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Tematické zkušební okruhy k SZZ  
oboru Ekonomika podniku – 2013/2014 

 

Okruh: Ekonomie  

 

1. Agregátní nabídka a poptávka, model AS-AD, faktory působící na utváření agregátní nabídky 
a poptávky, změny v modelu AS-AD. 

2. Ekonomická rovnováha a ekonomický růst, pojetí makroekonomické rovnováhy, klasický a 
keynesiánský model ekonomické rovnováhy, hranice produkčních možností, potenciální 
produkt. 

3. Měření výkonu ekonomiky, ukazatele typu produkt a důchod, nedostatky ukazatele GDP 
(GNP), hospodářský cyklus, mezery produktu. 

4. Peníze a trh peněz, peněžní agregáty, teorie peněz, peněžní multiplikátor, změny rovnováhy 
na peněžním trhu. 

5. Inflace, typy inflace, měření inflace - cenové indexy, příčiny a následky inflace, deflace, 
stagflace a desinflace.  

6. Trh práce a nezaměstnanost, substituční a důchodový efekt, dělení nezaměstnanosti a její 
měření, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, vztah nezaměstnanosti a inflace - Phillipsova 
křivka. 

7. Makroekonomické cíle a hospodářská politika státu, cíle, nástroje, hodnocení účinnosti 
hospodářské politiky, magické n-úhelníky. 

8. Fiskální politika, státní rozpočet, veřejné finance, rozpočtový deficit, dluh státu, vestavěné 
stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika, multiplikátor daní, 
transferů a vládních výdajů, Lafferova křivka. 

9.  Monetární politika, nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární 
politika. 

10. Teorie úrokových sazeb, druhy úrokových sazeb, vliv změny úrokových sazeb na vnitřní 
hodnotu akcií, dluhopisů a apreciaci či depreciaci domácí měny. 

11. Teorie mezinárodního obchodu, vnější obchodní a měnová politika, nástroje vnější obchodní 
a měnové politiky, protekcionismus v mezinárodním obchodě, měnový trh, měnové kurzy, 
posilování a oslabování měny. 

12. Trh, typologie trhu, tržní mechanismus, teorém pavučiny, podmínky dokonalé konkurence. 

13. Chování spotřebitele a formování poptávky (teorie užitku a teorie indiference. 

14. Cenová elasticita, cenové a necenové faktory ovlivňující nabídku a poptávku. 

15. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu (dlouhodobá a krátkodobá rovnováha na 
dokonale konkurenčním trhu). 

16. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence (monopol, oligopol, monopolistická 
konkurence). 

17. Neefektivní alokace zdrojů a externality. 

18. Trhy výrobních faktorů (půdy, práce, kapitálu). 

19. Teoretické vymezení a členění finančních trhů, základní rozdělení finančních instrumentů, 
členění finančních a reálných investičních instrumentů a jejich charakteristika. Základní 
principy vytváření finančních investičních instrumentů.  

20. Zásahy státu do cen (cenová podlaha, cenový strop, uvalení daně). 
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Okruh Ekonomika a finance podniku 
Ekonomika podniku 

1. Podnik a podnikání. Definice podniku a podnikání. Typologie podniků. Činnosti související se 
založením podniku, rozhodování o právní formě podniku, Životní cyklus podniku. 

2. Majetková a kapitálová struktura podniku. Dlouhodobý majetek – vymezení, amortizace, 
odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisy. Oběžný majetek – charakteristika, 
struktura.  

3. Kapitálová struktura podniku. Kapitálová struktura podniku – vlastní kapitál, cizí kapitál, 
optimální kapitálová struktura. Vážené průměrné náklady na kapitál. 

4. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Klasifikace nákladů, výnosů a zisku. Analýza bodu 
zvratu. Příjmy a výdaje. 

5. Členění nákladů, účetní a manažerské pojetí nákladů. Kalkulace nákladů na produkty a její 
hlavní postupy. Lineární a nelineární průběh nákladů a výnosů. Struktura nákladů v kalkulaci. 
Kalkulační vzorec, jeho účel a formy. 

6. Kalkulační metody a postupy. Metoda hodinových režijních sazeb (HNS). Varianty metody 
HNS. Jejich aplikační využití. Jednostupňový a dvoustupňový příspěvek na úhradu - důvody 
pro jeho aplikaci.  

7. Kalkulační systém v podniku. Předběžná / plánovaná, operativní a výsledná kalkulace. 
Kalkulační vzorec, jeho účel a formy. Hlavní soudobé kalkulační metody a techniky: jejich 
princip, užití, možnosti kombinace.  

8. Podnikové provozní rozpočty. Zásady tvorby a vyhodnocování rozpočtů. Rozdíly mezi 
provozními a investičními rozpočty. Typy provozních rozpočtů a jejich aplikační využití.  

9. Vymezení pojmu jakost. Znaky jakosti (výrobek, služba, proces). Třída výrobku. Zásady řízení 
jakosti. 7 jednoduchých nástrojů jakosti. Způsobilost procesu. 

10. Základní charakteristiky systému řízení jakosti ISO řady 9000. Základní charakteristiky TQM. 
Model EFQM. 

11. Metody statistické analýzy: popisná statistika, regresní a korelační analýza dvou 
proměnných (lineární a nelineární).  

12. Pravděpodobnostní modely. Modely diskrétní a spojité. Jejich charakteristiky a oblasti užití. 

Finance podniku 

1. Finance podniku, jejich podstata, cíle podnikání, principy a oblasti finančního řízení. Finanční 
rozhodování. Časová hodnota peněz - podstata časové hodnoty peněz ve finančním 
rozhodování podniku. Příklady, při nichž se používá časová hodnota peněz.  

2. Finanční analýza – účel, uživatelé, zdroje informací, metody a postupy, slabé stránky. Postup 
finanční analýzy podnikové výkonnosti.  

3. Základní oblasti analýzy poměrových ukazatelů. Ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, 
likvidity a tržní efektivity. Úloha a základní typy soustav poměrových ukazatelů. Pyramidový 
rozklad ukazatelů rentability. Provozní páka. 

4. Investiční rozhodování. Specifika investičního rozhodování. Metody hodnocení efektivnosti 
investičních projektů 

5. Zdroje financování krátkodobého a dlouhodobého majetku. Externí a interní zdroje 
financování. Řízení a financování provozní činnosti podniku. Specifika exportního financování, 
exportní úvěry, státní podpora exportu. Úloha finančních trhů. 

6. Finanční plán - obecný postup zpracování strategického finančního plánu.  

7. Vymezení pojmu „investice“, jejich rozdělení, druhy a charakteristika, základní faktory 
investiční strategie z pohledu investora, vzájemná provázanost jednotlivých investičních 
faktorů. 

8. Podnikové akcie, jejich druhy a význam v ekonomice. Analýza akcií z pohledu investora. 
Dluhopisy, jejich druhy a význam v ekonomice. Analýza dluhopisů z pohledu investora. 
Termínové derivátové instrumenty, jejich druhy a využitelnost v podnikové praxi.  
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Okruh Management a marketing 

 

Management 

1. Současné přístupy v managementu. Definujte co je to management. Charakterizujte některé 
současné přístupy v managementu: manažerská věda, McKinsey “7S” Framework, 
Mintzbergovy manažerské role, systémový přístup, kontingenční přístup. 

2. Popište přístup „funkce v managementu“ jak jej vyjádřil Henri Fayol.  Uveďte jeho členění. 
Stručně charakterizujte jednotlivé funkce.  

3. Plánování a druhy plánů. Co je to plánování, charakterizujte jeho význam. Specifikujte kroky 
procesu tvorby plánů (podle Koontze). Identifikuje druhy plánů jak z hlediska časového, tak 
z hlediska věcného (účelového). 

4. Cíle. Pojednejte o tvorbě cílů v organizaci. Uveďte oblasti, ve kterých jsou podnikové cíle 
stanovovány. Specifikujte, jaké atributy (vlastnosti) by měly mít správně formulované cíle. 
Uveďte příklady vhodně stanovených cílů.  

5. Organizování, specifikujte pojmy pravomoc a odpovědnost, centralizace a decentralizace, 
dělba práce. Vysvětlete co je rozpětí managementu a jeho dopady na strukturu organizace. 
Organizační struktura, co vyjadřuje, uveďte základní typy organizačních struktur. Uveďte 
pravidla byrokratické organizace, jak je stanovil Max Weber. Tři organizační dimenze a jejich 
vliv na organizaci. 

6. Leadership – charakterizujte tuto funkci managementu. Objasněte pojmy management, 
řízení a vedení. Uveďte některé typické vlastnosti leadera. Co vyjadřuje tzv. manažerská 
mřížka. Jaké rozeznáváme manažerské dovednosti (podle R. Katze). Rozhodování, typy 
rozhodnutí, rozhodovací proces.  

7. Týmová práce. Čím se liší práce prosté skupiny pracovníků a práce týmu.  Význam rolí 
v týmu, uveďte příklady rolí vedoucího a člena týmu. Význam budování týmu, jeho obvyklé 
etapy. 

8. Kontrola. Charakterizujte význam kontroly jako manažerské funkce. Uveďte 3 kroky 
kontrolního procesu, možnosti korektivních opatření. Jaké rozeznáváme typy kontroly 
z hlediska jejího umístění v procesu, význam tzv. předběžné kontroly, uveďte příklady.  

9. Proces. Definujte co je to proces. Jaké jsou podstatné náležitosti procesního řízení. Uveďte 
příklady měřitelných ukazatelů. 8 principů managementu, jejich význam, příklady. 

10. Systémový přístup k managementu. Co je to systém managementu. Charakterizujte procesní 
model podle mezinárodního standardu ISO 9001, jak jsou členěny jeho požadavky. 
Znázorněte Demingův cyklus PDCA, vysvětlete všechny jeho fáze a uveďte příklady. 

 

Marketing  

1. Vysvětlete podstatu marketingu. (Charakteristika marketingu jako přístupu k podnikání a 
jako systému nástrojů, geneze marketingové koncepce podnikání a hlavní milníky jejího 
rozvoje, pojetí marketingového mixu). 
 

2. Uveďte charakteristiky dvou pojetí marketingového mixu – 4P a 4C. Jak tato pojetí spolu 
souvisí? Co mají společného a v čem se liší? Uveďte příklady praktického využití těchto dvou 
přístupů. 

 
3. Charakterizujte cyklus tržní životnosti produktu. (Podstata analýzy cyklu tržní životnosti 

produktu, jeho přínosy pro řízení podniku, fáze, typické marketingové nástroje, rizika a 
omezení). 
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4. Charakterizujte „marketingové pojetí výrobku“. (Co se tímto označením rozumí, jaké jsou 
marketingové charakteristiky výrobku a co obsahují jednotlivé úrovně tohoto pojetí výrobku, 
využití značky v produktové politice, uveďte i praktické příklady). 
 

5. Popište metody tvorby cen (faktory ovlivňující výši cen, vliv psychologických faktorů na 
vnímání a tvorbu cen, stanovení cen při vstupu na trh, vazba cenové tvorby na firemní 
strategii – podstata a využití „penetračních“ a „vysoce výnosných“ cen). 

 
6. Popište podstatu a úkoly distribuce (charakterizujte distribuční síť, kritéria výběru optimální 

distribuční cesty, objasněte výhody a nevýhody „insourcingu“ a „outsourcingu“ při volbě 
distribučních cest, posuďte varianty distribučních cest na spotřebitelském a průmyslovém 
trhu, uplatnění franchisingu v maloobchodě). 

 
7. Charakterizujte soudobé podoby distribuční sítě v oblasti maloobchodu (MO) a uplatnění 

marketingu (třídění MO podle různých kritérií, vymezení formátů MO – supermarket, 
hypermarket atd. –, uplatnění marketingu v MO, současné trendy v maloobchodě u nás a ve 
světě). 

 
8. Popište podstatu a úkoly komunikačního mixu (prvky komunikačního mixu, kritéria výběru 

optimálního komunikačního působení na cílové trhy, způsoby hodnocení působení různých 
prvků komunikačního působení, strategie „push“ a „pull“ v komunikaci, základní kroky při 
formulaci marketingové komunikace, způsoby určení rozpočtu na komunikaci, možnosti a 
postupy analýzy efektivnosti komunikačního působení). 

 
9. Uveďte specifika služeb (ve srovnání s výrobky) a posuďte možnosti uplatnění marketingu 

při jejich prodeji (specifika služeb, druhy služeb, potenciál služeb při vytváření konkurenční 
výhody, marketingové přístupy k nabízení a prodeji služeb). 

 
10. Charakterizujte soudobé trendy v marketingu (trendy v chování zákazníků a firem, možnosti 

využití moderních IS/IT technologií v marketingu, dopady změn v chápání společenských 
priorit do marketingu atd.). 

 

 


