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Študijný odbor: geografia 
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Garantuje: 
 
doc. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
 

Zabezpečuje:  
 
RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD. 

 
Obdobie štúdia predmetu: 
 
6. semester 
3. r. Bc.  – LS 
 

 
Forma výučby: prednáška/seminár 
 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
 
Týždenný:  2/1                              Za obdobie štúdia:        11/22 
 

Počet  
kreditov: 
 

4 

Podmieňujúce predmety:    -  
 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:  
 
Prednášky: 

- aktívna povinná účasť 
 
Semináre:   

– vypracovanie osobnej marketingovej stratégie (písomná forma, PPT prezentácia na záverečnom kolokviu) 
– hodnotená bude schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri koncipovaní marketingovej stratégie, ako aj forma 

a originalita spôsobu jej prezentácie  
  
Záverečné hodnotenie:  skúška 
 
 
Cieľ predmetu:   
 
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základným teoreticko-metodologickým aparátom aktuálne využívaným 
v oblasti marketingu a manažmentu. V rámci prednášok sa kladie dôraz na prezentáciu zovšeobecnených teoretických 
poznatkov prostredníctvom analýz príkladov z praxe (case studies).   
Po formálnej stránke je vytváraný maximálny priestor pre diskusiu, s cieľom rozvíjať schopnosť kriticky hodnotiť 
prezentované poznatky a podporovať vytváranie vlastného názoru.      
 
Profil absolventa predmetu: 
 
Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent schopný porozumieť a správne používať zaužívaný terminologický aparát v 
oblasti marketingu a manažmentu.  
Bude schopný kriticky posúdiť možnosti aplikácie a prínosy uplatňovania marketingového prístupu v praxi. Dokáže 
samostatne získať a spracovať dáta a informácie potrebné pre analýzu produktu a stanoviť možnú marketingovú stratégiu. 
 
 
Stručná osnova predmetu:  
 

1. Úvod do marketingu  
- vymedzenie pojmu marketing 
- základné pojmy 

2. Marketingové prostredie  



- interné a externé (mikro a makro prostredie) 
- segmentácia 
- Porterov model piatich síl 

3. Vstupy pre účinný marketing  
- aké množstvo poznatkov potrebujeme? 
- marketingový informačný systém 
- zdroje marketingového informačného systému 
- etické aspekty marketingového výskumu 

4. Nástroje marketingu  
- marketingový mix – charakteristika 
- model 4P a 4C 
a) Produkt a produktová politika  

- vymedzenie produktu, kvalita, varianty, dizajn, varianty prevedenia 
- značka produktu a jej prvky 
- obal produktu 
- diferenciácia produktov 
- produktový mix 
- klasifikácia produktov 

b) Stratégia tvorby životného cyklu produktu 
- štádiá životného cyklu 
- alternatívy product life cycle 
- modely PLC 
- BCG matica 
- skracovanie životného cyklu  

5. Marketing miesta  a destinácie  
6. Cena v marketingu   

- postavenie ceny v marketingovom mixe 
- princípy a účel cenovej politiky 
-stanovenie ceny produktu 
- vybrané metódy marketingovej tvorby ceny 

7. Marketingová komunikácia  
 

Odporúčaná literatúra:   
• E. Dudinská, M. Foret, R. Štefko, P. Šimegh (2000): Základy marketingu. Ekonóm, dostupné na: 

http://www.pulib.sk/ (Elektronické knižné publikácie, Fakulta manažmentu) 
• P. Kotler , G. Amstrong (2004): Marketing, 12. vydání, Grada, Prah, 855 s. 
• P. Kotler, K. L. Keller (2007):  Marketing management, 12. vydání, Grada, Praha, 788 s. 
• Sedlák M. (2007): Manažment, Iura Edition, 360 s. 

 
Doplnková literatúra: 
 

• Ďaďo, J., Petrovičová, J., Kostková, M. (2006). Marketing služieb. Ing. Miroslav Mračko, EPOS, Bratislava. 
• Kotler, P. (2004). Marketing podľa Kotlera. Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Management Press, Praha, 258 s.  
• Koudelka, J. (2005). Segmentujeme spotřební trhy. Kamil Mařík - Profesional publishing, 145 s. 
• Kozel, R. a kol. (2006). Moderní marketingový výskum. Grada Publishing, a.s., Praha, 277s. 
• Mallya, T. (2007). Základy strategického riadenia a rozhodovania. Grada Publishing, a.s., Praha,  246 s. 

 
Odborné časopisy: 
 

- Stratégie: Vydavateľstvo: Sanoma Magazines Slovakia s.r.o., TECHNOPOL-BIZNISUITE, Kutlíkova 17, 851 02 
Bratislava, spravodajský portál o marketingovej komunikácii a médiách, dostupné na:http://strategie.hnonline.sk/ 

- Marketingová panoráma, odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. Vydavateľstvo:Slovenská marketingová 
spoločnosť. Bratislava.  

- Marketing & Media, Médiá, marketingová komunikácia a kreativita v reklame. Vydavateľstvo: Mediaservis s.r.o., Praha. 
- Marketing Magazine, Mesačník moderného marketingu. Vydavateľstvo: MF Média.   
- Trend Marketing, Týždeník o médiách, marketingovej komunikácii a kreativite v reklame. Vydavateľstvo: Marketing & 

Media. Praha. 
- Moderní obchod, Časopis pre úspech v predaji. Vydavateľstvo: České a slovenské odborné nakladatelství, spol. s r. o., 

Drtinova 10, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
- Marketing & Komunikace, odborný časopis Českej marketingovej spoločnosti. Vydavateľstvo: Česká marketingová 

spoločnosť. Praha. 
 
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   slovenský 

Podpis garanta  
 
 
Dátum poslednej úpravy listu: 20.1.2011 

http://www.pulib.sk/�
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