Návrh tém dizertačných prác pre akad. rok 2018/2019
Študijný program: Priestorová a regionálna ekonómia
Študijný odbor: Verejná správa a regionálny rozvoj
č. 1

školiteľ:

Názov témy

doc. Ing. Peter Džupka, PhD.

Využitie hedonického cenového modelu pri odhade cien
nehnuteľností

Ciele:

 Teoreticky vymedziť problematiku tvorby hedonického cenového modelu.
 Analyzovať existujúce prístupy k tvorbe hedonických cenových modelov
zahraničí.
 Vytvoriť hedonický cenový model pre zvolené mesto.

Title:

The Use of Hedonic Pricing Models for Property Price Estimation

Goals:

 To determine creation of hedonic pricing models theoretically.
 To analyse existing approaches to development of hedonic pricing models.
 To develop a hedonic pricing model for a selected city.

č. 2

školiteľ:

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

Názov témy
Ciele:

Motivačné faktory pre prácu vo verejnom sektore

Title:
Goals:

Motivation to Work in Public Sector

č. 3

 Analyzovať dynamiku personálnej štruktúry verejnej správy v Európe a na
Slovensku.
 Preskúmať motivačné faktory pre prácu vo verejnom sektore podľa veku,
pohlavia, vzdelania a regiónu.
 Preskúmať faktory ovplyvňujúce úspech kandidátov v komunálnych voľbách.
 To analyse the dynamics of the personnel structure of public administration in
Europe and in Slovakia.
 To investigate the motivating factors to working in the public sector by age,
gender, education and region.
 To examine the factors affecting the electoral success in local elections.

školiteľ:

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

Názov témy 2:
Ciele:

Subjektívny blahobyt miest

Title:

The Well-Being of Cities

 Preskúmať faktory, ktoré utvárajú subjektívny blahobyt miest (príjmy,
bývanie, príjmová nerovnosť, dochádzanie, hustota obyvateľstva, klíma,
diverzita),
 Porovnať faktory konceptu šťastia a štandardných spôsobov merania
blahobytu,
 Vysvetliť subjektívny blahobyt mesta na základe prístupu teritoriálneho
kapitálu (rivalita verzus materialita).

Goals:

 To analyse the dynamics of the personnel structure of public administration in
Europe and in Slovakia.
 To investigate the motivating factors to working in the public sector by age,
gender, education and region.
 To examine the factors affecting the electoral success in local elections.

č. 4
školiteľka:
Názov témy:
Ciele:

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.

Title:

Program Management and Strategic Change Management

Programový manažment a riadenie strategickej zmeny
 Teoreticky vymedziť súčasný stav poznania riešenej problematiky.
 Analyzovať súčasný stav riadenia strategických zmien prostredníctvom
programového manažmentu na Slovensku.
 Navrhnúť schémy na riadenie portfólia projektov.
 To define the current state of knowledge of the solved problems.
 To analyze the current state of strategic change management through program
management in Slovakia.
 To propose project portfolio management schemes.

Goals:

č. 5
školiteľka:
Názov témy:
Ciele:

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.

Title:
Goals:

Open Innovation Model for SMEs

č. 6

Model otvorených inovácií pre MSP
 Teoreticky vymedziť súčasný stav poznania riešenej problematiky.
 Analyzovať typy inovácií a ich vplyv na konkurencieschopnosť MSP.
 Navrhnúť model pre otvorené inovácie vhodný pre MSP.
 To define the current state of knowledge of the solved problems.
 To analyze types of innovation and their impact on the competitiveness of
SMEs.
 To propose an open innovation model suitable for SMEs.

školiteľ:

doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.

Názov témy:

Subjektívny blahobyt a priestor

Ciele:

 Subjektívny prístup k definovaniu a meraniu blahobytu je často zanedbávaný,
avšak dôležitý koncept. Skepticizmus ekonómov vo vzťahu k subjektívnym
ukazovateľom sa zdá byť prekonaný, a vo všeobecnosti možno prístup
považovať za chýbajúcu dimenziu blahobytu.
 Cieľom dizertačnej práce je skúmať vzťah medzi subjektívnym blahobytom
a priestorom. Zároveň, použitím vhodnej identifikačnej stratégie, preskúmať
kauzálnu povahu vzťahu medzi priestorom a subjektívnym blahobytom.
 Úspešné spracovanie dizertačnej práce vyžaduje vynikajúcu znalosť
pokročilých metód aplikovanej mikroekonometrie a priestorovej
ekonometrie.

Title:

Subjective Well-being and Space
 The subjective approach to the well-being definition and measurement is
often neglected, yet an appealing concept. Economists’ skepticism about
subjective variables seems to be overcome today and, in general, the
approach is regarded to as a missing dimension of well-being.
 The aim of this doctoral thesis is to explore the relationship between
subjective well-being and space. In addition, applying an appropriate
identification strategy, causal relationship between space and subjective wellbeing will be examined.
 Thorough knowledge of advanced applied microeconometric and spatial
econometric methods is necessary for successful completion of the
dissertation.

Goals:

č. 7

školiteľ:

doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.

Názov témy:

Priestorové súvislosti sociálnej mobility

Ciele:

 Možno predpokladať, že ekonomické podmienky môžu ovplyvňovať životy
jednotlivcov, čo môže v konečnom dôsledku viesť k sociálnej mobilite
smerom nahor alebo nadol.
 Cieľom dizertačnej práce je skúmať zákonitosti inter- a intra-generačnej
sociálnej mobility v priestore vo vzťahu k ekonomickému výkonu na
regionálnej/lokálnej úrovni.
 Úspešné spracovanie dizertačnej práce vyžaduje vynikajúcu znalosť
pokročilých metód aplikovanej mikroekonometrie a priestorovej
ekonometrie.

Title :

Spatial Aspects of Social Mobility
 It is believed that economic conditions can affect individuals’ lives, which
can consequently result in upward or downward social mobility.
 The goal of this doctoral thesis is to examine the patterns in inter- or intragenerational social mobility across space in relation to economic performance
at regional/local level.
 Thorough knowledge of advanced applied microeconometric and spatial
econometric methods is necessary for successful completion of the
dissertation.

Goals:

č. 8

školiteľka:

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.

Názov témy:

Kultúra a socio-ekonomický mestský rozvoj

Ciele:

 Analyzovať priame a nepriame vplyvy kultúrnej participácie a kultúrnej
produkcie.
 Analyzovať metódy merania socio-ekonomických vplyvov kultúry.
 Vysvetliť vzťah medzi kultúrou a socio-ekonomickým rozvojom miest.

Title :

Culture and Socio-economic Development

 To analyse the direct and indirect effects of cultural participation and cultural
production.
 To analyse the methods of measurement of socio-economic impacts of
culture.
 To explain the relationship between culture and urban socio-economic
development.

Goals:

č. 9

školiteľ

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.

Názov témy

Syntetická znalostná báza a inovačné procesy v priemyselných podnikoch

Ciele

 Preskúmať faktory s vplyvom na produktové, procesné a organizačné
inovácie v priemyselných podnikoch.
 Analyzovať syntetické znalostné bázy v priemyselných podnikoch na
Slovensku na základe prípadových štúdií a kvantitatívneho výskumu.
 Vysvetliť vzťah medzi znalostnou bázou a inovačnými procesmi
v priemyselných podnikoch.
Synthetic Knowledge Basis and Innovation Processes in Industrial
Enterprises

Title
Goals

 To investigate the factors with impacts on product, process and organisation
innovation in industrial enterprises.
 To analyse synthetic knowledge basis in industrial enterprises in Slovakia
based on case studies and empirical research.
 To explain the relation between knowledge basis and innovation processes
in industrial enterprises.

