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Okruhy na štátnu bakalársku skúšku 
 

 
1. Podstata strategického a marketingového manažmentu  

• Charakteristika strategického manažmentu – vymedzenie definície. 
• Historické etapy vývoja strategického manažmentu (klasická škola, procesný, evolučný, 

systémový a novodobý prístup). 
• Proces strategického manažmentu (poslanie, vízia, ciele, analýza, formulácia, implementácia, 

hodnotenie a kontrola). 
• Vymedzenie a ciele marketingového manažmentu v marketingovo orientovaných firmách 

(SMART). 
• Proces marketingového manažmentu (charakteristika procesu a jeho krokov: analýza, 

plánovanie, implementácia, kontrola). 
 
2. Podstata a vymedzenie stratégie  

• Vymedzenie stratégie v procese strategického a marketingového manažmentu. 
• Definície stratégie podľa vybraných autorov (minimálne 3).  
• Typy stratégií podľa úrovne riadenia (podnikateľské, podnikové, obchodné, marketingové, 

operatívne). 
• Formulovanie a implementácia stratégie v podniku.  

  
3. Marketingový informačný systém   

• Súvislosť manažérskeho a marketingového informačného systému.  
• Marketingový rozhodovací proces a jeho kroky (trhová analýza, vývoj a implementácia 

marketingového programu, kontrola a monitorovanie, spätná väzba). 
• Charakteristika marketingového informačného systému. 
• Zdroje získavania informácií z marketingového informačného systému (interné, externé, 

marketingový výskum).  
  
4. Marketingové situačné analýzy 

• Podstata a význam marketingových situačných analýz.  
• Analýza vonkajšieho prostredia – STE(E)P(LE) analýza.  
• Postup tvorby STE(E)P(LE) analýzy a jej význam.  
• Analýza objemu trhu (trhový potenciál, trhová kapacita, nasýtenosť, trhový podiel, relatívny 

trhový podiel).  
  
5. SWOT analýza 

• Význam a úloha SWOT analýzy. 
• Analýza SW (silné a slabé stránky). 
• Analýza OT  (príležitosti a ohrozenia / riziká). 
• Prístupy k realizácii SWOT analýzy (metodický postup tvorby SWOT analýzy). 
• SWOT matica (charakteristika rámcových stratégií SO, ST, WO, WT). 

  
6. Segmentačné analýzy  

• Zákazníci ako súčasť segmentov.  
• Analýza zákazníkov podľa modelu „5 W“.  
• Postup pri analýze zákazníkov (targeting, positioning). 
• Segmentačné kritériá pre identifikáciu profilu zákazníkov.  
• Analýza cieľových skupín v trhovom segmente.  
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7. Analýza konkurencie  
• Vymedzenie konkurencie (odvetvový prístup).  
• Analýza kritérií konkurencie.  
• Vybrané kritériá hodnotenia konkurencie (analýza cieľov a výkonov konkurencie). 
• Benchmarking (význam benchmarkingu v podnikateľskom marketingovom prostredí).  

  
8. Porterove konkurenčné stratégie  

• Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia podľa Portera.  
• Podstata Porterovho modelu 5-tich síl a hrozieb.  
• Vymedzenie a charakterizovanie síl a hrozieb v Porterovom modeli. 
• Porterove konkurenčné stratégie (nákladové vodcovstvo, diferenciácia a špecializácia).  

  
9. Stratégie podnikov v odvetviach  

• Stratégie v rozdrobenom odvetví (špecializácia na produkt, na územie a na zákazníka). 
• Stratégie sieťovania (klastrov), franšízingu a horizontálneho splynutia.  
• Stratégie v zrelom odvetví (cenové, necenové, inovačné). 
• Stratégie v útlmovom odvetví.  

  
10. Produktové analýzy 

• Význam analýzy predaja všeobecne.  
• ABC analýza (charakteristika, využitie a význam). 
• Postup tvorby ABC analýzy. Paretovo pravidlo 20/80. 
• Vymedzenie stratégií pre skupiny A,B,C. 
• Analýza fáz životného cyklu produktu z hľadiska obratu a zisku.  

  
11. Portfóliová analýza BCG 

• Význam a uplatnenie analýzy BCG v marketingu.  
• Popis BCG matice a metodika tvorby BCG analýzy.  
• Charakteristika kvadrantov v BCG matici (konfrontácia so životným cyklom produktu).  
• Metodický postup tvorby BCG analýzy. 
• Vymedzenie stratégií vyplývajúcich z BCG analýzy (rozvíjať, udržiavať, vyťažiť, utlmiť). 

  
12. Portfóliová analýza GE 

• Význam a charakteristika GE analýzy v trhovom prostredí.  
• Faktory (kritériá) GE analýzy (atraktivita a konkurenčná pozícia). 
• Metodika tvorby GE analýzy.  
• Rámcové stratégie vyplývajúce z GE analýzy (červená, oranžová a zelená zóna).  

 
13. Produktovo-trhové analýzy  

• Význam produktovo-trhových analýz v marketingovom prostredí. 
• Charakteristika Ansoffovej matice.  
• Vymedzenie a popis štyroch typov stratégií Ansoffovej matice (prenikanie, rozvoj trhu, vývoj 

produktu, diverzifikácia – vertikálna, horizontálna, laterálna).  
 

14. Strategické a marketingové plánovanie 
• Význam strategického plánovania v podniku.  
• Členenie plánov z hľadiska účelu a času (strategické, funkčné, vykonávacie, ročné, 

strednodobé, dlhodobé). 
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• Zložky marketingového plánovania.  
• Úloha marketingu v strategickom plánovaní.  
• Marketingové plánovanie – funkčná oblasť manažmentu, 
• Postup krokov pri tvorbe marketingového plánu.  

 
15. Tvorba marketingovej stratégie 

• Typy marketingových stratégií vo vzťahu k trhovým segmentom a marketingovému  mixu.  
• Nediferencovaný marketing. Diferencovaný marketing. Koncentrovaný marketing. 
• Všeobecný postup tvorby marketingovej stratégie (7 krokov). 
• Charakteristika a popis jednotlivých krokov marketingovej stratégie.  

  
16. Produktové stratégie podľa podstaty produktu  

• Podstata a úroveň produktu (jadro produktu, základný a rozšírený produkt). 
• Produktové stratégie pre jednotlivé produkty (kvalita, funkcie, štýl, dizajn, značka). 
• Proces vývoja nového produktu (postup krokov). 
• Proces inovácie existujúcich produktov.  

  
17. Produktové stratégie v životnom cykle 

• Produktové stratégie v jednotlivých fázach životného cyklu (uvádzanie, rast,  zrelosť, útlm). 
• Produktový rad. Produktový mix. 
• Vybrané typy produktových stratégií (stratégie špičkovej úrovne produktu, rozvoja produktu, 

predajnej orientácie, prognózy ďalšieho vývoja).  
  
18. Tvorba cenových stratégií 

• Cena ako nástroj marketingového mixu. 
• Faktory ovplyvňujúce tvorbu cenovej stratégie podniku. 
• Vymedzenie vnútorných faktorov rozhodovania o cenách (ciele, stratégie marketingového 

mixu, náklady organizácia tvorby cien). 
• Vymedzenie vonkajších faktorov rozhodovania o cenách (trh a dopyt, konkurencia, makro 

faktory). 
• Vplyv ceny na nákupné rozhodovanie. 

 
19. Cenové stratégie podľa typu produktu  

• Cenové stratégie podľa životného cyklu produktu.  
• Určovanie cien pre produktový mix (napr. produktová škála, produktový rad, doplnkové 

produkty, produktové balíčky). 
• Stratégie vyplývajúce zo vzťahu kvality a ceny (napr. stratégia vodcovstva, vysokej 

konkurencie, výnimočnej ceny, falošnej hospodárnosti). 
• Cenové taktiky, cenové úpravy – diferenciácia cien podľa zákazníkov (rabaty, skontá). 
• Psychologicky orientované ceny, akciové ceny, geograficky orientované ceny.  
• Smotánková cena, prieniková cena, rovnovážna cena, dohodnutá cena, protimonopolná 

cena, cena verejnej súťaže.  
 
20. Distribučné stratégie 

• Distribúcia v marketingovom mixe, distribučné funkcie.  
• Charakteristika distribučnej stratégie, úrovne distribučných ciest. 
• Modelový postup tvorby distribučnej stratégie.  
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• Typológia distribučných stratégií (stratégie súvisiace s intenzitou distribúcie, stratégie 
súvisiace s prepravovaným tovarom, stratégie súvisiace s trhovým priestorom). 

• Špecifiká distribučnej stratégie e-shopov. 
 
21. Stratégie miesta predaja  

• Charakteristika a typológia veľkoobchodu a maloobchodu (tradičné, s obmedzenými 
funkciami, podľa sortimentu, ceny a miesta predaja). 

• Stratégie maloobchodu a veľkoobchodu (výber cieľového trhu, rozhodnutie o umiestnení, 
rozhodnutie o sortimente, cenová politika, komunikačná politika). 

• Techniky a taktiky predaja.  
  
22. Koncepcie stratégie miesta z hľadiska kvantity a kvality predaja 

• Stratégie miesta s hromadným (kvantitatívnym) predajom., príklady z praxe. 
• Stratégie miesta s výberovým (selektívnym) predajom, príklady z praxe. 
• Stratégie miesta s výhradným (exkluzívnym, autorizovaným) predajom, príklady z praxe. 
• Komunikácia na mieste predaja (merchandising, POP). 

 
23. Východiská pre tvorbu komunikačnej stratégie 

• Definovanie komunikačnej stratégie.  
• Koncepcie komunikačných stratégií a ich interakcia so  stratégiami marketingového mixu.  
• Stratégia PUSH a PULL.  
• Stratégia portfóliového vzťahu propagácie a ceny.  
• Komunikačné stratégie v životnom cykle produktu (kombinácia nástrojov komunikačného 

mixu). 
  
24. Trendy v marketingových  stratégiách na trhoch B2B a B2C  

• Porovnanie marketingových stratégií na trhoch B2B a B2C (menší počet zákazníkov, 
geografická koncentrácia, odvodený dopyt, odborný nákup). 

• Marketingová komunikácia pre cieľové skupiny na trhu B2B a B2C (charakteristika trhov, 
špecifiká komunikačného mixu). 

• Vzťahy so zákazníkmi. Spokojnosť zákazníka. Lojalita zákazníka. 
• Personalizácia a customizácia v marketingových stratégiách.  
• Marketingové stratégie v onlinovom prostredí. 
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