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doc. Ing. Mgr. Katarína Seresová, PhD.	

Vplyv nemeckého kultúrneho prostredia na spôsob interkultúrnej komunikácie 	

Anotácia: Predmetom skúmania doktorandskej dizertačnej práce bude vplyv rôznych kultúr 
(nemeckej a slovenskej) na spôsob komunikácie medzi materskou a dcérskou firmou. 
Teoretická báza bude spočívať v skúmaní a analýze komunikácie, jednotlivých kultúr a ich 
špecifík vo vzťahu k interkultúrnej komunikácii. Praktická časť práce sa zameria na výskum 
stratégií komunikácie medzi materskou a dcérskou firmou a bude prebiehať v konkrétnych  
podmienkach na trhu. 

Cieľ: Hlavným cieľom práce  je preskúmanie teoretických východísk a následná analýza 
komunikačných stratégií a spôsobov medzi nemecky hovoriacou materskou firmou a jej 
slovenskou dcérskou firmou. 

 

doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc. 	

Ší`a dvanástich imámov a jej vplyv na sociálno-ekonomické postavenie Iránskej 
islamskej republiky	

Anotácia: Islamská revolúcia v Iráne v roku 1979 výrazne ovplyvnila vývoj v krajine a jeho 
vzťahy s okolitým svetom. Kľúčovým faktorom tohto procesu sa stala nová revolučná 
ideológia. Šíˋ itsky islam sa predstavil v úlohe katalyzátora sociálnoekonomických zmien a 
zdroja politického konfliktu, ktorý sa vyprofiloval ako charakteristická črta vnútorného 
vývoja a zahraničnopolitických vzťahov Iránskej islamskej republiky a jej vnímania okolitým 
svetom. 
 
Cieľom dizertačnej  práce		je analyzovať filozofický a myšlienkový základ ší´e dvanástich 
imámov a poukázať na dopady jeho sociálno-ekonomických a bezpečnostných implikácií  vo 
vnútornej a zahraničnej politike krajiny.	
 
Sociálno-politické a ekonomické faktory hospodárskeho rozvoja a obnovy Afganskej 
islamskej republiky 
 
Anotácia: Situácia v súčasnom Afganistane dáva nádej na začatie rekonštrukcie a obnovy 
štátu po dlhotrvajúcom a devastujúcom vojnovom konflikte. Jeho územie bolo od nepamäti 
sužované mocenskými bojmi o riadenie štátu. Krajina zápasí s problémom hospodárskej 
zaostalosti, negramotnosťou obyvateľstva, extrémnou chudobou a prepojením všetkých 
štruktúr spoločnosti na nelegálny drogový priemysel. Krajinu tak čaká neľahké obdobie 
hľadania spoločenského konsenzu pri hľadaní východísk zo súčasnej krízy. 
 
Cieľom dizertačnej  práce	je analýza sociálnopolitických a ekonomických faktorov, ktoré 
determinujú hospodársky stav krajiny a predikovať možné scenáre jej vývoja z pohľadu 



očakávanej zmeny bezpečnostnej situácie v krajine, zmeny v jej politických štruktúrach 
a z pohľadu participácie krajiny na medzinárodných rozvojových projektoch.	
 
 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.	
 

Vplyv pandémie koronavírusu na ekonomiky rozvojových krajín	
 
Anotácia: Na začiatku 21. storočia došlo k pozitívnemu vývoju niektorých ekonomických 
ukazovateľov rozvojových krajín, ktoré mohli viesť k pozitívnemu ekonomickému rozvoju 
ich ekonomík. Avšak pandémia koronavírusu narušila pozitívne tendencie ekonomického 
rozvoja na úrovni jednotlivých ekonomík ako aj na globálnej úrovni. 	

Cieľom práce bude preto preskúmať dopady pandémie na ekonomiky rozvojových krajín 
pomocou analýzy ich sociálno-ekonomických ukazovateľov. 

	

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.	
 

Osobitosti politického a ekonomického vývoja Kostariky 

Po krátkej občianskej vojne v roku 1948 prešla Kostarika politickým a ekonomickým 
vývojom, ktorý možno v kontexte geopolitických súvislostí a regionálnych špecifík označiť 
za osobitý.     To však neznamená, že vývoj v krajine bol priamočiary a vyhol sa politickým 
a ekonomickým problémom. V porovnaní s ostatnými štátmi Latinskej Ameriky sa Kostarike 
podarilo v období studenej vojny a v období po rozpade bipolarity vyhnúť takým otrasom, 
ktoré by znamenali zásadnú zmenu politickej a ekonomickej orientácie štátu.  

Cieľom dizertačnej práce je charakterizovať osobitosti politického a ekonomického vývoja 
Kostariky v komparácii s ďalšími regionálnymi aktérmi a predikovať možné scenáre ďalšieho 
vývoja v krajine. 

Osobitosti politického a ekonomického vývoja Iránu po islamskej revolúcii v roku 1979 

Po islamskej revolúcii v roku 1979 došlo k zásadnej zmene ekonomickej a politickej situácie 
v Iráne, ktorá mala za následok novú zahraničnopolitickú orientáciu štátu. Dôsledky týchto 
udalostí sú v Iráne viditeľné dodnes. Irán len postupne pripúšťa politickú transformáciu, ktorá 
by následne mohla viesť k aspoň čiastkovej liberalizácii režimu a oslabeniu vplyvu 
duchovenstva na politický vývoj v krajine. Ďalšia izolácia ako alternatívne riešenie však nie je 
v  životnom záujme Iránu.  

Cieľom dizertačnej práce je charakterizovať osobitosti politického a ekonomického vývoja 
Iránu v kontexte meniacej sa štruktúry systému medzinárodných vzťahov a poukázať na 
scenáre možného vývoja krajiny v ekonomických a geopolitických súvislostiach. 	

 

 

 



Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.	

Význam inovačnej politiky v oblasti udržateľného rozvoja energetického priemyslu 
Ukrajiny 
Súčasné podmienky fungovania svetovej ekonomiky sú nepredvídateľné – závisia od 
mnohých rizikových faktorov - prírodných, systémových, informačných, politických a i. Pre 
ukrajinskú ekonomiku je zabezpečenie udržateľného rozvoja energetického priemyslu 
existenčne dôležitou otázkou. Hlboká analýza nástrojov inovačnej politiky a ich uplatnenie 
pre zabezpečenie udržateľného rozvoja energetického priemyslu má v súčasnosti a bude mať i 
v budúcnosti kľúčový význam, nielen v národnom ale i v medzinárodnom kontexte. V tomto 
spočíva význam a prínos spracovania danej témy. 

Cieľ: Preskúmať nástroje inovačnej politiky Ukrajiny v oblasti energetického priemyslu, ich 
aplikáciu a vplyv na zabezpečenie udržateľného rozvoja tohto odvetvia.	

Vývoj komoditnej a teritoriálnej štruktúry zahraničného obchodu Ruskej federácie od 
roku 1992 

Zahraničný obchod Ruskej federácie prešiel od roku 1992 podstatnými zmenami vo svojej 
teritoriálnej i komoditnej štruktúre. Na tieto zmeny vplývali najmä geopolitické faktory, ktoré 
sa v priebehu troch desaťročí vyvíjajú. Významným faktorom je tiež vedecko-technický 
pokrok, ktorý nachádza reflexiu v štrukturálnych zmenách ruskej ekonomiky i v jej exporte. 
Na zmeny v teritoriálnej štruktúre okrem iných faktorov vplývajú sankcie uplatňované zo 
strany západných štátov na Ruskú federáciu. 

Cieľ: Preskúmať zmeny v zahraničnom obchode Ruskej federácie a determinovať 
najvýznamnejšie faktory, ktoré k tým zmenám viedli. 

 

prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.	

Obchodné a investičné vzťahy Slovenska   

Trade and Investment Relations of Slovakia  

Anotácia: Dizertačná práca analyzuje obchodné a investičné vzťahy Slovenska. V teoretickej 
časti sa práca opiera o východiská teórie medzinárodných vzťahov, platobnej bilancie, 
medzinárodného obchodu a teórie konkurencieschopnosti. Obchodné a investičné aktivity sa 
budú kategorizovať v zmysle medzinárodných obchodných a investičných štandardov. Práca 
prinesie výsledky z modelovania determinantov komparatívnych výhod, ktoré sú pre 
Slovensko rozhodujúce pre dlhodobo udržateľnú konkurencieschopnosť.      

Cieľ: Cieľom práce je identifikovať determinanty komparatívnych výhod Slovenska v oblasti 
medzinárodného obchodu a investícií.  

Annotation: The dissertation thesis focuses on analysis of the trade and investment relations 
of Slovakia. Theoretical part of this work is based upon postulates of the theory of 
international relations, balance of payments, international trade, and theory of 



competitiveness. The trade and investment activities are categorized according to the 
international trade and investment standards. The thesis will present outcomes from modeling 
comparative advantages of Slovakia which are decisive for its sustainable competitiveness.  

Aim: The aim of the thesis is to identify determinants of comparative advantages of Slovakia 
in international trade and investment activities.  

Medzinárodný obchod a ekonomický rast. Príklad vybraných krajín  

The International Trade and Economic Growth. A Case of Selected Countries  

Anotácia: Dizertačná práca analyzuje medzinárodné vzťahy vybranej krajiny (krajín) 
s dôrazom na medzinárodnú obchodnú výmenu a ekonomický rast. V teoretickej časti sa 
práca opiera o postuláty teórie medzinárodného obchodu, medzinárodných vzťahov a teórie 
konkurencieschopnosti. Štandardná medzinárodná obchodná klasifikácia (SITC) umožní 
porovnávať dosiahnuté výsledky z modelovania vzťahov medzi ekonomickým rastom a 
obchodnou výmenou vybranej/ných krajín. Pozornosť sa sústredí na obchodovanie na 
svetovom trhu a trhu EÚ.   

Cieľ: Cieľom práce je identifikovať a kvantifikovať vzťahy medzi ekonomickým rastom 
a medzinárodnou obchodnou výmenou na svetovom trhu a trhu EÚ.   

Annotation: The dissertation thesis focuses on the international relations of selected country 
(countries) regarding the international exchange of goods and economic growth. The 
theoretical part of this work is based on the postulates of the theory of international trade, 
international economic relations, and the theory of competitiveness. The Standard 
international trade classification (SITC) enables to compare the achieved findings from 
modeling relations between economic growth and international exchange of goods of selected 
country (countries) trading on the world and the EU market.   

Aim: The aim of this work is to identify and quantify relations between economic growth and 
the trade in goods on the world and the EU market.  

 

Termín konania prijímacích skúšok na doktorandské štúdium 

3. júla 2021 o 9.00 hodine 

Všetky prílohy k prihláške a úvodné  projekty dizertačnej práce v slovenskom 
a dvoch cudzích jazykoch doručte 

do 11. júna 2021 
 

na adresu: Fakulta medzinárodných vzťahov EU 
referát pre doktorandské štúdium a sociálnu starostlivosť o študentov 

Dolnozemská cesta 1 
852 35 Bratislava 5 

 



(kontakt: Mgr. Renáta Balcová, tel. 02/6729 5477, miestnosť E4.27, 
e-mail: renata.balcova@euba.sk) 

 

Záujemcov o doktorandské štúdium upozorňujeme, že podľa Internej smernice č. 
7/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave sa za 
externé doktorandské štúdium platí 1000,- eur za akademický rok. 

Počet prijímaných interných študentov na doktorandské štúdium bude stanovený do 
termínu konania prijímacích skúšok v závislosti od určenia počtu štipendijných miest 
a pridelených finančných prostriedkov. Počet prijatých uchádzačov v externej forme 
závisí od kapacity školiteľov. 

Výučba na doktorandskom štúdiu sa uskutočňuje v pracovných dňoch. 

	


