
Manažment  
 

1. Vývoj pojmu stratégia, prístupy k strategickému manažmentu, princípy strategického 
myslenia, proces strategického riadenia, vývoj teórie a praxe strategického manažmentu. 
Cieľová orientácia podniku, vízia podniku, poslanie podniku, strategické ciele – ich  
hierarchia a typy. 

2. Skúmanie prostredia podniku interné a externé prostredie a metódy skúmania prostredia 
podniku. 

3. Metódy portfóliovej analýzy a podnikové stratégie. 
4. Podnikateľské a funkčné stratégie. Implementácia stratégie a strategická kontrola. 
5. Podstata a význam medzinárodného a manažmentu a podnikania, manažéri 

a medzinárodné pracovné prostredie, globalizácia a jej vplyv na medzinárodné 
podnikanie 

6. Etika podnikateľského prostredia, dôvody jej vzniku, medzinárodná podnikateľská etika 
a morálne princípy v medzinárodnom podnikaní 

7. Vymedzenie pojmu kultúra, firemná kultúra, jej prvky a faktory, medzinárodné 
podnikanie a rozdiely medzi kultúrami, kultúrne dimenzie podľa Geerta Hofstedeho 
a Alfonsa Trompenaarsa 

8. Nadnárodné spoločnosti a ich význam vo svetovej ekonomike, ich historický vývoj, 
transakcie a vnútorný mechanizmus nadnárodných spoločností, formy vstupu na 
zahraničný trh 

9. Charakterizujte modely správania sa medzinárodných firiem na základe firemnej kultúry, 
firemných hodnotách a manažérskeho štýlu – Perlmutterov EPRG model a matica 
medzinárodných stratégií podľa Prahalada a Doza 

10. Charakterizujte pojem kvalita, manažment kvality, jeho funkcie a základné pojmy 
súvisiace s kvalitou podľa normy ISO 9001:2008. Popíšte vývojové etapy manažmentu 
kvality. 

11. Definujte komplexné riadenie kvality, princípy, piliere a príčiny neúspešného zavedenia 
TQM do podniku. Vymenujte a popíšte Demingové zásady riadenia kvality.  

12. Charakterizujte prístupy k riadeniu kvality jednotlivých predstaviteľov: Deming, Juran, 
Crosby, Feigenmbaum a Taguchi. 

13. Definujte plánovací proces, Juranovu trilógiu kvality, špirálu kvality. Vymenujte 
a charakterizujte metódy plánovania a benchmarking. 

14. Charakterizujte manažérske systémy riadenia podľa HACCP, OHSAS, ISO (normy ISO 
radu 9000, 14 000, 22 000) a uveďte medzi nimi rozdiely. Popíšte model systému 
manažérstva založený na procesnom prístupe. Uveďte podstatu, cieľ a prvky systémov 
Six Sigma, JIT, TPS a štíhleho riadenia. Charakterizujte metódu Poka-Yoke. Objasnite 
metódu „5S“. 

15. Vymedzte pojem kaizen a reinžiniering a určite rozdiely medzi nimi. Charakterizujte 
zmenu, Lewin – Scheinov model a analýzu silových polí. Definujte kontrolu kvality, 
meranie a typy kontroly. Vymenujte a popíšte nástroje riadenia kvality. 

16. Osobnosť manažéra a rozvoj jeho kompetentnosti. Základné znaky osobnosti a ich 
pozitívne prehlbovanie. Vnútorné a vonkajšie faktory rozvoja osobnosti. Štruktúra 
kompetentnosti manažérov. Manažéri, ich postavenie a obsah práce. základné funkcie 
manažéra a ich klasifikácia. Manažérske roly v manažérskej praxi. 

17. Vedenie ľudí a štýl vedenia. Faktory pôsobiace na proces vedenia ľudí. Podstata 
a klasifikácia štýlov vedenia ľudí. Voľba štýlu vedenia. 

18. Tímová organizácia a práca manažérov. Podstata tímu, typy tímov a ich klasifikácia, 
funkcie a vlastnosti vedúceho tímu. 



19. Pracovné porady v práci manažéra. Podstata, prednosti a účel pracovných porád. 
Organizácia pracovnej porady – príprava, vedenie, zhodnotenie a realizácia záverov. 
Problémy pri realizácii pracovných porád a ich riešenie. 

20. Moc, právomoc a zodpovednosť, ich vzájomný vzťah v práci manažéra. Delegovanie ako 
hlavná úloha a nástroj manažéra. Prednosti a nedostatky centralizácie a decentralizácie 
rozhodovania.  
 
 
 

 


