíšenie úlohy správy (rodiny) a riadenia (podniku). Cieľom práce je zhodnotiť aktuálny stav
správy rodinného podniku na základe empirického prieskumu a výskumu v spolvenských rodinných
podnikoch. Výsledky výskumu by mali byť zhrnuté do záverov ako odporúčaní pre legislatívu,
hospodársku prax a zlepšenie praxe slovenských rodinných podnikov a zvýšenie ich
konkurencieschopnosti v regionálnom a globálnom meradle.

Anotácia (anglicky):
Family enterpreneurship, as a key pillar of ensuring perspective of competitiveness of the Slovak
economy, is confronted with the business environment and competitive area. From this point of view,
development of family governance has become a current topic, where differentiation between
governance (family) and management (company) is a key issue. The aim of a thesis is to evaluate
current condition of family governance based on one´s own empirical research carried out in Slovak
family businesses. Results of the research should be summed up in conclusions with recommendations
for draft laws, improvement of practice in Slovak family businesses and increase in their
competitiveness on a regional and global scale.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.

Názov témy (slovensky):
Riadenie firemných financií a podnikateľských rizík exportne orientovaných spoločností v EÚ

Názov témy (anglicky):
Corporate finance and risk management of the export oriented economies in the EU

Anotácia (slovensky):
Alternatívy kapitálového vybavenia spoločností vlastnými a cudzími zdrojmi v podmienkach
liberalizácie pohybu kapitálu, nových legislatívnych podmienok posudzovania podnikania bánk a
novej koncepcie riadenia rizík (CRM)vo firmách pri využití SEPA nástrojov v rámci krajín SEPA
oblasti. Posúdenie využívania možností zabezpečenia kurzovo- menových a kreditných rizík z
pohľadu slovenských firiem.

Anotácia (anglicky):
Equity and debt financing alternatives at companies that use SEPA instruments within the SEPA area
under the conditions stemming from the liberalization of capital movements, new legislation for
assessing the activities of banks and the new conception of risk management (CRM). Evaluation of
possibilities to hedge against foreign exchange and credit risk from the view of Slovak companies.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.

Názov témy (slovensky):
Postavenie zlata ako súčasti devízových rezerv centrálnych bánk a medzinárodného menového
systému

Názov témy (anglicky):
Position of gold as a part of the foreign exchange reserves of central banks and international
monetary system

Anotácia (slovensky):
Zhodnotenie postavenia zlata z pohľadu medzinárodného menového systému. Úloha zlata v štruktúre
devízových rezerv centrálnych bánk v podmienkach dlhovej krízy ekonomík. Posúdenie vplyvu
súčasnej monetárnej politiky centrálnych bánk na volatilitu ceny zlata na medzinárodných trhoch.

Anotácia (anglicky):
Assessment of the position of gold from a viewpoint of the international monetary system. Role of
gold in the structure of foreign exchange reserves of central banks under the conditions of the debt
crises of economies. Evaluation of the influence of the contemporary monetary policies of central
banks on the volatility of the price of gold on the international markets.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Názov témy (slovensky):
Metódy a modely strategického manažmentu výkonnosti a ich komparácia v podnikoch a
nadnárodných spoločnostiach

Názov témy (anglicky):
Methods and models of Strategic Business Performance Management and their comparison
within national and multinational enterprises

Anotácia (slovensky):
Dizertačná práca bude zameraná na oblasť moderných výkonových ukazovateľov, ako aj na postupy a
metódy ich strategického riadenia doma a v zahraničí. V podmienkach SR pôsobia mnohé nadnárodné
priemyselné spoločnosti, ktoré dosahujú výrazne nadpriemernú výkonnosť a využívajú pritom rozličné
netradičné metódy a postupy jej riadenia. Na druhej strane je množstvo domácich spoločností, ktorých
výkonnosť dlhodobo zaostáva. Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať kľúčové rozdiely medzi
domácimi a nadnárodnými spoločnosťami z pohľadu systémov strategického riadenia ich výkonnosti,
identifikovať zásadné odlišnosti v riadení a navrhnúť efektívny model strategického riadenia
podnikovej výkonnosti.

Anotácia (anglicky):
PhD thesis will be focused on the area of modern performance indicators as well as on the methods of
its strategic management within national and multinational level. There are many multinational
industrial enterprises in Slovak Republic which reach above-average performance. They use and apply
various untraditional managerial methods and techniques. On the other hand, there are many national
enterprises which performance is weaker in the long-term period. A goal of PhD thesis will be to
analyse key differences between national and multinational enterprises from the point of view of
strategic management systems and their performance, to identify basic differences within the
managerial techniques and finally the goal will be also to suggest effective model for the business
performance management.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Názov témy (slovensky):
Strategické riadenie podnikovej výkonnosti na báze controllingu a Business Intelligence v
podnikoch a nadnárodných spoločnostiach

Názov témy (anglicky):
Strategic Business Performance Management on the base of Controlling and Business
Intelligence in Companies and Multinational corporations

Anotácia (slovensky):
Dizertačná práca bude zameraná na skúmanie vzájomných súvislostí a vplyvu podnikového
controllingu a jeho informačnej podpory na báze technológie Business Intelligence na celkovú
výkonnosť podnikov. Dizertačná práca bude zameraná na analýzu a syntézu domácich a zahraničných
poznatkov vyplývajúcich z najnovších výskumov v danej oblasti manažmentu a ich následné využitie
pri empirickom výskume v podmienkach slovenských podnikov. Výsledkom vlastného výskumu bude
identifikácia príčinno-následných súvislostí medzi podnikovým controllingom a jeho informačnou
podporou na báze technológie Business Intelligence a celkovou výkonnosťou podniku. Doktorand
bude tiež môcť využiť mnohé už zistené poznatky a cenné znalosti v danej oblasti, ktoré boli
identifikované v nedávanom výskume školiteľa v rámci výskumného projektu VEGA s názvom
„Meranie a riadenie výkonnosti podnikov drevospracujúceho priemyslu SR“, a ďalej ich tak rozvíjať
aj v iných odvetviach priemyslu, obchodu alebo cestovného ruchu SR.

Anotácia (anglicky):
PhD thesis will be focused on the investigation of mutual relations and impacts of business controlling
and its information support on the base of Business Intelligence on the business performance. PhD
thesis will be focused on the analysis and synthesis of domestic and foreign knowledge based on the
latest research and investigation within given field of management and their further application in
empirical research under the conditions of Slovak enterprises. Result of the research will be
identification of causal relations between business controlling and its information support on the base
of Business Intelligence and their impact on business performance. PhD student will be able to use
various already reached knowledge and information from the given field of study which were
identified in the latest research of lecturer within research project VEGA titled as „Measurement and
managing of business performance in Slovak woodprocessing industry“. Further, PhD student can
develop and investigate these knowledge also in the other industrial branches, sale or in tourism of
Slovak Republic.

42

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Názov témy (slovensky):
Transferové oceňovanie podnikových výkonov v Slovenskej republike a v krajinách OECD v
kontexte jednotného daňového základu a budúceho vývoja daňových sadzieb v krajinách EÚ

Názov témy (anglicky):
Transfer pricing in the Slovak Republic and OECD countries in the context of a common tax
base and future development tax rates in the EU countries

Anotácia (slovensky):
Cieľom dizertačnej práce bude navrhnutie optimálneho ocenenia výkonov realizovaných medzi
podnikmi s povinnosťou aplikácie transferového oceňovania výkonov a zhodnotenie vplyvu aplikácie
vybraných metodík transferového oceňovania na výšku dane z príjmov právnických osôb.
Prostriedkom na dosiahnutie bude aj analýza platného legislatívneho rámca a postupov pre transferové
oceňovanie v Slovenskej republike a porovnanie s postupmi a odporúčaniami Európskej únie a
Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Dizertačná práca bude tiež zohľadňovať najnovšiu
legislatívnu úpravu v oblasti jednotného daňového základu v krajinách EÚ a jej cieľom bude tiež
modelovať jej dopady a budúci vývoj v oblasti sadzby dane z príjmov právnických osôb.

Anotácia (anglicky):
The aim of PhD thesis is an optimal model of transfer pricing realized between companies with
obligations of application of transfer pricing and valuation of the impact of the application of selected
transfer pricing methodologies on corporate tax. Means to achieve it will also analyze the current
legislative framework and procedures for transfer pricing in Slovakia and comparison with the actions
and recommendations of the European Union and the Organization for Economic Cooperation and
Development. Dissertation will also take into account recent legislation in the field of a common tax
base in the EU and its aim is also to model the impact and future development in the corporate income
tax rate.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Názov témy (slovensky):
Strategické riadenie výkonnosti a identifikácia vplyvu vybraných metód managementu na
celkovú výkonnosť podnikov a nadnárodných spoločností

Názov témy (anglicky):
Strategic business performance management and the identification of the impact of selected
management methods on the overall business performance of companies and multionational
corporations

Anotácia (slovensky):
Dizertačná práca bude zameraná na oblasť moderných výkonových ukazovateľov, ako aj na postupy a
metódy ich strategického riadenia. Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať kľúčové rozdiely medzi
výkonnými a nevýkonnými spoločnosťami z pohľadu systémov strategického riadenia ich výkonnosti,
identifikovať zásadné odlišnosti v riadení a navrhnúť efektívny model strategického riadenia
podnikovej výkonnosti. Výsledkom vlastného výskumu bude identifikácia príčinno-následných
súvislostí medzi metódami a nástrojmi managementu a celkovou výkonnosťou podniku.

Anotácia (anglicky):
PhD thesis is focused on the area of advanced performance indicators, as well as the procedures and
methods of strategic business performance management. The aim of PhD thesis will analyze the key
differences between high performance and poor-performance companies from the view of strategic
management systems and identify key differences. Also design an effective model of strategic
business performance management. The main result of own research will be the identification of
causal-consequential relation between the methods and tools of management and overall business
performance.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

Názov témy (slovensky):
Reforma medzinárodného menového systému

Názov témy (anglicky):
Reform of International Monetary System

Anotácia (slovensky):
Príčiny rozpadu bretton woodského medzinárodného menového menového systému. Prechod od
fixných k voľne pohyblivým výmenným kurzom. Fungovanie systému voľne pohyblivých výmenných
kurzov a kurzové režimy. Porovnanie fixných a voľne pohyblivých výmenných kurzov a ich vplyv na
medzinárodný obchod a investície a medzinárodnú finančnú stabilitu. Nestability súčasného
medzinárodného menového systému. Rast podielu na novo industrializovaných štátov na svetovom
obchode a HDP a rast významu mien týchto štátov v medzinárodnom menovom systéme. Postupný
prechod od jednopolárneho medzinárodného menového systému.

Anotácia (anglicky):
The causes of the breakdown of the Bretton-Wood international monetary system. Transition from the
fixed to the floating exchange rates. Functioning of the floating and exchange rate regimes.
Comparison of the fixed and floating exchange rates and their impact on the international trade, and
investment and international financial stability. Instability of the present international monetary
system. Growing the role of the emerging market countries on international trade a GDP, in particular,
a significant growing the role of their currencies in the international monetary system. Gradual
transition process from the unipolar to multipolar international monetary system and its impact on the
international business.
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Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

Názov témy (slovensky):
Reforma medzinárodného finančného systému

Názov témy (anglicky):
Reform of International Financial System

Anotácia (slovensky):
Štruktúra súčasného medzinárodného finančného systému. Finančný systém a vznik svetovej finančnej
krízy. Rast finančných derivátov a ich podiel na vzniku svetovej finančnej krízy. Regulácia
medzinárodného finančného systému. Prekážky pri implementovaní jednotlivých legislatívnych
opatrení orientovaných na transparentnosť finančných operácií. Implementácia pravidiel Basel III a
jeho vplyv na rast domáceho HDP, zahraničného obchodu a konkurencieschopnosť slovenskej
ekonomiky.

Anotácia (anglicky):
The present structure of the international financial system. The global financial system and its impact
on the outbreak of the global financial crisis. Growing the role of the financial derivatives and their
impact on the global financial crisis. Proposals for regulation of the international financial system. The
obstacles in implemenhting of individual legislative measures oriented on the transparency financial
operation. Implementation of the BASEL III and its impact on the domestic GDP, international trade
and competitiveness of the Slovak economy.
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pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

Názov témy (slovensky):
Aktuálne otázky riešenia konkurencieschopnosti

Názov témy (anglicky):
Latest Approach in Solving Issues of Competitiveness

Anotácia (slovensky):
Teoretické vymedzenie a definovanie pojmu konkurencieschopnosť. Vývoj konkurencieschopnosti na
Slovensku od prijatia jednotnej meny euro. Cenová a výrobková konkurencieschopnosť. Výmenné
kurzy a vývoj konkurencieschopnosti v jednotlivých sektoroch slovenskej ekonomiky. Reálne
výmenné kurzy a reálne efektívne výmenné kurzy a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenských
výrobkov a služieb. Konkurencieschopnosť v obchodovateľných a neobchodovateľných sektoroch
ekonomiky. Konkurencieschopnosť, rast produktivity práce a reálnych miezd v jednotlivých sektoroch
ekonomiky na Slovensku. Perspektívy vývoja konkurencieschopnosti v jednotlivých sektoroch
ekonomiky Slovenska.

Anotácia (anglicky):
Theoretical approach of defining the competitiveness. The development of competitiveness since the
adoption of the single currency in Slovakia. The price and product competitiveness. The exchange
rates and the development of the competitiveness in the different sectors of the economy. Real a real
effective exchange rates and their impact on the competitiveness of the Slovak products and services.
Competitiveness in the tradable and nontradable sectors of the economy. Competitiveness,
productivity growth and real wages in individual sectors of the economy in Slovakia. The future
development of the competitiveness in different sectors of the economy in Slovakia.
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na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
pre akademický rok 2017/2018
Študijný odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
Študijný program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Školiteľ:
Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

Názov témy (slovensky):
Súčasný stav a perspektívy vývoja daňových rajov

Názov témy (anglicky):
Present and Future Development of Tax Havens

Anotácia (slovensky):
Charakteristika súčasného systému a inštitucionálneho usporiadania daňových rajov. Aktuálne otázky
riešenia daňových rajov v rámci OECD, EK a medzinárodných ekonomických, menových a
finančných inštitúcií. Daňové raje a ich vplyv na transparentnosť jednotlivých operácií, makro- a
mikro ekonomickú stabilitu a finančnú stabilitu. Daňové raje a ich vplyv na ekonomiku Slovenska.
Perspektíva vývoja daňových rajov a návrhy na odstránenie daňových únikov v rámci štátov EÚ,
OECD a na Slovensku.

Anotácia (anglicky):
The present stage of the development of institutional framework of the tax havens. The current
approach in solving the tax havens of the European Commission, OECD and the international
economic, financial and monetary institutions. Tax havens and their impact on transparency of flows,
their impact on macro- and microeconomic stability, including the financial stability. Tax havens and
their impact on the Slovak’s economy. The future development of tax havens and the proposals for tax
avoidance and tax evasion within the EU member countries, OECD and in the Slovak republic.
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