
Otázky z predmetu  
Základy manažmentu 

 
 
I. MANAŽMENT A MANAŽÉRI 

1. Čo sa rozumie pod pojmom „manažment“. 
2. Vysvetlite význam manažmentu. 
3. Definujte manažment ako proces. 
4. Vysvetlite kto sú to manažéri a ako sa odlišujú od nemanažérov. 
5. Uveďte rôzne typy (druhy) manažérov. 
6. Vysvetlite pojem funkcií manažmentu a popíšte stručne ich obsah. 
7. Charakterizujte interpersonálne manažérske roly. 
8. Charakterizujte informačné manažérske roly. 
9. Charakterizujte rozhodovacie manažérske roly. 
10. Charakterizujte manažérske zručnosti. 
11. Charakterizujte manažment ako vednú disciplínu. 
12. Charakterizujte manažment ako profesiu. 
13. Definujte čo je hospodárnosť (anglicky: efficiency)a efektívnosť a prečo sú dôležité pre ma-

nažment. 
14. Vysvetlite pojem „organizácia“, uveďte druhy organizácií. 
15. Vysvetlite či je manažment univerzálny. Ak áno tak prečo? 
 

II. VÝVOJ MANAŽMENTU 
1. Uveďte nejaké dôkazy, že prax manažmentu existovala už pred 20. storočím. 
2. Vysvetlite význam deľby práce a priemyselnej revolúcie pre rozvoj manažmentu. 
3. Charakterizujte Taylorov „vedecký manažment“. 
4. Vysvetlite prínos Franka a Lilian Gilbreth do teórie vedeckého manažmentu 
5. Charakteristika prístupu „všeobecnej správy“ - administratívneho manažmentu. Prínosy H. 

Fayola do teórie manažmentu. 
6. Prínosy Maxa Webera do teórie manažmentu. 
7. Uveďte prínos prvých tvorcov a advokátov prístupu ľudských zdrojov (behaviorálneho 

prístupu) do manažmentu. 
8. Popíšte Hawthornské štúdie a ich prínos pre prax manažmentu. 
9. Vysvetlite podstatu prístupu „ľudských vzťahov“ (human relations) a jeho prínos pre 

manažment. 
10. Vysvetlite ako vznikol kvantitatívny prístup a jeho význam pre manažment. 
11. Vysvetlite podstatu a význam systémového prístupu v manažmente. 
12. Vysvetlite podstatu a význam situačného prístupu v manažmente. 
13. Vysvetlite prečo sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch mnohí teoretici ako aj manažéri 

zaujímali o japonský manažment. Uveďte niektoré črty japonského manažmentu. Majú 
poznatky z japonského manažmentu význam pre manažment na Slovensku?  

14. Vysvetlite podstatu „7 S“ a „hľadania dokonalosti“ a ich význam pre súčasný manažment. 
15. Vysvetlite podstatu a význam práce P. Senge o učiacich sa organizáciách. 
16. Vysvetlite význam knihy T. Petersa Prosperovanie v chaose (Thriving on Chaos) pre 

manažment. 
17. Čo je „benchmarking“ a aký význam má pre manažment. 
18. Vysvetlite podstatu a význam „štíhlej výroby“ a „štíhleho manažmentu“. 
19. Vysvetlite čo znamená „reinžiniering“ a aký význam má pre manažment. 
20. Vysvetlite aké hlavné myšlienky obsahuje práca P. Druckera: Manažérske výzvy pre 21. 

storočie. 
 
III. ORGANIZAĆNÁ KULTÚRA A PROSTREDIE 

1. Vysvetlite, čím je obmedzené voľné rozhodovanie manažéra. Podstata omnipotentného 
názoru a symbolického názoru. 

2. Definujte pojem organizačnej kultúry. a vysvetlite jej význam a vplyv na prácu manažéra. 
3. Ktoré sú hlavné charakteristické črty (charakteristiky) organizačnej kultúry? 
4. Vysvetlite základné kategórie foriem kultúry. 
5. Vysvetlite ako možno merať, analyzovať a porovnávať kultúru jednotlivých organizácií. 
6. Vysvetlite čo sú to subkultúry. 



7. Vysvetlite podstatu výsledkov výskumu, ktorý robil Hofstede o kultúrnych odlišnostiach 
v jednotlivých krajinách (mocenská vzdialenosť, vyhnutie sa neistote, individualizmus, 
maskulinita). 

8. Vysvetlite čo je to organizačné prostredie (definície). 
9. Vysvetlite čo je to všeobecné (generálne prostredie a uveďte jeho charakteristické prvky. 
10. Charakterizujte politické a právne prostredie. 
11. Charakterizujte ekonomické prostredie. 
12. Charakterizujte sociálne a kultúrne prostredie. 
13. Charakterizujte technologické prostredie. 
14. Charakterizujte ekologické faktory (ekologické prostredie). 
15. Vysvetlite čo je to špecifické prostredie a popíšte jeho charakteristické prvky. 
16. Vysvetlite Porterov model konkurenčných síl. 
17. Vysvetlite charakteristické prvky matice neistoty prostredia (dynamizmus a komplexita). 

 
IV. MANAŽMENT V GLOBÁLNOM PROSTREDÍ 

1. Uveďte naj významnejšie svetové a medzinárodné a regionálne organizácie a vysvetlite ich 
vplyv na manažment. 

2. Vysvetlite význam takých regionálnych organizácií ako je Európska únia, CEFTA a NAFTA. 
3.  Vysvetlite podstatu a význam súčasného vývojového trendu „od internacionalizácie ku 

globalizácii“. 
4. Vysvetlite vývojové stupne procesu internacionalizácie. 
5. Charakterizujte nadnárodné a transnárodné spoločnosti . 
6. Vysvetlite štruktúru nadnárodnej spoločnosti: materská spoločnosť, dcérska spoločnosť, 

spoločný podnik, pridružený podnik, pobočka. 
7. Vysvetlite pojem a význam strategických aliancií. 
8. Vysvetlite prínosy a problémy spojené s operáciami nadnárodných a transnárodných 

(globálnych) spoločností. 
9. Vysvetlite čo je „parochializmus“ a aké problémy spôsobuje manažmentu. 
10. Vysvetlite podstatu týchto prístupov k manažmentu v globálnom prostredí: etnocentrický, 

polycentrický a globálny. 
11. Vysvetlite podstatu a význam prieskumov možností zapojenia sa do medzinárodného 

podnikania (vstup na zahraničné trhy, zahraničné investície a pod.). 
12. Aké politické riziká treba zvažovať pri zapojení sa do medzinárodného podnikania? 
13. Vysvetlite problém korupcie a čo treba robiť na odstránenie korupcie.  

 
V. SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ A MANAŽÉRSKA ETIKA 

1. Vysvetlite pojem sociálnej zodpovednosti. 
2. Porovnajte klasický a socioekonomický názor na sociálnu zodpovednosť. 
3. Uveďte hlavné argumenty pre a proti sociálnej zodpovednosti., hlavné aktivity v rámci 

sociálnej zodpovednosti. 
4. Uveďte, aké aktivity organizácie možno pokladať za aktivity v rámci „sociálnej 

zodpovednosti“.  
5. Komu je manažment zodpovedný? Vysvetlite 4 stupne zodpovednosti manažéra. 
6. Čo je etika a prečo je etika pre manažment dôležitá ? 
7. Porovnajte rôzne názory na etiku. Ktorý názor je u manažérov najpopulárnejší? 
8. Vysvetlite ktoré faktory vplývajú na to, či sa manažér zachová eticky alebo neeticky? 
9. Vysvetlite význam a vplyv takých individuálnych charakteristík ako sú hodnoty, sila 

vlastného ega a miesto ovládania (locus of control) na etické/neetické správanie sa manažéra. 
10. Vysvetlite vplyv organizačnej kultúry na etické/neetické správanie sa manažéra. Vysvetlite 

ako naliehavosť prípadu vplýva na etické/neetické správanie sa manažéra. 
11. Vysvetlite ako možno zlepšiť etiku v organizácii (integrácia etiky do organizačnej kultúry). 
12. Podstata a význam etického kódexu pre etické správanie sa ľudí v organizácii. 
 

VI. MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE 
1. Vysvetlite pojem a význam rozhodovania v práci manažérov. Vzťah rozhodovania 

k funkciám manažmentu. 
2. Vysvetlite kritériá pre klasifikáciu rozhodovania. 
3. Charakterizujte individuálne a skupinové rozhodovanie. 
4. Charakterizujte programovateľné a neprogramovateľné rozhodnutia. 



5. Charakterizujte racionálny model rozhodovania. 
6. Charakterizujte model limitovanej racionality. 
7. Popíšte etapy (kroky) procesu rozhodovania. 
8. Charakterizujte podmienky rozhodovania. 
9. Aké metódy rozhodovania sa najčastejšie používajú v praxi? 
10. Vysvetlite čo jer štandardná operačná procedúra. 
11. Vysvetlite pojem umelej inteligencie a expertného systému. 
12. Vysvetlite podstatu metódy analýzy bodu zvratu. 
13. Vysvetlite podstatu matice rozhodovania. 
14. Vysvetlite podstatu stromu rozhodovania. 
15. Osbornovej model kreativity: - popíšte 3 etapy riešenia problému podľa tohto modelu.  
16. Vysvetlite podstatu metódy „Brainstorming“. 
17. Vysvetlite podstatu metód y nominálnej skupiny. 
18. Vysvetlite podstatu Delfskej metódy. 
19. Porovnajte efektívnosť a účinnosť individuálneho a skupinového rozhodovania. 
 

VII. PLÁNOVANIE 
1. Definícia plánovania. 
2. Uveďte v čom spočívajú výhody plánovania. 
3. Popíšte druhy plánov, ktoré môžu existovať v organizácii. 
4. Charakterizujte situačné faktory v plánovaní. 
5. Vysvetlite pyramídu cieľov v organizácii. 
6. Aké ciele si obyčajne vytyčujú ziskové organizácie? 
7. Vysvetlite čo je to rentabilita a výpočet ukazovateľov rentability. 
8. Vysvetlite postup pri tradičnom určovaní cieľov. 
9. Vysvetlite postup pri Manažmente podľa cieľov (Management by Objectives). 
 

VIII. STRATEGICKÝ MANAŽMENT 
1. Vysvetlite pojem a význam strategického manažmentu. 
2. Uveďte základné prvky strategického myslenia. 
3. Popíšte proces strategického manažmentu. 
4. Vysvetlite čo zahŕňa analýza externého prostredia v procese strategického manažmentu. 
5. Charakterizujte obsah internej analýzy organizácie (Analýza SWOT). 
6. Vysvetlite vzťah vízie a misie a popíšte obsah a význam misie pre strategický manažment. 
7. Uveďte aké strategické ciele si môže klásť zisková organizácia. 
8. Vysvetlite podstatu generických konkurenčných stratégií. 
9. Vysvetlite podstatu „veľkých stratégií“. 
10. Vysvetlite podstatu ofenzívnych a defenzívnych stratégií. 
11. Popíšte čo zahŕňa implementácia stratégie. 
12. .Vysvetlite na aké hlavné otázky sa zameriava podniková stratégia. 
13. Vysvetlite, na aké hlavné strategické otázky sa meriava stratégia divízií vo veľkých 

podnikoch  
14. Vysvetlite čo sú to funkčné (funkcionálne) stratégie a na aké hlavné strategické otázky sa 

zameriavajú. 
 
IX. METÓDY PLÁNOVANIA 

1. Vysvetlite podstatu, obsah prognózovania prostredia a význam prognóz pre strategický 
manažment. 

2. Vysvetlite podstatu a význam podnikových prognóz. 
3. Popíšte kvantitatívne prognostické metódy, zhodnoťte ich klady a nedostatky. 
4. Popíšte kvalitatívne prognostické metódy. 
5. Vysvetlite čo je rozpočet a charakterizujte druhy rozpočtov. 
6. Vysvetlite metodické prístupy k tvorbe rozpočtov. 
7. Vysvetlite pojem účelová funkcia a obmedzenia v lineárnom programovaní a vysvetlite 

grafickú metódu optimalizácie zisku. 
8. Popíšte Ganttov diagram a vysvetlite jeho význam a možnosť využitia v plánovaní. 
9. Vysvetlite podstatu metód sieťovej analýzy, ich význam a možnosť využitia v plánovaní. 
 



X. ZÁKLADY ORGANIZOVANIA 
1. Vysvetlite pojem organizačnej štruktúry a organizačného dizajnu, prvky , ktoré charakterizujú 

organizačnú štruktúru. 
2. Popíšte základné princípy organizačného dizajnu. 
3. Vysvetlite vzťah moci a právomoci a popíšte zdroje moci. 
4. Vysvetlite prístupy k tvorbe útvarov (departmentalizácia) vo veľkých organizáciách. 
5. Vysvetlite podstatu mechanistického a organického organizačného dizajnu. 
6. Uveďte situačné faktory , ktoré treba zohľadňovať pri rozhodovaní o tom, ktorý koncept 

organizačného dizajnu je vhodnejší. 
7. Uveďte, aké typy organizačných štruktúr sa uplatňujú pri klasickom mechanistickom 

organizačnom dizajne. 
8. Uveďte, aké typy organizačných štruktúr sa uplatňujú pri organickom koncepte 

organizačného dizajnu. 
9. Popíšte funkcionálnu organizačnú štruktúru, uveďte jej silné a slabé stránky (výhody 

a nevýhody) a vhodnosť využitia. 
10. Popíšte divizionálnu organizačnú štruktúru, uveďte jej silné a slabé stránky a vhodnosť 

využitia.  
11. Vysvetlite podstatu jednoduchej organizačnej štruktúry, jej silné a slabé stránky, vhodnosť 

využitia. 
12. Vysvetlite podstatu maticovej organizačnej štruktúry, jej silné a slabé stránky a vhodnosť 

využitia. 
13. Vysvetlite podstatu sieťovej organizačnej štruktúry, jej silné a slabé stránky a vhodnosť 

využitia. 
14. Vysvetlite podstatu projektovej organizačnej štruktúry a porovnajte ju s maticovou 

štruktúrou. 
15. Charakterizujte najnovšie formy organizačného dizajnu: štruktúry zakladajúce sa na tímovej 

práci, autonómne interné jednotky, celulárna organizácia, učiace sa organizácie. 
16. Popíšte organizačnú štruktúru koncernu a holdingu. 

 
XI. DIZAJN PRACOVÍSK  

1. Popíšte a vysvetlite prístupy k dizajnu pracovísk (pracovných miest). 
2. Popíšte Model charakteristiky pracovnej činnosti a vysvetlite jeho význam. 
3. Definujte motivačný potenciál pracoviska (pracovného miesta) a vysvetlite jeho význam. 

 
XII. MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

1. Vysvetlite úlohu a význam ľudských zdrojov pre konkurenčnú schopnosť organizácie. 
2. Popíšte typické personálne činnosti (funkcie) v organizácii. 
3. Popíšte, aké úlohy plnia špecializované personálne útvary v organizáciách. 
4. Porovnajte európsky a americký prístup k manažmentu ľudských zdrojov. 
 

XIII. INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ SPRÁVANIE 
1. Definujte organizačné správanie, jeho zameranie a ciele. 
2. Uveďte kľúčové premenné v individuálnom správaní (Model individuálneho správania). 
3. Definujte postoje a vysvetlite tri komponenty (zložky) postojov. 
4. Vysvetlite podstatu troch druhov postojov k práci: pracovnú spokojnosť (job satisfaction), 

pracovnú angažovanosť (job involvement) a oddanosť organizácii (organizational 
committment) a podstatu kognitívnej disonancie. 

5. Vysvetlite vzťah medzi pracovnou spokojnosťou a produktivitou. 
6. Definujte osobnosť a vysvetlite podstatu Modelu veľkých päť vlastností osobnosti The Big 

Five Model of Personality ). 
7. Vysvetlite podstatu takých vlastností, ktoré charakterizujú vyhranené typy osobností ako: 

miesto kontroly (locus of control), autoritárstvo, machiavelizmus, sebaúcta, sebakontrola 
(sebamonitorovanie) a sklon riskovať. 

8. Definujte pojem percepcie a vysvetlite ako môže percepcia pomáhať manažérom lepšie 
chápať správanie sa ľudí. 

9. Vysvetlite, k akým skratom (nedostatkom) môže dochádzať pri posudzovaní ľudí. 
10. Vysvetlite podstatu atribučnej teórie a podstatu základnej atribučnej chyby. 
11. Vysvetlite význam učenia sa pre utváranie osobnosti. 
12. Vysvetlite podstatu teórie klasického podmieňovania. 



13. Vysvetlite teóriu operačného podmieňovania (“zákon efektu). 
14. Vysvetlite podstatu teórie sociálneho učenia sa. 
15. Definujte pojem schopnosti a charakterizujte hlavné druhy schopnosti. 
16. Definujte pojem skupiny a vysvetlite podstatu formálnych a neformálnych skupín. 
17. Vysvetlite stupne rozvoja skupiny. 
18. Popíšte charakteristické znaky zrelej skupiny. 
19. Vysvetlite kľúčové prvky (premenné) v modeli skupinového správania. 
20. Vysvetlite ako podporiť efektívnosť pracovnej skupiny a čo negatívne ovplyvňuje efektívnosť 

pracovnej skupiny. 
21. Vysvetlite čo je to tím, vzťah tímu a skupiny a význam tímovej práce v organizácii. 
22. Uveďte druhy tímov podľa týchto kritérií: účelu, členstva štruktúry a trvania. 
23. Uveďte charakteristické znaky efektívnych tímov. 
24. Vysvetlite možnosti uplatnenia manažérskych funkcií v riadení tímov. 

 
XIV. MOTIVÁCIA 

1. Vysvetlite podstatu motivácie  
2. Vysvetlite podstatu obsahových teórií motivácie a uveďte, motivačné teórie, ktoré patria do 

tejto skupiny. 
3. Popíšte Maslovovu teóriu hierarchie potrieb a porovnajte ju s Alderferovou teóriou „ERG”. 
4. Vysvetlite podstatu Herzbergovej motivačno-hygiedickej teórie. 
5. Vysvetlite podstatu McClellandovej teórie troch potrieb (teória dosiahnutia”. 
6. Vysvetlite podstatu procesných teórií motivácie a uveďte, ktoré teórie patria k tejto skupine 
7. Vysvetlite podstatu teórie očakávania. 
8. Vysvetlite podstatu Adamsovej teórie rovnosti. 
9. Vysvetlite podstatu teórie podnecovania (posilňovania). 
10. Vysvetlite podstatu Lockovej teórie cieľov. 

 
XV. VEDENIE ĽUDÍ 

1. Vysvetlite vzťah medzi pojmami manažér líder. 
2. Vysvetlite podstatu teórie znakov(vlastností). 
3. Vysvetlite podstatu behaviorálnych teórií vedenia ľudí a zhodnoťte ich význam. 
4. Vysvetlite podstatu Lewinovho (Kurt Lewin) behaviorálneho štýlu vedenia ľudí a 

Likertového štýlu. (Rensis Likert). 
5. Vysvetlite podstatu behaviorálnych výskumov v štáte OHIO (Ohio State Studies)a štúdií 

Michiganskej univerzity (University of Michigan Studies). 
6. Vysvetlite podstatu “manažérskej mriežky” (autori: Blake - Mouton). 
7. Vysvetlite podstatu a význam situačných teórií vedenia ľudí a uveďte najznámejšie teórie, 

ktoré patria do tejto skupiny. 
8. Popíšte charakteristiky Fiedlkerovho modelu vedenia ľudí. 
9. Vysvetlite Hersy - Blanchardovu teóriu vedenia ľudí - 4 stupne vyspelosti vedených ľudí 

(nasledovníkov). 
10. Vysvetlite podstatu situačnej teórie cesty a cieľa (autor Robert House). 
11. Vysvetlite podstatu Vroom - Yettonovho modelu participácie lídra (Leader participation 

model) - 5 možných štýlov správania sa lídra v závislosti od situačných faktorov. 
12. Uveďte hlavné charakteristické znaky charizmatického lídra. 

 
XVI. KOMUNIKÁCIA A INTERPERSONÁLNE ZRUČNOSTI 

1. Vysvetlite pojem a význam komunikácie pre manažéra. 
2. Nakreslite model komunikačného procesu a vysvetlite jeho prvky. 
3. Vysvetlite bariéry efektívnej interpersonálnej komunikácie. 
4. Vysvetlite možnosti zdokonalenia interpersonálnej komunikácie. 
5. Charakterizujte druhy komunikácie v organizácii. 
6. Vysvetlite význam neverbálnej komunikácie a neverbálne prostriedky komunikačného 

procesu. 
7. Charakterizujte rozhovor ako jednu z foriem komunikácie. 
8. Interkulturálna komunikácia - ako možno zefektívniť interpersonálnu komunikáciu s ľuďmi z 

iného kultúrneho prostredia. 
9. Vysvetlite osobitosti interkulturálneho vyjednávania. 
10. Vysvetlite podstatu a význam zručností delegovania. 



11. Vysvetlite podstatu a význam disciplinárnych zručností manažéra. 
12. Vysvetlite čo je to konflikt a popíšte druhy konfliktov. 
13. Vysvetlite stratégie, ktoré môžu zúčastnené strany použiť pri riešení konfliktov. 
14. Vysvetlite podstatu integratívneho vyjednávania. 
15. Vysvetlite podstatu distributívneho vyjednávania. 

 
XVII. KONTROLOVANIE 

1. Vysvetlite podstatu a význam kontroly ako funkcie manažmentu. 
2. Vysvetlite hlavné prvky, ktoré charakterizujú kontrolný proces. 
3. Charakterizujte typy (druhy kontroly). 
4. Vysvetlite a popíšte načo sa kontrola zameriava. 
5. Popíšte a vysvetlite požiadavky na efektívny kontrolný systém. 
6. Uveďte ktoré kontingenčné (situačné) faktory ovplyvňujú výber kontrolného systému. 

 
XVIII. MANAŽMENT ZMIEN 

1. Vysvetlite pojem a význam zmeny a sily, ktoré vyvolávajú zmeny. 
2. Vysvetlite metaforu pokojných vôd a spenených bystrín. 
3. Vysvetlite podstatu Lewinovho modelu zmeny a popíšte nejaký iný model zmeny (napríklad 

Komplexný model zmeny (Barney- Griffin). 
4. Vysvetlite príčiny odporu k zmenám ako aj metódy na redukciu odporu k zmenám. 
5. Uveďte druhy zmien a charakterizujte hlavné oblasti zmien. 
6. Vysvetlite faktory ktoré vyvolávajú zmenu organizačnej kultúry ako aj postup pri zmene 

organizačnej kultúry. 
7. Vysvetlite ako môže organizácia rozvíjať kreativitu svojich zamestnancov. 
8. Vysvetlite pojem stresu, príčiny stresu, prejavy stresu a metódy redukcie stresu. 
9. Vysvetlite hlavné metódy, používané na zmenu ľudí ˇo ktorých učí predmet Organizačný 

rozvoj a zmeny (diagnostikovanie organizácie, tréning senzitivity, konzultácia procesu a i.). 
 
 
Poznámka: 
Literatúra je uvedená v sylabe predmetu, ktorý je dostupný na internete.  
 
Bratislava, 24. 9. 2004 

Prof. Ing. Andrej Piškanin, CSc. 
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