
Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta: 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychológia riadenia a marketingu (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hod. / týždeň, prezenčná forma, predmet povinne voliteľný (PV) 
Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: vývinová psychológia 1., vývinová psychológia 2., psychológia osobnosti 1. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Úlohy počas semestra (celkove 35%) 

1.      Práca s citáciami (0-10b.).   

2.      Prezentácia seminárnej práce na zvolenú tému (0-10 b.) 

3.      Písomné spracovanie seminárnej práce na zvolenú tému (0-25 b.) 

V skúškovom období: Vedomostný test (65%): 

Do záverečného hodnotenia sa zaráta hodnotenie zo všetkých úloh počas semestra (35%) a hodnotenie z 

vedomostného testu (65%). 

Hodnotiaca stupnica 

A 100-93%       B 92-86%        C 85-79%        D78-72% E 71-65%        FX 64 a menej % 
Výsledky vzdelávania: 

Cieľom predmetu je podať študentom výklad základov psychologických poznatkov psychológie 

trhu a reklamy s dôrazom na pochopenie, ako je aplikovaná psychológia na podmienky trhu a 

reklamy s využitím najnovších výskumných zistení. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Predmet a metódy psychológie trhu a psychológie reklamy. 

2. Psychologické a sociálne determinanty spotrebiteľského správania.  

3. Komunikácia a empatia.  

4. Fázy a kroky predajného procesu.  

5. Motivácia a manažment predajných síl.  

6. Osobnostné a sociálne kompetencie marketingového pracovníka a predajcu.  

7. Marketingová komunikácia z psychologického hľadiska. 

8. Psychologická charakteristika reklamy.  

9. Psychologické determinanty efektívnej reklamy.  

10. Výskum v oblasti psychológie trhu a reklamy. Druhy výskumov trhu: výskum nového produktu, 

imidžu, mena, obalu.  

11. Segmentačný výskum a typológia spotrebiteľov. Panelový výskum. 

Globalizácia a kultúrne rozdiely v spotrebiteľskom správaní. 
Odporúčaná literatúra:  
HRADISKÁ, E., LETOVANCOVÁ, E.: Psychológia v marketingovej komunikácii.. Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2005. 

KOMÁRKOVÁ, R., RYMEŠ, M., VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie trhu. Praha: Grada, 1998 

MESÁROŠOVÁ, M.: Psychológia predaja. Bratislava: Ekonóm, 2000 

MESÁROŠOVÁ, M.- MESÁROŠ, P. – MESÁROŠ, F.: Teória a prax marketingového výskumu. 

Košice: VUSI, 2008. 

VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R.: Psychologie reklamy. 2.vyd. Praha: Grada, 2002. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet       
Vyučujúci: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Dátum poslednej zmeny: 30. 06. 2021 

Schválil:               prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 

 



 


