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ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR  

ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU  

 

Okruh: MANAGEMENT a MARKETING   

1. Osobnost manažera a požadavky na práci manažera; kompetence manažera profesionála – 
rysy osobnosti (vlastnosti, schopnosti, postoje). Rozvoj manažerských dovedností, (cíle, 
poslání) manažera v podniku. Základní manažerské role (interpersonální, informační, 
organizační, motivační). Profesionální chování – kritéria;  hierarchie managementu; 

2. Prvky a funkce managementu; plánování, druhy plánů, postup plánování; organizování, 
organizační principy, typologie struktur, trendy ve vývoji; struktur; stimulace, motivace, 
teorie motivace; kontrola, kontrolní proces, standardy kontroly, korekce odchylek, druhy 
kontroly, kontrolní systém; 

3. Základní manažerské techniky; řízení týmu, týmová práce, klima týmu, role členů týmu, 
etapy budování týmu;  

4. Rozhodování v managementu, rozhodovací proces, charakteristika jednotlivých etap 
rozhodování, skupinové rozhodování; podmínky rozhodování, jistota, určitost, riziko; 
přístupy k rozhodování, racionální, intuitivní, vztah k riziku; rozhodovací styl, analytický, 
koncepční, direktivní, behaviorální; základní přístupy k hodnocení a výběru variant, 
přednosti a nedostatky, bodové hodnocení, váhové hodnocení, pesimistická a optimistická 
varianta, pravděpodobnost; 

5. Význam a podstata strategického managementu, proces strategického managementu; 
nástroje strategické analýzy externích a interních faktorů, strategické okolí podniku, 
analýza stakeholderů; formulace závěrů strategické analýzy, hodnocení trendů vývoje 
podniku;  

6. Formulace strategie; hierarchie podnikové strategie, vize, mise, podniková strategie, 
business strategie, funkční strategie, strategická obchodní jednotka; strategické cíle; výběr 
strategie; hodnotový řetězec; strategický rozvoj, restrukturalizace, fúze, akvizice, joint-
venture; implementace strategie, strategické vůdcovství, strategická kontrola; 

7. Školy strategického managementu, trendy vývoje strategického managementu; Porterův 
koncept konkurenčních strategií; Mintzbergovo pojetí strategie; koncepce základních 
kompetencí, strategický rozvoj konkurenceschopnosti; 

8. Význam a cíle personálního řízení. Koncepce řízení lidských zdrojů. Formulace 
personální strategie firmy. Vymezení personálních činností (personální plánování, 
získávání a výběr, rozmisťování, adaptace, vzdělávání a rozvoj, hodnocení a odměňování, 
outplacement). Tvorba a řízení motivačních systémů. Personální informační systém; 

9. Základní přístupy projektového řízení. Životní cyklus projektu. Vymezení nástrojů a 
technik používaných při řízení podnikových projektů a jejich využití v rámci jednotlivých 
fází projektu; 

10. Procesní model řízení podnikových projektů. Řízení portfolia projektů v kontextu řízení 
podniku a řízení programu. Principy a témata projektového řízení. Řízení změn. Moderní 
přístupy k řízení projektů. Mezinárodní standardy projektového řízení; 
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11. Způsoby vedení pracovníků - faktory ovlivňující volbu optimálního stylu vedení, základní 
styly vedení (autokratický, demokratický, inspirativní, rozvíjející; styl zaměřený na 
výsledek; styl zaměřený na vztahy.  Koučování – základní principy a možnosti využití. 
Úloha kouče. Leadership jako nástroj tvořivé spolupráce; 

12. Organizační kultura a její vliv na výkonnost pracovníků a podniku. Podstata a význam 
organizační kultury. Vnější a vnitřní faktory ovlivňující organizační kulturu. Prvky 
organizační kultury. Možnosti manažerů pozitivně ovlivnit organizační kulturu podniku. 
Etický kodex;  

13. CSR a její přínos pro podnik; charakteristika CSR; zdůvodnění přijetí společenské 
odpovědnosti; stockholder teorie; stakeholders teorie; standardy spojené se společenskou 
odpovědností podniků;  

14. Vymezení procesu interpersonální komunikace a jeho základní charakteristiky; efektivní 
verbální a neverbální komunikace; sociální percepce a její základní chyby; specifika 
interpersonální komunikace v multikulturním prostředí; 

15. Charakteristika marketingu; přínosy marketingu pro řízení podniků; hlavní nástroje 
marketingu; prvky marketingového managementu na taktické a strategické úrovni;   

16. Marketingový výzkum. Zaměření (oblasti) marketingového výzkumu, postup 
marketingového výzkumu. Zdroje informací pro marketingový výzkum. Primární a 
sekundární výzkum – metody, oblasti použití.  Efektivnost marketingového výzkumu;  

17. CRM – customer relationship management. Podstata CRM, hlavní problémové oblasti 
CRM. Přínosy CRM pro podnik (výrobní, obchodní) a pro zákazníka. Metody tvorby 
CRM. Předpoklady pro úspěšné zavedení CRM;  

18. Strategický marketing – podstata strategického marketingu. Typické oblasti působnosti 
strategického marketingu. Faktory ovlivňující tvorbu a obsah marketingové strategie. 
Postup tvorby marketingové strategie, analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku pro 
účely sestavení marketingové strategie, generování alternativ a analýzy jejich dopadů, 
volba optimální varianty, realizace a kontrola marketingové strategie; 

19. Segmentace, targeting a positioning jako základní kameny marketingové strategie. 
Podstata segmentace, kriteria pro segmentaci na průmyslovém a spotřebitelském trhu; 
podstata targetingu, vymezení vhodných cílových skupin; podstata positioningu, možnosti 
umístění produktu (výrobku, služby);  

20. Risk management, 7 S faktorů firmy Mc Kinsey, metody analýzy rizik, snižování rizika. 
Informační strategie a její vztah k podnikové strategii. Efektivnost informačních systémů, 
použití metrik v oblasti informačního managementu a bezpečnost informačních systémů. 
McFarlanlův model aplikačního portfolia, použití při tvorbě informační strategie. 
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Okruh: EKONOMIE  

1. Matematický aparát pro popis ekonomických jevů, tvorba mikroekonomického modelu 
definice použitých vztahů, optimální řešení, problémové okruhy modelování. 

2. Rovnováha spotřebitele, komparace kardinálního a ordinálního přístupu, vymezení vztahů 
pro rovnováhu, Marshallova funkce poptávky, Hicksova funkce poptávky, Slutského 
rozklad, chování spotřebitele za rizika, koncepty elasticit, odvození PCC, ICC, 
Engelových křivek, SE a IE pro normální a méněcenné statky. 

3. Produkce firmy, produkční funkce, technologický rozvoj, definování produkční funkce, 
dlouhodobá rovnováha, omezenost či neomezenost zdrojů, definice izokvant, matematické 
odvození, definice MP, AP, TP, průběhy, vztahy. 

4. Nákladová analýza, matematické odvození nákladových funkcí, matematické odvození 
izokosty, nákladové optimum firmy, dlouhodobá optimalizace nákladů, praktické zjištění 
LAC.  

5. Dokonalá konkurence, krátkodobá a dlouhodobá rovnováha, typy odvětví, kritika modelu 
dokonalé konkurence, specifika dokonalé konkurence, matematické odvození rovnováhy. 
Monopol a Monoposon, rovnováha monopolní firmy, podmínky vzniku monopolu,  
alokační efektivnost, komparace dok. konk. a monopolu. Měření monopolní a monopsoní 
síly,  faktory ovlivňující vznik monopolní a monopsoní síly.  

6. Cenové diskriminace, alokační efektivnost cenové diskriminace, základní cíl 
diskriminace, jednotlivé stupně, využití časového horizontu v diskriminacích, definice a 
popis, možnosti využití, kritické zhodnocení, praktické aplikace.  

7. Oligopol, statické a dynamické modely oligopolu, využití teorie her, Cournotův model, 
Bertrandův model, Sweezyho model, Stackelbergrův model, oligopol s dominantní 
firmou, kartel, podmínky úspěšného fungování kartelu, bariéry využití kartelu, srovnání 
jednotlivých forem oligopolu.  

8. Modely monopolistické konkurence, Chamberlinův model, prostorový model, rovnováha 
odvětví, kritika jednotlivých přístupů, komparace s modely oligopolu 

9. Alternativní cíle firmy, kritika neoklasického modelu firmy, Williamsonův model,  
Simonův model, model zóny tolerance, Wardův model. 

10. Trh výrobních faktoru, specifika trhu výrobních faktorů, příjmové a nákladové veličiny – 
podmínky maximalizace zisku, dokonale konkurenční trh výrobního faktoru, poptávka po 
výrobním faktoru – DK versus NK, trh práce, trh kapitálu.  

11. Hlavní proud ekonomického myšlení, hlavní představitelé a jejich nejvýznamnější 
ekonomické teorie. Klasická politická ekonomie, neoklasická ekonomie, cambridgeská 
škola, keynesiánství, neokeynesiánství, chicágská škola, monetarismus. 
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12. Trh peněz, poptávka po peněžních zůstatcích, kartalistické a metalistické pojetí peněz, 
peněžní agregát, peněžní báze, peněžní zásoba, peněžní multiplikátor, kvantitativní teorie 
peněz, teorie neutrality peněz, rovnice směny, transmisní mechanismus. 

13. Funkce spotřeby, investic a úspor. Keynesiánská spotřební funkce, permanentní důchod, 
hypotéza životního cyklu. Investiční multiplikátor, národní úspory, trh zapůjčitelných 
fondů, změny na trhu zapůjčitelných fondů, zahraniční investice a čistý vývoz. 

14. Mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhoda, účtování na účtech platební 
bilance, platební bilance a vnější rovnováha státu, režimy měnových kurzů, parita kupní 
síly, nominální a reálné měnové kurzy, reálný měnový kurz a čistý export, apreciace, 
depreciace, devalvace a revalvace, faktory ovlivňující posilování a oslabování měny, 
systém ERM II. 

15. Trh práce, rovnováha na trhu práce, princip vyčišťování trhu práce, dobrovolná a 
nedobrovolná nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti a faktory, které ji 
ovlivňují, Phillipsova křivka krátkodobá, princip utváření dlouhodobé Phillipsovy křivky, 
stavová a jevová Phillipsova křivka. 

16. Ekonomická rovnováha, všeobecná rovnováha trhů, model IS–LM, keynesiánský kříž a 
investiční funkce, nerovnováha v modelu IS–LM a principy nastolení rovnováhy, posuny 
křivek IS a LM, Vztah modelu IS–LM a křivky AD, model AS-AD, úplný keynesinský 
model. 

17. Hospodářský cyklus, měření výkonu ekonomiky, endogenní a exogenní příčiny 
hospodářských cyklů, monetární teorie hospodářského cyklu, reálný hospodářský cyklus, 
politický cyklus, potenciální produkt a mezery produktu. 

18. Ekonomický růst, společenské instituce a ekonomický růst, modely ekonomického růstu, 
neoklasický model růstu, Solowův model růstu, Cobb−Douglasova produkční funkce, 
teorie endogenního růstu, lidský kapitál, pozitivní a negativní externality. 

19. Fiskální politika, viditelná ruka státu, typy a nástroje fiskální politiky, past na likviditu, 
efekt vytěsňování, saldo státního rozpočtu a národní úspory, Lafferova křivka, teorie 
bludného kruhu chudoby. 

20. Monetární politika státu, režimy monetární politiky, inflační cílování, inflační očekávání, 
setrvačná inflace, příčiny a následky deflace, příčiny a následky stagflace, zlaté pravidlo 
měnového růstu. 
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Okruh: MANAGEMENT PRODUK ČNÍCH PROCESŮ 

1. Požadavky moderně řízeného podniku na výrobní management (charakteristiky, postavení 
a podstata). Štíhlá výroba (lean production), jakost procesů, efektivita výrobního procesu 
jako základ pro podnikání, spolupráce financí a výrobního procesu, spolupráce 
marketingu a výrobního procesu, spolupráce výrobního managementu s ostatními 
podpůrnými funkcemi podniku – inovační funkce, inženýrské činnosti. 

2. Management výroby na úrovni strategické, kroky tvorby výrobní strategie – analýza okolí 
podniku vzhledem k výstupům z výrobního procesu, tvorba koncepcí, parametry 
strategického managementu výroby, volba typu výrobní strategie, komponenty výrobní 
strategie. 

3. Management výroby na úrovni taktické, rozhodování výrobního managementu ve 
střednědobém horizontu, taktické cíle výroby, zaměření taktických cílů ve výrobním i 
výrobkovém systému.  

4. Operativní management výroby na úrovni reálného času, tvorba cílů výroby v reálném 
čase, úkoly operativního managementu výroby, typy a formy organizace výrobního 
procesu, formy zadávání výrobních úkolů na konkrétní pracoviště. Ekonomika výrobku a 
metody tvorby kalkulace produktu, vyjádření nákladů na výrobní proces, rozhodování 
managementu výroby na základě očekávaných tržeb a nákladů na výrobní proces. 

5. Rozhodování o výrobním programu na základě tržních informací a přípravy výroby. 
Využití poptávkové a výnosové funkce a ceny zdrojů pro zhodnocení tržních informací. 
Vazba inovací na výrobní procesy v rámci životního cyklu produktu. Využití technicko 
hospodářských norem spotřeby zdrojů pro tvorbu krátkodobých a dlouhodobých 
nákladových funkcí. 

6. Plánovací normativy – velikost zadávané výrobní dávky do výrobního procesu, propočty 
rozpracované výroby z hlediska nárůstu nákladů a délky výrobního cyklu, technicko 
hospodářské normy spotřeby výkonů a materiálových zdrojů pro výrobní proces. 

7. Projektování výrobního systému - kroky tvorby. Výpočet počtu strojů pro úplnou 
technickou dokumentaci a pro inovovaný typ výrobkové řady, propočty výrobních ploch 
pro hlavní výrobní proces a obslužné a pomocné výrobní procesy, propočet počtu 
operatérů, pravidla rozmístění strojů na výrobních plochách, návrh materiálových toků  ve 
výrobním podniku. 

8. Bilance výrobní kapacity pracoviště, výrobního úseku při různě zadaném výrobním úkolu. 
Ověření potřeby strojů a montážních pracovišť pro požadovaný výrobní úkol poptávkou. 
Efektivnost investičního záměru pro bilanci výrobním kapacity. Optimalizace kapacit 
s využitím lineárního programování. 

9. Průběžná doba zakázky. Určení jednotlivých fází a data, které jsou nezbytné pro další fázi 
průběžné doby zakázky. Průběžná doba výroby složitého výrobku včetně výroby 
komponent, které firma si ponechala ve výrobě, vazby na nákup komponent pro montáž. 

10. Činnosti přípravy výroby v závislosti na životním cyklu výrobku na trzích. Tvorba variant 
přípravy výroby a efektivnost variant ve vazbě na určení mezního množství produktu a 
rozhodnutí o nejvhodnější variantě pro očekávané množství produktu. 

11. Plánování zadávané a odváděné výroby s využitím produktů ICT včetně datové základny 
z ERP systémů. Vysvětlení konceptů MRP I+II, KANBAN, OPT, JIT. Metodika tvorby 
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simulačního projektu, optimalizace procesu, využití simulačních modelů při 
projektování/reengineeringu výrobního systému a plánování v reálném čase.   

12. Systémový přístup a systémové vymezení logistiky. Prvky logistického systému podniku 
a sítí. Princip umělých neuronových sítí a postup práce s nimi. Předmět logistického 
řízení, základní logistické funkce a cíle podniku. Vliv logistiky na finanční ukazatele 
podniku. Hodnotová stránka logistických sítí a vyjádření základních logistických veličin a 
ukazatelů. 

13. Logistická koncepce a tvorba integrované logistické koncepce podniku a logistických sítí. 
Propojení logistické koncepce s podnikovou strategií a využití ICT při tvorbě logistické 
koncepce podniku. 

14. Logistika opatřování. Úlohy a zdroje opatřování. Využití integrované koncepce SCM a 
vliv datové základny a podnikových dat na zásobování. Synchronizace plánů zásobování a 
výroby. Problematika stanovování velikosti dávky a rozpojení materiálového toku 
organizace. 

15. Moderní pojetí nákupu, hlavní úkoly nákupu podniku. Stanovení nákupní strategie 
podniku. Organizační začlenění a struktura nákupních činností v podnikatelském subjektu. 
Využití marketingové strategie v nákupu podniku. Nákupní proces a vytváření 
dodavatelsko-odběratelských vztahů.  

16. Logistické služby a poskytovatelé logistických služeb, účinnost logistických služeb 
z hlediska jakosti dodavatelsko odběratelských vztahů. Stanovení optimální úrovně 
logistických služeb a jejich hodnocení. 

17. Zásoby a jejich význam v logistických sítích. Postavení, druhy a třídění zásob. Analýza a 
řízení zásob. Modely řízení zásob a optimalizace nákladů na skladování. Druhy 
objednacích systémů podnikatelského subjektu.  

18. Charakteristika systému podnikových rozpočtů, vnitropodnikových, operativně 
zaměřených rozpočtů. Základní principy využití podnikového rozpočtu ve vztahu 
k rozhodovacím úlohám. Zásady respektování při kontrole rozpočtů. Cíle, principy a 
metody řízení režijních nákladů ve vztahu k rozpočtu. 

19. Zdroje financování podniku a jejich optimalizace,  nástroje platebního styku podniků. 
Vlastní kapitál: emise akcií, venture capital, interní zdroje. Cizí zdroje: bankovní úvěr, 
leasing, dluhopisy, dodavatelský úvěr.  

20. Principy finančního rozhodování a jejich využití v řízení podniku. (úrok, časová hodnota 
peněz, faktor rizika, čistá současná hodnota, vnitřní výnosová míra - IRR). Ukazatele 
měření výkonnosti podniku (ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti, rentability, 
provozní výkonnost).  


