
Zkušební okruhy ke státním závěrečným zkouškám  

pro studijní obor EKONOMIKA A PROCESNÍ MANAGEMENT  
  

 
Oblast : Ekonomie a podniková ekonomika 
 

1. Chování spotřebitele a formování poptávky. 
 
2. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu. 

 
3. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence. 

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

 
5. Analýza bodu zvratu.  

 
6. Agregátní nabídka a poptávka, změny v modelu AS-AD, makroekonomická 

rovnováha, ekonomický růst, hranice produkčních možností a hospodářský cyklus. 
 

7. Měření výkonu ekonomiky, ukazatele typu produkt, národní důchod, nedostatky 
ukazatele GDP (GNP), potencionální produkt, inflační a deflační mezera. 

 
8. Trh práce, substituční a důchodový efekt, nezaměstnanost, typy a měření 

nezaměstnanosti, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, vztah nezaměstnanosti a 
inflace - Phillipsova křivka. 

 
9. Inflace, typy inflace, měření inflace - cenové indexy, příčiny a následky inflace, 

deflace, stagflace a desinflace, trh peněz, formy peněz a jejich funkce, měnové kurzy. 
 

10. Hospodářská politika státu, typy, nástroje a uplatnění fiskální a monetární politiky, 
státní rozpočet a možnosti financování jeho deficitu, Lafferova křivka. 

 
11. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a Cash Flow. Oceňování majetku 

a závazků ve finančním účetnictví. Odpisy. 
 

12. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty. 
 

13. Klasifikace nákladů. Kalkulační třídění nákladů. Typový kalkulační vzorec. Režijní 
náklady.  

 
14. Investiční rozhodování v podniku. Metody hodnocení investic: čistá současná hodnota, 

doba návratnosti, vnitřní výnosové procento. 
 

15. Finanční činnost podniku. Časová hodnota peněz. Zdroje financování. 
 
 
 
 



Oblast : Technologie: (strojírenské a informační) 
 

1. Vybrané pojmy a definice třískového obrábění. 
 
2. Řezné materiály - rozdělení, vlastnosti, použití. 

 
3. Optimalizace řezného procesu, omezení v optimalizaci řezných parametrů, 

technologičnost konstrukce, standardizace. 
 

4. Technologie obrábění-soustružení, frézování vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, 
vystružování, zahlubování, protahování a protlačování, honování, lapování, 
superfinišování, broušení. 

5. Číslicově řízené obráběcí stroje, řídicí systémy, obráběcí centra, integrované výrobní 
úseky, pružné výrobní systémy. 

 
6. Nekonvenční metody obrábění -základní oblasti použití, dosahované technologické 

parametry. 
 

7. Vybrané pojmy a definice tváření –přehled základních technologií pro plošné a 
objemové tváření.  

 
8. Technologie tváření- význam a možnosti technologie tváření kovů a slitin pro 

průmyslovou praxi. 
 

9. Technologie kování- zápustkové kování na bucharech, klikových, vřetenových a 
hydraulických lisech. 

 
10. Technologie svařování - svařování jako způsob nerozebíratelného spojování materiálů. 

 
11. Technologie slévání - význam slévárenství při výrobě a konstrukci strojních celků. 

 
12. Relační databáze. Postup návrhu relační databáze (konceptuální, logické a fyzické 

schéma). Základní operace s daty (dotazy, spojování tabulek, agregační funkce). 
 

13. Multidimezionální databáze, porovnání relační a multidimenzionální databáze 
(vlastnosti, výhody, nevýhody), OLAP analýza v jazyce T-SQL. 

 
14. Datový sklad. Principy a vlastnosti datového skladu, metody budování datového 

skladu, fáze extrakce, transformace a zavedení údajů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Oblast: Projektový a procesní management 
 

1. Definice cílů projektů. Fáze projektů a jejich součásti. Plánování zdrojů. 
 
2. Prostředky a nástroje projektového řízení. Metody strukturalizace, sledování a 

hodnocení průběhu projektu.  
 

3. Podnikové procesy. Metody analýzy a reengineering podnikových procesů. 
Modelování podnikových procesů. 

 
4. Podnikové procesy a informační systém podniku. Hodnocení výkonnosti procesů, 

tvorba přidané hodnoty. 
 

5. Činnosti přípravy výroby a informační výstupy pro zabezpečení výrobního procesu 
s vazbami na bezpečnost práce. 

 
6. Ekonomické srovnávání variant přípravy výroby v závislosti na životním cyklu 

produktu a vyjádření mezního množství i graficky.  
 

7. Význam standardizace, technickohospodářské normy pro ekonomiku výrobků  
 

8. Logistika, základní pojetí logistiky, logistika jako nástroj pro řízení podniku.  
 
9. Charakteristika logistických činností v podniku a logistické prvky podniku.  

 
10. Výrobní a distribuční logistika, jejich úkoly a cíle z hlediska projektování, rozboru a 
řízení materiálového toků podniku.  

 
11. Organizace nákupní činnosti v podniku a postavení zásob z hlediska podnikání.  

 
12. Skladování, systémy ukládání zásob ve skladech a způsoby řízení zásob.  

 
13. Výrobní proces a jeho zabezpečení z hlediska struktury uspořádání a  průběhu 

materiálových toků. 
 

14. Výrobní kapacita, její propočty pro pracoviště, výrobní úsek při rozdílově zadaném 
výrobním programu.  

 
15. Průběžná doba zakázky a složitého výrobku. Průběžná doba výroby komponent při 

horizontální specializaci – propočet i grafické znázornění. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Oblast : Management a marketing  
1. Vlastnosti manažera a požadavky na práci manažera; manažerské dovednosti. 
 
2. Funkce managementu: plánování; organizování; vedení a kontrola. 

 
3. Kontrolní funkce, její význam; typy kontroly. 

 
4. Management rozhodování; typy manažerských rozhodnutí; rozhodovací proces. 

 
5. Plánovací funkce; proces plánování; typy plánů. 

 
6. Manažerská věda a její nástroje; další přístupy v současném managementu. 

 
7. Funkce organizování; rozdělení úkolů; delegování. 

 
8. Organizační struktury v managementu; funkční, výrobková, zákaznická a geografická 

struktura smíšená a maticová struktura. 
 

9. Význam a podstata marketingu a jeho uplatnění v řízení podniků. 
 

10. Tržní segmentace – podstata, kriteria pro tržní segmentaci na průmyslovém a 
spotřebitelském trhu. 

 
11. Nástroje marketingového řízení firem – marketingový mix 

 
12. Cyklus tržní životnosti výrobků. 

 
13. Značka (brand) – podstata, účel použití, možné přístupy ke značkové politice 

 
14. Spokojenost zákazníků – faktory, které ji ovlivňují, způsoby měření. 

 
15. Metody analýzy marketingové pozice firmy na trhu. 

 

 


