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Informačný manažment

5IZ1M2 Štátna skúška

Problémové okruhy predmetov štátnej skúšky

Okruh: Informačná podpora manažmentu

1. Manažérske účtovníctvo:
Členenie nákladov z rôznych hľadísk a ich zobrazenie, kalkulácie z hľadiska času, spôsobu zosta-
vovania a kalkulačné metódy. Plánovanie ako proces formovania cieľov podniku a rozpočtovanie
cez hlavný podnikový rozpočet. Rozpočtová súvaha, výsledovka, rozpočet peňažných tokov a iné
čiastkové rozpočty, rozpočet režijných nákladov, jeho tvorba, metóda zostavovania a kontrola.

2. Informačný manažment:
Informačný manažment – etapy jeho rozvoja, poňatie, poslanie a význam v podnikovej praxi. Infor-
mačná stratégia a Informačný audit v podniku. IT Infrastructure Library (ITIL) – charakteristika.
Service Level Agreement (SLA), Service Level Management (SLM) a Operational Level Agreement
(OLA). Projektovanie a riadenie projektov IS/IKT v podniku a metódy a techniky merania efek-
tívnosti IS/IKT v podniku.

3. Manažérske informačné systémy:
Informácie a IS/IKIT v podniku, ich poslanie a význam pre riadenie v podniku, model podnikového
IS na podporu riadenia a rozhodovania. Práca s dátami v podnikoch – databázy, datawarehouse,
datamining, big data. Informačné systémy na podporu rozhodovania – OLAP, MIS, BI/CI, DSS,
Expertné IS. Informačné systémy na podporu kolaborácie v podniku – workflow, groupware, sociálne
siete. Informačné systémy na podporu Business process managementu a reeinžiniering procesov v
podniku.

4. Projektový manažment:
Konvenčné verzus agilné riadenie projektu, úrovne riadenia v projekte, riadenie rizika v projekte,
riadenie kvality v projekte, riadenie času a nákladov v projekte. Vymedzenie projektu: charakte-
ristické znaky projektu, zdôvodnenie projektu, logický rámec projektu, životný cyklus projektu.
Proces plánovania projektu: opis produktu, časové a nákladové dispozície projektu. Organizačná
štruktúra projektu, riadenie etáp projektu, ukončenie projektu. Projektové metodiky a techniky:
PRINCE2, PMBOK, IPMA, ISO 21500, SCRUM.

Okruh: Manažment podniku

1. Marketingové riadenie:
Strategický marketing – strategické marketingové riadenie: zmysel, význam a využitie marketingovej
stratégie; príklady marketingových stratégií z praxe (úspešné, neúspešné...). Značka – budovanie,
riadenie, „brandingový“ proces: využitie v praxi, riadenie hodnoty značky, modely hodnoty značky,
konkrétne príklady riadenia značky a brandigu. Význam informácií pre marketing a strategický
marketing: konkrétne príklady úspešného využívania informácií pre efektívne marketingové riade-
nie; vzťah témy k znalostnému manažmentu. Kooperácia ako princíp pre získanie konkurenčnej
výhody: kooperačný manažment; kooperačné organizačné formy (klaster, joint-venture, strategické
aliancie...); konkrétne príklady. Hodnota pre zákazníka – tvorba a riadenie hodnotového reťazca:
business model; princípy správneho nastavenia hodnotového reťazca; zlyhanie hodnotového reťazca;
konkrétne príklady. Zákaznícka orientácia: dobre cielený marketing; nízko-nákladový marketing;
tvorba a riadenie komunít; tvorba produktov v zmysle zákazníckej orientácie; konkrétne príklady.
Aktuálne trendy v marketingovom riadení: maloobchod, veľkoobchod, zákaznícke správanie a jeho
skúmanie, prostredie internetu, globálne trendy...

2. Medzinárodný manažment a marketing:
Prostredie medzinárodného manažmentu, internacionalizácia podnikov, globalizácia hospodárskeho
života, rozhodovanie o internacionalizácii podniku. Formy pôsobenia na medzinárodnom trhu. In-
ternacionalizácia podniku formou vstupu na medzinárodný trh. Segmentácia medzinárodného trhu,
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výber vhodných cieľových trhov, positioning. Organizovanie v medzinárodne činných podnikoch.
Riadenie ľudských zdrojov a riadenie kultúrnej diverzity v nadnárodných spoločnostiach. Medzi-
národná výrobková a značková politika, medzinárodná cenová, distribučná a komunikačná politika.
Význam kultúry a interkulturálnej komunikácie pre úspech na medzinárodnej scéne. Profil a štýl
práce manažérov v nadnárodných podnikoch.

3. Manažérska komunikácia:
Komunikácia v práci manažéra: prístupy a štýly komunikácie. Asertivita, vyjednávanie v obchodnom
rokovaní a riešenie konfliktov. Efektívna komunikácia manažéra so zamestnancami, zákazníkmi a
obchodnými partnermi. Príprava a priebeh obchodných rokovaní, efektívne organizovanie a vedenie
schôdze. Komunikácia manažéra v tíme a v organizácii. Interkultúrna komunikácia.

4. Organizačné správanie:
Vymedzenie a význam organizačného správania ako vednej disciplíny a metódy rozvoja organizač-
ného správania. Obsah systémového prístupu v organizačnom správaní vo väzbe na zdokonaľovanie
organizácií. Vymedzenie vplyvu osobnosti a motivácie, vysvetlenie individuálnych odlišností osob-
nosti. Význam tímovej práce, charakteristika a klasifikácia tímových rolí. Charakteristika transfor-
mačného vodcovstva a rysy efektívnych vodcov. Obsah a význam moci z hľadiska riadenia orga-
nizácie, zámery klík a koalícií v mocenskom boji. Vymedzenie pozitívnych i negatívnych aspektov
konfliktu, riešenie konfliktu a dôsledok konfliktu. Vymedzenie kultúry organizácie, klasifikácia kultúr
v organizácii a metódy analýzy kultúry. Definovanie a význam kariéry, vývoj kariéry, profesionálne
typy osobnosti z hľadiska kariéry. Vymedzenie pozitívneho a negatívneho vplyvu stresu, príčiny
vzniku stresu, zvládanie stresu. Charakterizovanie organizačných štruktúr a rysy správania jednot-
livcov v rôznych typoch štruktúr. Obsah organizačného rozvoja a organizačnej zmeny a spôsoby
znižovania odporu voči zmene.

5. Manažérske rozhodovanie:
Informácie, údaje a poznatky, informačné potreby, informácie a manažment. Informačná podpora
rozhodovania. Manažment ako rozhodovací proces a jeho základný model. Rozhodovanie v dobre a
nedobre štruktúrovaných problémoch. Rozhodovanie v podmienkach istoty, rizika a neurčitosti. In-
formačné technológie a informačné systémy podporujúce rozhodovanie. Základné metódy a techniky
v manažmente – empirické, exaktné a heuristické metódy rozhodovania.

6. Logistika:
Logistické operácie, logistika ako obslužná operácia, interné a externé logistické operácie. Vstupná
logistika, výstupná logistika, podniková logistika. Logistické segmenty v organizácii: zásobovací sys-
tém, výrobný systém, distribučný systém. Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), riadenie vzťahov
s dodávateľmi (SRM). Systémy riadenia objednávok, analýza a plánovanie dopytu a jeho prognó-
zovanie. Analýza a riadenie zásob, sklady a skladovanie, riadenie skladových operácií (WMS).

7. Strategický manažment:
Podstata a význam strategického manažmentu, strategický manažment v podniku, stratégia ako plá-
novací nástroj, postup práce so stratégiou (fázy), druhy a typy stratégií. Diagnóza východiskového
postavenia, analýza vonkajšieho prostredia, analýza vnútorného prostredia, analýza konkurencie.
Vízia, filozofia, poslanie, ciele, varianty, výber stratégie, podnikateľská a čiastkové stratégie. Imple-
mentácia stratégie, adaptácia stratégie, podporné nástroje. Kontrolovanie a hodnotenie stratégie,
podporné nástroje.
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