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TEÓRIA MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 
povinný predmet (Bc.) 

Okruhy na štátnu bakalársku skúšku 
 
 

1. Podstata, význam a história marketingu a marketingovej komunikácie, definovanie 
základných pojmov 
• Definovanie marketingu a marketingovej komunikácie. 
• Prehľad vývoja marketingu v nadväznosti na koncepcie marketingového manažmentu. 
• Kolobeh uspokojovania ľudských potrieb. 
• Hierarchia potrieb podľa Maslowa. 

 
2. Vplyvy marketingového prostredia na rozhodovanie v marketingu  

• Marketingové makroprostredie – definovanie, popísanie demografického, ekonomického, 
prírodného, technologického, politicko-právneho a kultúrneho prostredia. 

• Marketingové mikroprostredie – podnik, dodávatelia, sprostredkovatelia, zákazníci, 
konkurencia, verejnosť. 

 
3. Podstata a význam marketingového výskumu 

• Definovanie pojmu. 
• Suboblasti marketingového výskumu (výskum trhu, výskum predaja, výskum produktu, 

cenový výskum, výskum distribúcie, výskum marketingovej komunikácie, výskum 
konkurencie, výskum spotrebiteľov). 

• Typy marketingového výskumu (poznávací, opisný, kauzálny). 
• Zdroje a metódy zberu údajov (primárny a sekundárny výskum). 

 
4. Segmentácia trhu, definovanie cieľového trhu, tvorba trhovej pozície.   

• Všeobecné východiská a podstata segmentácie. 
• Kritériá segmentácie – demografická segmentácia/ demogeografická/behaviorálna/ 

psychografická/ . 
• Typy segmentácie – popísanie špecifických znakov jednotlivých segmentačných skupín 

a špecifík komunikácie s nimi. 
• Definovanie cieľového trhu (zameranie pozornosti ma 1 segment/selektívna 
špecializácia/produktová špecializácia/trhová špecializácia/ pokrytie celého trhu – 
nediferencovaný, diferencovaný, koncentrovaný marketing). 

• Tvorba trhovej pozície. 
 

5. Osobnosť spotrebiteľa 
• Rysy, typológia, hodnoty, zvyky, rituály, symboly, verbálne a neverbálne prejavy. 
• Osobnosť a vlastnosti spotrebiteľa. 
• Spotrebiteľ a marketingový mix. 

 
6. Nákupné správanie a nákupné rozhodovanie spotrebiteľov 

• Základné modely nákupného správania. 
• Faktory ovplyvňujúce nákupné správanie – kultúra/subkultúra/spoločenská 

trieda/skupina/spoločenská trieda/rodina/životný štýl/psychologické faktory. 
• Proces rozhodovania pri nákupe produktov. 
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TEÓRIA MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 
povinný predmet (Bc.) 

 
7. Marketingová komunikácia a nákupné správanie u špecifických trhových segmentov  

• Nákupné správanie u detí, vplyv detí na nákupné rozhodovanie rodiny. 
• Špecifiká nákupného správania „singles“. 
• Nákupné správanie generácie 50+. 
• Trendy v nákupnom správaní (etický, etnický, egoistický, ekologický spotrebiteľ). 

 
8. Trhy organizácii a nákupné správanie organizácií 

• Charakteristika trhov organizácií – štruktúra trhu a dopytu/charakter nákupných orgánov/ 
druhy rozhodnutí. 

• Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie na trhu organizácií. 
• Nákupné správanie na trhu sprostredkovateľov. 
• Nákupné správanie na vládnych trhoch. 

 
9. Marketingový mix z pohľadu firmy a z pohľadu zákazníka: 

• Základný marketingový mix (4P). 
• Rozšírený marketingový mix (5P, 7P, 8P). 
• 4C (hodnota pre zákazníka, celkové náklady na zákazníka, pohodlie, komunikácia). 
• Význam marketingového mixu pre podnik. 

 
10. Produkt – ústredný prvok marketingového mixu: 

• Charakteristika produktu, klasifikácia produktov – podľa hmotnej podstaty/ podľa 
životnosti/ podľa typu zákazníka. 

• Úrovne produktu – jadro, základný a rozšírený produkt. 
• Produktový rad, produktový mix. 
• Produkt v mediálnom marketingu. 
• Marketingové a komunikačné aktivity v nadväznosti na životný cyklus produktu. 

 
11. Faktory určovania a metódy tvorby cien 

• Definovanie ceny. 
• Interné faktory tvorby ceny – ciele marketingu, stratégia marketingového mixu, náklady. 
• Externé faktory tvorby cien – trh a dopyt, konkurencia, ekonomické faktory, politické 

a právne faktory. 
• Metódy tvorby cien – nákladovo orientovaná cena, dopytovo orientovaná, hodnotovo 

orientovaná, cena založená na konkurencii. 
• Určovanie cien produktového radu, prispôsobovanie ceny. 

 
12. Spotrebiteľ a cena. 

• Psychológia tvorby ceny – taktika cenovej diferenciácie. 
• Cena a životný cyklus produktu. 
• Cenová tolerancia spotrebiteľa. 
• Vplyv ceny na nákupné rozhodovanie. 

 
13. Podstata, význam a úlohy distribúcie v organizácii  

• Definovanie pojmu distribúcia. 
• Úrovne distribučnej cesty – priama/ nepriama distribučná cesta. 
• Funkcie distribučnej cesty. 
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• Organizácia distribučných kanálov – vertikálny/ horizontálny distribučný systém. 
• Intenzívna/ selektívna/ exkluzívna distribúcia. 
• Maloobchod/veľkoobchod. 
• Vzťah distribučnej a komunikačnej politiky. 

 
14. Podstata, význam a základné princípy marketingovej komunikácie 

• Definovanie marketingovej komunikácie, charakteristika a klasifikácia nástrojov 
marketingovej komunikácie. 

• Dôvody vedúce k využívaniu marketingovej komunikácie. 
• Faktory ovplyvňujúce marketingovú komunikáciu – životný cyklus produktu/typ 

spotrebiteľa/typ trhu a typ produktu/ konkurencia/uprednostňovaná komunikačná 
stratégia. 
 

15. Návrh a štruktúra plánu marketingovej komunikácie 
• Analýzy na zistenie aktuálnej situácie v komunikačnej oblasti. 
• Ciele a cieľové skupiny, porovnanie marketingových a komunikačných cieľov. 
• Zostavenie posolstva – výber apelov, výber komunikačných prostriedkov. 
• Zostavovanie rozpočtu na MK. 
• Hodnotenie účinnosti a efektívnosti MK. 

 
16. Význam a funkcie reklamy v marketingovej komunikácii 

• Charakteristika a funkcie reklamy. 
• Druhy reklamy – informačná/presvedčovacia/pripomínajúca/obhajujúca/ porovnávacia. 
• Proces plánovania reklamy – strategické ciele/ taktická realizácia. 
• Reklamné médiá – výber, plánovanie. 
• Účinnosť médií – rating/GPR – kumulovaná sledovanosť/ zásah/ frekvencia. 
• Hodnotenie efektivity reklamy . 

 
17. Podstata a význam podpory predaja v marketingovej komunikácii 

• Charakteristické znaky podpory predaja. 
• Odôvodnenie vyžívania podpory predaja. 
• Ciele a cieľové skupiny podpory predaja. 
• Charakteristika podpory predaja pre cieľovú skupinu konečný spotrebiteľ. 
• Charakteristika podpory predaja pre cieľovú skupinu pre obchodný personál 

a sprostredkovateľov. 
• Podpora predaja v životnom cykle produktu. 

 
18. Postavenie osobného predaja v marketingovej komunikácii 

• Charakteristické znaky osobného predaja. 
• Ciele a úlohy osobného predaja. 
• Prístupy k osobnému predaju. 
• Proces a aktivity osobného predaja. 
• Riadenie predajných tímov. 

 
19. Význam, funkcie a základné techniky vzťahov s verejnosťou 

• Všeobecná charakteristika PR. 
• Odôvodnenie využívania PR. 
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• Ciele a cieľové skupiny v PR. 
• Vzťahy s médiami, krízová komunikácia, public affairs, lobbying, organizované podujatia, 

sponzoring, firemná identita. 
 

20. Priamy marketing a jeho postavenie v komunikačnom mixe 
• Všeobecná charakteristika priameho marketingu, výhody pre zákazníka, výhody pre 

predávajúceho. 
• Ciele a funkcie priameho marketingu. 
• Priama pošta, katalógy, reklama s priamou odozvou, mobilný marketing, telemarketing. 
• Etický aspekt využívania priameho marketingu. 
• Zákaznícke kluby, lojalita zákazníka, databázy. 

  
21. Netradičné komunikačné nástroje – zadefinovanie, výhody a riziká využitia v praxi, 

formy 
• Odôvodnenie využívania netradičných komunikačných nástrojov. 
• Guerilla marketing – zadefinovanie, výhody a riziká využitia v praxi, formy guerilla 

marketingu. 
• Virálny marketing. 
• Product placement. 
• WOM marketing. 

 
22. Využitie sociálnych médií v marketingovej komunikácii 

• Charakteristika a typológia jednotlivých sociálnych sietí a ich využitie v marketingovej 
komunikácii. 

• Blogy ako komunikačný nástroj. 
• Stránky na preberanie videí a fotografií v kontexte komunikácie. 
• Webová stránka ako komunikačný nástroj organizácie. 

 
23. Porovnanie nástrojov marketingovej komunikácie 

• Porovnanie všeobecných charakteristických znakov komunikačných nástrojov. 
• Porovnanie zásahu cieľových skupín. 
• Porovnanie nákladov. 
• Porovnanie využiteľnosti z hľadiska rôznych špecifík produktu (typ trhu a produktu, 
životný cyklus produktu). 

• Tradičné vs. netradičné komunikačné nástroje. 
 
24. Pôsobenie a činnosť reklamných, marketingových a mediálnych agentúr 

• Charakteristika činností marketingových, komunikačných agentúr a dizajnových štúdií 
a ich klasifikácia z hľadiska rozsahu poskytovaných služieb. 

• Modelová štruktúra full-servisovej reklamnej agentúry, oddelenia, profesie. 
• Brief – základ pre definovanie komunikačnej stratégie, obsah briefu. 
• Plánovanie a nákup mediálneho priestoru. 

 
25. Špecifiká marketingu a marketingovej komunikácie na internete 

• Podstata marketingu na internete, základné rozdiely medzi klasickým marketingom 
a marketingom na internete. 

• Segmentácia na internete. 
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• Marketingový mix na internete. 
• Komunikačné nástroje vo virtuálnom prostredí. 

 
26. Etika v marketingovej komunikácii; etické atribúty reklamy; etická samoregulácia v 

oblasti reklamy 
• Všeobecná kritika marketingu. 
• Význam dodržiavania etických princípov v marketingovej komunikácii. 
• Klasifikácia etických princípov v marketingovej komunikácii. 
• Zákon o reklame vs. etický kódex. 

 
27. Spotrebiteľ a obal  

• Všeobecné a psychologické funkcie obalu. 
• Vzťah produktu a obalu, konkretizácia „ideálneho“ obalu pre rôzne typy produktov. 
• Informačná hodnota obalu. 
• Obal a životné prostredie, zodpovedný prístupu k výberu obalu a komunikácia. 

 
28. Typológie spotrebiteľov  

• Rogersov model typológie zákazníka pri zavádzaní nového výrobku na trh (inovátori, 
včasní osvojitelia, raná väčšina, neskorá väčšina, oneskorenci). 

• Sociodemografická segmentácia Sinus sociovízia, popísanie jednotlivých skupín 
(konzervatívny spotrebiteľ, etablovaný, postmateriálny, mladý a úspešný, tradicionalista, 
nostalgický spotrebiteľ, materialista, hedonik, konzervatívny stred, experimentátor). 

 
29. Špecifiká mediálneho marketingu 

• Východiská mediálneho marketingu. 
• Špecifické znaky prvkov marketingového mixu. 
• Proces komunikačnej stratégie v mediálnom marketingu. 
• Mediálna stratégia v mediálnom marketingu. 

 
 
 
Trnava 11.1.2013 
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