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Dátum podania prihlášky: 30. apríla 2020
Téma: Štrukturálne reformy vo verejnom sektore na Slovensku: agenturizácia
a decentralizácia vs centralizácia / Structural Reforms in the Slovak Public Sector:
Agencification and Decentralization vs Centralization
Anotácia: Výskum sa v danej oblasti sústredí na obdobie po roku 1989 po rok 2019 a konkrétne na oblasť
štrukturálnych reforiem verejného sektora. Zameria sa na vybrané rezorty a zmeny, ktoré v nich nastali, a to jednak
z hľadiska obsahového/vecného zamerania daného rezortu a štruktúr, ktoré boli za daným účelom v rezorte vytvorené.
Zároveň výskum identifikuje faktory, ktoré mali vplyv na vecnú ako aj štrukturálnu trajektóriu vývoja rezortu.
Forma štúdia: denná
Školiteľka: Prof. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., ŮVP

Téma: Hodnotenie sociálnych a ekonomických efektov verejných politik / Evaluation of
social and economic effects by public policies
Anotácia: Intervencie z verejných zdrojov majú zásadný význam pre budúci ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska.
Hlavnou výskumnou otázkou bude analyzovať dlhodobé sociálne a ekonomické efekty takýchto intervencií pre
rozvoj zamestnanosti, rast miezd a budovanie ľudského kapitálu. Efekty intervencií budú analyzované pomocou moderných
evaluačných matematicko-štatistických metód, ako sú najmä Difference-in-Differences a metóda syntetickej kontroly.
U uchádzačov sa predpokladá dobré ovládanie matematicko-štatistických metód. Výsledky výskumu budú slúžiť na exante a ex-post hodnotenie vládnych intervencií.
Forma štúdia: denná a externá
Školiteľka: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. , SAV

Téma: Pracovná migrácia Rómov: príčiny a dôsledky / Labour migration of Roma:
causes and consequences
Anotácia: Migrácia za prácou sa považuje za dôležitú stratégiu prežitia a diverzifikácie rizika pre chudobnejšie komunity,
osoby žijúce v chudobných regiónoch a v zostávajúcich trhoch práce. Po vstupe do EÚ v roku 2004 využili príležitosť
pracovať v zahraničí milióny občanov nových členských štátov. Zatiaľ čo otázka migrácie za prácou z východu na západ, jej
príčiny a dôsledky a prispôsobenie sa po hospodárskej kríze je detailne zmapovaná, otázka pracovnej migrácie Rómov nie je
doposiaľ dostatočne preskúmaná. Mobilita Rómov sa často prezentuje v súvislosti so „sociálnym turizmom“ a azylovým
procesom, ale oveľa menej sa vie o štandardnejších formách migrácie za prácou, o jej motiváciách a dôsledkoch na
sociálno-ekonomické postavenie v domovskej krajine a sociálnu mobilitu Rómov. Dizertačná práca sa môže zamerať na
skúmanie charakteru, dynamiky a dôsledkov pracovnej migrácie Rómov na samotných Rómov, ako aj na spoločnosť ako
celok. Doktorand bude povzbudzovaný, aby používal kombinované metódy vedeckého výskumu (kvalitatívne
a kvantitatívne). Hoci práca môže byť zameraná na Slovensko, komparatívna perspektíva so susednými krajinami je vítaná.
Forma štúdia: denná a externá
Školiteľka: Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD, SAV

Téma: Inštitucionálne zázemie inkluzívneho rastu s dôrazom na trendy
rozvoja MSP - slovenské súvislosti v európskom kontexte / Institutional
background of inclusive growth with focus on developmental trends of SMEs –
Slovak relations in European context.
Anotácia: Budúca prosperita každej ekonomiky vo veľkej miere závisí od efektívnej podpory a vytvárania priaznivého
prostredia pre rozvoj podnikateľských aktivít a inovácií. V procese hľadania nových zdrojov a príležitostí pre zabezpečenie
hospodárskeho rastu, ktorý by súčasne garantoval jeho udržateľnosť a inkluzívnosť, dôležitú úlohu zohrávajú aj malé a
stredne veľké podniky. MSP sú šancou pre zapojenie menej zastúpených a znevýhodnených skupín do podnikateľských
aktivít. Vytvárajú tým predpoklady pre zvyšovanie inkluzivity rastu, čo je jednou zo súčasných priorít EÚ. Hlavným cieľom
dizertačnej práce bude na základe analýzy vývoja vybraných charakteristík MSP zodpovedanie otázky, či na podnikateľské
aktivity zameraná hospodárska politika a právne predpisy SR a EÚ v adekvátnej miere zohľadňujú význam tejto kategórie
podnikov a ich potenciálu pre ekonomický rast a zvyšovanie zamestnanosti. V súvislosti so 4. priemyselnou revolúciou sa
práca tiež zameria na to, či a aké zmeny v podnikateľskej politike sú potrebné, ak majú mať malé a stredne veľké podniky
prospech z nových technológií. Výsledky výskumu budú využité pri formulácii návrhov opatrení hospodárskej politiky
zameranej na podporu MSP.
Forma štúdia: denná a externá
Školiteľka: Ing. Edita Nemcová, PhD., SAV

Téma: Profesionalizácia vs. politizácia štátnej správy / Professionalization vs.
politicization of civil service
Anotácia: Súčasné poznanie poukazuje na zvyšujúcu sa politizáciu nielen v krajinách strednej a východnej Európy, ale
i v starých členských krajinách, pričom politizácia sa vo všeobecnosti považuje v tomto regióne za vysokú. Tieto zistenia sú
však príliš všeobecné a empirickým nedostatkom je bližšia špecifikácia profilov vedúcich úradníkov, kde k politizácii
dochádza, keďže uvedené štúdie vychádzajú zo sekundárnej analýzy dát. Hlavným cieľom PhD. štúdia je skúmať mieru
politizácie v longitudálnej štúdii na vybraných orgánoch štátnej správy, vrátane kariérnych dráh vedúcich úradníkov
v prepojení na výstupy organizácie.
Forma štúdia: denná a externá
Školiteľka: doc. Mgr.Katarína Staroňová, PhD., ÚVP

