
Informačný list predmetu (v štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z .z.) 

 

Vysoká škola:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Základy marketingu pre 

geografov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: prezenčné štúdium (kombinovaná forma), prednášky, seminár  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný:  4  (P2/S2)    Za obdobie štúdia:  52 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Hodnotenie predmetu je rozdelené na dve časti – priebežné hodnotenie počas semestra a 

záverečné hodnotenie. 

 

Priebežné hodnotenie:  

V priebehu semestra študent vypracuje individuálne zadanie zamerané na jeho samostatnú 

prácu a schopnosti aplikovať vybraté metodologické postupy na riešenie konkrétnych 

problémov. Seminárna práca je hodnotená max. 50 bodmi a tvorí polovicu 50 % celkového 

hodnotenia. Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

A <90 – 100 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 50-45 bodov 

Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky výborne napísaná. Obsahuje 

vhodne zaradené a výborne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra 

práce je logická a originálna. V práci sú výborne aplikované teoretické prístupy a koncepty, 

pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené vlastné, 

originálne názory. 

B <80 – 90) % - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 44-40 bodov 

Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje 

vhodne zaradené a dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra 

práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj 

logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory. 

C <70 – 80) % - dobre (priemerné výsledky) 39-35 bodov 

Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje 

dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a 

správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je 

logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú 

uvádzané logicky podložené názory, ale sú len čiastočné. 

D <60 – 70) % - uspokojivo (prijateľné výsledky) 34-30 bodov 



Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. 

Obsahuje podpriemerne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce má 

menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy a koncepty. V 

záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné.  

E <50 – 60) % - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 29-25 bodov 

Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. 

Obsahuje formálne podpriemerne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky, ktorých je 

minimum. Použitá literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah 

seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú čiastočne splnené. Štruktúra 

práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré teoretické prístupy a koncepty. V 

záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Vykoná sa na základe ústneho skúšania. Minimálna požadovaná úspešnosť je 50 bodov 

(percent) z maxima 100 bodov (percent). Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

A <90 – 100) % - výborne (vynikajúce výsledky) 50-45 bodov 

Formálna stránka: Odpoveď je štylizovaná a štruktúrovaná podľa vlastnej schémy. Pri 

odpovedi študent využíva všetky prístupné prostriedky a pomocou náčrtov, schém a ďalších 

pomôcok analyzuje danú problematiku. 

Obsahová stránka: Ciele pre výbornú odpoveď boli naplnené a študent zodpovedal na všetky 

kladné otázky a podotázky. 

B <80 – 90) % - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 44-40 bodov 

Formálna stránka: Odpoveď štylisticky a štruktúrou možno zhodnotiť na dobrej úrovni. 

Študent má prehľad v problematike, vhodne formuluje a jeho terminológia vychádza z 

odbornej literatúry.  

Obsahová stránka: Študent odpovedá na veľmi dobrej úrovni s istými menšími nedostatkami v 

reakcii na kladené otázky alebo jeho reakcie na nie esenciálne problémy nie sú kompletné. 

C <70 – 80) % - dobre (priemerné výsledky) 39-35 bodov 

Formálna stránka: Požadovaný rozsah a úroveň odpovede je v rámci zadanej tolerancie. 

Štylizácia a štruktúra odpovede je na dobrej úrovni. 

Obsahová stránka: Obsahový štandard predmetu je na primeranej úrovni. Vedomosti nie sú 

previazané a hodnotenie je na dobrej úrovni. 

D <60 – 70) % - uspokojivo (prijateľné výsledky) 34-30 bodov 

Formálna stránka: Odpoveď je terminologicky a štruktúrou podpriemerne prezentovaná. 

Obsahuje viaceré nedostatky a vybraté ukazovatele možno hodnotiť ako podpriemerné. 

Požadovaná odpoveď je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: V odpovedi chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy, koncepty a 

poznatky. Pri vyvodzovaní záveroch a diskusii sú uvádzané len čiastočné analýzy a všeobecné 

závery, ktoré nie sú úplné. 

E <50 – 60) % - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 29-25 bodov 

Formálna stránka: Odpoveď možno z viacerých hľadísk hodnotiť podpriemerne.  

Obsahová stránka: Vedomosti sú klasifikované ako podpriemerné a využitie poznatkov v praxi 

je v rámci zadanej tolerancie. 

 

Celkové hodnotenie:  



Ak je splnené na minimum priebežné i záverečné hodnotenie vypočíta sa ich aritmetickým 

priemerom celkové hodnotenie. Výsledná hodnota bodov (percent) bude predstavovať celkové 

hodnotenie klasifikované podľa nasledujúcej schémy: A: <90 – 100) %; na B: <80 – 90) %; 

na C: <70 – 80) %; na D: <60 – 70) %; na E: <50 – 60) %; Kredity sa NEUDELIA 

študentovi, ktorý získa menej ako 50 % hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent je schopný správne používať zaužívaný teoreticko-metodologickým aparát v oblasti 

marketingu. Porozumie zovšeobecneným teoretickým poznatkom, ktoré sú na prednáškach 

prezentované prostredníctvom analýz príkladov z praxe (case studies). Absolvent predmetu 

dokáže  samostatne získavať relevantné informácie z odbornej a vedeckej tematickej 

literatúry. Bude schopný kriticky posúdiť možnosti aplikácie a prínosy uplatňovania 

marketingového prístupu v geografickej praxi. A rovnako dokáže samostatne získať a 

spracovať dáta či informácie potrebné pre analýzu v marketingu a stanoviť možnú 

marketingovú stratégiu. Absolvent dokáže kriticky hodnotiť prezentované poznatky a 

prezentovať vlastný geografický názor na diskutované problémy z oblasti marketingu. 

Stručná osnova predmetu:  
 Úvod do marketingu (definície a terminológia, marketingová teória) 

 Koncepcie marketingu (úloha geografie v marketingu a priestorovom marketingu) 

 Marketingová analýza trhu (príprava marketingových stratégií a plánov pre vybraný trh) 

 Marketingové prostredie ((externé a interné marketingové prostredie) 

 Marketingový strategický plán (strategický marketing, marketingový mix) 

 Marketing v 21. storočí (digitalizácia, e-business, e-commerce, e-marketing) 

 Rozhodovanie v marketingu a na trhoch (globálny, regionálny a lokálny trh) 

 Marketing spotreby a zákazníci (faktory vplývajúce na správanie, rozhodovanie pri 

nákupe) 

 Segmentácia v marketingu (geografická, demografická, psychografická a behaviorálna 

segmintácia) 

 Positioning v marketingu (stratégie a uplatnenie v priestore) 

 Distribučné kanály (dodávateľské reťazce a siete, distribučné systémy a logistika) 

 Marketingová komunikácia a spoločnosť (reklama, marketingová etika a zodpovednosť, 

kritické myslenie) 

 Trendy v marketingu a marketingový výskum (kauzálny a spoločenský marketing, 

marketingový informačný systém) 

Odporúčaná literatúra:  
Davies, R. (2012). Marketing Geography (RLE Retailing and Distribution): with special 

reference to retailing. London (Routledge). 

Dudinská E. a kol. (2000). Základy marketingu. Bratislava (Ekonóm). 

Foret, M. (2012). Marketing pro začátečníky. Brno (Computer Press). 

Hess, R. L., Rubin, R. S., West Jr, L. A. (2004). Geographic information systems as a 

marketing information system technology. Decision Support Systems, 38(2), 197-212. 

Kita, J. et al. (2017). Marketing. Bratislava (Woltures Kluwer).  

Kita, J., Kita, P., Križan, F., Bilková, K., Kunc, J. (2019). Marketing spotreby. Bratislava 

(Univerzita Komenského). 

Kotler, Ph., Keller, K. (2013). Marketing management. Praha (Grada Publishing). 

Kotler, Ph., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2012). Moderní marketing. Praha (Grada 

Publishing). 

Kunc, J., Križan, F., Novotná, M., Bilková, K. (2022). Social Dimension of Shopping Centers 

Operation: Managerial Perspectives. Sustainability, 14(2), 709. 

Maclaran, P. et al. (eds.). (2009). The SAGE Handbook of Marketing Theory. London (SAGE). 



Thrall, G. I., del Valle, J. C. (1997). Applied geography antecedents: Marketing geography. 

Applied Geographic Studies, 1(3), 207-214. 

Aktuálne vedecké články 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku) 

Poznámky:   predmet sa poskytuje len v zimnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  
doc. RNDr. František Križan, PhD., Mgr. Rastislav Cákoci, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022    

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


