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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola 

Fakulta: Fakulta masmédií 

Kód predmetu: BMMD20218 Názov predmetu: On-line marketing 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny prednáška týždene – prezenčne 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  

Stupeň štúdia:  

Podmieňujúce predmety: žiadne 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

1. Účasť na hodinách – povinnosť podľa čl. 11 ods. 6  Študijného a skúšobného poriadku 

PEVŠ  

2. Záverečná seminárna práca (rozsah 5 normostrán) + prezentácia na tému seminárnej práce 

týkajúcu sa predmetu štúdia  50 % 

3. Záverečný vedomostný test  50 % 

4. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 

bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.  

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý zo záverečného testu a prezentácie projektu 

diplomovej práce získa v súčte menej ako 56 bodov alebo bude mať viac ako 50% neúčasť na 

výučbe. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najnovšími trendami v 

oblasti marketingovej komunikácie na internete. Študent by mal po absolvovaní predmetu 

vedieť identifikovať marketingové aktivity a ich rôzne podoby na predmete. Zároveň by mal 

vedieť koncepčne nastaviť zakomponovanie online priestoru do komplexnej marketingovej 

komunikácie produktu, služby a pod. 

Stručná osnova predmetu:  

  

Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, niektoré 

učebné podklady sú v anglickom jazyku 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od 

zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu 

A B C D E FX 

a b c d e f 

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu 

hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal 

FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia. 

Vyučujúci: Mgr. Natália Kostrošová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 21. 1. 2022 

Schválil: Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. 
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