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KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

Školiteľka:  

doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Trh pekárenských výrobkov a vplyv inovácií na spotrebiteľské správanie 

Preferencie na trhu pekárenských výrobkov sa za posledné roky zmenili. Tak ako sa mení 

spotrebiteľské správanie, zmenou životného štýlu, mení sa aj situácia na trhu s pekárenskými 

produktami, na čo musia reagovať aj výrobcovia. To je dôvodom výberu témy. Hlavnou 

úlohou dizertačnej práce bude zanalyzovať trh s pekárenskými výrobkami zo strany zmeny 

vstupov, zmeny výrobných procesov pekárenských spoločností. Inovácie v pekárenskom 

priemysle sú nevyhnutné, aby firmy v dnešnej dobe zabezpečovali efektívnu výrobu 

a uspokojovali zvyšujúce sa nároky spotrebiteľov na zdravý životný štýl. Aby bol splnený 

cieľ dizertačnej práce, je potrebné analyzovať aj spotrebiteľský trh na základe primárnych dát 

a dostupných vedeckých štúdií v tejto oblasti. Ide o tému, ktorá by mala zahrnúť problematiku 

trhu a správania sa jednotlivých segmentov na trhu s prepojením na zdravú výživu a kvalitu 

pekárenských výrobkov. Pri vypracovávaní témy sa bude vychádzať z dostupných 

sekundárnych a primárnych zdrojov, ktoré sa spracujú pomocou matematicko-štatistických 

metód. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka:  

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov 

zdravej výživy 

Hlavným cieľom dizertačnej práce je poukázať na vplyv Marketingu 3.0 na súčasné a nové 

trendy vo výrobe a predaji, ako aj zmeny v spotrebnom správaní na trhu výrobkov zdravej 

výživy. Tak, ako sa vyvíja svet vo všetkých oblastiach, vyvíja sa aj marketing. Kým 

marketing 1.0 bol zameraný na výrobu a užívateľskú hodnotu produktu, marketing 2.0 na 

spotrebiteľov a nové informačné technológie, tak marketing 3.0 je holistický a zameriava sa 

na spotrebiteľa, jeho myseľ, dušu, emócie a telo. Je zameraný na produkciu výrobkov, služieb 

a podnikových kultúr, ktoré inšpirujú, zahŕňajú a odrážajú hodnoty cieľových zákazníkov. 

Zákazníci, spotrebitelia, ale aj verejnosť vnímajú produkt nielen z hľadiska jeho úžitkových 

vlastností, ceny, obalu, značky, vzťahu k životnému prostrediu, ale najmä z pohľadu toho, čo 

je spojené s jeho výrobou a za akých podmienok vzniká. Spoločnosti, ktoré využívajú 

Marketing 3.0, budú mať výhodu, že môžu predávať svoje výrobky alebo služby v rámci 

vyššieho poslania so sociálnym vplyvom. Predmetom skúmania v dizertačnej práci bude 

správanie spotrebiteľa na trhu potravín v súvislosti so stále viac rezonujúcimi témami ochrany 



zdravia ľudí a ochrany prírody. Pozornosť sa bude venovať aj novým trendom vo výžive ľudí, 

ktoré majú vplyv na výrobcov - podniky poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskej 

výroby a v neposlednom rade aj samotný obchod. Sekundárne informácie budú získané zo 

zdrojov domácich a zahraničných autorov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou 

a verejne dostupných dokumentov, a dát publikovaných štatistickými úradmi. Primárne dáta 

budú získané prostredníctvom metód marketingového výskumu. Dáta budú následne 

spracované metódami kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy, prípadne inými modernými 

metódami v závislosti od databázovej základni. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka:  

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Vplyv osobnosti spotrebiteľa na emocionálne správanie na trhu potravín 

V súčasnosti sa téme vplyvu osobnosti na nákupné správanie ovplyvnené kultúrnymi, 

sociálnymi, osobnými a psychologickými faktormi premietajúcimi sa do potrieb, prianí, 

postojov, názorov, hodnôt a motívov zákazníka venuje významná pozornosť nielen zo strany 

marketingu, ale aj obchodu. Výrobcovia prispôsobujú svoje produkty a služby potrebám 

spotrebiteľov. Správne pochopenie ich požiadaviek je však spojené so znalosťou ich 

spotrebiteľského správania. Nejde len o samotné výrobky a ich vlastnosti, ktoré podnikateľské 

subjekty ponúkajú na trhu. Ide aj o celkové pôsobenie a vytvorenie emocionálnej väzby 

k danej značke, použitím vhodných marketingových nástrojov cielených práve na určité 

osobnostné charakteristiky, ktoré zabezpečia dlhodobú lojalitu spotrebiteľa. Cieľom 

dizertačnej práce je vymedziť vplyv jednotlivých typov osobnosti na základe 

extroverzie/introverzie, lability/stability, typu temperamentu a pohlavia na emocionálne 

správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín. Splnenie hlavného cieľa dizertačnej 

práce je podmienené čiastkovými cieľmi korešpondujúcimi s témou a zameraním práce. 

Teoretickú časť dizertačnej práce tvoria poznatky domácich a zahraničných autorov 

zaoberajúcich sa predmetnou problematikou z pohľadu osobnosti, teórie osobnosti, emócií 

a emocionálneho správania, spotrebiteľov a spotrebiteľského správania a iné. V praktickej 

časti budú prezentované výsledky vlastného marketingového výskumu, v ktorom zber 

primárnych informácií je zabezpečený prostredníctvom Eysenckovho osobnostného 

dotazníka, 5-faktorového modelu a v prípade potreby doplnený o ďalšie metódy zberu 

primárnych dát. Získané primárne a sekundárne dáta budú spracované metódami 

kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy, neuromarketingových metód a v prípade potreby aj 

prostredníctvom iných moderných metód v závislosti od databázovej základni. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ:  

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Zhodnotenie konkurencieschopnosti sektora vinohradníctva a vinárstva 

v podmienkach Slovenskej republiky 

Aj keď slovenské vinárstvo v ostatných rokoch prežíva oživenie, musí sa ešte viac usilovať 

o to, aby uspelo v silnej zahraničnej konkurencii. Presadiť sa však môže iba vínami 

vynikajúcej kvality. Súčasní producenti slovenských vín urobili značný pokrok v kvalite vína, 



citlivo skĺbili vinárske skúsenosti predchádzajúcich generácií s najmodernejšími 

technológiami spracovania hrozna a výroby vína. Slovenské vína už viac ako 20 rokov 

úspešne konkurujú na najprestížnejších medzinárodných prehliadkach, súťažiach, konkurzoch 

vín a získavajú najvyššie ocenenia. Pre slovenské vinárstvo je dôležité aj to, že sa zvyšuje 

nielen záujem spotrebiteľov o rôzne druhy vína, ale aj snahu o prehĺbenie svojich 

enologických vedomostí a skúseností, ktoré im umožnia lepšie poznať kvalitu vín a vychutnať 

pôžitok z ich pitia. Kultúrne podávanie, ochutnávanie a pitie vína sa postupne stáva trvalou 

súčasťou nášho stolovania i spoločenského života. Sektor vinohradníctva a vinárstva je 

dlhodobo v podmienkach Slovenského poľnohospodárstva nachádza napriek tomu v zlej 

ekonomicko-obchodnej situácií. Slovenská republika v danom sektore dosahuje negatívnu 

obchodnú bilanciu. Dôvodom je množstvo faktorov, ktoré prispievajú k tejto negatívnej 

situácií ako sú: rast miezd, vysoké náklady na zakladanie nových vinohradov, nájomné, dane, 

ceny štepov, chémie, hnojív, strojov a ich údržby, ceny za služby, náročnosť technológie 

starostlivosti o vinohrady a vysoké DPH. Domáci výrobcovia majú sťažené podmienky 

konkurencieschopnosti voči zahraničným produktom a tu absentujú určité podporné stimuly 

štátu na podporu domácich producentov. Iné štáty Európskej únie majú okrem vyšších 

priamych platieb aj úľavy na odvodoch, neplatia za závlahovú vodu, alebo majú iné formy 

podpory zo strany rezortu. Hlavným cieľom dizertačnej práce je zhodnotenie 

konkurencieschopnosti sektora vinohradníctva a vinárstva prostredníctvom zhodnotenia 

produkcie hrozna a vína, zhodnotenie úrovne ich spotreby, priemerných cien, problémy 

týkajúce ekonomiky výroby, odbytu a predaja hrozna a vína na domácom trhu a zahraničných 

trhoch. Čiastkovým výstupom práce okrem zhodnotenia má byť aj navrhnutie vhodnej 

komunikačnej a odbytovej stratégie s vínom pre vybraných slovenských producentov ale aj 

návrhy a odporúčania, ktoré majú pomôcť na trhu s hroznom a vínom. Rovnako čiastkovým 

výstupom má byť aj vypočítanie reálnej úrovne štátnych podpôr pre vinohradníkov. 

Sekundárne informácie budú získané z domácich a zahraničných literárnych zdrojov 

zaoberajúcich sa predmetnou problematikou a verejne dostupných dokumentov, a dát 

publikovaných štatistickými a výskumnými ústavmi. Primárne dáta budú získané priamo od 

vinohradníkov a vinárov. Primárne a sekundárne dáta budú spracované ekonomickými 

metódami a metódami kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy. Práca je prednostne určená pre 

absolventov študijného programu Agrárny obchod a marketing 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

 

KATEDRA MATEMATIKY 

 

Školiteľka: 

doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Spotreba a vývoj cien biopotravín v podmienkach SR 

V období posledných rokov sa záujem slovenských spotrebiteľov o biopotraviny zvyšuje. 

Súvisí to hlavne s tým, že sa spotrebitelia zaujímajú o pôvod a zloženie potravín, ktoré 

nakupujú a konzumujú. Do popredia záujmu sa dostávajú biopotraviny aj v odborných sférach 

a výsledky výskumných štúdií sú prezentované na konferenciách, výstavách a spotrebných 

veľtrhoch. V súvislosti so zdravým životným štýlom sa propaguje aj zdravá strava 

a spotrebitelia nájdu niektoré biopotraviny na pultoch obchodných reťazcov, prípadne 

v špecializovaných predajniach. V teoreticko-metodologickej časti dizertačnej práce bude 

spracovaná problematika biopotravín a produktov ekologického poľnohospodárstva 



v súčasných podmienkach v Slovenskej republike a porovnanie vybraných faktorov na trhu 

s biopotravinami v Českej republike. Biopotraviny sa stávajú vyhľadávaným artiklom, čím sa 

vytvárajú nové príležitosti pre výrobcov, spracovateľov ako aj predajcov biopotravín. Je preto 

dôležité poznať veľkosť potenciálneho segmentu spotrebiteľov bioproduktov a jeho 

charakteristiku. V týchto súvislostiach je ďalej potrebné získať údaje o vývoji cien 

bioproduktov a spotrebe biopotravín v podmienkach SR. Cieľom dizertačnej práce je 

zhodnotiť postoje a preferencie spotrebiteľov k bioproduktom a biopotravinám na slovenskom 

trhu v kontexte vývoja spotreby a cien biopotravín. Podkladové údaje budú získané z databáz 

Štatistického úradu SR, z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva 

a potravinárstva, prípadne Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktoré budú 

doplnené dotazníkovým prieskumom o spotrebe biopotravín v SR. Získané údaje budú 

vyhodnotené metódami viacrozmernej štatistickej analýzy. Analýzy budú zamerané na 

vytvorenie predikcie spotreby biopotravín v ďalších časových obdobiach a zároveň môžu byť 

prostriedkom na identifikáciu regionálnych rozdielov v spotrebe biopotravín. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. 

 

 

 

KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD. 

Segmentácia spotrebiteľov pekárenských výrobkov 

Hlavným cieľom práce bude analyzovať správanie spotrebiteľov v SR v súvislosti 

s potravinami na priamu spotrebu, konkrétne obilninové a pekárenské výrobky a identifikovať 

segmenty spotrebiteľov s ohľadom na životný štýl. Za tým účelom bude realizovaný 

predvýskum a následne dotazníkový prieskum u spotrebiteľov v SR, ktorého súčasťou budú 

premenné týkajúce sa jednak socio-demografických charakteristík, ale aj premenné týkajúce 

sa životného štýlu a nákupného správania pri výbere potravín. Okrem deskriptívneho 

vyhodnotenia dotazníkového prieskumu a prípadných závislostí budú na identifikáciu 

spotrebiteľských segmentov použité viacrozmerné štatistické metódy. Štatistické analýzy 

budú uskutočňované prostredníctvom štatistického softvéru SAS. Identifikácia segmentov 

spotrebiteľov je dôležitá z dôvodu smerovania marketingového úsilia, resp. verejných 

kampaní na spotrebiteľov s odlišným životných štýlom z hľadiska preferencie spotreby aj 

vyššie uvedených potravín. 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia. 

 

 

 

 

 


