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Názov
Motivačné faktory pre prácu vo verejnom sektore
témy 1:
Ciele:
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.
Title:
Motivation to Work in Public Sector
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.
Názov
Subjektívny blahobyt miest
témy 2:
Ciele:
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).
Title:
The Well-Being of Cities
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.
Názov
Digitálne formy správy mesta
témy 3:
Ciele:

Title:
Goals:

Na základe prípadových štúdií a empirického výskumu vysvetliť potrebné zmeny
v urbanistickom plánovaní na základe zmeny industriálneho mesta na mesto informácií.
Preskúmať ako vplývajú na riadenie a správu mesta digitálne sociálne platformy, hnutie
otvorených dát, zdieľanie služieb.
Preskúmať, ako sa mení rozhodovacia pozícia medzi vedením mesta a občanmi na
základe virtuálnej interakcie; prináša postupné zaraďovanie princípov participatívnosti?
Digital Governance of the Cities
To explain the transformation of the industrial city to a city information and its influence
on urban planning, based on the case studies and empirical research.
To explain the impact of digital social platforms, open data movement and sharing
services on the city governance.
To review how the decision-making balance between the government of the city and the
citizens is changing on the basis of virtual interaction; does it make the governance more
participatory?

Názov
témy 4:
Ciele:

Title:
Goals:

školiteľ:
doc. Ing. Peter Džupka, PhD.
Využitie on-line dát pre hodnotenie efektívnosti verejných investícií do regionálnej
dopravnej infraštruktúry.
Teoreticky vymedziť problematiku hodnotenia efektívnosti verejných investícií do
regionálnej dopravnej infraštruktúry.
Porovnať prístupy k hodnoteniu efektívnosti verejných investícií do regionálnej
dopravnej infraštruktúry v krajinách EÚ.
Analyzovať možnosti využívania dostupných on-line dát pre hodnotenie efektívnosti
verejných investícií do regionálnej dopravnej infraštruktúry.
Navrhnúť model pre využívanie on-line dát pre hodnotenie efektívnosti verejných investícií
do regionálnej dopravnej infraštruktúry.
Use of online data for effectiveness of public investment in regional transport
infrastructure evaluation.
To define the current state of knowledge in the field of public investment in regional
transport infrastructure evaluation.
To compare approaches to public investment in regional transport infrastructure
evaluation in different EU countries.
To analyse possibilities for on-line data use for to public investment in regional transport
infrastructure evaluation.
To propose a model for use of on-line data for to public investment in regional transport
infrastructure evaluation.

školiteľ:
doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.
Názov
témy 5:
Ciele:

Title:
Goals:

Migrácia vzdelanej pracovnej sily v Európe
Hlavným cieľom práce je odpovedať na nasledujúce výskumné otázky:
Aké sú hlavné dôvody migrácie mladých odborníkov v Európe?
Za akých podmienok sú vzdelaní migranti ochotní vrátiť sa do svojej domovskej
krajiny?
Ktoré ekonomické a neekonomické motívy vedú mladých odborníkov k migrácii?
Úspešné spracovanie dizertačnej práce vyžaduje vynikajúcu znalosť pokročilých metód
aplikovanej mikroekonometrie.
Brain Circulation in Europe
The main goal of this thesis is to answer the following research questions:
What are the main reasons of migration of well-educated young people in Europe?
Under what conditions are well-educated migrants willing to return to their home
countries?
What economic and non-economic incentives lead well-educated young people to
migrate?
A thorough knowledge of advanced applied micro-econometric methods is necessary for a
successful completion of the dissertation.

školiteľka:
doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
Názov
témy 6:
Ciele:

Title:
Goals:

Názov
témy 7:
Ciele:

Title:
Goals:

Celoživotné vzdelávanie a jeho vplyv na sociálny a regionálny rozvoj
Teoreticky vymedziť súčasný stav poznania riešenej problematiky.
Porovnať prístupy k celoživotnému vzdelávaniu vo svete.
Analyzovať konkrétne aspekty ponuky, dopytu, kvality a dostupnosti celoživotného
vzdelávania vo vzťahu ku napĺňaniu cieľov regionálneho rozvoja na Slovensku.
Na základe analýzy navrhnúť riešenia pre podporu celoživotného vzdelávania pre
konkrétny kraj SR.
Lifelong Learning Influence on Social and Regional Development
To define the current state of knowledge of the solved problems.
To compare access to lifelong learning in the world.
To analyze specific aspects of supply, demand, quality and accessibility of lifelong
learning in relation to the objectives for regional development in Slovakia.
To suggest solutions to promote lifelong learning for a specific region of the SR based
on the analyses.
Sociálne podnikanie na Slovensku ako nástroj trvalo-udržateľného rozvoja regiónov
Teoreticky vymedziť súčasný stav poznania riešenej problematiky.
Porovnať prístupy k sociálnemu podnikaniu ako nástroja trvalo-udržateľného rozvoja
regiónov vo svete.
Analyzovať súčasný stav sociálneho podnikania a jeho imidž na Slovensku.
Navrhnúť schémy na podporu startupov v oblasti sociálneho podnikania na Slovensku.
Social Entrepreneurship in Slovakia as a tool of sustainable development of regions
To define the current state of knowledge of the solved problems.
To compare approaches to social entrepreneurship as a tool for sustainable
development of the regions in the world.
To analyse the current state of social entrepreneurship and its image in Slovakia.
To propose a scheme for start-ups in social entrepreneurship support in Slovakia.

