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MARKETINGOVÝ VÝSKUM 
  

Voliteľný predmet 
 

1. Marketingový informačný systém a jeho štruktúra 
- charakteristika základných pojmov, 
- interné zdroje, 
- marketingové spravodajstvo, 
- marketingový výskum, 
- procesné funkcie MIS. 

 
2. Podstata a význam marketingového výskumu 
- charakteristika základných pojmov, 
- požiadavky marketingového výskumu, 
- oblasti skúmania marketingového výskumu. 

 
3. Proces marketingového výskumu a jeho jednotlivé etapy  
- charakteristika základných pojmov, 
- proces marketingového výskumu: stanovenie cieľa, vytvorenie plánu výskumu, 

rozhodnutie o zdrojoch údajov,  výber techniky zberu údajov, určenie veľkosti 
výberového súboru, spracovanie a analýza údajov, vypracovanie záverečnej správy 
o výskume. 

 
4. Marketingový výskum  a proces marketingového riadenia 
- marketingový riadiaci proces: analytická časť, plánovacia časť, realizačná časť, 

kontrolná časť, 
- význam marketingového výskumu v procese marketingového riadenia, 
- etapy marketingového riadenia: analýza marketingových príležitostí - trhových 

príležitostí, výskum a výber cieľových trhov, navrhovanie marketingovej stratégie pre 
zvolené cieľové trhy,  plánovanie marketingových programov a marketingového 
mixu, organizovanie realizácia a kontrola marketingových činností. 

 
5. Základné typy marketingového výskumu 
- poznávací výskum, 
- opisný výskum, 
- kauzálny výskum. 

 
6. Hlavné oblasti skúmania marketingového výskumu 
- celková analýza trhu, výskum konečného spotrebiteľa – prípadne domácnosti a ich 

spotrebného správania, výskum priemyselného trhu, výskum konkurencie, výrobkový 
výskum, výskum reklamy, výskum predaja, prognostický výskum – prognóza dopytu 
– vývoj trhu, výskum imidžu, výskum zahraničných trhov. 

 
7. Komparácia trhu a marketingového výskumu 
- charakteristika základných pojmov, 
- podstata vzťahu výskumu trhu a marketingového výskumu.    
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8. Primárny marketingový výskum 
- charakteristika základných pojmov, 
- kvalitatívny a kvantitatívny výskum, 
- metódy primárneho výskumu: dopytovanie, pozorovanie, experiment, 
- výhody, 
- nevýhody. 

 
9. Sekundárny marketingový výskum 
- charakteristika základných pojmov, 
- zdroje sekundárneho výskumu  - interné, externé, 
- výhody, 
- nevýhody. 

 
10. Marketingový výskum a marketingový informačný systém 
- charakteristika základných pojmov, 
- zdroje informácií MIS, 
- procesné funkcie MIS. 

 
 

11. Základné metódy zberu primárnych údajov 
- charakteristika základných pojmov, 
- dopytovanie, 
- pozorovanie, 
- experiment. 

 
12. Metódy  a nástroje dopytovania 
- charakteristika základných pojmov, 
- osobné,  
- písomné,  
- elektronické, 
- výhody,  
- nevýhody. 

 
13. Podstata a význam experimentu v marketingovom výskume 
- charakteristika základných pojmov, 
- druhy experimentu: podľa spôsobu zisťovania výsledkov, podľa prostredia v ktorom 

sa experiment uskutočňuje, podľa testovanej situácie osôb, podľa zohľadnenia časovej 
situácie, podľa predpokladov experimentu, 

- kritériá hodnotenia experimentu - validita, náklady,  čas. 
 

14. Kvalitatívny a kvantitatívny výskum 
- charakteristika základných pojmov, 
- základné metódy a techniky. 

 
15. Záverečná správa o výskume a jeho štruktúra 



 Strana 3 z 5 

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
 Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01  Trnava Telefón: 033/55 65 424 E-mail: fmkucm@ucm.sk Internet: fmk.ucm.sk 

 

- kritériá záverečnej správy, 
- štruktúra záverečnej správy - úvodná časť, hlavná časť, dodatky. 

 
 

16. Výskum spotrebiteľských trhov a faktorov ovplyvňujúcich nákupné správanie 
spotrebiteľov 

- proces nákupného správania, poznanie problému, zhromažďovanie informácií, 
hodnotenie alternatív, nákupné rozhodnutie správanie sa spotrebiteľa po nákupe, 

- faktory ovplyvňujúce nákupné správanie: kultúrne, spoločenské, osobné , 
psychologické. 

 
17. Výskum trhu organizácií a faktorov ovplyvňujúcich ich nákupné správanie 
- základné typy trhov organizácií, trh výrobnej sféry, trh sprostredkovateľov, vládny 

trh, 
- charakteristika trhov organizácií, štruktúra trhu a dopytu, charakter nákupných trhov, 

druhy rozhodnutí a rozhodovací proces, 
- hlavné faktory pôsobiace pri nákupe: ekonomické, personálne, faktory prostredia, 

organizačné a medziľudské. 
 

18. Škálovanie a jeho využitie v marketingovom výskume 
- charakteristika základných pojmov, 
- základné škály - verbálne, číselné, grafické, 
- viacrozmerné škálovanie,  
- viacrozmerné škálovanie založené na atribútoch, 
- viacrozmerné škálovanie ktoré nie je založené na atribútoch. 

 
19. Internet a marketingový výskum 
- charakteristika základných pojmov, 
- využívanie sekundárnych údajov na internete, 

 
20. Výskum nástrojov marketingového mixu 
- produktový výskum, 
- cenový výskum - cenová elasticita dopytu, metódy zisťovania životnosti cien, 
- výskum distribučných ciest, 
- výskum komunikačného procesu. 

 
21. Výskum nového produktu 
- štádiá vývoja nového produktu a metódy výskumu, 
- zrod nápadu: repertoárová matica, výskum cieľových skupín spotrebiteľov, 
- vývojová koncepcia výrobku a jej testovanie, skupinové interview, monadické 

hodnotenie, párové porovnávanie, združené analýzy, testy používania, 
- podnikateľská analýza a komercializácia - marketingový test,  simulovaný 

marketingový test 
 

22. Výskum médií a reklamy 
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- stav poznania o mediálnych nositeľoch. distribúcia mediálnych nositeľov, publikum 
mediálnych nositeľov, oslovenie reklamou, vnímanie reklamy, reklamná 
komunikácia, predajná odozva, 

- druhy výskumov reklamy, pretesty, postesty, testy sledovanosti. 
 

23. Výskum a analýza konkurencie a imidž 
- charakteristika základných pojmov, 
- analýza konkurencie, analýza priepustnosti, analýza solídnosti obchodných partnerov, 

ABC analýza. 
 

24. Výberové zisťovanie a proces výberového zisťovania 
- charakteristika základných pojmov, 
- plán výberového zisťovania, definovanie základného súboru, definovanie výberového 

súboru,  určenie veľkosti vzorky. 
 

25. Metódy výberového zisťovania 
- členenie metód, náhodný výber – pravdepodobný výber, empirický výber – zámerný 

výber, 
- techniky výberového zisťovania: jednoduchý, skupinový, systematický, kvótový, 

typický, koncentrovaný výber. 
 

26. Podstata a význam panelového výskumu 
- charakteristika základných pojmov, 
- negatíva panelu: pokrytie panelu, odmietnutie spolupráce, úmrtnosť panelu, únava 

panelu, 
- druhy panelov  

 
27. Rozdelenie panelového výskumu podľa subjektov, ktoré tvoria panel 
- charakteristika základných pojmov, 
- spotrebiteľský panel (jednotlivca, domácností), 
- obchodný panel (veľkoobchod,  maloobchod, podnikový, špecializovaný). 

 
28. Viacrozmerné škálovanie a tvorba trhovej pozície 
- charakteristika základných pojmov, 
- viacrozmerné škálovanie založené na atribútoch, 
- viacrozmerné škálovanie ktoré nie je založené na atribútoch, 
- proces tvorby trhovej pozície: definovať konkurenčné produkty, odpovedať na otázku 

ako sú konkurenčné produkty vnímané a hodnotené, zistiť pozíciu konkurenčných 
produktov, analýza spotrebiteľov, určiť trhovú pozíciu, monitorovanie situácie. 

 
29. Trhový potenciál a metódy jeho merania 
- charakteristika základných pojmov 
- základné metódy určovania trhového potenciálu: metóda reťazových podielov, 

metóda indexná a viacfaktorová,  metóda konštrukcie trhu. 
 

30. Výskum faktorov marketingového prostredia 
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- cieľové trhy, 
- marketingové kanály, 
- konkurencia,  
- verejnosť, 
- faktory makroprostredia. 
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