
Zoznam vypísaných a pridelených tém záverečný prác v akad. roku 2021/2022 
 

Bakalárske štúdium 

 

Prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. 

Britaňáková, Viktória História značky Barbie 

Fekete, Roland  História značky Rolls Royce 

Šimek, Patrik  História značky Kofola 

   Quo vadis advertisment – Postavenie a trendy reklamy v budúcnosti 

   Komparácia inzerátov v období socializmu a v súčasnosti 

   História známej značky (napr. Levi´s, Rolex, Xerox, Barbie, Zippo atď.) 

   Tvorba efektívneho reklamného spotu 

 

Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. 

   Tlačová konferencia ako významný nástroj public relations 

   Využitie nástrojov public relations v komunikácii mesta 

   Hovorca ako komunikátor politickej strany 

   Pozícia hovorcu v public relations 

 

Doc. PhDr. Vlasta Konečná, PhD. 

Ferenčíková, O. M.  Vplyv extralingvistických prvkov na tvorbu televízneho reklamného prejavu 

   Verbálna komunikácia v reklame 

   Neverbálna komunikácia v reklame 

 

Doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.  

Baráthová, Blanka Komunikácia značky Le Miam na sociálnej sieti Instagram 

Begáňová, Lenka Komunikačná kampaň na podporu očkovania proti Covid 19 

Jaslovská, Radharani Dizajn loga a jeho vplyv na vizuálnu komunikáciu značky 

Jastrabanová, Aneta Celebrity Marketing – význam celebrity marketingu v procese budovania 

imidžu značky 

Pörsök, Laura Spoločenská zodpovednosť v marketingovej komunikácii: zelený marketing 

vs. greenwashing 

Tóthová, Kristína Influencer marketing a jeho využitie pri komunikácii značky na Instagrame 

 Blog ako nástroj marketingovej komunikácie 

 

PhDr. Peter Uličný, PhD. 

Hinca, Filip Budovanie značky ako súčasti marketingovej komunikácie neziskovej 

organizácie Úsmev ako dar 

Hubáček, Ladislav Marketingová komunikácia vybranej slovenskej značky na sociálnej sieti 

Facebook 

 Stratégie budovania značky ako súčasti MK neziskových organizácií 

 Príklady použitia greenwashingu vybraných slovenských značiek 

 Jazyková kultúra komunikácie značiek v prostredí sociálnych sietí a médií 

 

Mgr. Tatiana Deptová, PhD. 

Ghirbaková, Karin Využitie nástrojov marketingovej komunikácie na propagáciu organizácie 

AIESEC 



Hrnčárová, Viktória Natívna reklama v odporúčacích oknách Strossle 

Labajová, Tereza Využitie nástrojov marketingovej komunikácie (lokálnej) značky/firmy 

Mihálová, Petronella Tvorba novej značky 

Mikulová, Soňa Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie pri propagácii cereálií 

značky Nestlé 

Zámečníková, Kamila Online marketingová komunikácia a inovačný komunikačný plán pre 

slovenskú značku Kolatch 

 Webová stránka KAMAKO a jej účinnosť vo vzťahu k zvoleným segmentom 

 

Mgr. Magdaléna Mihálová 

Marko, Martin  Dropshipping ako spôsob predávania na internete 

Martončíková, Laura Komunikácia na sociálnych sieťach v gastronómii 

Zsóriová, Linda  Vplyv influencerov na nákupné správanie Slovákov 

   Influencer marketing 

   B2B marketing v komerčnej spoločnosti 

   Online marketing a jeho súčasné trendy 

   B2B marketing na globálnej úrovni 

   Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii 

 

Mgr. Daniela Vunhu 

Lazarčík, Lukáš  Komunikácia gastronomických prevádzok počas pandémie 

Martonová, Barbora Marketingová komunikácia slow fashion a fast fashion značiek, ich 

charakteristiky, špecifiká a rozdiely 

Trubačová, Soňa Branding a komunikačná stratégie neziskovej organizácie 

Vojtasová, Daniela Brand versus Love brand 

 

PhDr. Ján Jaszberényi 

Augustínová, Dominika Dizajn webovej stránky v redakčnom systéme Wordpress a jej SEO on-page 

optimalizácia 

Šoch, Adam Vizuálna identita mesta Dolný Kubín 

Žáková, Barbora Stratégia digitálnej komunikácie pre Komunitnú nadáciu Bardejov 

 Branding komerčnej spoločnosti 

 Počítačová grafika a jej využitie v marketingovej komunikácii 

 

 

Magisterské štúdium 

 

Prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc. 

Domaniský, Daniel Humor v printovej reklame 

Gallo, Deana  Erotika a sex v reklame 

Mylenka, Kseniia Strach v reklame 

   Humor v reklame 

   Tvorba názvu firmy, produktu 

   Návrh marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK 

 

Doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. 

Antalová, Martina Nové médiá ako nástroj politickej komunikácie 



Fratrič, Ivan Predplatiteľský model ako konkurenčná marketingová výhoda na 

novovzniknutom trhu 

Lasanová, Nikoleta Krízová komunikácia privátnej spoločnosti – prípadová štúdia 

Nálešníková, Natália Lobing a jeho význam v rámci public relations 

Péchy, Martin Fundraisingová kampaň v kontexte budovania verejných priestorov 

Tvrdá, Magdaléna Moderné komunikačné nástroje a ich využitie v public relations 

Vincúrová, Barbora Budovanie slovenskej značky Nosene so zameraním na online priestor 

 Vývoj public relations na Slovensku 

 Interná komunikácia ako predpoklad úspešnej externej komunikácie 

 

Doc. PhDr. Vlasta Konečná, CSc.  

Domiňáková, Diana Firemná komunikácia ako prostriedok budovania imidžu firmy značky Kaštieľ 

Kubínyi 

Jägerová, Simona Firemný dizajn ako nástroj identifikácie firmy 

Jamrichová, Hana Green banking a green marketing v slovenskom bankovníctve 

Pešková, Klára Corporate identity spoločnosti MOL CZ 

 Firemný dizajn ako nástroj marketingovej komunikácie 

 Firemná kultúra ako antifluktuačný nástroj 

 Národné špecifiká CI nadnárodných spoločností 

 

Doc. PhDr. Milan Banyár, PhD. 

Krajčová, Martina Rozšírená realita ako inovatívny komunikačný nástroj v kozmetickom 

priemysle 

Poláčková, Zuzana Tvorba vizuálnej identity novej značky šperkov 

 Gamifikácia – možnosti využitia herných prvkov v marketingovej komunikácii 

 Vplyv pandémie COVID-19 na zmenu komunikačnej stratégie vybranej značky 

 Návrh komunikačnej stratégie KAMAKO 

 

PhDr. Peter Uličný, PhD. 

Dubeňová, Lenka Vplyv marketingovej komunikácie na životný štýl vybranej cieľovej skupiny 

Majzúnová Juliana Mileniáli a Generácia Z a ich nároky na spoločenskú zodpovednosť značiek 

Obrinová, Natália Marketingová komunikácia vybraných umeleckých subjektov v čase 

pandémie 

Rišiaň, Dávid Ján Ekologický marketing versus greenwashing (Príklady z domácej a svetovej 

marketingovej komunikácie značiek) 

Valčeková, Petra Storytelling v kontexte budovania značky 

 Penetrácia anglickej lexiky do marketingovej komunikácie domácich značiek 

 

Mgr. Tatiana Deptová, PhD. 

Dorová, Barbara Event ako nástroj budovania vzťahov v Trinity Hotels and Resorts 

Horváthová, Daniela Propagácia projektu: Naprieč dolinami 

Korbeľová, Anna Ester Marketingová komunikácia neziskovej organizácie Ľudia ľuďom 

Krokkerová, Ivana Príbeh značky ako nástroj marketingovej komunikácie 

Lukáč, Dávid Možnosti využitia nástrojov marketingovej komunikácie pri propagácii 

sociálnej orientovaných tém 

Sovová, Daniela Využitie nástrojov marketingovej komunikácie pri propagácii športu na 

podporu zlepšenia zdravia človeka 

 Propagácia medzinárodného projektu schémy Horizont 2020 


