
Okruhy témat ke SZZ NMg St. Ústav řízení a ekonomiky podniku  

Obor: Řízení a ekonomika podniku  

Management  

1. Charakteristika podnikového managementu. Vývojové etapy managementu, manažerské funkce, 
osobnost manažera, hierarchie managementu, zájmové skupiny (stakeholders).  

2. Plánování a organizování v podniku. Plánovací procesy v podniku, cíle podniku a jejich 
strukturování, organizování a organizační struktury, moderní přístupy k organizačním strukturám, 
projektování organizačních struktur, životní cyklus podnikových organizací.  

3. Vedení lidí a management lidských zdrojů. Motivování a teorie motivace, manažerské styly a jejich 
využití v podniku, proces managementu lidských zdrojů v podnikové praxi a jeho obsah.  

4. Kontrolování a paralelní manažerské funkce. Význam kontrolování v managementu, kontrolní 
proces a metody, analyzování, rozhodovací procesy a jejich členění, rozhodování za nejistoty a rizika, 
vícekriteriální rozhodování, význam implementace.  

5. Strategický management a marketing. Přístupy ke strategickému managementu, analýza vnitřního 
prostředí a vnějšího okolí podniku (obecné a oborové okolí), metody předvídání vývoje vnitřního 
prostředí a vnějšího okolí podniku, scénáře, modely tvorby podnikové strategie, marketing a 
strategický management, marketingová analýza a umísťování produktů na trzích (prosazení inovace – 
sociální akceptace).  

6. Klasická definice Managementu (Řízení) podniku. Základní manažerské okruhy rozhodovacích 
problémů v podniku a jejich cíle. Význam, obsah a smysl podnikatelského plánu, ročního plánu 
podniku, studie proveditelnosti projektu.  

7. Logistika a řízení zásob. Význam, cíl a metodika řízení zásob. Charakteristika výpočtových modelů 
pro řízení zásob: EOQ, ROP, FOI, SM. Filozofie a hlavní nástroje hladké a efektivní výroby (provozu) 
fungující na principech tahu.  

8. Metody prognózování. Dva základní okruhy prognostických metod. Cíl, metodika a aplikace 
procesu prognózování. Charakteristika základních prognostických metod. Agregátní a podrobný 
výrobní plán, mechanismus tvorby neproduktivně vázaného kapitálu v něm.  

9. Projektový management. Cíl a charakter projektu. Základní fáze a kontroly v projektovém řízení. 
Metodika projektování CPM a PERT. Charakteristika osnovy studie proveditelnosti projektu. Tvorba 
rozpočtu a harmonogramů v projektovém řízení. Řízení rizik v projektovém managementu. Metody 
hodnocení efektivnosti investice.  

10. Controllingové řízení podniku, procesů a činností. Vývoj controllingového řízení a jeho 
směřování. Vymezení entit řízeného systému a jejich hlavní vazby. Konvergenční controllingový 
koncept a jeho sedm hledisek.  

11. Integrace v podnikovém řízení a její zajištění. Role manažerských nástrojů, informačních soustav, 
plánové soustavy. Předpoklad pro určení klíčových integračních vazeb.  

12. Hlavní manažerské nástroje controllingového řízení. Jejich princip, významné integrační vazby, 
důvody pro jejich aplikaci. Určující faktory výše kalkulačních nákladů. Role vedoucího technického 
pracovníka v řízení nákladů. Struktura běžného kalkulačního vzorce v současné době. Vazba na 
provozní rozpočty, využití kapacity a na výnosy.  



13. Procesní řízení, Activity Based Management, Metoda hodnotového řetězce, Balanced Scorecard. 
Základní princip, společné rysy, klíčové vazby, efekt z jejich aplikace.  

14. Plánování a soustava plánů. Role plánování v řízení podniku, procesů, činností. Propojení 
věcných a finančních plánů v jednotlivých časových horizontech (strategickém, ročním, operativním). 
Integrace v plánové soustavě.  

15. Strojírenská ergonomie. Pojetí a cíle ergonomie. Systémové a komplexní pojetí systému člověk – 
technika – prostředí. Fyzické a psychické limity člověka. Ergonomičnost systému a jeho hodnocení. 
Optimalizace ergonomických parametrů techniky a prostředí.  

16. Řízení lidských zdrojů. Pojetí a význam řízení lidských zdrojů. Motivační přístupy. Systémy 
odměňování pracovníků. Utváření a vedení pracovních kolektivů. Specifika vedení znalostních 
pracovníků. Uplatnění psychologie, sociologie a pedagogiky při řízení lidí.  

17. Marketingové analýzy. Marketingové analytické nástroje. SWOT analýza, Bostonská matice, 
matice General Electric.  

18. Marketingové strategie. Marketingový mix - produktová, cenová, distribuční a komunikační 
strategie. Hodnocení efektivnosti marketingové strategie.  

19. Řízení jakosti. Etapy tvorby jakosti. Znaky jakosti a jejich klasifikace. Sedm základních nástrojů 
řízení jakosti. Systémy managementu jakosti, normy řady ISO 9000. Ekonomika jakosti.  

20. Aplikace řízení jakosti v podniku. Specifické (netradiční) metody managementu jakosti. Sedm 
nových nástrojů pro management jakosti. Certifikace výrobků a systémů managementu jakosti, 
akreditace. Informační systémy managementu jakosti.  


