
SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava 
   
Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2021/2022 
Študijný odbor: 7232 M marketingová komunikácia 
 

Konzultantka: Mgr. Eva Ferjenčíková 
 

1. Printová reklama a katalóg – propagačný nástroj na oslovenie spotrebiteľa 

 

Teoretická časť:  teoretické východiská vzniku katalógov, reklamné  pôsobenie na 

spotrebiteľa, história a vznik katalógov, druhy a metódy tvorby 

Praktická časť:  realizácia vlastného katalógu, téma podľa výberu zamerania 

maturitnej práce 

 

Max. počet prihlásených študentov – 4 

 

2. Printová reklama – minulosť, prítomnosť a súčasnosť printovej reklamy 

 

Teoretická časť:  história, vznik a vývoj printových foriem reklamy 

Praktická časť:  realizácia vlastného plagátu, billboardu, vývesného štítu,  letáku  

a iných druhov printových materiálov pre vybranú (vlastnú) značku 

 

Max. počet prihlásených študentov – 1 

 

3. Reklamné predmety – účinný nástroj na oslovenie zákazníka/spotrebiteľa 

 

Teoretická časť:  teoretické východiská komunikácie prostredníctvom reklamných 

predmetov, špecifikácia reklamných predmetov, ich druhov a foriem 

 

Praktická časť:  tvorba vlastných propagačných plagátov na vybranú tému 

 

Max. počet prihlásených študentov –1 

 

4. Reklamy, ktoré narazili – porušenie zákona o reklame alebo etického kódexu reklamy 

Teoretická časť:  teoretické východiská komunikácie prostredníctvom reklamy,       

analýza a interpretácia zákona o reklame a kódexu reklamnej praxe. 

 

Praktická časť:  priblíženie a analýza reklám, ktoré porušili pravidlá, ich dosah na 

verejnosť, prípadné hodnotenie a analýza prostredníctvom 

štatistických výsledkov. 

Max. počet prihlásených študentov –1 



Konzultantka: Mgr. Michaela Škorupová 

 

5. Využitie product placementu v audiovizuálnych dielach  

 

Teoretická časť:           definícia základných pojmov, história product placementu, 

kategorizácia product placementu, význam product placementu, 

aktuálne trendy vo využití product placementu ako nástroja 

propagácie v audiovizuálnych dielach 

 

Praktická časť:             hĺbková obsahová analýza využitia product placementu vo 

vybraných filmoch, ktoré vznikli v rôznych historických obdobiach  

 

Max. počet prihlásených študentov – 1 

 

 

6.  Reklama v rozhlase vtedy a dnes 

 

Teoretická časť:           definícia základných pojmov, história rozhlasu až po súčasnosť, 

história rozhlasovej reklamy, charakteristické črty rozhlasovej 

reklamy, nové trendy v audio reklame v súčasnosti  

 

Praktická časť:              tvorba klasickej rozhlasovej reklamy vs. digitálnej audio reklamy na 

vybraný produkt alebo službu  

 

Max. počet prihlásených študentov – 1 

 

 

7.  Tvorba televízneho spotu pre vybranú neziskovú organizáciu  

 

Teoretická časť:           definícia základných pojmov, história televízie a televíznej reklamy, 

charakteristické črty televíznej reklamy, metódy tvorby televíznej 

reklamy, 

 

Praktická časť:              tvorba audio-vizuálnej reklamy v teréne pre vybranú neziskovú 

organizáciu  

 

Max. počet prihlásených študentov – 1 

 

 

 

 



Konzultantka: Mgr. Magdaléna Rajtová 

 

 

8. Obraz ženy v reklame 

 

Teoretická časť :          základné pojmy: reklama, žena v reklame, 

stereotypy, genderová problematika 

Praktická časť:             zobrazenie ženy v printovej reklame (billboard, plagát) 

 

Max. počet prihlásených študentov -2 

 

9. Reklama na sociálnych sieťach, jej marketing a vplyv na starších ľudí (55+) 

 

Teoretická časť:           základné pojmy: reklama, marketing,  marketingové stratégie, 

sociálne siete (facebook, instagram), persuazívne techniky 

Empirická časť:             kvantitatívny výskum prostredníctvom dotazníka a jeho 

vyhodnotenie 

 

Max. počet prihlásených študentov - 1 

 

10. Správne využitie propagačných materiálov - ich charakteristika 

 

Teoretická časť :          základné pojmy: marketing, firma,  špecifikácia propagačných 

materiálov, spotrebiteľ 

Praktická časť:             realizácia loga pre konkrétnu firmu (vlastnú fiktívnu) a návrh 

minimálne troch propagačných materiálov 

 

Max. počet prihlásených študentov - 2 



11. Product placement – jeho vplyv na spotrebiteľa 

 

Teoretická časť:           základné pojmy: marketing, firma,  produkt, reklama, spotrebiteľ, 

skrytá reklama 

Empirická časť:             kvantitatívny výskum prostredníctvom dotazníka a jeho 

vyhodnotenie 

 

Max. počet prihlásených študentov: 2 

 

Konzultantka: Mgr. Alexandra Vavrová 

 

1. Produktová fotografia vybraného okruhu produktov  

 

Teoretická časť:  teoretické východiská zobrazovania vybraného okruhu produktov v 

   printe a online 

Praktická časť:  Zhotovenie obrazovej časti v rozsahu min. 5, max. 10 záberov 

 

Max. počet prihlásených študentov – 1  

 

Konzultantka: Mgr. Miroslava Verešvárska 

 

12. Swot analýza vybraného podniku ako východisko marketingovej stratégie firmy 

 

             Teoretická časť:        teoretické východiská SWOT analýzy, silné a slabé stránky interného 

prostredia, príležitosti a hrozby externého prostredia 

 

             Praktická časť:           realizácia SWOT analýzy konkrétneho podniku, zhodnotenie stavu a 

návrh správnej stratégie 

 

Max. počet prihlásených študentov – 2 



 

Konzultant: Martin Mieč 

 

13. Vizuálna komunikácia pre značku potravinového produktu 
 

Teoretická časť:    vizuálna komunikácia, história vizuálnej komunikácie pri potravinových 
produktoch, atribúty vizuálnej komunikácie ( logo ako hlavný atribút 
vizuálnej komunikácie, typografia, farby vo vizuálnej komunikácii, 
symboly vo vizuálnej komunikácii) 

 
Praktická časť:   logo značky, font vo vizuálnej komunikácii značky, farebná schéma, 

symboly a atribúty vizuálnej komunikácie, aplikácia navrhnutej 
vizuálnej komunikácie ( printová reklama na produkt, online reklama 
na produkt, reklamné predmety - tašky, obaly, darčeky, nálepky a pod.)  

 
Max. počet prihlásených študentov – 1  

 
 

14.  Branding pre módnu značku 
 

Teoretická časť:     branding (význam brandingu, obsah brandingu – logo, farby, symboly, 

ilustrácie, font, predstaviteľ - maskot, osoba, ...), prečo je branding pre 

značku dôležitý? branding v módnom priemysle ( história, súčasnosť) 

 

Praktická časť:       tvorba kompletného brandingu pre módnu značku ( logo, výber 

farebnej schémy, výber fontu, návrh symbolov využitých v brandingu 

módnej značky), aplikácia navrhnutého brandingu a jej využitie v praxi 

( logo na oblečení, tašky, krabice, letáky, nálepky, landing page webu) 

 

Max. počet prihlásených študentov – 1  

 

Prerokované a schválené členmi predmetovej komisie odborných predmetov dňa 29. septembra 
2021. 
 
 
 
 
………………………………………………….     …………..……………………….. 
          Mgr. Eva Ferjenčíková           Mgr. Jana Mašlejová 
vedúca PK odborných predmetov                         riaditeľka školy  
  


