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školiteľ prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. 

názov témy Behaviorálne prístupy k ekonómii šťastia 
názov témy v AJ Behavioral Insights into Economics of Happiness 

jazyk záverečnej práce slovenský/anglický 

forma štúdia denná/externá 

cieľ  Cieľom dizertačnej práce je preskúmať behaviorálne faktory, ktoré 
ovplyvňujú subjektívne vnímanie šťastia jednotlivcami a identifikovať 
vhodné intervencie na makro i mikro úrovni, ktoré by prispeli 
k zvýšeniu subjektívneho pocitu šťastia jednotlivcov. 

anotácia v SJ Behaviorálna ekonómia skúma odchýlky správania sa jednotlivcov od 
racionality (Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H., 1991, Thaler, 
R. H., & Sunstein, C. R., 2009). V rámci dizertačného výskumu sa 
doktorand zameria na preskúmanie determinantov subjektívneho 
pocitu šťastia jednotlivcov a vplyvu, ktorý na tento pocit majú 
behaviorálne odchýlky v ich správaní, ktoré obmedzujú ich racionálne 
konanie (Hastings, J. S., 2009). Vo vzťahu k aplikačným záverom 
doktorand v dizertačnej práci preskúma, ako možno prostredníctvom 
behaviorálnych intervencií na makro úrovni a formou behaviorálnych 
postrčení na mikroúrovni (tzv. happy nudges) zvýšiť subjektívny pocit 
šťastia jednotlivcov. Z hľadiska metodologického doktorand 
v dizertačnom výskume využije teoretické i empirické metódy, v rámci 
empirických metód bude kľúčovou metóda riadeného kontrolovaného 
experimentu. 

anotácia  v AJ Behavioural economics examines the deviations of individual 
behaviour from rationality (Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R.H., 
1991, Thaler, R. H., & Sunstein, C. R., 2009). In the framework of the 
dissertation research, the doctoral student will study the determinants 
of subjective happiness of individuals and the impact the deviations 
from rationality in the behaviour of individuals have on this subjective 
feeling. The dissertation research will also be of the applied relevance. 
It will focus on identifying ways, how the subjective feeling 
of happiness could be increased through behavioural interventions 
at macro-level, or through behavioural nudges at micro-level (so called 
„happy nudges“). In the dissertation research, both theoretical and 
empirical methods will be used. The method of randomised controlled 
trials will play a key role among empirical methods. 

školiteľ prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc. 

názov témy Imigračné politiky v krajinách V4 - príležitosti a riziká 
názov témy v AJ Immigration Policies in the V4 Countries: opportunities and risks 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná 

cieľ  Hlavným cieľom dizertačnej práce bude posúdenie efektívnosti 
imigračných politík v krajinách V4 a konštrukcia uceleného systému 
efektívnych a adaptabilných nástrojov manažmentu migrácie. 

anotácia v SJ Dizertačná práca sa primárne zameria na deskripciu vývoja imigračných 
politík jednotlivých štátov V4, ako aj na posúdenie ich efektívností 
z pohľadu súčasných potrieb zabezpečenia udržateľného 



hospodárskeho rozvoja (Migration policy affects attractiveness of 
OECD countries to international talent. OECD, Paris 2019). Ako údajová 
základňa bude využitá databáza Eurostatu a OECD. Osobitná pozornosť 
bude venovaná analýze faktorov, ktoré ovplyvňujú tvorbu imigračnej 
politiky, ako aj analýze jej dopadov na štruktúru imigrantskej komunity 
daného štátu a na výkonnosť ekonomík jednotlivých krajín.  Uvedené 
analýzy by mali vyústiť do konštrukcie uceleného systému efektívnych 
a adaptabilných nástrojov manažmentu migrácie, zabezpečujúcich 
optimálnu mieru integrácie prichádzajúcich migrantov do spoločnosti 
hostiteľských krajín. 

anotácia  v AJ The dissertation thesis will primarily focus on the description of the 
development of immigration policies of individual V4 countries, as well 
as on the assessment of their effectiveness from the perspective of 
current needs to ensure sustainable economic development. Particular 
attention will be paid to the analysis of the factors that influence 
immigration policy-making, as well as to its impact on the structure of 
the national immigrant community and the performance of individual 
countries´economies. These analyses should result in the construction 
of a coherent system of efficient and adaptable migration management 
tools, ensuring an optimal level of integration of incoming migrants into 
the host country society. 

 


