
  

 

    TEÓRIA MARKETINGU A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 
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Okruhy na štátnu bakalársku skúšku 
 

 
1. Podstata, význam a vývoj marketingu a marketingovej komunikácie, definovanie 

základných pojmov. 
• Definovanie marketingu a marketingovej komunikácie.  
• Vymedzenie základných pojmov v marketingu (potreby a Maslowova pyramída potrieb, 

želania, dopyt, produkty, hodnota, kvalita, výmena, trh).  
• Vývoj marketingu z pohľadu koncepcií (výrobná, výrobková, predajná, marketingová 

spoločenská, holistická). 
• Vývoj marketingovej komunikácie od masovosti k personalizácii. 

 
2. Vplyvy marketingového prostredia na rozhodovanie v marketingu  

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

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

• Popísanie vplyvu prostredia na rozhodovanie.  
 
3. Podstata, význam a typy marketingového výskumu  

• Definovanie a význam marketingového výskumu a proces marketingového výskumu. 
• Typy marketingového výskumu z pohľadu zdrojov (primárny, sekundárny) a na základe účelu 

(poznávací, opisný, kauzálny). 
• Metódy marketingového výskumu (kvalitatívny, kvantitatívny výskum). 
• Neuromarketing – charakteristika a využitie neuromarketingu v marketingovom výskume, 

neuromarketingové techniky a metódy na získavanie dát (tvárové kódovanie, očná kamera, 
hlasová analýza, kožný galvanometer, EEG, fMRI). 

 
4. Marketingový mix z pohľadu firmy a z pohľadu zákazníka  

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

 
5. Marketingová komunikácia 

• Definovanie pojmu marketingová komunikácia a klasifikácia jej nástrojov. 
• Faktory ovplyvňujúce tvorbu marketingovej komunikácie (ciele, cieľové skupiny, štádiá 

životného cyklu produktu, stratégia, rozpočet). 
• Komunikačný plán a jeho štruktúra.  
• Hodnotenie úspešnosti marketingovej komunikácie.  

 
6. Podstata a význam reklamy v marketingovej komunikácii  

• Definovanie a charakteristické znaky reklamy.  
• Ciele a cieľové skupiny reklamy. 
• Klasifikácia reklamy podľa zvolených médií - výhody a nevýhody. 
• Klasifikácia reklamy z hľadiska objektu. 
• Model 5M. 
• Účinnosť médií – rating/GRP – kumulovaná sledovanosť/ zásah/ frekvencia.  
• Netradičné formy v reklame (product placement, advergaming). 
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7. Podstata a význam podpory predaja v marketingovej komunikácii  
• Definovanie a charakteristické znaky podpory predaja.  
• Ciele a cieľové skupiny podpory predaja.  
• Techniky podpory predaja pre cieľovú skupinu konečný spotrebiteľ.  
• Techniky podpory predaja pre cieľovú skupinu obchodný personál a sprostredkovateľ.  

 
8. Podstata a význam osobného predaja v marketingovej komunikácii  

• Definovanie a charakteristické znaky osobného predaja.  
• Ciele a úlohy osobného predaja.  
• Prístupy k osobnému predaju.  
• Proces a techniky osobného predaja.  
• Riadenie predajných tímov.  

 
9. Podstata a význam vzťahov s verejnosťou v marketingovej komunikácii 

• Definovanie a význam PR. 
• Ciele a cieľové skupiny v PR.  
• Charakteristika a nástroje vytvárania vzťahov s médiami (tlačová správa, tlačová konferencia). 
• Krízová komunikácia (typy kríz, zásady krízovej komunikácie, obsah krízového plánu). 
• Public affairs, lobbying, agenda setting. 
• Sponzoring a firemná filantropia. 

 
10. Podstata a význam event marketingu 

• Definovanie a význam event marketingu. 
• Ciele a výhody event marketingu. 
• Klasifikácia eventov podľa obsahu, cieľových skupín a konceptu. 
• Základné pravidlá organizovania eventu. 

 
11. Podstata a význam priameho marketingu v marketingovej komunikácii 

• Definovanie a význam priameho marketingu.  
• Ciele a funkcie priameho marketingu.  
• Priama pošta, katalógy, reklama s priamou odozvou, telemarketing.  
• Zákaznícke kluby a databázy.  

 
12. Podstata a význam priameho marketingu v digitálnom prostredí 

• Definovanie a význam priameho marketingu v digitálnom prostredí. 
• Formy priameho marketingu v digitálnom prostredí (emailing, chaty, chatboty, mobilný 

marketing). 
• Najdôležitejšie metriky  (miera otvorenia, miera prekliku, miera doručenia, miera konverzií). 
• Legislatívny rámec priameho marketingu v digitálnom prostredí (spam, GDPR, limity  

v mobilnom marketingu).  
 
13. Obsahový marketing 

• Definovanie, význam a základné princípy obsahového marketingu. 
• Tvorba obsahovej stratégie podľa modelu SEE-THINK-DO-CARE. 
• Lead vs. konverzia.  
• Najdôležitejšie metriky (počet leadov, počet zdieľaní, zmena v počte návštev na webe, miera 

prekliku, dĺžka pobytu na stránke, miera okamžitých odchodov, nárast počtu spätných 
odkazov, prírastok odberateľov newslettra). 

• Natívna inzercia – definovanie, význam, princípy fungovania, poskytovatelia. 
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14. Digitálny marketing 
• Piliere digitálneho marketingu (PPC reklama, displayová reklama, e-mailing, SEO, affiliate 

marketing, sociálne siete, mobilný marketing). 
• Digitálny marketing v porovnaní s offlinovými formami marketingu. 
• Outbound vs. Inbound marketing, výkonnostný marketing. 

 
15. Marketing na sociálnych médiách 

• Penetrácia sociálnych médií na Slovensku a vo svete (Facebook, Instagram, YouTube). 
• Rozdiel medzi sociálnymi sieťami a sociálnymi médiami. 
• Komparácia jednotlivých platforiem z hľadiska demografie, obsahu, komunikačných cieľov 

(Facebook, Instagram, YouTube).  
• Kľúčové otázky pri posudzovaní zámeru založiť účet na vybranom sociálnom médiu. 
• Nástroje na správu sociálnych médií (Zoomsphere, Kontentino, Buffer, HootSuite, Facebook 

Ads). 
 
16. Marketing na Facebooku a Instagrame 

• Platené formáty prezentácie na Facebooku a Instagrame (carousel, single image, single 
video, slideshow, canvas) a neplatené formáty prezentácie na Facebooku a Instagrame 
(klasické príspevky, živé video, prchavý obsah, skupiny a vytváranie komunít), rozdiely medzi 
platenými a neplatenými nástrojmi. 

• Ciele komunikácie na Facebooku a Instagrame (znalosť značky, konverzie, návštevnosť 
webu, zákaznícka podpora). 

• Limity marketingových aktivít na Facebooku a Instagrame (algoritmus, demografia, pravidlá 
súťaží). 

• Najdôležitejšie metriky (dosah, miera zapojenia, impresie, kliknutia, frekvencia, cena). 
 
17. Pôsobenie a činnosť reklamných, digitálnych a mediálnych agentúr  

• Charakteristika činností reklamných a digitálnych agentúr a ich klasifikácia z hľadiska rozsahu 
poskytovaných služieb (fullservisové, špecializované agentúry). 

• Modelová štruktúra reklamnej a digitálnej agentúry (oddelenia, profesie). 
• Charakteristika činnosti mediálnych agentúr.  
• Brief – základ pre definovanie komunikačnej stratégie, obsah briefu.  
• Profesijné organizácie a ocenenia v reklame a v marketingu na Slovensku. 

 
18. Osobnosť a typológie spotrebiteľa  

• Rysy, hodnoty, zvyky, rituály, symboly, verbálne a neverbálne prejavy.  
• Typologické prístupy k osobnosti človeka (teória rysov, psychoanalytická teória, teória 

sociálneho učenia, fenomenologický prístup).  
• Typológia osobnosti zákazníkov v oblasti marketingovej teórie (analytický typ, direktívny typ, 

priateľský typ, expresívny typ).  
• Trendy v nákupnom správaní spotrebiteľov (etický, etnický, egoistický, ekologický,  

e-spotrebiteľ).  
 
19. Charakteristika a nákupné správanie spotrebiteľov na základe generačného prístupu 

• Podstata segmentácie spotrebiteľov na generačné kohorty. 
• Charakteristika a nákupné správanie generácie Baby boomers, generácie X, generácie Y, 

generácie Z, generácie Alfa. 
• Charakteristika a nákupné správanie Generácie C. 
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20. Nákupné správanie a nákupné rozhodovanie spotrebiteľov  
• Základné modely nákupného správania spotrebiteľov (model čiernej skrinky, model EKB, 

Nicosiov model). 
• Faktory ovplyvňujúce nákupné správanie spotrebiteľov (kultúrne, spoločenské, psychologické, 

osobnostné). 
• Proces rozhodovania pri nákupe produktov. 

 
21. Trhy organizácií 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 výrobnej sféry, sprostredkovateľov, na vládnych trhoch. 

 
22. Etika v marketingovej komunikácii a etická samoregulácia v podmienkach SR 

• Význam dodržiavania etických princípov v marketingovej komunikácii.  
• Rada pre reklamu ako orgán etickej samoregulácie – poslanie, orgány. 
• Etický kódex RPR – pôsobnosť a štruktúra. 
• Proces posudzovania etickosti reklamy Radou pre reklamu. 
• Zákon o reklame vs. etický kódex.  

 
23. Špecifiká mediálneho marketingu 

• Východiská mediálneho marketingu. 
• Charakteristika mediálneho trhu a jeho rozdelenie. Vysvetlenie dvojakého charakteru 

mediálneho trhu a prepojenosť týchto trhov. 
• Špecifické znaky prvkov marketingového mixu.  
• Proces komunikačnej stratégie v mediálnom marketingu.  
• Mediálna stratégia v mediálnom marketingu.  

 
24. Marketing služieb a cestovného ruchu 

• Definovanie služieb, vlastnosti služieb, klasifikácia služieb. 
• Špecifiká marketingového mixu služieb.  
• Definovanie cestovného ruchu, druhy a formy cestovného ruchu. 
• Špecifiká marketingového mixu v cestovnom ruchu. 
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