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Anotácia: 
Spoločný systém hodnotenia kvality je nástrojom komplexného manažérstva kvality, ktorý bol 
vytvorený pre verejný sektor. Systém bol inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie 
pre manažérstvo kvality (EFQM). Aplikovaný model CAF  (The Common Assessment 
Framework) vychádza z predpokladu, že výnimočné výsledky vo výkonnosti organizácie, vo 
vzťahu k občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú prostredníctvom 
vodcovstva riadením plánovania a stratégie, pracovníkov/zamestnancov, partnerstiev, zdrojov 
a procesov. CAF model manažmentu kvality pre verejný sektor vznikol v roku 2000 ako unikátny 
štandard v EÚ, ktorý bol aktualizovaný v roku 2020. Kvalitatívne zlepšenie organizácií verejnej 
správy je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných 
manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je však 
náročným a dlhodobým procesom. Existuje veľa spôsobov a prístupov k zefektívneniu 
fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Je to príležitosť 
oboznámiť sa s vnútorným fungovaním organizácie a následne identifikovať cestu ku 
kvalitatívnemu zlepšeniu, ktorého dopady sú cielené ako  na zamestnancov organizácií verejnej 
správy, tak aj na občanov – zákazníkov verejnej správy. 
Cieľom dizertačnej práce bude zhodnotenie implementácie manažérstva kvality v organizáciách 
verejnej správy vo vybraných regiónoch SR (modelu CAF) s ohľadom na identifikáciu miery 
zlepšenia činností, poskytovaných služieb a  napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov 
verejnej správy.  
Zdrojové údaje budú  získané najmä primárnym výskumom, nakoľko sekundárne údaje sú 
dostupné iba v obmedzenej miere. Získané údaje budú vyhodnotené adekvátnymi  matematicko-
štatistickými metódami. Na základe výsledkov práce budú navrhnuté riešenia pre zvýšenie 
kvality poskytovaných služieb organizáciami verejnej správy. 
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Anotácia:  
Koncepcia rozvíjajúceho sa modelu zdieľanej ekonomiky prináša výhody zákazníkom a 
miestnym samosprávam, ale súčasne ovplyvňuje kvalitu života miestnych občanov, ovplyvňuje 
lokálne trhy bývania, hotelové a dopravné trhy. Cieľom dizertačnej práce je identifikovať a 
kvantifikovať významné determinanty rozvoja podnikateľského prostredia v akcentom aj na 
oblasť zdieľanej ekonomiky (zo zameraním na Coworking a kreatívny priemysel) v kontexte 
aktuálneho vývoja ekonomiky a formulovať závery a odporúčania pre formovanie efektívneho 
podnikateľského prostredia v medzinárodnom kontexte. V súlade s definovaným cieľom práce 
bude realizovaný empirický výskum na vybranej vzorke MSP, ktoré nám umožnia identifikovať 
kľúčové determinanty kvality podnikateľského prostredia v medzinárodnom kontexte. 
Spracovaním získaných primárnych dát prostredníctvom regresnej a korelačnej analýzy, ANOVA 
a viacrozmernej štatistickej metódy bude možné vytvoriť model závislosti kvality 
podnikateľského prostredia od definovaných faktorov a kvantifikovať intenzitu týchto faktorov 
na závislú premennú.  
Projekt s ktorým bude téma dizertačnej práce prepojená.  
Výskumný projekt VEGA 1/0504/21: Zamestnateľnosť absolventov ako predpoklad 
udržateľného rozvoja univerzít) Spoluriešiteľ projektu: doc. Ing. Ivan Takáč, PhD. (hlavný 
riešiteľ: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.,) 
Rozvojový projekt 003SPU-2-1/2021 pre verejné vysoké školy: SuPerUni CoWork (Tematická 
oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl 
prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier), 
Spoluriešiteľ projektu: doc. Ing. Ivan Takáč, PhD. 
 

 
 
  


