
Manažerská informatika – okruhy SZZ 
(schváleno RSP FP VUT 18.4.2016) 

 
 

Informatika ‐ systémová oblast 

1. Teoretická informatika (Číselné soustavy, převody, zákony Booleovy algebry a jejich praktické 
využití v číslicových systémech). 

 
2. Logické funkce (Typy funkcí, metody optimalizace logických funkcí, pravdivostní tabulky). 
 
3. Schéma  počítače  (Obecné  blokové  schéma  dle  Von  Neumanna,  charakteristika  hlavních 

modulů,  Principy  činnosti  dle  Von  Neumanna  a  základní  odlišnosti  od  dnešních  počítačů, 
současná typická architektura PC se sběrnicí).  

 
4. Algoritmy  a  datové  struktury  (Rozdělení  a  vlastnosti  algoritmů,  popis  algoritmů  vývojovým 

diagramem,  algoritmy  na  převod  čísel  z  jedné  číselné  soustavy  do  druhé,  jednoduché  a 
strukturované datové typy, ordinární datové typy). 
 

5. Programové  konstrukce  a  podprogramy  (Cykly,  podmínky,  větvení,  operátory,  procedury, 
funkce, typy argumentů podprogramů, přetěžování procedur a funkcí). 
 

6. Soubory  (Práce  se  soubory  a  složkami,  tvorba,  zápis  a  čtení  souboru,  textové,  typové  a 
netypové  soubory,  algoritmus  vyhledávání  souborů,  testování  vstupně  výstupních  operací, 
ošetření chybových stavů). 
 

7. Relační datové modely (Relace, primární klíč, cizí klíč, kardinalita vazeb, dekompozice modelu 
N:M). 
 

8. Normalizace datových modelů (První, druhá a třetí normální forma. Principy, příklad. Datové a 
funkční modelování). 
 

9. Relační  algebra  (Typy  operátorů,  základní  operace  ‐  selekce,  přejmenování,  sjednocení, 
seskupování a agregace. Omezení relační algebry). 
 

10. Objekty  (Objektový  model  MS  Excel,  metody,  vlastnosti,  události  objektu,  kolekce,  objekt 
Range ‐ vlastnost Range, Cells, Offset, formulář, ovládací prvky typu Forms a ActiveX, ošetření 
chyb, ladění). 
 

11. Podprogramy  a  dialogy  (Statické,  dynamické  a  variantní  pole,  změna  prvků  x‐tého  rozměru 
pole,  procedury  a  funkce,  typy  argumentů  procedur  a  funkcí,  funkce  s  nepovinným 
argumentem,  volání  funkcí  a  procedur,  funkce  s  neomezeným  počtem  argumentů,  vložení 
funkce MS  Excel  z  prostředí  VBA,  dialogy  pro  otevření  souborů  a  uložení  souborů,  metoda 
Inputbox, funkce Msgbox). 
 

12. Programové konstrukce a práce s textem (Jednoduchá a složená podmínka, cykly For, cykly s 
řídící  podmínkou  na  začátku  a  na  konci  cyklu,  Cyklus  pro  práci  s  kolekcí  nebo  polem, 
porovnávání a konverze textů, operátor LIKE, funkce Split() a Join()). 
 

13. Komunikační  infrastruktura  Cu  (Přenosová  prostředí  metalických  kabeláží,  základní  pojmy, 
klasifikace linek a kanálů, klasifikace a konstrukce kabelů a prvků konektivity, zónové kabeláže, 



prostředky  přepojování  (PatchPanely)  –  principy  a  konstrukce,  uživatelská  rozhraní  (datové 
zásuvky) ‐ principy, konstrukce, design, datové rozvaděče, vysoko‐rychlostní a vysoko‐hustotní 
systémy).  
 

14. Komunikační  infrastruktura  FO  (Přenosová  prostředí  optických  kabeláží,  základní  pojmy, 
principy přenosu světla optickým vláknem, klasifikace a konstrukce kabelů a prvků konektivity, 
zónové  kabeláže,  prostředky přepojování  (ODF)  – principy  a  konstrukce,  uživatelská  rozhraní 
(datové zásuvky) ‐ principy, konstrukce, design, datové rozvaděče pro FO). 
 

15. Návrh  síťové  infrastruktury  (Metody,  postupy,  systémový  návrh,  struktura,  obsah  a 
charakteristika projektu, zemnění, značení a identifikace prvků síťové infrastruktury). 
 

16. Fyzická a linková vrstva ISO/OSI (Činnost, PDU, adresace, techniky, protokoly). 
 

17. Síťová vrstva TCP/IP (Činnost, PDU, adresace, protokoly, routing, utility). 
 

18. Transportní vrstva TCP/IP (Činnost, PDU, adresace, protokoly). 
 

19. Management identit (Autentizace, autorizace, faktory). 
 

20. Dostupnost ICT (Aktiva, hrozby, rizika, opatření). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Informatika ‐ aplikační oblast 

1. Informace jako hlavní zdroj podnikání (Vymezení základních pojmů, definice pojmu informace 
dle  Wienera,  Shannona  a  Druckera.  Syntaktický,  sémantický  a  pragmatický  pohled.  Data  a 
znalosti. Informační systém a jeho definice. Holisticko‐procesní pohled a technologický pohled 
na informační systém, procesní model tříúrovňové architektury dle prof. Scheera). 
 

2. Informační  systém  a  podpora  výkonnosti  a  konkurenceschopnosti  podniku  (Očekávání  od 
nasazení  informačního systému. Informační systém a podpora výkonnosti za využití konceptu 
Balanced Scorecard. Informační systém a podpora konkurenceschopnosti za využití Porterova 
modelu).  
 

3. Databázový  systém  (Vysvětlit  pojem  databáze  a  rozdělení  databází,  složky  databázového 
systému,  systém  řízení  báze  dat  (SŘBD,  DBMS),  architektury  databázových  systémů 
(jednovrstvá, dvouvrstvá, třívrstvá a n‐vrstvá), abstrakce pohledu na data, ANSI‐SPARC model). 
 

4. Metodologie  návrhu  databáze  (Konceptuální  návrh  a  jeho  části,  identifikace  entit,  relací  a 
atributů,  datové  slovníky,  domény  atributů,  redundance.  Logický  návrh  a  jeho  části, 
multiplicita,  povinná  a  nepovinná  participace,  řešení  jednotlivých  typů  relací  –  binární, 
rekurzivní a komplexní,  integritní omezení. Fyzický návrh a  jeho části,  implementace tabulek, 
odvozených a vypočítaných položek, kontrolované zavedení redundancí, organizace souborů a 
indexů).  
 

5. SQL  jazyk  (Dotazovací  jazyk  SQL,  dotazy  pro  vytvoření  databáze  a  tabulek  včetně  možných 
omezení,  dotazy  do  tabulek  s  využitím  aritmetických,  porovnávacích,  znakových  a  logických 
operátorů,  agregační  funkce,  vkládání  dat  do  tabulek  včetně  vkládání  dat  z  jiné  tabulky, 
smazání dat z tabulek, pohledy a dočasné tabulky, spojování tabulek, použití klauzule JOIN pro 
různé typy spojení tabulek). 
 

6. Dotazovací  jazyk  T‐SQL  (Uložené  procedury,  tvorba,  proměnné,  parametrizace  uložených 
procedur,  řízení  toku  skriptu.  Kurzory,  použití,  konstrukce,  typy  kurzorů.  Spouště  (Triggers), 
konstrukce a použití. Transakce a transakční zpracování dat). 
 

7. Replikace  dat  (Použití  replikace,  plánování  replikací  a  proces  publikování,  typy  replikací  a 
scénáře pro různé modely). 
 

8. Datový  sklad  (DW  a  jeho  koncepce  dle  Williama  Inmona  a  Ralpha  Kimballa.  OLTP  a  OLAP 
systémy.  Metody  budování  datového  skladu.  Business  Intelligence  a  základní  přehled  BI 
produktů, nástrojů a technologií. Corporate Performance Management). 
 

9. Principy  fungování  datového  skladu  (ETL  proces.  Charakteristika  nástrojů  OLAP,  ROLAP, 
MOLAP, HOLAP a DOLAP. Základní techniky OLAP analýzy). 
 

10. Dolování dat (Typy znalostí, proces dolování dat. Techniky používané v úlohách dolování dat ‐ 
lineární  a  nelineární  regrese,  shluková  analýza,  asociační  analýza,  rozhodovací  stromy, 
neuronové sítě a jejich vlastnosti a použití v praxi).  
 



11. Metody  řízení  kritických  aplikací  (Způsoby  řízení  procesů,  operační  diagnostika,  sítě  třídy 
MCN, bezpečnostní řešení NISS). 
 

12. Metody redundance síťové  infrastruktury  (LA, STP, RSTP, MSTP, ORSTP, MRP, HR, FHR, Sub‐
Ring,  Ring‐Coupling,  HSR,  PRP  a  další  možná  řešení,  rozdíl  ve  funkci  prvku  na  L2  a  L3  RM 
ISO/OSI, přenosový rámec a IP paket ‐ rozdíl). 
 

13. Integrace  podnikové  komunikační  infrastruktury  (Serverovny  a  datová  centra,  integrace 
komunikace,  systémy  rychlého  přepojování,  monitoring  komunikační  infrastruktury, 
integrované napájení). 
 

14. Plánování  podnikových  zdrojů  v  informačních  systémech  (Hlavní  procesy  ERP  koncepce  a 
jejich  dekompozice.  ERP  systémy  a  jejich  klasifikace,  komplementární  produkty,  informační 
technologie  využívané  v  ERP  systémech.  Požadavky  na  výběr,  implementaci  a  provoz, 
charakteristika servisních služeb k ERP systémům). 
 

15. Řízení vztahů se zákazníky v  informačních systémech (Hlavní procesy CRM koncepce a  jejich 
dekompozice.  CRM  systémy,  komplementární  produkty,  informační  technologie  využívané  v 
CRM systémech. CRM strategie a pravidla. Obchodní a marketingové techniky uplatňované v 
rámci CRM). 
 

16. Plánování  a  řízení  výroby  v  informačních  systémech  (Popis  procesů  v  hodnototvorných 
řetězcích pro diskrétní, procesní a  linkovou výrobu a podmínky pro  jejich automatizaci.  Typy 
výrob dle odběru produkce a principy  jejich automatizace. Metody plánování a řízení výroby. 
APS systémy a algoritmy pokročilého plánování a rozvrhování výroby).  
 

17. Řízení  logistiky  a  dodavatelských  řetězců  (Distribuce,  nákupní,  prodejní  a  výrobní  logistika. 
Procesní cykly v SC. Strategické řízení SC, SCM koncepce a hledání strategické pozice. Metody 
řízení  SC,  společné  plánování  a  predikce  v  SC.  Technologie  čárových  kódů  a  radiofrekvenční 
identifikace). 
 

18. Řízení  životního  cyklu  informačního  systému  (Pohled  dodavatele,  pohled  zákazníka.  Audit 
IS/ICT, výběrové řízení, přehled fází  implementace, smluvní zajištění projektu, provoz IS/ICT a 
řízení servisních služeb).  
 

19. Strategické  řízení  IS/ICT  (Vytváření  a  realizace  celopodnikové  a  informační  strategie. 
Informační  strategie,  její  cíle  a  formulace.  Funkčně orientovaný podnik  a  role  IS/ICT při  jeho 
řízení.  Procesně orientovaný podnik a  role  IS/ICT při  jeho  řízení. Metodiky  řízení COBIT,  ITIL. 
SOX a IS/ICT. Service Level Agreement. Total Costs of Ownership). 
 

20. Obchodování na  ICT trhu  (Globální  ICT trh a  jeho charakteristika. Specifika českého  ICT trhu. 
Obchodní modely  na  ICT  trhu. Obchodování  produktů  a  služeb  s  nízkou  a  vysokou  přidanou 
hodnotou. Outsourcing a jeho varianty). 

 

 

 

 



Matematické a statistické metody 

1. Funkce  jedné  reálné proměnné  (Funkce a  její  základní  charakteristiky – D(f),  lichost,  sudost, 
periodicita, monotonie,  grafy  a  jejich  jednoduché  změny,  elementární  funkce  –  polynomy  a 
jejich  kořeny,  racionální  lomené  funkce  a  jejich  rozklad  na  parciální  zlomky,  exponenciální  a 
logaritmická funkce, obecná mocnina, spojitost a limita funkce). 
 

2. Diferenciální  počet  funkcí  jedné  proměnné  (Derivace,  její  smysl  a  pravidla  pro  výpočet, 
derivace vyšších řádů a jejich použití – monotonie, konvexnost a konkávnost, diferenciál a jeho 
použití, lokální a globální extrémy, asymptoty, průběh funkce). 
 

3. Integrální  počet  funkcí  jedné  proměnné  (Neurčitý  integrál,  integrály  elementárních  funkcí, 
základní pravidla a metody výpočtu – metoda per partes a substituční,  integrace racionálních 
lomených funkcí, určitý integrál a jeho vlastnosti, pravidla a metody pro jeho výpočet, aplikace 
určitého integrálu). 
 

4. Matice  a  determinanty  (Matice  a  její  význačné  typy,  operace  s  maticemi,  elementární 
operace/úpravy  v  matici,  hodnost  matice,  inverzní  matice  a  její  konstrukce  Jordanovou 
metodou, determinant a jeho vlastnosti, rozvoj determinantu, pravidla pro výpočet). 
 

5. Řešení  soustav  lineárních  rovnic  (Popis  obecné  soustavy  a její  vyjádření  v maticovém  tvaru, 
homogenní  a  nehomogenní  soustavy,  Frobeniova  věta,  Gaussova  eliminační  metoda, 
Cramerovo pravidlo). 
 

6. Obyčejné  diferenciální  rovnice  (Rovnice  se  separovanými  proměnnými,  lineární  rovnice  1. 
řádu a lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty, přímé metody řešení a 
Laplaceova transformace). 
 

7. Diferenciální počet funkcí 2 proměnných (Funkce 2 proměnných a její graf, parciální derivace 
1. a vyšších řádů, záměnnost derivací vyšších řádů, lokální a globální extrémy, vázaný – nutné a 
postačující podmínky pro extrém). 
 

8. Matematická  logika  a  relační  struktury  (Výroky,  operace  s  výroky,  zákony  výrokové  logiky, 
Booleovy  funkce,  aplikace  při  navrhování  logických  obvodů,  relace  na  množině,  vlastnosti 
relací, tolerance, ekvivalence, uspořádání). 
 

9. Grafy a jazyky, gramatiky a automaty    (Grafy a  jejich obecné charakteristiky, neorientované, 
orientované  a  ohodnocené  grafy  a  jejich  vlastnosti,  algoritmy  kostry  grafu  a  nejkratší  cesty,  
Dijkstrův  algoritmus,  pojem  jazyka  a  gramatiky,  Chomského  hierarchie,  konečný  automat, 
Kleeneho charakterizace). 
 

10. Numerické  řešení  nelineárních  rovnic  (Nulové  body  polynomů  –  jejich  počet  a  možnosti 
výpočtu,  separace  a  určení  reálných  kořenů  ‐  metoda  půlení  intervalu,  iterační  metody  ‐ 
Newtonova metoda). 
 

11. Numerické  řešení  soustav  lineárních  rovnic  (GEM  a  její  úskalí  –  stabilita  a  podmíněnost, 
iterační metody – Jacobiova iterační metoda a její konvergence). 
 

12. Aproximace  a  interpolace  funkcí  jedné  proměnné  (Aproximace  funkce, metoda  nejmenších 
čtverců,  lineární  a  kvadratická  aproximace,  interpolace  funkce,  interpolační  polynom  a  jeho 
konstrukce, interpolace pomocí splajnů). 



 
13. Numerický  výpočet  určitých  integrálů  (Obdélníková,  lichoběžníková,  Simpsonova  formule  ‐ 

jejich přesnost a možnosti zlepšení, metoda Monte‐Carlo). 
 

14. Náhodné  jevy  (Význam  pojmů  pokus,  jev  a  náhoda,  popis  relativní  četnosti  a 
pravděpodobnosti,  podmínky  použití  vzorce  klasické  pravděpodobnosti,  význam  podmíněné 
pravděpodobnosti, definice stochastické nezávislosti jevů). 
 

15. Náhodná veličina (Základní typy náhodných veličin, výpočet a význam číselných charakteristik, 
popis  a  význam  pravděpodobnostních  zákonů  rozdělení,  podmínky  použití  důležitých 
diskrétních a spojitých rozdělení). 
 

16. Matematická statistika  (Základní princip matematické statistiky, význam pojmů měřený znak, 
základní  soubor,  výběrový  soubor  a  datový  soubor,  zpracování  datových  souborů malého  a 
velkého  rozsahu  kvantitativního  znaku,  význam  číselných  charakteristik,  význam  empirické 
distribuční  funkce,  význam  bodových  a  intervalových  odhadů,  postup  testování  statistických 
hypotéz, význam hladiny významnosti, použití testů statistických hypotéz). 
 

17. Regresní analýza (Úlohy regresní analýzy, základní typy regresních funkcí, určování koeficientů 
regresních  funkcí pomocí metody nejmenších  čtverců,  vlastnosti  koeficientů  regresní přímky, 
vlastnosti  speciálních  nelineárních  regresních  funkcí,  předpoklady  pro  určení  koeficientů 
speciálních nelineárních regresních funkcí, vyjádření trendu časových řad). 
 

18. Přehled kvantitativních metod a modelování ekonomických procesů (Společná charakteristika 
kvantitativních  metod  (disciplína  operační  výzkum),  postup  při  řešení  úloh,  oblasti  aplikace 
operačního výzkumu, metody a prostředky, charakteristika jednotlivých kvantitativních metod. 
Pojem „model“,  klasifikace modelů dle  různých hledisek,  obecný  ekonomický  a matematický 
model lineárního programování). 
 

19. Typové úlohy lineárního programování a metody jejich řešení (Kategorizace úloh dle přístupu 
k tvorbě  matematického  modelu  LP  –  úlohy  výrobního  plánování,  směšovací,  o  dělení 
materiálu,  distribuční  (dopravní,  přiřazovací),  atd.  Grafické  řešení  úlohy  lineárního 
programování,  simplexová  metoda  –  charakteristika  metody,  nalezení  výchozího  základního 
řešení, test optimality, návrh na zlepšení řešení, iterace). 
 

20. Metody  síťové  analýzy  a  časová,  časově  nákladová,  časově  zdrojová  analýza  sítě  (Základy 
teorie  grafů,  konstrukce  síťového  grafu,  síťový  graf  (charakteristika)  –  hranově  a  uzlově 
ohodnocený, metoda kritické cesty. Časová analýza sítě – deterministická (CPM), stochastická 
(PERT), výstupy časové analýzy. Časově‐zdrojová analýza – analýza nároku na zdroje projektu, 
vyrovnání  nároků  na  zdroje.  Časově‐nákladová  analýza  –  závislost  nákladů  na  době  trvání 
činností,  přímé  a  nepřímé  náklady,  závislost  celkových  nákladů  projektu  na  době  trvání. 
Analýza zobecněného grafu (GERT). Softwarové aplikace pro podporu řízení projektů). 

 

 

 

 

 



Ekonomika a management 

1. Mikroekonomie  chování  (Chování  spotřebitele  a  formování  poptávky  a  chování  firmy  na 
dokonale konkurenčním trhu a v podmínkách nedokonalé konkurence).  
 

2. Trh výrobních faktorů (Mikroekonomická politika státu a zásahy státu do cen). 
 

3. Agregátní nabídka a poptávka (Změny v modelu AS‐AD, makroekonomická rovnováha, 
ekonomický  růst,  hranice  produkčních  možností  a  hospodářský  cyklus.  Měření  výkonu 
ekonomiky,  ukazatele  typu  produkt,  národní  důchod,  nedostatky  ukazatele  HDP  (HNP), 
potencionální produkt, inflační a deflační mezera). 
 

4. Monetární politika (Cíle a nástroje monetární politiky, typy monetární politiky a důvody jejich 
použití, trh peněz, formy peněz a jejich funkce, měnové kurzy. Fiskální politika, nástroje fiskální 
politiky,  typy  fiskální  politiky  a  důvody  aplikace,  státní  rozpočet,  deficit  státního  rozpočtu  a 
možnosti jeho financování, Lafferova křivka). 
 

5. Účetní povinnosti podniku  (Hlavní zásady a zákonné podmínky, účetní doklady a  jejich oběh, 
principy archivace a inventarizace).  
 

6. Podnik  a  podnikání  (Definice  podniku  a  podnikání.  Typologie  a  okolí  podniků.  Činnosti 
související se založením podniku, rozhodování o právní formě podniku. Životní cyklus podniku). 
 

7. Majetková  a  kapitálová  struktura  podniku  (Dlouhodobý  majetek  –  vymezení,  amortizace, 
odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisy. Oběžný majetek – charakteristika, struktura. 
Kapitálová  struktura  podniku  –  vlastní  kapitál,  cizí  kapitál,  optimální  kapitálová  struktura. 
Rozvaha a její informační obsah jako výstupu z účetnictví). 
 

8. Náklady,  výnosy,  výsledek  hospodaření  (Klasifikace  nákladů,  výnosů,  výsledku  hospodaření, 
příjmů  a  výdajů.  Výnosy,  náklady,  výsledek  hospodaření  a  jejich  vzájemné  vazby. 
Hospodárnost,  ekonomická  efektivnost,  ekonomická  účinnost.  Zjišťování  výsledku 
hospodaření. Výkaz zisku a ztrát a jeho informační obsah). 
 

9. Kalkulační systém v podniku (Předběžná/plánovaná, operativní a výsledná kalkulace. Kalkulace 
úplných nákladů a její hlavní postupy. Lineární a nelineární průběh nákladů a výnosů. Struktura 
nákladů  v  kalkulaci.  Typový  kalkulační  vzorec,  jeho účel  a  forma. Omezení  kalkulace úplných 
nákladů.  Hlavní  soudobé  kalkulační  metody  a  techniky:  jejich  princip,  užití,  možnosti 
kombinace. Metoda hodinových režijních sazeb (HRS) a jejich aplikační využití). 
 

10. Manažerské  pojetí  nákladů  (Členění  nákladů  v  závislosti  na  objemu  prováděných  výkonů. 
Variabilní a fixní náklady. Kalkulace neúplných (variabilních) nákladů. Hrubé rozpětí a příspěvek 
na  úhradu.  Jednostupňový  a  dvoustupňový  příspěvek  na  úhradu  ‐  důvody  pro  jeho  aplikaci. 
Vztah kalkulace variabilních nákladů k zisku a hospodárnosti. Bod zvratu na základě příspěvku 
na úhradu. Výhody a nevýhody kalkulace variabilních nákladů). 
 

11. Podnikové provozní rozpočty (Zásady tvorby a vyhodnocování rozpočtů. Norma a limit. Jaký je 
vztah  rozpočtu  k  ekonomickým veličinám. Vztah  rozpočtu  k  časovému období.  Krátkodobé a 
dlouhodobé  rozpočty.  Rozdíly  mezi  provozními  a  investičními  rozpočty.  Typy  provozních 
rozpočtů (pevné, pružné) a jejich aplikační využití. Rozpočtování režijních nákladů). 
 



12. Řízení peněžních toků  (Princip řízení na základě cash‐flow. Metody řízení cash‐flow. Základní 
struktura cash‐flow a její bilanční forma). 
 

13. Finanční trh (Význam, funkce a členění, regulace finančního trhu, peněžní a kapitálový trh, trhy 
cenných papírů, akcie, dluhopisy a finanční deriváty). 
 

14. Bankovní  soustava  a  bankovní  produkty  (Centrální  banka,  komerční  banky,  ostatní  úvěrové 
instituce. Vkladové a úvěrové bankovní produkty, platební styk). 
 

15. Veřejné  finance  ve  smíšené  ekonomice  (Veřejné  příjmy  a  výdaje,  rozpočtová  soustava  ČR. 
Rozpočtový deficit a veřejný dluh). 
 

16. Plánování a kontrola  (Význam plánování. Kroky procesu tvorby plánů (podle Koontze). Druhy 
plánů  jak  z  hlediska  časového,  tak  z  hlediska  věcného  (účelového).  Tvorba  cílů  v  organizaci. 
Oblasti,  ve  kterých  jsou  podnikové  cíle  stanovovány.  Atributy  (vlastnosti)  správně 
formulovaných  cílů.  Příklady  vhodně  stanovených  cílů.  Význam  kontroly  jako  manažerské 
funkce. Tři kroky kontrolního procesu. Možnosti korektivních opatření. Typy kontroly z hlediska 
jejího umístění v procesu. Význam tzv. předběžné kontroly, příklady). 
 

17. Organizování  (Pojmy  pravomoc  a  odpovědnost,  centralizace  a  decentralizace,  dělba  práce. 
Rozpětí  managementu,  jeho  dopady  na  strukturu  organizace.  Základní  typy  organizačních 
struktur. Pravidla byrokratické organizace, jak je stanovil Max Weber. Tři organizační dimenze 
a jejich vliv na organizaci). 
 

18. Leadership  (Význam této funkce managementu. Pojmy management, řízení a vedení. Typické 
vlastnosti leadera. Manažerská mřížka. Manažerské dovednosti (podle R. Katze). Rozhodování, 
typy  rozhodnutí,  rozhodovací  proces.  Práce  prosté  skupiny  pracovníků  a  práce  týmu.  Role  v 
týmu, příklady rolí vedoucího a člena týmu. Význam budování týmu, jeho obvyklé etapy). 
 

19. Projekty  (Vymezení  pojmu  projekt,  trojimperativ,  životní  cyklus  projektu,  nastavení  cíle 
projektu,  metoda  logického  rámce,  předprojektová  fáze  ‐  studie  proveditelnosti,  studie 
příležitostí,  kritéria  úspěšnosti,  zainteresované  strany,  plánování  v  projektech  ‐  řízení  rizik, 
časová analýza, sestavení rozpočtu, WBS, matice zodpovědnosti). 
 

20. Tým (Charakteristika, životní cyklus týmu, kreativita v projektech, motivace členů projektových 
týmů,  řešení  konfliktů  v  týmu, monitorování  a  kontrola,  ukončení  projektu,  dokumentace  a 
reportování, komunikace v projektech, poprojektová fáze). 

 


