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FAKULTA MANAGEMENTU, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
ŠTUDIJNÝ ODBOR MANAŽMENT – Akademický rok 2008/2009 

 
TÉZY K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE V 5. ro�níku 

 
Predmet: MANAŽMENT – TEÓRIA, METÓDY, APLIKÁCIE 

 
 
 
1 Organiza�né správanie a manažment  

Význam a úloha poznatkov z organiza�ného správania v manažérskej práci. Organiza�né 
správanie a globalizácia ekonomiky. Úloha manažéra v procese globalizácie. 
 

2 Manažment pracovníkov (individuals) v organizácií 

Základné atribúty osobnosti, hodnoty, prístupy a postoje, percep�ný proces.  Význam týchto 
poznatkov pre uplatnenie v manažérskej práci.  
 

3 Motivácia zamestnancov 

Uplatnenie jednotlivých  foriem motiva�ných programov v praxi a ich determinanty. 
 
4 Dizajn pracovísk  

Charakteristika jednotlivých prístupov k dizajnu pracovísk, ich výhody a nevýhody, ich 
uplatnenie v konkrétnom prostredí organizácii.  
 

5 Manažment skupín a tímová práca  

Charakteristiky a dynamika skupiny. Výhody  a nevýhody skupinovej a tímovej práce. 
Význam a uplatnenie tímovej organizácie.  
 

6 Manažment organizácií, základné atribúty organizácií 

Organiza�ný dizajn, typy a prístupy k tvorbe organiza�ného dizajnu. Výhody a nevýhody 
jednotlivých organiza�ných štruktúr. 
 

7 Manažment a teória chaosu  

Možnosti uplatnenia teórie chaosu v manažérskej práci. Nový model organizácie. Typické 
znaky nového modelu organizácie. 
 

8 Moc v manažmente 

Moc a organiza�ná politika. Formálne a neformálne zdroje moci a ich využívanie v 
manažérskej práci.  

 
9 Vedenie �udí (Leadership) I. 

Charakteristiky  behaviorálneho prístupu  k vedeniu �udí a ich uplatnenie v práci manažéra. 
 

10 Vedenie �udí (Leadership) II. 

Situa�ný prístup k vedeniu  �udí a ich uplatnenie v práci manažéra . 
 

11 Manažérska komunikácia.  

Charakteristika efektívneho komunika�ného procesu. Bariéry efektívnej komunikácie a ich 
prekonávanie. Asertivita v manažérskej komunikácií.  
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12 Vyjednávanie 

Vz�ah zamestnancov a zamestnávate�ov, formy vzájomného vyjednávania. 
 

13 Riešenie konfliktov.  

Zdroje a typy  konfliktov v organizácií. Riešenie konfliktov a úloha manažéra pri ich riešení. 
 
14 Rozvoj manažmentu a rozvoj manažérskych zru�ností 

Charakteristika základných prístupov k rozvoju manažmentu. Klasifikácia metód rozvoja 
manažmentu (a manažérov). Výhody a nevýhody ich uplatnenia v praxi. 
 

15 Manažment organiza�ných zmien 

Úloha manažéra v procese manažmentu zmien. Zdroje, typy a bariéry organiza�ných zmien a 
ich prekonávanie.  
 

16 Tímy, tímová práca a manažment skupín v organizácii.  

Manažment skupín v organizácii; skupiny, komisie, kolégia, tímy a ich rozdiely 
v podnikovom rozhodovaní. v organiza�nom dizajnu. Nové postavenie tímov na svetových 
príkladoch využitia tímov v praxi tak v sociálnej ako i v ekonomickej sfére. 

 
17 Teória manažérskeho rozhodovania – východiská a základné princípy. 

Definícia rozhodovania. Rozhodovanie ako sú�as� �udského myslenia. Rozhodovanie 
v meniacom sa prostredí. Definícia manažérskeho rozhodovania. Tvorivý (kreatívny) 
a analytický (logický) prístup k rozhodovaniu.  
 

18 Rozhodovanie ako proces 

Proces rozhodovania pod�a Simona –zakladate�a teórie rozhodovania. Základné fázy procesu 
manažérskeho rozhodovania. Implementácia rozhodnutí ako sú�as� manažérskeho 
rozhodovania. Význam kontroly v procese rozhodovania.  
 

19 Modelovanie rozhodovacích procesov 

Normatívne a deskriptívne prístupy v rozhodovaní. Rozhodovanie v podmienkach istoty, 
neistoty (rizika) a neur�itosti. Uplat�ované princípy maximalizácie, optimalizácie 
a satisfakcie. Klasifikácia rozhodovacích modelov.   
 

20 Základné metódy a techniky rozhodovania 

Základné metódy a techniky pre identifikáciu problémov, analýzu problémov, tvorbu 
variantov a vo�bu riešenia. Occamova britva. Ishikavov graf. Rozhodovacie stromy. 
Rozhodovacie matice.  
 

21 Tímové rozhodovanie  

Podstata a význam tímového rozhodovania. Základné zásady tímového rozhodovania. 
Základné metódy tímového rozhodovania. Brainstorming. Delfské metóda. Metóda 
súhlasných kariet. Technika formálne skupiny.  

 
22 Vývoj teórie a praxe strategického manažmentu   

Vývojové etapy na ceste k strategickému manažmentu. Preskrip�né a emergentné prístupy 
k strategickému manažmentu. Strategický manažment ako proces. 
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23 Stratégia a strategické myslenie manažérov   

Stratégia a taktika v manažmente. Stratégia ako kritický faktor úspešnosti organizácie. 
Mechanické myslenie, intuícia a strategické myslenie.  Stratégovia a vodcovia. Strategickí 
manažéri a ich postavenie v manažmente organizácií.   
 

24 Skúmanie prostredia ako východisko pre tvorbu stratégie  

Štruktúra externého prostredia. PEST analýza a prognózovania vývoja makroprostredia. 
Analýza prostredia odvetvia. Analýzy interného prostredie organizácie.  
 

25 Strategické smerovanie organizácie  

Funkcia vízie a poslania pri tvorbe stratégie. Strategické ciele organizácie.  Konfliktné 
a synergické ciele organizácie z poh�adu zainteresovaných skupín (stakeholders).  
 

26 Hierarchia stratégií v organizácii   

Generálna stratégia organizácie. Konkuren�né stratégie strategických podnikate�ských 
jednotiek. Funk�né stratégie (marketingová, finan�ná, výrobná, �udských zdrojov a pod.) 
 

27 Konkuren�né analýzy  

Metódy a techniky analýzy konkuren�ného prostredia odvetvia. Hybné sily odvetvia. 
Situa�ná analýza. Strategické skupiny v odvetví.  
 

28 Konkuren�né stratégie   

Strategická podnikate�ská jednotka (SBU) a jej postavenie v strategickom manažmente 
organizácie. Typy konkuren�ných stratégií – nákladové vodcovstvo, diferenciácia, fokus.  
 

29 Stratégia korporácie a portfóliové analýzy  

Postavenie stratégie korporácie v hierarchickej štruktúre stratégií. Portfóliové analýzy pri 
tvorbe stratégie diverzifikovanej firmy.  BCG matica. GE matica. Portfóliová kocka.  
 

30 Rastové stratégie a zdroje rastu 

Základné typy stratégií – rast, stabilita, útlm.  Interné a externé zdroje rastu. Horizontálna 
koncentrácia a vertikálna integrácia. Strategické partnerstva. 
 

31 Implementácia stratégie a strategická kontrola  

Postavenie a úloha implementácie a kontroly v procese strategického manažmentu. Model 7 
S firmy McKinsey.  Systémy strategickej kontroly. 
 

32 Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu, orientácia marketingového 
manažmentu v sú�asnom trhovom prostredí. 

Prístupy k chápaniu marketingu, význam marketingu pre úspešné fungovanie podniku, 
základné koncepcie marketingu, nové trendy v marketingovom manažmente organizácií. 

33 Podstata a funkcie efektívneho marketingového manažmentu v podniku. Implementácia 
marketingu do �innosti podniku. 

Marketingový manažment v podniku, jeho základné funkcie z poh�adu efektívneho prístupu 
k riadeniu marketingových aktivít. Charakteristika nového trhového prostredia a jeho vplyvu 
na fungovanie efektívneho marketingového manažmentu. Analýza, plánovanie, 
implementácia a kontrola ako funkcie marketingového manažmentu.  



 4

34 Marketingové analýzy a marketingové plánovanie, vz�ah k strategickému plánovaniu 
v podniku, proces identifikácie trhových príležitostí. 

Analýza marketingového  prostredia, analýzy konkurencie, analýza trhu, analýzy SWOT. 
Plánovanie ako funkcia marketingového manažmentu. Vz�ah strategického a marketingového 
plánu. Proces a metódy identifikácie trhových príležitostí. 

35 Marketingový výskum a tvorba marketingových informa�ných systémov 

Význam informácií pre rozhodnutia marketingového manažéra v podniku. Zdroje informácií. 
Nástroje zhromaž�ovania informácií. Postavenie a funkcia marketingového výskumu 
v budovaní marketingového informa�ného systému. 

36 Vyh�adávanie a selekcia cie�ových trhov, analýza spotrebite�ského správania a proces 
tvorby hodnoty pre zákazníka. 

Prognózovanie potrieb trhu a proces tvorby hodnoty pre zákazníka. Segmentácia trhu 
a proces tvorby trhovej pozície. Trhové charakteristiky a cie�ové trhy. Proces nákupného 
správania. Modely spotrebite�ského správania a správania sa organizácií na trhu. 

37 Produkt a produktová stratégia, stratégia tvorby zna�ky, manažment portfólia 
produktov.  

Základné rozhodnutia produktového manažéra pri tvorbe produktovej stratégie podniku. 
Vnútorná štruktúra produktu. Tvorba produktového radu a produktového mixu v podniku. 
Základné rozhodnutia v procese budovania a riadenia zna�ky. Základné metódy používané 
v manažmente portfólia produktov 

38 Cena a cenová stratégia, základné metódy tvorby cien. 

Faktory tvorby cien. Prístupy k tvorbe cien. Stratégie tvorby cien pri nových produktoch. 
Stratégie cenových úprav a cenových zmien. Výhody a nevýhody jednotlivých metód tvorby 
cien. 

39 Distribu�né systémy a logistika. 

Podstata a funkcie distribu�ných kanálov. Úrovne distribu�ných kanálov. Úloha 
sprostredkovate�ov v distribu�nom kanáli. Fyzická distribúcia. Logistika v distribu�nom 
systéme podniku. 

40 Integrovaná marketingová komunikácia. 

Podstata integrovanej marketingovej komunikácie. Funkcia a zložky efektívnej 
marketingovej komunikácie v podniku. Nástroje komunika�ného mixu a porovnanie výhod 
a nevýhod ich použitia.  

41 Implementácia systému marketingovej kontroly do podniku, marketingový audit. 

Systém marketingovej kontroly v podniku. Vz�ah marketingovej kontroly a marketingového 
auditu. Zložky marketingového auditu. 

42 Finan�né trhy a inštitúcie, finan�ná a kapitálová štruktúra firmy  

Finan�né trhy - inštitúcie, nástroje, burzové obchody. Finan�ná štruktúra firmy a jej vz�ah 
k štruktúre aktív. Miller – Modigliani-ho model, da�ová politika a kapitálová štruktúra. 
 

43 Investi�né rozhodovanie a investi�né plánovanie  

Metódy hodnotenia efektívnosti investi�ných projektov. Podniková stratégia a riziko pri 
investovaní. Manažment finan�ných investícií, teórie portfolia CAPM. 
 

44 Manažment pracovného kapitálu (working capital) 

Zásoby, poh�adávky, hotovos�. Baumol-ov model, Miller-ov model 
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45 Finan�ná analýza  

Analýza súvahy, výsledovky a výkazu pe�ažných tokov (cash flow). Ukazovatele finan�nej 
situácie podniku (financial ratios) a ich význam a využitie v praxi 
 

46 Finan�né plánovanie 

Modely finan�ného plánovania. Dlhodobé a krátkodobé finan�né plánovanie. 
 

47 Údaje a informácie.  

Kvalita informácie a jej hodnota. Pojem relevantná informácia. Hodnota a kvalita informácií, 
ktoré manažér potrebuje k rozhodovaniu. Informácia z pragmatického, sémantického 
a syntaktického h�adiska. Vysvetlite všeobecné charakteristiky „dobrých“ informácií a tri 
dimenzie (�as, obsah a forma) kvality informácie. Rôzne kategórie informácií (dáta, 
informácie, zru�nosti, know-how, znalosti, vedomosti,...).. 
 

48 Systém.  

Pojem systém, otvorený, dynamický, homeostatický a kybernetický systém, informa�ný 
systém a manažérsky informa�ný systém. Modely informa�ného systému: zdrojovo-
orientovaný model a rolovo-orientovaný model. 
 

49 Strategická rola informa�ných systémov.  

Popíšte a analyzujte podnikový informa�ný systém. Popíšte informa�né požiadavky 
jednotlivých úrovní manažmentu. Popíšte úlohu niektorých dôležitých typov MIS 
v organizácii a vz�ahy medzi týmito systémami. Vysvetlite dôležitos� IS pre podnik. 
Identifikujte hlavné výzvy, ktorým �elia manažéri pri vývoji, dizajne, implementácii 
a používaní IS v organizácii. 
 

50 Organiza�né základy IS.  

Popíšte významné charakteristiky organizácie a vysvetlite meniacu sa rolu IS v organizácii. 
Analyzujte vz�ah a vplyv organiza�nej štruktúry, kultúry, procesov a manažmentu na dizajn 
a implementáciu IS. Popíšte typy, stupne a úrovne rozhodovania a identifikujte modely 
popisujúce individuálne a organiza�né rozhodovanie. Vysvetlite ako IS môže napomôc� 
zlepši� manažérske rozhodovanie. Identifikujte etické , morálne a sociálne aspekty 
informa�nej spolo�nosti a aplikujte ich do podnikate�ského prostredia. Akú podnikovú 
politiku by ste presadzovali vo vz�ahu k etike podnikania v informa�nej spolo�nosti? 
 

51 Tvorba IS: Sú�asné trendy.  

Popíšte a charakterizujte problémy a úlohy, ktoré musí rieši� organizácia, ktorá „všade“ 
využíva výpo�tovú techniku. Definujte klient/server architektúru po�íta�ovej siete 
v organizácii. Definujte Internet (z h�adiska technológií a služieb) a popíšte aj výhody aj 
problémy, ktoré prináša pre organizáciu. Vysvetlite ako sa dá použi� na elektronické 
obchodovanie. Popíšte dôležité štandardy používané na internete a v intranetoch. Ur�ite 
problémy súvisiace s podnikovými sie�ami a Internetom. Vysvetlite pre�o je implementácia 
nového IS chápaná ako organiza�ná zmena? Definujte k�ú�ové �innosti v procese vývoja 
systému. 
 

52 Role IS:  

Môžeme identifikova� tri základné role IS, meni� a automatizova� business procesy, 
podporova� rozhodovanie a zabezpe�i� konkuren�nú a strategickú výhodu pre organizáciu. 
Vysvetlite. Obdobne sa môžeme zaobera� aj inými špecifickými rolami IS, napríklad ako 
môže IS podpori� TQM. Vysvetlite. 
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53 Implementácia IS.  

Popíšte principiálne dôvody zlyhania IS. Vysvetlite a objasnite vhodné stratégie 
implementácie IS. Popíšte celý SDLC (životný cyklus vývoja informa�ného systému). 
Vysvetlite �o je štúdia uskuto�nite�nosti (feasibility study). Ako sa dá využi� outsourcing, 
jeho výhody a nevýhody. �o je to prototypovanie? 
 

54 Znalostný manažment a systémy na podporu rozhodovania.  

Informa�ný manažment a informa�ná ekonomika a ich vz�ah k podnikaniu. Popíšte význam 
znalostných systémov pre podnik, Uve�te príklady systémov na podporu rozhodovania 
(DSS), systémov na podporu skupinového rozhodovania (GDSS), expertných systémov (ES), 
systémov na podporu vrcholového manažmentu (ESS, EIS) a vysvetlite ich použitie vo firme. 
Vysvetlite dôležitos� umelej inteligencie, dataminingu a znalostného manažmentu pre 
organizáciu. Vysvetlite pojem virtuálna organizácia. 
 

55 Manažment IS a ochrana informácií.  

Vysvetlite úlohu kontroly pri ochrane IS. Vysvetlite �o sú to autorské práva a ako to súvisí so 
softvérom, licenciami a intelektuálnym vlastníctvom. Vysvetlite hlavné aspekty štátnych 
informa�ných systémov a medzinárodných informa�ných systémov. 
 

56 Internet a informa�né technológie.  

Služby Internetu. Podnikanie a obchodovanie na Internete. Reklama na Internete.. Push a pull 
technológie. Základné trendy vo vývoji informa�ných a komunika�ných technológií. 
 

57 Komunikácia.  

Komunika�né metódy protokoly a štandardy. Po�íta�ové siete, ich architektúra a topológia. 
Komunika�né médiá ich výhody a nevýhody. Telekomunikácie. Manažment komunikácie. 
Mobilná a bezdrôtová komunikácia. Regulácia na komunika�nom trhu. 
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