
 
 

Súbor otázok na diplomovú skúšku 

v odbore Manažment, štúdium I. stupňa 
 

1. Funkcie riadenia. 

2. Štýly riadenia. Formy podnikania. 

3. Zdroje financovania podnikania. 

4. Základné vlastnosti projektov. 

5. Organizačné štruktúry využívané v projektovom manažmente. 

6. Metódy projektovania riešenia problémov. 

7. Klasifikácia informačných systémov využívaných v manažmente. 

8. Vlastnosti systémov triedy MRP. 

9. Vlastnosti relačných databáz. 

10. Právne formy podnikania. 

11. Pravidlá pre registrovanie podnikania. 

12. Čo je to benchmarking a jeho využívanie v manažmente. 

13. Nástroje pre ochranu priemyselného vlastníctva. 

14. Vzťahy medzi pojmami: ochranná známka, logo, značka. 

15. Čestné využívanie zákonom chránených diel. 

16. Zdroje moci v organizácii. 

17. Druhy organizačných štruktúr. 

18. Funkcie a druhy kontrol v manažmente. 

19. Teórie motivácie založené na teórii obsahu. 

20. Pojem kvalita, koncepcie zdokonaľovania systému manažérstva kvality. 

21. Štruktúra dokumentácie v systéme kvality. 

22. Nástroje kvality – diagram Ishikawy a plán kvality. 

23. Vymenujte a opíšte nástroje marketingu mix využívané v podniku. 

24. Marketingové prostredie podniku. 

25. Poslanie a definícia podnikových cieľov. 



26. Kvalitatívne a kvantitatívne prieskumy v marketingu. 

27. Výber respondentov pre marketingové prieskumy, reprezentatívna skupina. 

28. Prvotné a opakované prieskumy v marketingu, ich ceny. Uveďte charakteristické vlastnosti 

týchto prieskumov. 

29. Vymenujte teórie vzťahu: organizácia – prostredie a opíšte jednu z nich. 

30. Fázy rozvoja organizácie. 

31. Vymenujte manažérske teórie firmy a opíšte jednu z nich. 

32. Proces hospodárenia s kádrami (ľudskými zdrojmi) – jeho podstata a priebeh. 

33. Nábor a výber zamestnancov (metódy, podmienky efektivity). 

34. Ciele, kritériá a podmienky hodnotenia zamestnancov. 

35. Nastavenie systému odmeňovania vo firme (druhy) a pravidlá odmeňovania zamestnancov. 

36. Akú podobu má tzv. krivka učenia sa a aká je efektivita zákonitosti vyjadrenej touto krivkou 

v školiacej organizácii? 

37. Čo je to dynamika malej skupiny a aké využitie môže mať v manažérskej praxi? 

38. Štruktúra bilancie. 

39. Likvidita, ziskovosť, dlh podniku. 

40. Výkaz ziskov a strát – výpočtový a komparatívny variant. 

 


