
Manažment – teória, metódy, aplikácie 
Spoločný predmet pre všetky špecializácie študijného odboru Manažment 
 
1 Organizačné správanie a manažment. Význam a úloha poznatkov z organizačného správania v manažérskej práci. Organizačné správanie a 

globalizácia ekonomiky. Úloha manažéra v procese globalizácie. 

2 Manažment pracovníkov (individuals) v organizácií. Základné atribúty osobnosti, hodnoty, prístupy a postoje, percepčný proces.  Význam 
týchto poznatkov pre uplatnenie v manažérskej práci.  

3 Teórie motivácie. Uplatnenie jednotlivých teórií motivácií v manažérskej práci. Proces učenia. Učiaca sa organizácia. Dizajn pracovísk. 
Charakteristika jednotlivých prístupov k dizajnu pracovísk. 

4 Manažment skupín v organizácií, tímy a tímová práca. Výhody a potenciálne nevýhody tímovej práce. Význam a uplatnenie tímovej organizácie 
(ako typu organizačnej štruktúry) v praxi. 

5 Manažment organizácií, základné atribúty organizácií. Organizačný dizajn. Prístupy k organizačnému dizajnu, princípy tvorby a typy klasických 
organizačných štruktúr. Výhody a nevýhody klasických mechanistických organizačných štruktúr. 

6 Manažment a teória chaosu. Možnosti uplatnenia teórie chaosu v manažérskej práci. Nový model organizácie. Typické znaky nového modelu 
organizácie. 

7 Moc a organizačná politika. Zdroje individuálnej moci v organizácií. Formálne a neformálne zdroje moci a ich využívanie v manažérskej práci. 
Vedenie ľudí (Leadership). Charakteristika jednotlivých prístupov k vedeniu ľudí a ich uplatnenie v práci manažéra. 

8 Manažérske rozhodovanie. Klasifikácia a charakteristika hlavných prístupov k manažérskemu rozhodovaniu. Proces rozhodovania – 
charakteristika jednotlivých etáp procesu rozhodovania. Metódy rozhodovania, ich klasifikácia a uplatnenie v praxi. 

9 Manažérska komunikácia. Charakteristika komunikačného procesu. Efektívna manažérska komunikácia. Bariéry efektívnej komunikácie a ich 
prekonávanie. Asertivita v manažérskej komunikácií. Riešenie konfliktov. Zdroje  a klasifikácia konfliktov v organizácií. Úloha manažéra v 
riešení konfliktov. 

10 Rozvoj manažmentu a rozvoj manažérskych zručností. Charakteristika základných prístupov k rozvoju manažmentu. Klasifikácia metód rozvoja 
manažmentu (a manažérov) a výhody a nevýhody ich uplatnenia v praxi. 

11 Manažment organizačných zmien. Úloha manažéra v procese manažmentu zmien. Bariéry organizačných zmien a ich prekonávanie. Klasické 
(multiple) perspektívy organizačných procesov, ich klasifikácia, charakteristika a význam pri organizačnej diagnostike.  

12 Vývoj teórie a praxe strategického manažmentu.  Vývojové etapy na ceste k strategickému manažmentu. Preskripčné a emergentné prístupy 
k strategickému manažmentu. Strategický manažment ako proces. 

13 Stratégia a strategické myslenie manažérov.  Stratégia a taktika v manažmente. Stratégia ako kritický faktor úspešnosti organizácie. Strategické 
myslenie.  Stratégovia a vodcovia. Strategickí manažéri a ich postavenie v manažmente organizácií.   

14 Skúmanie prostredia ako východisko pre tvorbu stratégie. Štruktúra externého prostredia. PEST analýza. Prostredia odvetvia.. Interné prostredie 
organizácie. SWOT analýza. 

15 Strategické smerovanie organizácie. Funkcia vízie a poslania pri tvorbe stratégie. Strategické ciele organizácie.  Konfliktné a synergické ciele 
organizácie z pohľadu zainteresovaných skupín (stakeholders).  

16 Hierarchia stratégií v organizácii.  Generálna stratégia organizácie. Konkurenčné stratégie strategických podnikateľských jednotiek. Funkčné 
stratégie (marketingová, finančná, výrobná, ľudských zdrojov a pod.) 

17 Konkurenčné analýzy.  Metódy a techniky analýzy konkurenčného prostredia odvetvia. Hybné sily odvetvia. Situačná analýza. Strategické 
skupiny v odvetví.  

18 Konkurenčné stratégie.  Strategická podnikateľská jednotka. Typy konkurenčných stratégií – nákladové vodcovstvo, diferenciácia, fokus.  

19 Portfóliové analýzy v rámci prípravy stratégie diverzifikovanej firmy.  BCG matica. GE matica. Portfóliová kocka.  

20 Základné typy stratégií – rast, stabilita, útlm.  Interné a externé zdroje rastu. Strategické partnerstvo ako súčasť stratégie organizácie. 

21 Implementácia stratégie a strategická kontrola. Postavenie a úloha implementácie a kontroly v procese strategického manažmentu. Model 7 
S firmy McKinsey.  Systémy strategickej kontroly. 

22 Marketing a jeho význam pre úspešné fungovanie podniku v podmienkach konkurencie. Definície a koncepcie marketingu, hlavné prístupy. 
Strategické plánovanie a manažment marketingového procesu. 

23 Marketingový výskum a analýza marketingového prostredia a správanie sa spotrebiteľov. Marketingový informačný systém. Marketingový 
výskumný systém. Marketingové mikro- a  makro-prostredie. Model spotrebiteľského správania, hlavné faktory a proces rozhodovania pri kúpe. 

24 Analýza konkurencie. Identifikácia konkurentov, ich cieľov a stratégie. Hodnotenie silných a slabých stránok konkurentov. 

25 Vyhľadávanie a selekcia cieľových trhov. Zisťovanie a prognózovanie požiadaviek trhu. Segmentácia trhu. Trhové charakteristiky a cieľové 
trhy. 

26 Marketingové stratégie. Marketingové stratégie, diferenciačná a pozičná marketingová ponuka. Nové výrobky a služby, životný cyklus výrobku. 
Marketingová stratégia pre globálne trhy. 

27 Plánovanie marketingových programov. Výrobky a služby. Distribučné systémy. Cenové stratégie. Marketingový komunikačný proces. 

28 Implementácia marketingovej stratégie. Inovačné stratégie a ich uplatnenie v rozvojových stratégiách. Vplyv marketingu na inováciu prostredia 
podniku. 
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29 Motivačné faktory implementácie marketingovej stratégie. Formovanie personálu pre uplatnenie marketingovej stratégie 

30 Finančné trhy a inštitúcie, finančná a kapitálová štruktúra firmy. Finančné trhy - inštitúcie, nástroje, burzové obchody. Finančná štruktúra firmy 
a jej vzťah k štruktúre aktív. Miller – Modigliani-ho model, daňová politika a kapitálová štruktúra. 

31 Investičné rozhodovanie a investičné plánovanie. Metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov. Podniková stratégia a riziko pri 
investovaní. Manažment finančných investícií, teórie portfolia CAPM. 

32 Manažment pracovného kapitálu (working capital). Zásoby, pohľadávky, hotovosť. Baumol-ov model, Miller-ov model 

33 Finančná analýza. Snalýza súvahy, výsledovky a výkazu peňažných tokov (cash flow). Ukazovatele finančnej situácie podniku (financial ratios) 
a ich význam a využitie v praxi 

34 Finančné plánovanie. Modely finančného plánovania. Dlhodobé a krátkodobé finančné plánovanie. 

35 Údaje a informácie. Systém, homeostatický a kybernetický systém, informačný systém. Manažérske informačné systémy. 

36 Plánovanie a projektovanie MIS. Vývojový cyklus tvorby a rozvoja MIS. 

37 Implementácia MIS. Informačný systém vnútropodnikového manažmentu výroby: 
tvorba informačného zabezpečenia vnútropodnikového manažmentu výroby 
údajová informačná základňa pre manažment výroby. 

38 Finančné implikácie tvorby a implementácie MIS. Feasibility study. Outsourcing. 

39 Internet. Služby Internetu. Obchodovanie na Internete. Základné trendy vo vývoji informačných technológií. 

40 Komunikácia, komunikačné protokoly, počítačové siete, telekomunikácie, elektronická výmena dokumentov. 

41 Expertné systémy a systémy na podporu rozhodovania. 

42 Manažérske aspekty MIS. 

43 Bezpečnosť, kontrola a ochrana informácií. Intelektuálne vlastníctvo. 
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Manažment – informačných systémov 
a počítačové siete 
 

 
1. Popíšte všeobecnú štruktúru vývoja informačných systémov a rozoberte činnosti, ktoré musí MIS profesionál vykonávať počas každej fázy 

vývoja. Funkcie MIS. 

2. Informácie a kontrolné systémy v organizácii. Informácie v organizácii: 
Vývoj MIS, dizajn.  Proces kontroly, typy kontroly, zameranie kontroly. Implementácia MIS. Informačný systém vnútropodnikového 
manažmentu výroby: 
tvorba informačného zabezpečenia vnútropodnikového manažmentu výroby 
údajová informačná základňa na riadenie výroby 

 
3. Computer Assisted System Design tools (CASE) . Informačný systém vnútropodnikového manažmentu výroby: tvorba informačného 

zabezpečenia vnútropodnikového manažmentu výroby, údajová informačná základňa na riadenie výroby 
 
4. Systems engineering  Systémové inžinierstvo. Softwarové inžinierstvo. Štruktúrovaný prístup 

5. „How Information provides competitive advantage?“ 

6. Project Management – Microsoft Project,  

7. Siete. Manažment sietí. Komunikačné protokoly. Telekomunikácie, ISDN, ADSL,… 

8. Databázy, databázové systémy. Relačné databázy, Access 

9. Podnikové komunikačné systémy. 

10. Využitie výpočtovej techniky v riadení výroby. Automatizácia výroby. 

11. Internet, intranet , extranet, podnikové informačné systémy, informačné technológie. 

12. Elektronický obchod, elektronický marketing, push a pull technológie, reklama na internete, intelektuálne vlastníctvo. 

13. Ochrana informácií, 

14. Čo je Java? Čo je Java Virtuálny Stroj? Ako tento Java Virtuálny stroj pracuje? Prečo je Java dôležitá?  

15. Expertné systémy. Domény aplikácií pre expertné systémy. Datamining. Systémy na podporu rozhodovania. Umelá inteligencia.  

16. ISO OSI referenčný model –základný popis referenčného modelu, stručná charakteristika jednotlivých vrstiev.  

17. Prepájanie LAN sietí. Zariadenia na fyzickej dátovej úrovni a sieťovej vrstve, stručný popis, základné rozdiely. Protokol TCP/IP, základné 
parametre, význam a použitie protokolu. Služby DNS a HTTP.  
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1 Organizačné správanie a manažment. Význam a úloha poznatkov z organizačného 
správania v manažérskej práci. Organizačné správanie a globalizácia ekonomiky. 
Úloha manažéra v procese globalizácie. 
 
Organizačné spr. je štúdia ludskeho spravania v  podm.org., interakcia ľudskeho spravania a organizacie a organizacia ako taka. 
Vyvoj: 
- vedecky management:Taylor 
- teoria klasickej organiz.: H.Fayol, M.Weber (pravidla a procedury, jasna delba prace, hirarchia autority, technicka odbornost, rozdelenie vlastnictva, 
prava a vlastnosti pozicie, dokumentacia) 
Vznik organiz.spravania: 

- Munsterberg: vyznam psychologie pri urcovani motivacie a najimani pracovnikov (zac.20 stror) praca Psychology and Industrial 
Efficiency (1913) 

- Hawthorne studies(27 az 32) E.Mayo, F.Roethlisberger, W.Dickson : ludsky element na pracovisku je podstatne dolezitejsi ako sa 
dovtedy predpokladalo 

- Hnutie Ludske vztahy: spokojnost zamestnancov je klucovy element pre ich cinnost. Zakladne predpoklady: ludia reaguju na soc. prostr. 
a motivacia zavisi viac na socialnych potrebach ako na ekonom.potr. a ze spokojni zamestnanci pracuju viac ako nespokojni. 
McGregor:Human Side of Enterprise : manageri maju 2 pohlady na zamest: Theory X a Y 
A.Maslow (1943) 

OB zacalo sa objavovat ako vyspele odvetvie vedy v neskorych 50tych a zaciatku 60tych. 
Sucasne OB ma interdiscip.zameranie vyuzivajuce poznatky z odvetvi ako sociologia ( soc.sys. ako rodina, org.); antropologia ( inter. 

medzi ludmi), polit.vedy ( ziskavanie moci, polit. spravanie, rozhod., konflikt), ekonomia( trh prace), inzinieri( tok prace), psychologia (clovek). 
OB popisuje spravanie ludi alebo vztahy medzi viacerymi premennymi, nesnazi sa ho predpovedat. Dovodom je nevyzrelost odvetvia, komplex. 
odvetvia, nedostsatok jasnych definicii a popisov. 

Zakladne koncepty OB: 5 zakl.kategorii: indiv. procesy, interpers.procesy, vylepsovanie indiv.a interpers.procesov, organiz.procesy a 
charakter, integracia indiv. skup. a organiz. 

Vyznam OB: ludia ziju v spolocenstvach a organizaciach, potreba pochopit ostatnych a seba v zivote ako aj v pracovnom procese 
Perspektivy OB: 
- systemovy pristup : organiz. je set previazanych lementov fungujucich ako celok, organiz. vyuzivaju 4 vstupy: material, ludi, financie a 

informacie  
- pristup podmieneny : vo vacsine org. situacie a vysledky su zavysle na a ovplyvnovane inymi premennymi ( Kast, Rosenzweig) 
- interakcionalizmus ( Terborg, Schneider, Reichers) navrhuje, ze indiv. a situacie interact kontinualne tak, ze podmienuju ludske 

spravanie. Ludske sprav. je vysledkom kontinualnej a viacsmernej interakcie medzi charakteristikami osoby a situacie ( vysvetluje ako ludia vyberaju, 
vysvetluju a menia rozne situacie). 
 
OB a manager OB nieje org. funkcia alebo cast org., org. je nahlad, ktory mozu pouzit vsetci ak chcu vykonavat pracu efektivnejsie; manageri mozu 
pouzivat org. spravanie ak chci lepsie pochopit sami seba, podriadenych, kolegov a nadriadenych 
Managerske funkcie 
 - planovanie: urcenie ziadanej pozicie org. v buducnosti a najlepsich sposobov ako sa tam dostat 
 - organizovanie: proces navrhu jobov, ich zoskup do odd., urcenie autority medzi jobmi a odd. 
 - vedenie : proces ako dat ludi v organizacia dokopy tak aby pracovali na cieloch org. 
 - kontrola: monitoring a oprava cinnosti ludi a org. tak aby smerovali za svojimi cielmi 
Mng. role: Minzberg ( The Manager's job: Folklore and Fact, 1975) 
Interpersonalne: figurehead, leader, liaison 
Informacne: monitor, disseminator, spokesperson 
Rozhodovanie: enterpreneur, disturbance handler, resource allocator, negotiator 
59% casu schodzky, 22% za stolom, 10% neplanovane schodzky, 6% telefon, 3% so zamestnancami -> potreba OB. 
3 perspektivy OB : ludia ako org, ludia ako zdroj a ludia ako ludia. Org. su ludia a bez ludi niet org.  
Meniace sa OB:  

Manageri:Demografia : vek, pohlavie, etnikum; Pracovne prostredie: sukromie prac., prava prac., odchod z odborov,  
Organizacia:  produktivita, kvalita, riadenie technologii, monitoring etiky a soc.zodpovednosti 
Globalizacia: hodnoty, symboly a beliefs sa vyrazne odlisuju v roznych kulturach co ovplyvnuje org.procesy na roznej urovni. 

Medzikulturalne rozdiely a podobnosti: kulturne a narodne hranice nebyvaju vzdy totozne. 
Vyskum Adler, Doktor, Redding (From the Atlantic to the Pacific Century) 
- spravanie v organiz.podm. sa meni v roznych kulturach 
- kultura je jednym z hlavnych faktorov sposob. var. v spravani 
- napriek roznym org.vlastnostiam (motiv, pristup) org. (stru, technologia) sa cim dalej tym viac podobne 
- rovnaki mng. sa spravaju odlisne v roznych kulturach 
- kultur. roznorodost moze byt zdrojom pre synergiu pri dosahovanie efektivnosti 

Indiv. sprav. v medzinar.kontexte (Hofstede, Culture's Consequence: Int. Diff. in Work Related values,1980)  
- individ.(USA, GB, Ned) vs. kolektivizmus (Kolumbia,Mex, Jap, Grecko) 
- poslusnost(Spa, Fra, Jap, Mex) vs. akceptacia pri suhlase s nadriadenym (USA, Rak, Dan, Ger) 
- neistota ohladne buducnosti( USA, Dan, Can,Nor) vs. istota a predpovedatelnost( Isr, Rak, Jap, Ita) 
- kultura preferuje muskulinitu (Jap, Rak) vs. mierne muskulinne( USA) vs femininne (Nor, Swe, Dan, Fin) 

Motivacia sa meni vzhladom na kulturu ( Maslow, Herzberg) 
Medziludske procesy: team work, leadership, power and conflict, communic.(language, nonverbal, color, product) 
Vylepsovanie procesov: ocenovanie( USA:indiv.ocenenie, Jap:skupinove ocenenie), job design( Swe:team work, Jap:particip.pristup), performance 
eval., stress, rozhodovanie 
 

2 Manažment pracovníkov. Základné atribúty osobnosti, hodnoty, prístupy 
a postoje, percepčný proces. 
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Osobnostne rozdiely su charakteristiky, ktore odlisuju jedneho cloveka od druheho. Ludia su jedinecni a situacie tuto jedinecnost 
zvyraznuju.Osobnost je sada odlisitelnych vlastnosti a atributov osobnosti, ktore su vyuzitelne k charakterizovani ludi. Osobnost zohrava dolezitu 
uloho v tom ako pracovnik vnima prac.prostredie, ohodnocuje ho a reaguje nan. 

Struktura osobnosti: 3 prvky: podmienujuce faktory, fazy, vlastnosti 
- podm.faktory: zohravaju ulohu pri tvorbe osobnosti : biologicke(vzrast), socialne(rodicia, rodina, okolie), kulturne(kulturne znaky, 

hodnoty) a situacne(niektore vlastnosti sa odhalia alebo tvoria len v hranicnych situaciach) 
- fazy: fazy vyvoja cez ktore osoba pocas vyvoja prechadza: Freud( dependent, compulsive, oedipal, mature), Erikson (8stages, +social 

adaptivenes, crises when passing stages - applicable to org), Piaget(vedoma zlozka je rovnako dolezita ako zlozka nevedoma, podporene vyskumom). 
Osobnostny vyvoj teda nieje chaoticky, ale je predeterminovany a ovplyvnitelny 

- vlastnosti: Gordon Allport: kazdy ma spolocnu sadu osobnostnych vlastnosti, ale indiv. maju tiez unikatne vlastnosti- personalne 
dispozicie : socialne, politicke, religiozne a esteticke. 
R.Cattell: charakter.pomocou 2 specif. suborov/dimenzii vlastn.: povrchove vlast. ktore su pozorovatelne pomocou spravania (cestny, priatelsky) a 
zdrojove, ktore su ukryte ( dominantny, podozrievavy, vyspely). 

Model vyspely-nevyspely: model pre OB Chrisom Argyris. Specializuje sa len na ludi v podm.org. - z jeho vyskumu vyplyva ze existuje 
konflikt medzi org. ktore ocenuje nevyspele charakteristiky ludi oproti ich osobnostnemu rozvoju. 
 Vlastn. v priamom suvise s org. 
 - zdroj kontroly: presvedcenie, ci spravanie ludi ma priamy dopad na vysledky ich spravania; interny locus: clovek moze ovplyvnit svoj 
osud, externy locus: zivot je ovplyvneny stastim a nahodou. Dopad na org: internals v extr.pripadoch sa snazia ovplyvnit uplne vsetko, co je temer 
nemozne. lepsie je byt schopny sa prisposobit 
 - autoritatianstvo: nakolko osoba veri v to, ze moc a status je legitimnou castou organizacie. Ak je podriadeny vysoko autorit., skor 
akceptuju dozor, ktory ich riadi - najma bez toho, aby sa spytovali, ci je rozkaz spravny alebo nie. 
 - machiavelianstvo: tuzba ziskat moc a kontroku na spravanim druhych; vysoko mach. osoby su racionalne, neemotivne, schopne klamat a 
manulovat ostatnych aby dosiahli svoj ciel, malo mach. osoby su lojalne, ocenuju priatelstvo, nemanipuluju ludi. 
 - Ostatne 

osobna kontrola (self monitoring) - napodobovanie a sledovanie spravania druhych vs. nekladenie dorazu na spravanie a nazor 
ostatnych pri roznych situaciach 

self-esteem (seba ucta) - osoba s vyssou sebauctou sa snazi najst zamestnanie, ktore poskytuje vysoky status, kym s malou 
sebauctou sa uspokoji so sucasnym stavom 

Typ A a B - pristup k stresu 
introvert vs. extrovert 
podstupovanie rizika 

pristupy a postoje:  
 - dispozicny pristup k postojom: stale pristupy k objektom konzistentnou cestou ako vysledok skusenosti. Postoje obsahuju tri 
komponenty: 
  - afekt: referuje k vedomo-neovplyvnitelnym pocitom voci objektu ( mam rad financie) 
  - uvedomenie/kognicia: osoba predpoklada ze ma o niecom vedomost, ktora moze ale nemusi byt pravdiva ( zalozene na 
vnimani reality a pravdy, mam rad financie, pretoze sa mi zda, ze je to veda zalozena na matematike a je dynamicka) 
  - zamer: zamyslane spravanie voci niecomu, ktore nemusi byt vzdy transformovane do realneho spravania (ak mame radi 
instruktora, chcem chodit aj na jeho dalsie prednasky)  
 - situacny pristup k postojom: nemenne postoje niesu potvrdene vyskumom, postoje sa vyvijaju (G. Salancik, J.Pfeffer) - postoje sa 
vyvijaju zo socialnej reality. Socialne prosredie podava informaciu o tom, co je dolezite a na zaklade toho si osoba tvori postoje k danej problematike 
( novy clen prac. timu bude roznymi sposobmi oboznameny so zakladnymi postojmi skupiny tak, aby zapadol) 
 - kognitivna dizonancia: uzkost z toho, ze 2 znalosti alebo percepcie su kontradiktoricke alebo odporujuce si. V org. ak sa osoba sprava v 
rozpore so svojim presvedcenim alebo postojom. Osoba sa snazi znizit dizonanciu a tenziu, ktoru sposobuje. 
 Postoje spojovane s pracou: Spokojnost vs. nespokojnost 
 - Organizacne faktory: plat, postup, samotna praca ,politika org., prac.podmienky 
 - Skupinove faktory: spolupraca a spolupracovnici, nadriadeny 
 - Osobne faktory: potreby a tuzby, aspiracie, ine vyhody ako napr. flexi cas 
 Dosledkom nespokojnosti: vysoky turnover a absencie; meria sa dotaznikom alebo critical incidents 
 Commitment (zviazanost, identifikacia s) a Involvement (ist za poziadavky organizacie z vlastnej vole) su spojene s absenciou a 
obratkovostou 
 Pri vyskume je potrebne davat do suvisu vseobecne vlastnosti so vseobecnymi sposobmi spravania a naopak. 
 Implikacia pre managera je ze si musi byt vedomy indiv. rozdielov medzi zamest. 

Percepcia je subor procesov, ktore pomahaju rozpoznat a interpretovat  info. z okolia. Percep.proces v org:  
- vlastn.objektu: kontrast, intenzita, pohyb, opakovanie a novost 
- vlast.pozorovatela: salience(dolezitost), disposition(sucasna nalada),postoj, sebapoznanie, osobnost 
- situacne procesy: selekcia(vyber podla dolezitosti pre jednotlivca),organizacia( usporiadanie vnemov do log.systemu), 

skatulkovanie(stereotyping), halo efekt(jedna vlastnost prebije ostatne), projekcia 
Atribucna teoria ludia pozoruju spravanie a prisudzuju mu priciny(Heider a Kelley). Najprv pozorujeme spravanie a potom ho hodnotime 

podla konsenzu(ini ludia reaguju rovnako v rovnakej situacii), zhoda (opatovne rovnaka reakcia osoby) a odstup(distinctivness, osoba reaguje 
obdobne v roznych situaciach). Podla toho moze byt spravanie tvorene interne alebo externe, pomocou coho ho vieme ovplyvnit.\ 

Percepcia a atribucia su dolezite najma z hladiska motivacie, prijimania a hodnotenia prac. 

3 Teórie motivácie. A ich uplatnenie. Proces učenia. Dizajn pracovísk. Prístupy 
k dizajnu pracovísk. 
 
Motivácia – je psychologický proces ktorý spôsobuje vznik individuálnych dobrovoľných aktivít človeka ktoré smerujú k určitému cieľu. 
 
1) Obsahové teórie motivácie 
Maslowova teória motivácie : teória založená na myšlienke, že ak je uspokojená určitá skupina potrieb prestáva pôsobiť ako stimul.  
- fyziologické potreby, potreby istoty a bezpečia, potreby  
  priateľstva a spoločenského prijatia, potreba vážnosti, potreba  
  sebarealizácie 
 
Herzbergov motivačno hygienický prístup – je založená na dvoch skupinách faktorov. Prvá udržiavacia obsahuje faktory, ktoré na človeka nepôsobia 
ako stimuly, no ak nie sú uspokojené môžu spôsobiť nespokojnosť. Sú to napr. omdmeňovanie, pracovné postavenie, životný štýl. Druhá skupina 
faktorov môže pôsobiť ako stimul – uznanie, povýšenie. 
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McClellandova teória potrieb – tri typy motivačných potrieb 
- potreba moci 
- potreba obľúbenosti 
- potreba úspechu 
 
2) Procesné teórie motivácie 
Vroomova teória očakávania 
Ľudia sú motivovaný urobiť niečo pre dosiahnutie cieľa ak veria v jeho hodnotu a môžu sa presvedčiť že to čo robia im pomáha ciele dosiahnuť. 
 
Adamsova teória porovnania – ekvity 
- vzťahuje sa k subjektívnemu úsudku jednotlivca o tom či v porovnaní s ostatnými pracovníkmi dostal odmenu úmernú vstupom 
 
Skinnerova teória zosilnenia 
- vychádza z úvahy že jednotlivca je možné motivovať  dokonalým pracovným prostredím a chválením jeho výkonnosti 
- dôležitosť spätnej väzby 
 
Učenie 
Učenie a motivácia spolu súvisia vo viacerých veciach. Rozsah v ktorom cenené odmeny nesledujú po vysokom výkone nám ovplyvní 
zamestnancovu usilovnosť. To znamená že zamestnanci by mali rozpoznať že určité správanie prináša určité výsledky. 
Učenie je hlavným cieľom školenia. Veľa organizácii venuje veľa prostriedkov na školenia a rozvoj pracovníkov, aby rozšírili ich zručnosti 
a schopnosti. 
 
Učenie – permanentná zmena v správaní na základe priamej alebo nepriamej skúsenosti. 
Priame učenie – je zámerné npr. absolvovanie kurzu 
Nepriame u. – po prežitej skúsenosti napr. keď nám dá niekto  
              príučku  
 
Dizajn pracovísk – job design - zhromažďuje informácie o – 
- pracovných operáciách 
- pracovných úlohách 
- pracovnom procese 
 
- je to plánovanie a špecifikácia pracovných úloh a pracovného  
  prostredia v ktorých môžu byť zamestnanci úspešný 
 
Úlohou manažéra je zabezpečiť aby práca motivovala. 
4 stratégie : 
- zľahčenie, zjednodušenie práce – štandardná pracovná procedúra 

nevyžaduje vysoké schopnosti ani tréning, ale na druhej strane chýba motivácia pretože väčšinou ide o neatraktívnu prácu 
- rozšírenie práce – pridanie práce ktorú robia iní – zmena je v tom že sa robí práca ktorá je odlišná 
- rotácia – hodinovo, denne, týždenne – striedanie operácii na rôznych úsekoch – rastie motivácia a schopnosti ale na druhej strane možnosť 

preťaženia 
- obohatenie práce – napríklad prevedenie niektorých prác z nadriadeného na podriadeného – rastie zodpovednosť ale je tu možnosť získania 

nových poznatkov 
Zamestnanci by chceli pracovať v príjemnom prostredí a byť slobodní v rozhodovaní. 
 
 
Motivacia - subor sil, ktore vedu ludi k tomu aby sa spravali urcitym sposobom. Motivacia v zavislosti od schopnosti a prostred. determinuje vykon. 
Perf=f(Motiv,Abil,Envir). Proces: neuspokojena potreba - vyber spravania k uspokojeniu potreby - vykonanie spravania - feedback. . Teorie: 
- historicky pristup 

- hedonimus: ludia vyhladavaju potesenie a komfort a vyhybaju sa bolesti a nepohodliu (nezahrna instinktivne spravanie a nevedomu 
motivaciu) 

- vedecky pristup: motivacia je zalozena na ekonomickych ziskoch(plat) 
- human relations: priaznivy pristup a postoj zamestnancov vyusti do motivacie pracovat 

- teorie potrieb: predpokl. za neuspokojena potreba sposobuje spravanie 
 - Maslowova hierarchia potrieb: 1940: potreby nedostatku(deficiency), kt.musia byt uspokojene: fyziologicka, ochrana, socialna; potreby 
rastu: sebaucta(vlastny image a respektovany ostatnymi), sebaaktualizacia - potreby niesu stabilne a nie vzdy su pritomne vsetky vymenovane 
maslowom 
 - Murrayove manifest potreby 1938 su rozne zakladne ludske potreby: rozne skupiny potrieb formuju spravanie. potreby niesu usporiadane 
do poradia, potreba ma 2 charakter: intenzitu a smerovanie. K prebudeniu potreby je potrebna spravna situacia. Potreby: achievement, authonomy, 
agression, exhibition, power, order, understanding. 
 - Alderfer ERG teoria je rozsirenim maslowovej teorie: tri zakl.kategorie potrieb E-existence, R - relatedness, G - growth needs. Ludia 
mozu uspokojovat viac potr.naraz. Proces uspokojenie-postup a neuspokojenie-navrat k predchadzajucej skupine potrieb. 

- Herzbergova dvojfakt.teoria 1959: identifikuje motivacne faktory, kt. ovplyvnuju spokojnost a hygienicke fakt., kt. podm. nespokojnost. 
Spokojnost je ovplyvnena inymi faktormi ako nespokojnost, takze pri nespokojnosti kvoli nizkemu platu sa nemusi dostat zvysenim k spokojnosti, ku 
ktorej potrebujeme achievement. Clovek moze byt naraz spokojny a nie spokojny, nespokojny a nie nespokojny. Motivation factors:su vlastné praci 
samotnej: achievement, uznanie, samotna praca, zodpoved., postup a rast 
 Hygiene fact.: extrinsic to work: dozor, prac.podmienky, medzilud.vztahy, plat a istota, org.smernice. Pouzitie: najprv sa vysporiadat s 
hygienic a potom motivovat motiv.f.; herzberg navrhuje job enrichment. Popularne medzi praktikmi, vyskum nepotvrdil (viazane na jednu metodu 
vyskumu - content analysis, teoria vytvorena len na uctovnikoch a inzinieroch, presun faktorov z jednej sfery do druhej, zavisi od veku a or.stupna). 
- ostatne dolezite potreby:  

- potreba dosiahnutia ciela(achievemement) McClelland - potreba dosiahnut ciel alebo splnit ulohu efektivnejsie ako v minulosti. Ludia s 
vysokou potrebou ach. si stanovuju stredne tazke ciele, podstupuje stredne velke riziko, chcu okamzitu spatnu vazbu a preberaju osobnu 
zodpovednost. Nedostavaju sa na najvyssie pozicie, pretoze nevedia delegovat a prijimat riskantnejsie rozhodnutia bez okamzitej spatnej vazby. 

- potreba uznania (affiliation): potreba ludskej spolocnosti: ludia s vysokou potrebou vyzaduju suhlas ostatnych a zalezi im na mienke 
ostatnych, najma tych s kt. sa identifikuju a kt. priatelstvo chcu (ucitelia, predajcovia) 

- potreba moci (power): potr.kontroly na zdrojmi vo vlastnom okoli 
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- zlozitejsie teorie motivacie: predch. teorie sa zaoberali otazkou, co motivuje spravanie, zlozitejsie teorie sa zaoberaju ako motivacne spravanie 
nastane pri uspokojovani potrieb. 
 - rovnostarska teoria (equity theory):J.Adams: ludia tuzia vnimat rovnost a nerovnost, chcu aby bolo s nimi jednane spravodlivo vo vztahu 
k inym. Percepcia rovnosti je zalozena na porovnavani, co jednotlivec dava a dostava od organizacie a aky je tento pomer v porovnani s ostatnymi. Pri 
rovnosti sa snazime o zachovanie status quo, pri nerovnosti vznika motivacia k roznym druhom spravania: znizenie inputu, zvysenie outputu, zmena 
vnimania seba, zmena vnimania druhych, zmena objektu porovnavania, opustenie situacie. Aplikacia ma najma vplyv na system odmenovania. Kazdy 
by mal chapat za co je ocenovany, ludia sa spravaju na zaklade svojho vnimania reality. 
 - teoria ocakavania (expectancy theory):Vroom:1964: ludia su motivovani tym, ako velmi nieco chcu a aka je pravdepodobnost ze to 
dostanu. Ocakavanie Usilie-cinnost vyjadruje, ci osoba veri ze usilie bude viest k zlepseniu cinnosti. Ocakavanie Cinnost-vysledok je, ze cinnost 
vedie k zelanemu vysledku, valencia je priaznivost vysledku. Ak ma dojst k motivacii, musia byt obe ocakavania nad nulou a suma vsetkych valencii 
je pozitivna. 
 Porter-Lawlerove rozsirenie: vysoka performance spojena s adekvatnymi oceneniami(rewards) moze viest k zvysenej spokojnosti vs. 
povodnemu: spokojnost vedie k cinnosti. Vyskum je problematicky kvoli komplexnosti teorie, nie vzdy si ludia kvantifikuju vsetky aspekty, pri 
vybere spravania 

OB modifikacia: vyuzitie reinforcement a ucenie pre org. 
Dosledok motivacie:produktivita, cinnost al.vykon, absencia a utek pracovnikov. 
 
 Ucenie je relativne permanentna zmena spravania alebo potencialneho spravania zalozena na priamej alebo nepriamej skusenosti(vicarious 
learning) 
 - tradicny pristup: Pavlovov podmieneny a nepodmieneny reflex (klasicke podmienovanie). Jednoducha forma ucenia, ktora spaja 
podmienenu odpoved s nepodmienenym stimulom. Prilis jednoduche pre predpoved ludskeho spravania. 
 - sucasny pohlad: ucenie ako kognitivny proces, ktory zahrna vedome a aktivne spravanie. Proces: prior learning( predchadzajuca 
skusenost) - beh.choice(vyber alternativ) - perceived consequences (pozorovanie odozvy a nasledkov) - feedback. 

Sucasny pohlad: reinforcement( posilnovanie, Skinner) alebo operant condit.- spravanie je funkciou svojich dosledkov, pozitivne 
dosledky sposobuju opakovanie spravania. 4 zakl.typy: pozitivne pos.(pozit.odozva po spravani), vyhybanie(vyhnutie sa negativnej odozve pri 
spravnom spravani),  vynechanie(eliminuje sa odmena po nespravnom spravani) a potrestanie(potrestanie po spravani) 

- casovanie posilnovania: kontinualne (ocenenie za kazdym spravanim), fixny interval, variabilny interval, fixny pomer: po stanovenom 
pocte spravani odmena, variabil.pomer 

- ucenie v organizacii: rozlisenie stimulu v roznych situaciach, rozlisenie rozdielov medzi roznymi stimulmi, vicarious learning: ucenie sa 
na skusenostiach inych, potrestanie: ak je organizovane a stanovene v org - disciplina; ake ma byt a ako casto? 

 
Job design sa vyvijal k vyssej specializacii a spat. 
- specializacia: zvysovanie efektivnosti, nuda a monotonnost, vedecky management 
- rotacia: systematicky pohyb prac. z jednej prace do druhej aby sa minimaliz. nuda a monotonnost 
- zvacsovanie: prac. vykonava viac uloh 
- obohacovanie: viac uloh na vykonavanie a viac kontroly nad sposobom ich vykonavania, Herzberg, obohatenie: zodpovednost, zmysel, 

spatna vazba, nasadenie, kontrola zdrojov, osobny rast a rozvoj 
- pristup vlastnosti prac.miesta(job characterist.app):Oldham, Hackman: motivacne aspekty prace:1976; dolezite psychological states 

prace: prezita zmysluplnost prace, zodpovednost za konecny produkt a znalost celkovych vysledkov. 5 zakladnych dimenzii prace: skill variety, task 
identity(dokoncenie celku), task significance(dolezitost prace vzhladom na ostatnych), autonomy, feedback. Testovanie pomocou 
JobDiagnosticSurvey (JDS), kt.poskytuje MotivatingPotentialScore (MPS). Kolektivna praca - autonomne work groups a teams. 

-social info processing model: indiv.potreby, vnimanie uloh a reakcie su socialnou realitou. 
- perspektivy: komprimovany prac.tyzden (menej ako 5 dni v praci), flexi worktime, job sharing, automatizacia a robotizacia, 

flexipracovnici vykonavajuci rozne prace 

4 Manažment skupín v organizácii, tímy a tímová práca. Výhody a potencionálne 
nevýhody tímovej práce. 
 
Pod pojmom tím sa v organizácii rozumie skupina pracovníkov, ktorí sa spoločne podieľajú na výrobe výrobkov, resp. zabezpečovaní služieb, pričom 
každý jeho člen zodpovedá za výsledky činnosti tímu ako celku. 
Skupinu pracovníkov môžeme považovať za tím v takom prípade, keď sú splnené nasledujúce predpoklady: 
 
a) Je stanovený ciel, ktorý tím pracovníkov má dosiahnuť  spoločným úsilím. 
b) Členovia tímu navzájom zodpovedajú za splnenie cieľa napriek tomu, že miera zodpovednosti za jeho splnenie nie je špecifikovaná na 

jednotlivých členov, ale na tím ako celok. 
c) Členovia tímu sú pri dosahovaní cieľa vzájomne závislí. To znamená, že dosiahnutie cieľa ovplyvňuje aj vzájomná interakcia medzi členmi 

tímu. 
d) Vzhľadom na vzájomnú zodpovednosť za dosiahnutie cieľa integrácia činnosti medzi členmi tímu sa považuje za individuálnu zodpovednosť 

každého jeho člena.  
 
V súčasných organizáciách existujú rôzne druhy tímov, ktoré možno klasifikovať podľa viacerých hľadísk. Za hlavné hľadiská členenia tímov 

možno považovať: účel, veľkosť, vzťah k formálnej organizačnej štruktúre, časový horizont fungovania tímu a podobne. 
        

Tímy sa v organizáciách vytvárali z viacerých dôvodov. Hlavné dôvody tímovej organizácie práce na úseku výroby spočívali v snahe zvyšovať 
produktivitu práce a kvalitu výrobkov a súčasne znižovať náklady. Ďalším dôvodom bolo presvedčenie, že tímovou organizáciou práce sa podarí 
zdokonaliť technologickú stránku výrobného procesu. 
 
Existuje veľa dôvodov na základe ktorých môžeme tímovú organizáciu považovať za trend vývoja organizačných štruktúr k novému modelu 
organizácie. Za hlavné dôvody možno považovať : kvalitu, flexibilitu, koordináciu, spokojnosť pracovníkov a ich rozvoj, znižovanie nákladov, 
zvyšovanie produktivity a efektívnosti  
 
Výhody  tímovej organizácie : 
- jej uplatnením sa vytvára väčší priestor na zdokonaľovanie  

pracovných metód a postupov 
- umožňuje zvyšovanie kvality výrobkov a služieb 
- typickým prejavom jej vhodného uplatnenia je zvyšovanie produktivity práce 
- znižujú sa požiadavky na počty pomocného personálu 
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- zvyšuje sa efektívnosť manažérskej práce, pretože nie je potrebné individuálne vedenie každého pracovníka 
- zvyšuje sa efektívnosť procesu rozhodovania, lebo je k dispozícií viac informácii o probléme, keďže sa uplatňuje tímový prístup k rozhodovaniu 
- znižuje sa možnosť vzniku šumu v komunikačnom procese, ktorý je častým sprievodným javom komunikácie medzi útvarmi 
- znižuje sa možnosť vzniku bielych miest v organizačnej štruktúre, lebo tím pokrýva proces ako celok 
- znižuje sa možnosť prekrývania právomoci a zodpovednosti, čo je pomerne častý jav v klasickej funkcionálnej organizačnej štruktúre 
  
Keďže zmeny sú zásahom do stereotypu človeka, jeho prirodzenou reakciou je odpor voči nim. Preto pri formovaní tímovej organizácie treba 
očakávať odpor tak zo strany manažérov, ako aj ostatných pracovníkov.  
 
Ďalšie príčiny vzniku odporu voči zmenám môžu byt napríklad nasledujúce: 
 
1,Každý pracovník organizácie má vlastnú, zvyčajne celkom jasnú predstavu o svojej kariére v organizácii. Najčastejšie je to pozícia vrcholového 
manažéra. Predstava o kariére je však viazaná na existujúci stav. Vznikom tímovej organizácie táto predstava často nadobúda značne neurčitú 
podobu. 
2, Tímová organizačná štruktúra znižuje počet stupňov manažmentu v organizácii. V dôsledku toho sa znižuje počet manažérov predovšetkým na 
strednom stupni manažmentu. Túto skutočnosť možno považovať za celkom dostatočný a logický dôvod na odpor voči zmene zo strany manažérov 
na strednom stupni manažmentu. Ide o to, že rozdelením, resp. delegovaním právomoci na tím manažéri strácajú nielen svoju pozíciu v organizačnej 
štruktúre a s ňou spojenú právomoc a zodpovednosť, ale aj pocit kontroly nad podriadenými pracovníkmi. 
3, Odpor pracovníkov voči tímovej organizačnej štruktúre môžu ovplyvniť aj ich negatívne skúsenosti s touto formou organizácie. Tento poznatok sa 
vzťahuje najmä na tie naše organizácie, v ktorých sa v minulosti uskutočnili neúspešné pokusy o kolektívne formy organizácie práce. 
4,  Tímová organizácia je spojená s požiadavkou viacprofesnosti. Viacprofesnosť si vyžaduje ďalšie štúdium, tréning a nadobúdanie nových 
skúseností. Táto požiadavka spôsobuje veľké problémy najmä u tých pracovníkov, ktorých štúdium bolí. 
 

- skupina su dvaja a viaceri ludia, ktori su v interakcii medzi sebou tak, ze sa ovplyvnuju navzajom. 
- skupiny sa rozdeluju na :  
formalne ,kt su vytvorene org. aby vykonavali svoju pracu a su sucastou org. struktury 
 - command group: relativne stala skup. s vykazovacimi (reporting) povinnostami, staly pracovny tim 
 - ulohova (task) skup., kt. je skor nestala a sluzi k dosiahnutiu urciteho ucelu 
neformalne su ustanovene svojimi clenmi 
 - priatelska : relat stala zalozena na prinose zo soc.interakcie 
 - zaujmova : docasna zalozena na spolocnej aktivite alebo zaujme 

Dovodom tvorby skup. je moznost uspokojit urc.potrebu; vnutorne a vonkajsie zdroje uspokojenia potreby: 
 - vnutorne: medziludska interakcia, aktivity skupiny, ciele, socialna identif., prislusnost(affiliation) 
 - externe : medziludska interakcia s ludmi mimo skup. vdaka prislusnosti k skup., ciele mimo skup. 
Formovanie skupiny:  
 - vseobecna akceptacia: clenovia rozsiruju o sebe info a spoznavaju sa 
 - komunik. a rozhod.: cl. su otvorenejsi ohladne svojich pocitov, urcuju sa ciele a role 
 - motiv. a produktivita: cl. si pomahaju, kooperuju, a pracuju na splneni ulohy 
 - kontrola a org.: cl. spolupracuju a su adaptivni, flexi a napravaju sa vo svojom konani, najefektivnejsia faza 
Fakt.ovplyv fungovanie skup.: 
 - zlozenie: roznorodost cl. skupiny vo fakt. dolezitych pre pracu skupiny (homogenne[ jednoduche, opakujuce sa ulohy, rychlost, 
kooperacia] vs. heterogenne skup[ komplex, kolektivne ulohy, nezalezi na rychlosti, kreativita]) 
 - velkost: pocet clenov a mnozstv.zdrojov pre skup.; pri tvorbe napadov sa pocet zvysuje s mnoz.clenov, ale miera rastu klesa, velke 
skupiny su formalnejsie v komunikacii a praci, zvysuje sa absencia, nakolko vela ludi sa snazi participovat, rozpad na podskup., male skup. sa lahsie 
dohodnu, volny tok info, casta interakcia 
 - normy: standardy voci kt. je posudzovana adekv.spravania; ocakavane spravanie; pomahaju prezit, zjednodusuju spravanie a interakt., 
zabranuju poskodzovaniu, vyjadruju hlavne hodnoty. 
 - sudrznost: motivacia zostat v skupine; zvysovanie: homogen, zrela, mensia, komunikativ., jasne ciele(konkut. alebo vonkajsia hrozba), 
uspech -> dosahovanie cielov, spokojnost cl., vyssia kvalita a kvantita interakcii, groupthink; pri vysokej kohezii moze poklesnut produktivita ak sa 
ciele skup. nezhoduju s org.cielmi. 
Role v org.: postava, kt. osoba zastava v skup., proces v skupine: ocakavana rola - vyslana rola - vnimanie role - hrana rola - sulad vs. nesulad; 
problemy: 
 - nejasnost role: nejasne definovana rola, zodpovednosti a ocakavania 
 - konflikt roli: spravy ohladne role si odporuju; intrarole conflict: rozdielne spravy o jednej roli; interrole conflict: nesulad medzi rolami; 
intrasender conf.: vysielatel info vysiela rozdielne spravy prijemcovi; person-role confl.: nesulad medzi osobou a jej ulohou 
Riadenie skup. v org.: pohlad na vsetky aspekty skupiny, zmena z formalnej na neformalnu, zmena faktorov ovplyv skup,... 
 
Medziskup. spravanie: zavisi na dolezitosti problemov pre skup. a kompatibilite cielov. Kompat. cielov je miera, kt.ciele viac ako jednej skup. mozu 
byt dosiahnute v rovnakom case. 
Druhu spravania: 

- vyhybanie nastava ak ciele skup. su nekomp. a interakcia je nedolezita pre dosiahnutie cielov.( agentury sa ignoruju) 
- prisposobenie: ak su ciele kompatib. ale komunik. nepodstatna pre ich dosiahnutie 
- konkurencia: ciele su nekompatib. a interak. je dolezita pre ich dosiahnutie 
- kolaboracia: ciele su kompatib. a interakcia je dolezita(zakaznici a dodavatelia) 
- kompromis: interakcia aj ciele su stredne kompatibil a dolezite (odbory a mng) 

Faktory ovplyv.povahu medziskup.spravania: 
  - umiestnenie: fyzicke 
 - zdroje: spolocne? je ich dostatok? 
 - previazanost casu a cielov 
 - nejasnost ulohy: nejasnosti ohladne dalsich krokov a buducnosti 
 - previazanost uloh: aktivity skupin ich nutia k spolupraci  
  pooled interdep.(hromadna zavislost): skup. su nezavisle ale vysledky ich prace vytvaraju celok 
  sequential interdep.: vystup jednej skup. je vstupom druhej 
  reciprocal intedep.: vstupy a vystupy sa presuvaju od jednej skup. k druhej a spat. 
Riadenie medziskup.spravania : zmena umiestnenia, zdrojov, strat.orient. na ciele(problem: ciele skup.prevazuju nad cielmi org, nadriadeny ciel), 
strategie cez ludi a skup.,organiz.strategie (linking role: osoba spaja viac skupin, rules and procs, kedy maju skup. spolupracovat; task forces: 
vytvorenie skupiny analyz. spec.problem alebo koordin. usilie; member exch., decoupling: oddelenie skupin, kt. normalne spolupracuju aby doslo k 
zmene spravania) 
 

  8 



5 Manažment organizácii, základné atribúty organizácii. Organizačný dizajn. 
Prístupy k organizačnému dizajnu, princípy tvorby a typy klasických organizačných 
štruktúr. Výhody a nevýhody klasických, mechanistických organizačných štruktúr. 
 
Pri charakteristike typických znakov súčasného modelu organizácie využijeme prístup z hľadiska organizačného dizajnu. To znamená, že v tomto 
texte pod pojmom model organizácie rozumieme organizačnú štruktúru. 
 
Pri organizačnom dizajne v súčasnosti sa uplatňujú dva základné koncepty. Sú to: 
- mechanistické organizačné štruktúry  
- organické organizačné štruktúry 
 
Do skupiny ktorú označujeme ako mechanistické organizačné štruktúry  sa zaraďujú klasické pyramídové organizačné štruktúry divizionálneho a 
funkcionálneho typu. 
Do skupiny organických organizačných štruktúr sa zaraďujú také organizačné štruktúry, ako sú maticová, sieťová, jednoduchá, resp. aj iné, napr. task 
- force organizačná štruktúra a podobne. 
Organický koncept organizačných štruktúr sa začal v praxi uplatňovať omnoho neskôr ako mechanistický. Pravdepodobne aj to je dôvod, prečo sa v 
praxi zväčša stretávame s mechanistickými organizačnými štruktúrami. Na základe tejto skutočnosti možno vytvoriť záver, že mechanistické 
organizačné štruktúry sú typickým reprezentantom organizačnej štruktúry súčasných organizácií. V procese vývoja poznatkov o manažmente od 
klasickej teórie až po súčasnosť sa obidva modely čiastočne modifikovali.  
 
Na základe toho možno povedať, že pre klasické mechanistické organizačné štruktúry, ktoré sa uplatňujú v súčasných organizáciách, sú typické 
nasledujúce spoločné znaky: 
 
a, pri ich tvorbe sa vychádza z deľby práce a špecializácie 
b, pracoviská sa zoskupujú do väčších celkov - útvarov 
c, existuje formálna hierarchia 
d, uplatňujú sa formálne predpisy 
e, využíva sa štandardizovaný systém personálneho manažmentu  
 
 
Deľba práce a jej špecializácia predstavujú dva základné princípy mechanistického konceptu, ktoré sa uplatňujú pri dizajne pracovísk. Na základe 
toho sa vymedzuje rozsah činností, právomoci a zodpovednosti na príslušnom pracovisku. Na základe uplatnenia princípov sa stanovujú aj 
požiadavky na kvalifikáciu pracovníka ktorý má vykonávať činnosti na príslušnom pracovisku. Pracoviská sa zlučujú do útvarov, pričom sa 
zohľadňuje príbuznosť činností a ich nadväznosť. Na základe toho sa vytvárajú jednotlivé útvary, ktoré majú takisto stanovený rozsah činností 
právomoci,  zodpovednosti vzťahovaných na vedúceho príslušného útvaru. 
Jednotlivé útvary sú usporiadané v závislosti od deľby práce rozhodovacej právomoci. Na základe toho vzniká hierarchicky usporiadaná organizačná 
štruktúra so vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti. Deľbou rozhodovacej právomoci je súčasne špecifikovaná a limitovaná legitímna moc manažéra 
v závislosti od jeho postavenia na príslušnom stupni v hierarchii.  
Typickým príkladom je náčrt organizačnej štruktúry, organizačný poriadok, opisy pracovnej činnosti - pracovné náplne a podobne. Existenciu týchto 
predpisov v písomnej forme v mnohých prípadoch vyžaduje platná legislatíva. 
Je možné identifikovať aj niektoré ďalšie spoločné charakteristiky, ktorými sa vyznačujú súčasné organizácie. Ich uplatnenie v rôznych organizáciách 
je diferencované. Uvedené spoločné znaky možno považovať za typické. Na základe toho možno špecifikovať výhody a nevýhody mechanistického 
modelu organizácie. 
 
Za hlavné relatívne výhody mechanistického modelu organizácie možno považovať nasledujúce skutočnosti: 
 
A, Uplatnením noriem a predpisov sú určené podmienky na-splnenie cieľov organizácie. Na základe toho možno relatívne spoľahlivo kontrolovať 
priebeh procesov, a tým vlastne determinovať dosiahnutie stanovených cieľov. 
B, V mechanistických organizačných štruktúrach sa uplatňuje princíp, neosobných vzťahov. Manažér rozhoduje na základe faktov a nie sympatií. 
C, Špecializácia pracovísk umožňuje zvyšovať profesionálnu spôsobilosť odbornosť v rámci vymedzeného okruhu špecializovaných činností. 
D, Delba rozhodovacej právomoci jednoznačne vymedzuje právomoci a zodpovednosti manažérov na  jednotlivých stupňoch. Zjednodušuje sa tým 
kontrola. 
 
Na základe toho možno uviesť aj hlavné nevýhody mechanistických organizačných štruktúr. Za rozhodujúce možno považovať predovšetkým : 

A, limitované možnosti ďalšieho rozvoja organizácie v  dôsledku uplatňovania deľby práce a špecializácie  
B, neschopnosť flexibilnej reakcie na zmeny v prostredí, v ktorom organizácia funguje  

 
 
Organiz je skupina ludi pracujucich spolu na dosiahnuti spolocneho ciela; organiz.ciele su stupne pomocou kt. mng. smeruje k zmyslu org., org.cielmi 
org. usmernuje svoje aktivity svojich clenov.  
Org.struktura je system vztahov uloh, sprav a autority v kt. organiz. robi svoju pracu. Cielom org. stru je koordinovat a usporiadat cinnost prac. tak 
aby dosiahla org.ciele. Org.stru moze byt analyzovana z hladiska konfiguracie, funkcnych vlastnosti a zodpovednosti a autority. 
- konfiguracia : organizational chart: zobrazuje ludi, pozicie, podavanie sprav a formalnu komunikaciu. Konfig. je tvar org. a tvoria ju delba prace a 
sposoby koordinovania rozdelenych uloh.  

- Delba prace: ako je cinnost org. rozdelena do jednotlivych uloh vykonavanych roznymi ludmi. (vyhody, nevyhody).  
- Koordinacia rozdelenych uloh: departmentalization (pracovne skup) podla funkcie, procesu, produktu, zakaznika alebo 

geograf.                                                                                                                                                                                                                                               
- span of control: kolko ludi je pod mng., stihla vs.byrokrat. org. stru 
- administrative hierarchy : system posunu info a sprav z dola nahor 

- struktura a operacie: politika a pravidla obmedzujuce a riadiace spravanie 
- centralizacia: rozhodovaci proces je umiestneny navrchu (programmed decisions vs. nonprog.), participativny mng. 
- formalizacia: miera akou pravidla a proc. formuju pracu a aktivity zamestnancov (snaha predpovedat spravanie prac. v praci a 
ovplyvnit ho). explicitne pravidla su zahrnute v popise prace, manualoch ohladne politiky; implicitne prav. vznikaju samocinne 
skusenostou - "tak sa to robi u nas" 
mng. by mal posudzovat vynimky a dodrziavanie zasad flexi 

- povinnosti a autorita: 
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- povinnost: je zavazok konat a ocakavanie, ze cinnost vyusti do urciteho vysledku alebo cinu; delegovanie zodpovednosti z 
vrcholu nadol; 
- autorita: je moc, ktora bola odsuhlasena v ramci urciteho spolocenskeho kontextu.; mng. musi mat adekvatnu mieru 
autority(pristup k zdrojom) aby vykonaval svoje povinnosti. acceptance th. of authority je zalozena na volbe jednotlivca 
posluchat prikazy, ked sa identifikuje s cielmi a vidi, ze prikaz vedie k splneniu ciela. 

 
Organizacny design univerzalny(vzdy platiaci bez ohladu na vlastnosti org) vs. podmieneny pristup( rozne moznosti v zavislosti od okolia, 
technologie, prac.sily..) 
- univerzalny pristup :  
 - Idealna byrokracia: Max Weber: typ organiz.stru. charakteriz. hierarch. autority a sys. pravidiel a proc., kt. tvoria max. efekt.sys. pre 
velke org.: vyhody su stabilita, kontrola a predpovedatelnost vysledku. Charakter(7).:rules and procedures, division of labor, hierarchy of auth, 
technical competence, separ.of ownersh, rights and propert.of position, document.- potlaca kreativitu a inovaciu 
 - klasicka organizacia: Fayol: zadefinoval manag.funkcie: plan, organiz, command, coordination, control; atributy org (14): unity of 
command(rozkazy len od jedneho) a direction (pracujuci na rovnakej veci maju mat spolocneho nadriadeneho a plan) + delba prace + authority a 
povinnosti = system uloh, vykazov a vztahov autority. Nevyhody: pracovnici musia pasovat do org, nezohladnuju sa ich rozdiely, Fayol zakladal len 
na svojej skusenosti, principy niesu specificke. 
 - ludske organizacie: Likert R. (1961): zalozene na podporujucich vztahoch(s ludmi sa jedna tak, aby citili podporu, vazili si sami seba), 
participacii(skupiny su zapojene do rozhodovania) a prekryvajucich sa skupinach(manager spaja skup.svojich podriadenych s nadriadenymi). 
Vznikaju 4 systemy organizacie: 
  - exploitive authoritative(byrokrat.sys) 
  - benevolent authorit.(menej byrokrat) 
  - consultative sys.(trochu particip) 
  - participative group (extrem preferovany Likertom) 
 Sys. su popisane pomocou premennych: leadership, motiv.sily, komunik.proces, interakcia a vplyv, stanov.cielov, kontrola, trening a 
vykon 
- podmieneny pristup: 
 - sociotechnicke systemy:snaha integrovat technicke(ulohy, produkcia) sys. spolu so soc.(ludia a vztahy) do jedneho mng. systemu; 
zalozene na sys.theory, org. je otvoreny sys. zalozeny na interakcii s prostr. Navrhovany sposob spojenia je cez autonomne prac.skup (job enrichment, 
zvysena interakcie v skup., rozhodovanie na skup.urovni; mng. riadia len samotne skup.) Uloha mng. je sledovat okolie vplyvajuce na skup. a koord. 
soc. a tech.subsystemy. 
 - strukturalne imperativy: z dlhodobeho vyskumu sa zistilo ze org.design zavisi na 3 faktoroch:  
  - velkost: vacsia org ma koplex. stru, vacsi span of kontrol - potrebnych menej mng., formalnejsia, economies of scale, v 
sucasnosti kvoli roznorod.produktov dochadza k org.downsizing, lepsi team spirit a inovacia 
  - technologia: mechanisticka(poslusnost, lojalnost,info a prikazy idu vertikalne, vedomosti su navrchu) vs. organicka (sietova 
stru, vedomosti, komunikacia po celej org., vztah k ulohe, progress a expanzia, flexibil) 
  - prostredie: dynamicke 
 - strategia a strateg.volba: A.Chandler: organiz.stru. zavisi od strategie firmy: ak sa rozsiruje tak je decentraliz a naopak. Je kontradik. k 
stru.imperativ. Spaja ich manazer element rozhodovacieho procesu. 
 
Konkretne typy designu: 
- Mintzbergov pristup: zalezi na tom ako su koordinovane aktivity; 5 sposobov: obojstranne prisposobenie(prac. vyuzivaju neformal.komunik), 
priamy dohlad(dozoru), standardizacia zrucnosti, procesov, vystupov; ,mala organizacia vyuziva obojstr.prisposobenie, kym velka standardizaciu; 
sposoby mozu existovat popri sebe. Podla sposobu koordinacie aktivit mozu vzniknut nasledovne typy designu: 
 - jednoduchy(simple) : sef a zamestnanci, mala specializacia a formalizacia; priamy dozor je hlavny 
 - machine bureaucracy: standardizacia procesov, typicke velke organizacie, specializ. a formaliz. praca, rozhodovanie je na vrchu 
 - profesionalna byrokracia: standard.zrucnosti, mala formalizacia, decentralizovane, horizont. specializacia podla specializacie prac.; 
univerzity a konzultant.firmy 
 - divisionalized form: stare velke organiz. rozdelene podla trhov, horiz. a vertikal specializ, zodpovednost rozdelena na vedenie odd., 
standardiz. vystupov 
 - adhocracy: mlade hitech.org., rozhodovanie po celej org., mala formaliz, vertik aj horiz. specializ., moc je spojena s expertiz. 
- Matica: kombinacia dvoj designov, aby sa ziskali vyhody oboch: zvacsa produkt.departmentalizacia a funkcionalna stru. Vhodna ked: tlak na dualny 
fokus: externe faktory a vnutorna cinnost , vysoke sprac. info, zdielane zdroje; Poskytuje: flexi presun pri projektoch, zlepsena komunikacia, nakolko 
smeruje viac smermi, reaguje na externe aj interne tlaky; problemy: dual report system; boj o moc; problem pri interpretacii stru - skup. rozhoduje, 
ked nema; chaos v povinnostiach a zodpovednosti, ak sa matice prekryvaju. 

 

6 Manažment a teória chaosu. Možnosti uplatnenia manažmentu chaosu 
v manažérskej práci. Nový model organizácie a jeho typické znaky. 
 
Prostredie, v ktorom fungujú súčasné organizácie, sa vyznačuje tým, že v ňom prebiehajú ustavičné zmeny, pričom ich frekvencia sa zvyšuje. Tento 
jav je dôsledkom zvyšovania konkurencie, lebo na trh vstupujú nové konkurenčné organizácie. Preto sa menia aj požiadavky zákazníka tak z hľadiska 
obsahu, štruktúry, ako aj kvality výrobkov a služieb. Zákazník v trhovej ekonomike je rozhodujúci činiteľ pre existenciu organizácie. Na základe toho 
organizácia sa musí meniť' v súlade so zmenou požiadaviek na trhu. Vzhľadom na hierarchické usporiadanie, špecializáciu, informačné toky a deľbu 
rozhodovacích právomocí mechanistické organizácie nie sú schopné v krátkom čase reagovať' na zmeny v prostredí. Znižuje sa preto ich konkurenčná 
schopnosť. K tomu poznatku dospeli napríklad aj v takej organizácii, ako je Ford Motor Co., kde v ostatnom období začali s radikálnou 
rekonštrukciou klasickej funkcionálnej organizačnej štruktúry. V praxi existuje veľa podobných príkladov. 
 
Nový model organizácie 
Každý manažér by mal časťou svojej pracovnej náplne plniť aj tie úlohy, ktoré sa v minulosti považovali za výlučnú súčasť úloh  personálnych 
manažérov a personálnych útvarov. Personálne útvary majú vytvárať systém personálneho manažmentu a podmienky na jeho fungovanie. Typický 
príklad v tomto smere je systém  odmeňovania. Tvorba systému odmeňovania je úloha personálneho manažmentu. Tvorba systému hodnotenia 
pracovníkov, ktorý je nevyhnutnou podmienkou efektívneho fungovania systému odmeňovania, je rovnako úloha personálneho manažmentu. 
Hodnotenie pracovníkov na základe tohto systému je však úloha príslušného manažéra. To isté platí o odmeňovaní individuálnych pracovníkov v 
rámci systému odmeňovania v organizácii. Analogická situácia vzniká v otázke výberu pracovníkov, ich výchovy a podobne. 
Skúsenosti s uplatňovaním klasických mechanistických organizačných štruktúr v praxi dokazujú, že tieto organizačné štruktúry, pri tvorbe ktorých sa 
uplatňuje princíp deľby práce a špecializácie, v zásade nie sú schopné flexibilne reagovať na zmeny prostredia, v ktorom organizácie fungujú. 
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Flexibilná reakcia manažmentu organizácie je však podmienkou zvyšovania jej konkurenčnej spôsobilosti v podmienkach narastajúcej konkurencie a 
diverzifikácie potrieb trhu. Z tejto skutočnosti vyplýva potreba nového modelu organizácie. 
Nový model organizácie vzniká transformáciou existujúceho modelu, ktorý je založený na mechanistickom koncepte tvorby organizačných štruktúr. 
Pri špecifikácii typických znakov nového modelu organizácie vychádzame zo žiadúcich zmien v súčasných organizáciách. Potreba týchto zmien 
vyplýva zo zmien prostredia, v ktorom fungujú súčasné organizácie.  
 
Požiadavky na nový model organizácie : na organizačnú štruktúru 
- jednoduchá, flexibilná, plochá, tímová, sieťová,  
- mala by vytvárať podmienky na zabezpečenie vysokej kvality procesu manažmentu ako celku 
- mala by vytvárať podmienky na globalizáciu činností organizácie 
 
Ak vychádzame z týchto požiadaviek môžeme špecifikovať typické charakteristické znaky nového modelu organizácie.  
A, základnou organizačnou jednotkou je tím 
B, úzka prepojenosť s prostredím v ktorom organizácia funguje 
C, horizontálny a vertikálny tok informácií, ktoré sú potrebné pri rozhodovaní 
D, rozhodnutie sa prijíma na tom mieste, na ktorom je k dispozícii maximum informácií o danom probléme 
E, plochá organizačná štruktúra s minimálnym počtom stupňov manažmentu 
F, pre tvorbu organizačnej štruktúry sú rozhodujúce procesy, ktoré v organizácii prebiehajú 
G, dôraz sa kladie nie na zámery, ale na výsledky 
H, flexibilný pracovný čas, vytvára sa veľký priestor pre čiastkové úväzky pracovníkov 
I, flexibilná kariéra pracovníkov v rámci organizácie 
J, hodnotenie výkonov pracovníkov a systém odmeňovania je založený na hodnotení zákazníkmi 
K, prostredie organizácie sa chápe v globálnom, medzinárodnom, nie lokálne limitovanom meradle 
L, organizácia ako inštitúcia je medzinárodná 
 
Z uvedeného vyplýva, že typické znaky nového modelu organizácie zahŕňajú tak organizačnú štruktúru, ako aj procesy prebiehajúce v organizácii. 
Vzhľadom na skutočnosť, že modelom organizácie tu rozumieme organizačnú štruktúru, z uvedených znakov vyberieme a podrobnejšie 
špecifikujeme tie, ktoré sa bezprostredne vzťahujú na organizačnú štruktúru. V súlade s tým za typické znaky organizačnej štruktúry, možno 
považovať' nasledujúce: 
 
A, tím pracovníkov je základnou organizačnou jednotkou  
B, sieťová organizačná štruktúra 
C, plochá organizačná štruktúra 
D, flexibilná organizačná štruktúra 
 
Na rozdiel od klasického prístupu, v ktorom za základnú organizačnú jednotku sa považuje pracovisko, pričom sa uplatňuje delba práce a jej 
špecializácia, pri organizačnom dizajne nového modelu organizácie sa vychádza z ucelenej skupiny činností určených pracovnému tímu. Tímy sa 
vytvárajú na prekonanie formálnych hraníc ktoré sa medzi jednotlivými útvarmi v súčasných org. vytvorili ako dôsledok špecializácie práce.  
Sieťové organizačné štruktúry čoraz viac nadobúdajú na význame a stále častejšie sa uplatňujú v praxi. Presadzuje sa tendencia, podľa ktorej 
organizácie využívajú už existujúce zdroje a prostriedky iných organizácií namiesto toho, aby si ich vytvárali v rámci vlastnej organizácie. Ide o 
služby zabezpečované dodávateľským spôsobom, na základe ktorého organizácie dokážu pružnejšie reagovať' na požiadavky zákazníkov. 
 
Teória chaosu 
Teória chaosu už prekonala prvú etapu, ktorá je typická pre novú teóriu - etapu módy. Mnohé teórie po ukončení tejto etapy zanikajú alebo upadajú 
do zabudnutia. Teória chaosu je naďalej veľmi populárna v najširšej odbornej verejnosti. Svedčí množstvo publikovaných materiálov a záujem 
vedcov takmer zo všetkých vedných odborov. Popularita teórie chaosu spočíva predovšetkým v tom, že poskytuje nový pohľad na skúmanie a 
poznanie vecí a Javov, s ktorými sa človek bežne stretáva. Na rozdiel od klasického mechanistickeho pohľadu, ktorý predpokladal lineárny priebeh 
procesov a javov v prírode, teória chaosu skúma tieto procesy ako nelineárne. Popularitu teórie chaosu zjavne napomáha aj skutočnosť, že väčšina 
procesov a javov v prírode má skutočne nelineárny priebeh. Čo je podstata teórie chaosu.  
 
Čo je podstata teórie chaosu: dôležité 3 pojmy 
- entropia 
- ekvilibrium 
- chaos 
 
Zákon entropie hovorí : 
"Hmota a energia sa môžu meniť len jedným smerom. To znamená, že sa môžu premeniť z využiteľnej na nevyužiteľnú, z dostupnej na nedostupnú, z 
usporiadanej na neusporiadanú." 
Z uvedeného vyplýva, že všetko, čo existuje vo vesmíre, vzniklo s určitou štruktúrou a neodvratne smeruje k náhodilosti, chaosu, mení sa na 
nevyužiteľný odpad. Entropia je meradlo, na základe ktorého sa určuje rozsah premeny dostupnej energie na energiu nedostupnú. To znamená, že 
usporiadanosť' alebo zdanie usporiadanosti na zemi a v celom vesmíre sa vytvára bez ohľadu na miesto a čas a len na úkor vzniku ešte väčšieho 
stupňa neusporiadanosti v príslušnom okolí. 
 
Pojmom ekvilibrium sa označuje taký stav rovnováhy systému v ktorom entropia nadobúda maximálne hodnoty. Molekuly sú paralyzované, resp. ich 
pohyb je náhodný, absolútne neusporiadaný. Inými slovami, je to stav, ku ktorému podľa zákona entropie smeruje celý vesmír. Teória chaosu aj v 
tomto prípade prišla k optimistickejšiemu záveru. Z neho vyplýva, že systém  
nemusí nevyhnutne smerovať' k ekvilibriu, ale naopak, v určitom vývoja, ktoré sa označuje názvom "Far - From – Equilibrium teda v štádiu, keä je 
systém ešte vzdialený od ekvilibria, vzniká nový systém. Tento záver predstavuje základnú a typickú chrakteristiku teórie chaosu. 
 
Samotný pojem chaos. Teória chaosu chápe pojem chaos v dvoch významoch. Pojem pasívny chaos to je stav, keď sa systém nachádza v ekvilibriu. 
Tento stav nastáva po vyčerpaní energie, ktorá udržiavala systém v činnosti, pričom pod pojmom vyčerpanie sa rozumie jej premena na inú formu 
energie. 
Podľa teórie chaosu však existuje aj aktívny chaos. Je to turbulentný chaos, v ktorom sa nachádza za systém vzdialený od ekvilibria.  
 

7 Moc a organizačná politika. Zdroje individuálnej moci v organizácií. Formálne a 
neformálne zdroje moci a ich využívanie v manažérskej práci. Vedenie ľudí 
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(Leadership). Charakteristika jednotlivých prístupov k vedeniu ľudí a ich uplatnenie 
v práci manažéra. 
Moc  je potencialna schopnost ludi, alebo skup. oplyvnit inu osobu alebo skup.  
Typy moci:  - legitimna moc: autorita dana organiz. 
  - ocenovacia moc: kontrola odmien druhych 
  - coersive moc: schopnost trestat alebo ublizovat inym psych. alebo fyz. 
  - expertna moc: kontrola expertizy alebo info.,kt. su potrebne pre niekoho ineho 
  - referencna moc: niekto chce byt ako jeho vzor, identifikacia s niekym 
pozicna moc(vlozena do urcitej pozicie v org.) vs. osobna moc(zavisi od osoby bez ohladu na poziciu) 
Pouzivanie moci: pokus vyuzit moc moze vyustit do zavazok/spoluucast; suhlas alebo odpor 
 - commitment: ak sa podr. identifikuje so sefom/leaderom 
 - compliance: akceptacia moci, pokial nieje vyzadovana extra energia a usilie 
 - odpor: boj proti alebo ignoracia 
Gary Yukl navrhuje ako pouzivat specif.druhy moci; 
Politikarcenie: aktivity ludi k ziskaniu, posilneniu a pouzitiu moci a inych zdrojov k ziskaniu chceneho vysledku; deju sa vo vacsine org.; 
Cavanaugh,Moberg a Velasquez tvrdia, ze politk.je eticke a spravne ak respektuje prava vsetkych zucastnenych stran a ak dodrzuje principy 
spravodlivosti. Riadenie polit.vyzaduje znalost: dovodov pre polit., bezne techniky vyuzivania polit., sposoby obmedzovania polit. 
 - dovody pre polit: R.Miles: nejasne ciele, obmedzene zdroje, tech. a envir., neprogramovane rozhodnutia, org.zmena 
 - techniky pre polit.: kontrola info a komunik.kanalov, pouzitie vonkajsich expertov, kontrola nad administr., hranie hry(v ramci pravidiel 
ale zvys.pravdepod. vlastneho ciela), tvorba image, koalicie, kontrola param.rozhodovania 
 - redukcia polit: otvorena komunikacia, znizenie neistoty, ostrazitost 
 
Leadership: mng. zahrna moc formalnej pozicie, leadersh. sa spolieha na sociolog. vplyv.; leader. je proces aj vlastnost. Ako proces zahrna pouzicite 
nenatlakoveho vplyvu. Ako vlastnost je to subor charakter. priradenych niekomu, kto uspesne pouziva vplyv. Teorie sa rozdeluju na t.vlastnosti a 
teorie spravania a t. univerzalne a podmienene 
Univerzalny pristup 
- teorie vlastnosti: stale a nemenne vlastnosti, kt.oddeluju efekt.liderov od nelidrov (inteligencia, sebadovera, dominancia, energickost) 
- behavioralny pristup:1940: urcenie spravania kt. rozlisuje lidrov a nelidrov. 
 - Michiganske l.studie: Likert: efektivne vs. neefektivne skup, identifikovali: job-centered beh.:dokladne sleduje pracu podr., vysvetluje 
prac.proc, zaujima sa o vykon; employee-centered beh.: kohezivna skup, spokojnost zamest., lider vykazuje len jedno zo spravani 
 - Ohio state studie: consideration beh: pocity podriadenych; initiating-stru. beh: jasne definovane role lider-podr.; podr.vedia co je od nich 
ocakavane; zistili ze ak sa situacia nemeni, patern spravania vodcu je temer konst.; ak bola lider vysoko na prvom, tak bola produktivna skup. ale 
nespokojni prac a naopak; neposudili vsetky variables 
 - Leadership Grid: Blake, Mouton: concern for production(1) a concern for people(2); obe su na stupniciach od 1 po 9 a vznikaju styly:  

low1,high2: country club  high1,2:team mng 
      middle1,2:middle of the road mng 

low1,low 2: impoverished mng high1,low2: authority compliance 
 

Podmieneny pristup: lidrova efektivita zavisi od situacie 
 - Fiedlerova vlastnostna t.: sulad medzi vlastnostami a situaciou; 2 formy spravania reflekt. lider osobnost: task motivation(= jobcentered, 
init.stru) a relationship motiv.(employ.centered a considerat.l.beh); meranie pomocou LPC (least preferred coworker) dotaznik; ak ma lider vysoke 
LPCskore (pozitivne hodnotil neziaduceho spolupracovnika), je relat.motivated, ak nizke LPCskore je taskmotivated; faktory popisujuce situaciu: 
 - leader-member relations : dovera, respektovanie lidra,.. 
 - task structure: vela alternativ ako ju splnit, overitelne vysledky, jasne riesenie ulohy, jasny ciel - strukturovane a nestrukturovane ulohy 
 - leader position power: ci ma lider vsetky dostupne prostriedky vlozene vo svojej pozicii; 
 Pouzitie: task oriented pristup na velmi priaznive alebo nepriaznive situacie; person oriented - mierna situacia. Problemy: LPC skore, 
predpoklad ze lider je neflexibilny vo svojom spravani 
 - Path-Goal theory: Evans, House:1970: efektivny lider definuje cesty k dosiahnutiu ciela. Navrhuju 4 druhy spravania: directive, 
supportive, participative(lider konzultuje s podriadenymi), achievement oriented(l.stanovuje ciele,kt.su vyzvou, ocakava max.vykon) 
Faktory situacie: vhodne spravanie lidra zavisi od vlastnosti zamestnancov(locus of control a perceived ability(svoje schopnopsti vo vztahu k ulohe)) 
a od charakteristik prostredia (task stru,formal authority sys, primary work group) 
 - Vroom-Yetton-Jago model: 1973: kolko participacie zamestnanca sa ma pripustit v rozhodovacom procese. Mng. posudi atributy situacie 
a rozhodne sa na skale AI(samostatne rozhod.)..GII(kolektivne rozhod.), na rozhodovanie sa pouzivaju stromy a delenie na indiv. a skup. a na 
dolezitost casu. Otazky: technicka kvalita, dolezitost zanietenia prac., lidrove info, stru.problemu..). 
 - Vertical dyad linkage model: Graen, Dansereau: vztah medzi podriadenym a nadriadenym (vertical dyad), nadriadeny sa nesprava ku 
kazdemu rovnako; specialny vztah nadriadeneho k doveryhodnym podriadenym (in-group), kt. vykonava speci sluzby a ziskava privilegia; out-group 
ziskava menej l.casu a pozornosti. Vyskum potrvdil exist. skupin, in-group ma lepsiu performance a satisf. 
 - Life cycle theory: lidrove spravanie zavisi od zrelosti jeho podriadenych. Zrelost znamena stupen motivacie, kompetentnosti, skusenosti a 
zodpovednosti. S narastajucou zrelostou sa presuva od task oriented do people oriented. 

- Leadership substitutes: lider je nepotrebny v pripade, ze existuju jeho nahrady vo forme ludskych a organizacnych vlastnosti. 
- Transformational leader. - vedenie k zmene a nie k stabilite: lider musi rozpoznat potrebu zmeny, vytvorit viziu, presadit a vykonat 

zmenu 
- Charismatic leader. - nasledovnici sa s nim identif, zdielaju jeho hodnoty, veria ze ich dovedie k cielu, atd. 
- Leadership as a symbolic action: l. je najma symbolicka funkcia a nezavisi na samotnych cinoch lidra 

8 Manažérske rozhodovanie. Klasifikácia a charakteristika hlavných prístupov k 
manažérskemu rozhodovaniu. Proces rozhodovania – charakteristika jednotlivých 
etáp procesu rozhodovania. Metódy rozhodovania, ich klasifikácia a uplatnenie v 
praxi. 
Rozhodovanie je proces volby jednej z mnohych alternativ. Mng. rozhodnutia su riadene cielmi.  
Typy rozhodnuti: programove rozhodnutia: repetitivne, umoznuju tvorbu pravidla rozhodovania; Pravidlo rozh. je stanovisko, kt. hovori mng., kt. 
alternat. zvolit v zavisl. od charakte.situacie.(strukturovane, rutinne, jasny ciel, dostupne info, ziadne nasledky, nizsi org.stupen, kratsia platnost -> 
tvorba pravidiel a procedur) 
 neprogramove rozhodnutia: neopakujuce sa rozhodnutia, pre ktore zatial nieje stanoveny postup riesenia. Riesenie problemu je forma 
rozhodovania, v kt. je problem jedinecny a vyzaduje tvorbu a hodnotenie alternativ bez pomoci pravidiel na riesenie. Vsetky problemy vyzaduju 
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rozhodutie, ale nie vsetky rozhodnutia vyzaduju riesenie problemov. (nestrukturovane, nove a nezvycajne, nejasne ciele, nedostatok info, vyznamne 
dosledky, vyssie stupne org., dlhsia platnost ->usudok a kreativita) 
 - dostupne informacie: vysledok je isty, rizikovy a neisty. 
Rozhodovaci proces:  
 - racionalny pristup: systematicky proces krok za krokom. Ekonomicky zalozena org, kt. manageri su objektivni a maju vsetky 
dostup.info. Proces: 
  * definicia ciela  

* identif.problemu 
* urcenie typu rozhodnutia(program vs. neprogram) 
* tvorba alternativ(scanovanie okolia:hladanie novych prilezitosti a hrozieb z okolia) 
* vyhodnotenie(popis vysledkov, nakladov a pravdepodobnosti jednotlivych alternativ) 
* volba alternativy(kontingencne plany v priade ze dojde k odchylke od urcenej alternativy) 
* implementacia(vyuzitie zdrojov a mng.zrucnosti, moze dojst ku kognitivnej dizonancii) 
* kontrola a monitoring; 

vyhoda:racionalny pristup, nevyhoda: nedostatok info, nedodrziavanie celeho procesu, nejasnost ohladne buducnosti 
- behavioralny pristup: predpoklad obmedzenej racionality: mng. nemaju vsetky info ani nepoznaju vsetky alternativy a tak sa snazia 
vybrat najprijatelnejsiu alternativu; principy: suboptimalizacia(vedome akceptovanie horsieho ako optimalneho vysledku aby sa vyhlo 
nezamyslanemu negativnemu vplyvu na ine casti organizacie) obetovanie( tvorba alternativ a ich vyhodnocovanie, pokial sa nenajde taka, 
kt. splna min.podmienky) rules of thumb(procedury a zazite riesenia) 
- prakticky pristup: kombinuje racionalny a behavioralny k tvorbe realistickejsieho nahladu na rozhodovanie. 

 - osobny pristup: I.Janis, L.Mann: model konfliktu: zaobera sa rozhodovanim pri osobnych konfliktoch v tazkych rozhodovacich 
situaciach. Predpoklady: rozhod. v dolezit.zivot. situacii; odkladanie a racionalizacia je sposob vyhnutiu sa tazkemu rozhod., niekedy je rozhodnutie 
nespravne a strach z nespr.rozhod. moze viest k nerozhodnutiu sa, self-reactions: porovnavanie alternat. s vlastnymi moralnymi standardmi; v pripade 
ze je niekto nerozhodny, nedokaze sa potom uplne zanietit pre zvolenu alter., 
- escalation of commitment: tendencia zostat pri povodnej alternative aj ked sa ukaze, ze je nespravna : snaha vyhnut sa pri projektoch alebo 
investiciach 
- rozdiely v skup. a     indiv.rozhod: 
pomaly proces     rychly proces 
viac ludi prispieva    vhodnejsie pre ulohy narocne na usudok 
moznost rozdelit komplex ulohy  nedochadza k problemom skup.rozhod 
dokladnejsie hladanie alternativ   (groupthink) 
pokryju sa zaujmy viac ludi 
- skup.rozhod: maju vplyv faktory ako fyzicke prostr, velkost, kompozicia, charakter. clenov, normy a kohezia; skup. ma tendenciu sa polarizovat: po 
skup. diskusii dochadza k posunu pristupu skupiny k vacsiemu extremu ako bol priemer pristupov clenov pred diskusiou(riskantnejsie, 
konzervativnejsie stanovisko) 
- groupthink: sposob rozmyslania ludi, ked su clenmi vnutornej koheznej skup., ked tuzba po sulade s ostatnymi prekryva chut analyzovat aj ostatne 
alternativy; symptomy: neohrozitelnost, racionalizacia negat.priznakov nespr.rozhod., slepa viera v moralnu spravnost rozhodnuti skup.; protistrana 
je vnimana ako prilis zla alebo hlupa, aby sa s nou dalo vyjednavat; silny tlak voci clenom, kt. prejavia nesuhlas; samocenzura spravania a nazorov, 
kt. sa odklanaju od skup. konsenzu; zdielana iluzia suladu vyplyv. zo samocenzury; vznik ochrancov (mindguards), kt. sami chrania skup. pred 
nepriaz.info, kt. by ju mohli ohrozit. 
dosledky: menej alternativ, neoverovanie preferovanej alter, neoverovanie zamietnutych alter.; zamietnutie nazoru specialistu, zaujate posudzovanie 
novych info, ziadne podmienene plany; vysledok: nizsi vykon a kvalita, nie vzdy vsak proces vyusti do zlej volby, ale pravdepodobnost spravnej je 
nizsia; prevencia: leader ma urcit devil's advocate, pouzitie vonkajsich expertov; z org.hladiska urcit viac skup. na rovnaku ulohu, jednotlivci by mali 
kriticky mysliet, prip. konzultovat s doveryhod. outsiderom a podat spravu spat do skup., z proces. hladiska je mozne prerozdelovavat skup. na 
podskup., dostatok casu pre dostatocne studovanie info. 
- skup.techniky rozhodovania : 
- brainstorming: 1950s: casto pouzivana technika pre fazu tvorby alternativ pri problemoch, kt. su unikatne a dolezite; snahou je stimulovat kreat. 
clenov a ziskat inovativnejsie napady ako v normalnej skup.diskus.; kazdy navrhne akykolvek napad, kt. je zaznamenany v uplnej podobe; je zakazne 
kritizovat napady, napriek tomu ze sa mozu zdat nerealne (ak nereal. napady chybaju, je to dokaz, ze clenovia obmedzuju svoju kreativitu); nasledne 
sa v druhej faze dane napady vyhodnocuju;  
- nominal group technique: NGT: moze byt vyuzita aj v ostatnych fazach procesu ako je napr. identif. problemu alebo tvorba kriterii pre evaluaciu; 
NGT je tvorena cyklom tvorby-diskusie-volby, kt. sa opakuje az kym sa nedosiahne vysledne riesenie. Na pociatku kazdy napise svoje navrhy, tie su 
potom prezentovane a rozdiskutovavane tak, ze na napadoch ostatnych sa buduju dalsie, potom sa anonymne volia najlepsie alternativy a pokracuje sa 
v ich rozdiskutovavani. Vyhodou je, ze sa netreba obavat rozdielov v poziciach clenov skupiny, sa sa pouzit vo viacerych fazach rozhodovanie  
(exploration, generation and evaluation ) nevyhodou je jej strukturovana forma, kt. moze obmedzovat kreativitu 
- delphi technique metoda systematickeho zbierania posudkov expertov pre tvorbu predpovedi; mng. rozda expertom dotazniky s jednoduchymi 
otazkami, kt. suvisia s problemom (nove trendy, technologie, poznatky...), zozbiera dotazniky, vyhodnoti a rozda dalsie, ak potrebuje konkretizovat 
daku dalsiu cast problemu. Pouzitie pri roztrusenych expertoch, potrebe anonymity, komunik.problemoch zucastnenych pre rozdielne nazory, vyhne 
sa nafukovaniu problemov, co sa stava pri skup.rozhod.; na druhej strane obmedzuje niekt. pozitiva skup.diskusie 
- kreativita: proces tvorby inovativnych pohladov na situaciu; creativita zahrna: pripravu (nove skusenosti, vzdelanie, trening), inkubaciu ( reflexia, 
myslienka, zvazovanie), vhlad (rozpoznanie, prelom, nahle zistenie riesenia) a overenie (prezentacia, testovanie, schvalenie). vyuziva sa pri: novy 
produkt al. sluzba, nove pouzitie uz exist. poduktu alebo sluzby; riesenie problemu; riesenie sporu; 

9 Manažérska komunikácia. Charakteristika komunikačného procesu. Efektívna 
manažérska komunikácia. Bariéry efektívnej komunikácie a ich prekonávanie. 
Asertivita v manažérskej komunikácií. Riešenie konfliktov. Zdroje  klasifikácia 
konfliktov v organizácií. Úloha manažéra v riešení konfliktov. 
Komunikacia je proces v ktorom si 2/viac stran vymiena info alebo vyznam. cielom komun. v org je dosiahnutie koordinacie pri aktivitach, zdielat 
info (ciele, prikazy pri ulohach, vysledky usilia, rozhodovanie), vyjadrit pocity a emocie. Kom. moze znizit mieru neistoty, kt. spravadza vacsinu 
rozhod. procesov v org. Neistota je def. ako rozdiel medzi mnozstvom info. potrebnym pre rozhodnutie a info, kt. vlastni org. So zvysujucou sa 
neistotou sa musi zvysovat aj efektivnost a ucinnost prace s info. 
- Sposoby kom.: pisomna (list, memo, report, manual, formular), oralna (konverz., vymeny nazorov spojene s pracou, skup.diskus, formalne 
prezentacie a reci), neverbalna (spojena s oralnou; vyraz tvare - najvyznamnejsie su oci, fyzicky pohyb - pohyb tela a poloha tela; prostredie - drahe 
auto; office; budova...) 
- Proces kom.: zdroj (indiv./skup/org. s cielom zdelit spravu) - zakodovanie (preklad idei alebo myslienky do prenosnych symbolov) - prenos (proces 
akym su symboly poslane prijemcovi) - dekodovanie (interpretacia symbolov) - prijemca (indiv./skup/org. kt. prijme spravu, nemusi ju vsak 
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dekodovat a porozumiet jej) - spatna vazba (sprava informujuca o prijati a porozumeni spravy) - sum (rusenie, kt. narusa komunikaciu; channel noice 
je spojeny konkretne s mediom prenosu) 
- Komunikacna siet v malych skup..: 
 - koleso ( centralna postava, na kt. su napojene ostatne; prac. skup s mng. v strede) 
 - retazec ( sef - podsef - dozor - robotnik) 
 - kruh (uzatvoreny retazec; komisie, prac.skupiny) 
 - siet (kazdy s kazdym) 
Kazdy typ je popisatelny charakteristikami: 
- hustota (mnozstv.kom. medzi clenmi) 
- vzdialenost ( ako daleko musi sprava ist, aby dosiahla adresata) 
- relativna volnost k pouzitiu roznych ciest ku kom. s ostatnymi (lahkost kom.) 
- centralizacia pozicii clenov (ci je clen v centre alebo na periferii) 
Tvoria sa zvacsa spontanne vdaka interakcii clenov a niesu nemenne. 
Faktory ovplyv kom. v malych skup.: 
- uloha (rozhodovanie, program.uloha) 
- prostredie (miestnost, umiestnenie stoliciek, hluk) 
- osobnostne vlastn.(expertiza, otvorenost, kom.schop.,vztahy) 
- vlastnosti skup. (zlozenie, velkost, normy,sudrznost/kohezia) 
- Organizacna kom. siet: org.chart symbolizuje oficialne kom.cesty, existuju ale aj cesty, kt. niesu zobrazene v org. stru. Kom. nadol zvacsa obsahuje 
prikazy, kym nahor sa vracaju spravy a feedback. Neformalna kom. vznika s potrebou ziskat lepsie info pre svoju pracu. Role v org.komunikacii: 
gatekeeper (kontroluje tok info vdaka svojej pozicii); liaison (most medzi dvomi skupinami, zosuladuje kom.); cosmopolite(spaja org. s externym 
prostr., nove technologie a poznatky, inovacia) moze byt aj opinion leader, isolate (osamely clen) a isolate dyad (osamely par; pracuje samostatne a 
nizka interakcia s ostatnymi); 
- Riadenie org. kom.: vernost komunikacie: miera zhody medzi odosielanou a prijatou spravou;  

- problemy pri kom.procese.:zdroj (filtrovanie niekt.info, kt.sa zda byt nedolezite, dochadza k strate zmyslu); kodovanie a dekodovanie 
(nedostatok skusenosti s mediom alebo zargonom); prijemca(selektivna pozornost, hodnotove sudy, posudzovanie hodnovernosti zdroja, overload- 
pretazenie infom); feedback (chybajuci f.); org.faktory (sum, rozdiel v statuse a pozicii, casovy stres, zahltenie info, kom.struktura ) 

- zlepsovanie kom: znizovanie sumu pomocou grapevine (druh kom.struktury), povzbudzovat neformalnu komunikaciu: vseobecna dovera; 
tvorba vyrovnaneho kom.sys v ktorom poziadavky sa stretavaju so schopnostami 
- Konflikt: nezhoda medzi stranami, kt. moze mat pozitivne aj negativne charakteristiky. 
Povaha konfliktu: konkurencia medzi skupinami z dovodov rovnakeho ciela, otvoreneho nepriatelstva a porusovania pravidiel. 
Riadenie konfliktu: v zavislosti od situacie moze mng. konflikt riesit(ak je konflikt rusivym, cas a usilie je spotrebovane na konflikt miesto na cinnost, 
konflikt je zamerany na ciele skup. miesto org.cielov) alebo stimulovat(skup. stagnuje a je spokojna so status quo, konsenzus je prilis lahky, skup. 
nieje kreativna a motivovana voci novym myslienkam, zmena je potrebna pre konkurencieschopnost); moznosti: zmena fyz.lokacie skup., zmena 
pridelovania zdrojov, treningove programy, ustanovenie devil's advocate- mng. kt.provokuje diskusiu ohladne uzavreteho konsenzu, aby doslo k 
prediskutovaniu aj ostatnych alternativ. 

10 Rozvoj manažmentu a rozvoj manažérskych zručností. Charakteristika 
základných prístupov k rozvoju manažmentu. Klasifikácia metód rozvoja 
manažmentu (a manažérov) a výhody a nevýhody ich uplatnenia v praxi. 
Rozvoj manažmentu : 

• je integrálnou časťou manažmentu ľudských zdrojov 

• nie je totožný ako tréning technických profesionálov, keďže manažér pracuje s ľuďmi, informáciami a robí rozhodnutia 

• je organizované snaženie motivovať a pomôcť manažérom zmeniť ich správanie prostredníctvom vzdelávania, tréningu, skúseností a 
spätnej väzby 

• akceptuje existujúce štruktúry a politiku a snaží sa zmeniť individuálnych manažérov tak, aby efektívnejšie uskutočňovali ciele v 
súčinnosti s touto štruktúrou 

Ciele RM: 
1. informovať manažérov čo sa od nich očakáva v blízkej budúcnosti a pomôcť im nadobudnúť a zlepšiť kompetencie potrebné na 

vykonávanie ich úloh 
2. pomáhať manažérom zlepšovať kompetencie, ktoré sa vyžadujú v celej oblasti manažmentu 

 
Dôvody pre RM 

1. manažment ako proces a teória sa stáva komplexným 
2. manažment je profesia 
3. manažéri sa nerodia, ale vytvárajú a formujú 
4. nové myšlienky a prístupy, toré je potrebné implementovať do manažérskej práce 

 
Prístupy k RM: 

1. On-the-job training 
a. Job rotation - rotácia traineeho z oddelenia na oddelenie s cieľom rozšíriť jeho skúsenosti a identifikovať silné a slabé stránky 
b. Coaching - trainee pracuje priamo s osobou, ktorú má nahradiť, a ktorá je zodpovedná za coaching 
c. Junior boards - metóda poskytujúca strednému manažmentu skúsenosti s analýzou organizačných problémov, 

prostredníctvom pozvania do kruhu junior-directors a umožnenia pripomienkovania 
d. Understudy assignments 
e. Action learning - full-timový tréning priamo v pozícii manažéra z inejého oddelenia 

2. Off-the-job training 
a. The case study method 
b. Management games 
c. Outside seminars 
d. University related programs 
e. Role playing 
f. Behavioral modeling 
g. in-house development centers 

3. Special management development techniques 
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a. Leader match training - identifikácia druhov lídrov a učenie ako prispôsobiť štýl vedenia situácii 
b. Vroom-Yetton leadership traininig - rozhodovanie s rôznymi stupňami informovanosti od podriadených 
c. Transactional analysis - rozvoj komunikačných schopností prostredníctvom porozumenia motívov 
d. Organisational development 

i. survey feedback - skúmanie postojov zamestnancov a poskytovanie sp. väzby manažérom tak, aby problémy boli 
riešené v spolupráci 

ii. sensitivity training - zvyšovanie prehľadu zamestnancov o vlastnom správaní prostredníctvom neformálnych 
diskusií v skupinách vedených špec. lídrami 

iii. team building - zvyšovanie efektivity tímovej spolupráce 
 
1. je najpopulárnejšou formou RM 
výhody a nevýhody sú jasné. 
 
 

Organizacny rozvoj: proces planovanej zmeny a zlepsovania organizacie cez aplikaciu vedomosti z behavioralnych vied (sociologia, 
psycho). Doraz moze byt kladeny na zmenu org. kultury, prace s info. Najkomplexnejsou zmenou v org. je  

- strukturalna zmena - celosystemova zmena rozdelenia uloh, autority a pravomoci. Ovplyv. hodnotenie prace, ocenovanie, rozhodovanie a 
proces info. a komunik. (restruktur. org. na ine divizie, alebo delenie skupin na mensie);  

Quality-of-work-life(QWL) programy: snaha vytvorit prac.prostredie, kt.naplna dolezite osobne potreby zamest. cez ich zazitky v org. 
(najma v casoch nepriaznivej ekonom. situacie). Waltonove QWL: socialna integracia, total life space, social relevance, constitutionalism, growth and 
security, safe and healthy work envir., adequate and fair compensation. 

- task-technological change:  
 - redesign uloh - priama zmena prac.naplni 
 - tech.change - zmena sposobu akym sa vstup meni na vystup 
- group and individual change:  
 - training : zlepsovanie schopnosti, zrucnosti zamest ( v cudzich krajinach; lekcie, diskusie, skusenostne metody, filmy; problem 

s prenosom na pracovisko) 
 - management development progr.: rozvoj mng. schopnosti, zrucnosti a perspektiv; pouziva sa : lekcie, case studies, role 

playing; simulacie; problemom je komplexnost predmetu vyucby; zistenia: mng.develop je komplex. a dlhodoby proces bez jednoznacneho a lahkeho 
riesenia; org. by sa mali zamerat na systematicku identif. specialnych potrieb svojich mng. a im prisposobit programy; ciele rozvoja musia byt 
kompatib. s cielmi org.; uzitocnost a prinos programov musi byt vyssia ako ich naklady) 

 - team building: zdoraznuje spolupracu clenov timu; ciele: 1.stanovit timove ciele a priority, 2. analyzovat sposob 
prace(technologia), akym je vykonavana a ako je vykonavana(normy, rozhodovanie a kom.), 3.analyza vztahov v skup.; na pociatku vyzaduje pracu 
change agenta, po vytvoreni timu uz nie; kazdy z bodov procesu je procesom samotnym zbierania info a ich vyhodnocovania a nasledneho feedbacku; 
team-building je dlhodoby kontinualny proces, ktory ale moze pomoct skup. riesit svoje probl. v buducnosti samostatne. 

 - survey-feedback: proces zbierania, spracovania, zhrnutia a prezentovania informacii tym, co ich tvorili, aby mohlo dojst k 
identifikacii, diskusii a rieseniu problemov. Proces: zbieranie dat (interview, pozorovanie, distrib. dotaznika) - skup. stretnutie pre spatnu vazbu 
(oboznamenie s vysledkami dotaznika, identif.problemov) - proces analysis(analyza skup.procesov, vypracovanie planov pre zlepsovanie). Na rozdiel 
od personal. postojovych dotaznikov, su data vratene zamest. na vsetkych stupnoch org., pouzite na identif. problemov na vsetkych urovniach v 
normalnych prac.skup. V tradicnom prieskume identif. problemy top mng., spociatku je zainteresovany change agent, pri interpretacii vysledkov 
dochadza k presunu vysledkov z agenta na veduceho skup., pri analyze procesov v skupine casto pomaha konzultant; vysledky diskusii by mali byt 
zdokument. Tato metoda je najsirsie pouzivana metoda, change agent alebo konzultant by mal dozerat, aby ani jedna z faz nebola vynechana. 

Riadenie organiz.rozvoja: povacsine si zmena vyziada viac usilia a nakladov ako bolo spociatku planovane a moze byt uspesna len z casti; 
efektivnost zmeny sa zvazuje podla: 

- org. sa presunula zo stareho stavu do planovaneho 
- cinnost org. v planovanom stave splna ocakavanie, kt. sa predpokladali 
- prochod z jedneho stavu do druheho sa udial bez zbytocnych nakladov pre org. a jej clenov. 
Hlavne problemy pri org.rozvoji: D.Nadler: 4 kategorie: 
 - odpor (resist.) - spomenute pri zmene 
 - moc : pri zmene dochadza k presunom moci a kazdy chce vyjst lepsie ako predtym 
 - kontrola : pocas procesu presunu z jedneho stadia do druheho dochadza k znizeniu funkcnosti kontrolnych systemov org ( 

komunik.sys, ocenovanie a hodnot.prac a vykonov..), moze dojst k strate kontroly a k chaosu 
 - predefinovanie uloh: nove ulohy by sa nemali vyvijat samocinne, ale mali by byt pocas zmeny zadefinovane 
Kluce k uspesnemu org.rozv.:  
 - take a holistic view : mng. musi zvazit dopad na kulturu a soc. system 

- zabezp. podporu top.mng.: ziskat spojencov na stranu zmeny, ochrancov strukturalnych zmien; zabezpecia moc a kontrolu 
- povzbudzovat participaciu tych, kt. zmena ovplyv: podpora zmeny, ked ludia citia ze mozu ovplyvnit svoj osud 
- pretlacat otvorenu komunikciu: ludia sa zaujimaju o svoju buducu poziciu, preto nedostatok informacii moze byt dovod pre 
nepravdive alebo skreslene info, co moze mat nepriaznivy dopad na zmenu 
- ocenit tych, kt. pomahaju zmene: casto sa stava ze po presadeni zmeny su oceneni ti, kt. sa ju snazili zastavit.; treba ocenit 
ludi, kt. pracuju viac, ked vidia, ze ostatni su zmateni a snazia sa dohnat to co ostatni zanedbali.. 

11 Manažment organizačných zmien. Úloha manažéra v procese manažmentu 
zmien. Bariéry organizačných zmien a ich prekonávanie. Klasické (multiple) 
perspektívy organizačných procesov, ich klasifikácia, charakteristika a význam pri 
organizačnej diagnostike.  

Zmena - podstatná modifikácia niektorej časti organizácie 
Sily, vyvolávajúce zmeny v organizácii: 

1. Interné - napr. vývoj nového produktu -  
2. Externé - častejšie - tlak prostredia, v ktorom organizácia podniká - zmeny v ekonomickej situácii, zmeny socio-kultúrneho 

prosterdia, zmeny právneho prostredia, zmeny technologického prostredia. 
 
Základné sily, ktoré pôsobia pri zmene stavu A do stavu B sú: 

1. dynamické sily - sily pôsobiace v prospech zmeny - väčšinou externé 
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2. pasívne sily - pôsobiace proti zmene - ľudské faktory, technicko - materiálové zabezpečenie, organizačná štruktúra, financie 
Úloha manažéra - prekonávanie pasívnych síl je predpokladom presadenia zmeny v organizácii. 
Základný postup je - 1. oslabenie pasívnych síl, 2. frontálny útok za presadenie zmeny 
Pasívne sily sú často veľmi silné a pretrvávajúce. 
 
Bariéry zmien: 

1. neistota (obavy zamestnancov, či sú schopní vyhovieť požiadavkám, ktoré zmena prinesie) 
2. obavy o osobné straty (obavy manažmentu o stratu postavenia či vplyvu, obavy zamestnancov, že zmenou sa narušia dobré vzťahy so 

spolupracovníkmi) 
3. konfliktné vnímanie problému (odpor vzniká, ak zamestnanci vnímajú dôvod zmeny inak ako manažér) 
4. presvedčenie, že zmena nemusí zlepšiť situáciu v organizácii 

 
Prekonávanie odporu k zmenám 

1. participácia (zapojenie pracovníkov do uskutočňovania zmien - lepšie porozumenie zmeny) 
2. výchova a komunikácia (vysvetlenie zmyslu zmeny, umožnenie otvorenej komunikácie o zmene) 
3. podpora a pomoc zamestnancom prispôsobiť a pripraviť sa na zmenu 
4. ďalšie metódy - vyjednávanie, kooptácia, manipulácia, prinútenie 

 
Zmena nie je jednorázová udalosť, je to trvalý proces !!! Manažment zmien je teda základným prvkom manažmentu organizácie vôbec. 
 
Prístupy k zmenám: 

1. metafora pokojných vôd a metafora spenených bystrín ( a) manažment=tichá plavba po pokojných vodách, zmena je niečo mimoriadne 
a nepríjemné ako búrka na mori, čo treba nejako prežiť a potom nastane opäť pokojná plavba, b) manažment=plavba ako vodný slalom, 
kde sa permanentne menia podmienky, je potrebné rýchlo a obratne reagovať, aby sa loď neprevrátila) 

2. proaktívne (zmena z vlastnej iniciatívy) vs. reaktívne (zmena z donútenia prostredím) zmeny 
Modely zmien: 

1. Lewinov model zmeny 
a. rozmrazenie súčasného stavu 
b. posun do nového stavu 
c. zmrazenie 

2. Komplexný model zmeny 
a. zistenie potreby zmeny 
b. stanovenie cieľov zmeny 
c. diagnóza dôležitých premenných 
d. selekcia intervencie 
e. plán implementácie zmeny 
f. implementácia zmeny 
g. vyhodnotenie a spätná väzba 

 
Multiple perspective ? 
 
 
Kvoli rychlosti zmien a komplexnosti udalosti je tazke predpovedat co bude buducim zdrojom zmeny. Zdroje zmeny: ludia, technologia, info. tech. a 
komunikacia, konkurencia. Odolavanie zmene v ramci org. prichadza z vnutornych alebo vonkajsich zdrojov - org. pocas svojej cinnosti simultanne 
podnecuje zmenu aj jej odolava.  
Resistance 
Org. zdroje odolavania (resistance): Katz, Kahn: 
 - overdetermination: systemy v org., kt. zarucovali stabilitu (napr.stabilita produkcie je zabezp. vyberom vhodnych prac., ich zaskolenim, 
kontrolou pri praci a hodnotenim), v pripade ze je tychto systemov vela, dochadza k odporu voci zmene 
 - uzke zameranie zmeny(narrow focus of change): treba zohladnit pri zmene aj prepojenie na ostatne elementy org (stru, procesy, ludia) 
 - group inertia: zmena spravania clena skup. moze byt potlacovana skup. normami 
 - ohrozenie specializacie: zmena v org. moze presunut zodp. za dolezite specializ. ulohy na inych 
 - ohrozenie mocenskej pozicie 
 - nova alokacia zdrojov 
Indiv.zdroje rezist:su zalozene na ludskych vlastnostiach ako potreby a vnimanie 
 - zvyky : pracovny navyk sa tazko meni 
 - bezpecnost: zmenou sa menia stare veci a dochadza k pocitu ohrozenia 
 - ekonomicke faktory: ohrozenie prijmu 
 - strach z nepoznaneho 
 - lack of awareness: vdaka selektivnemu vnimaniu ludia nezmania svoje spravanie 
 - socialne faktory: nechceme aby si ostatni o nas mysleli nieco zle 
Riadenie odolavania: praca so zdrojmi odporu, nie snaha prebit ich alebo porazit 
 - vzdelavanie a komunikacia 
 - participacia a zahrnutie prac. do procesu zmeny (ak je potrebny zapal zamestn., dlhotrvajuca vec) 
 - ulahcenie a podpora (v pripade obavy o bezpecnost) 
 - rokovanie a dohoda so zamest. 
 - manipulacia ludi al.info: ak nefunguju alebo chybaju predchadzajuce sposoby 
 - sila: presadenie silou - ohrozenie platu, vyhodenie ... 
Proces zavadzania planovanej zmeny: 

- Lewin: proces zmeny je 3krokovy model presunu z jednej fazy do dalsej. unfreezing: proces, kt. ludia rozpoznaju potrebu zmeny - 
change: presun od stareho stavu k novemu - refreezing: ustalenie noveho spravania a zakotvenie proti dalsej zmene 

- Expanded process model: kombinuje Lewinov model org. zmeny a rozhodovacie pristupy; mng. rozpozna potrebu zmeny, kt. sa stava 
problemom pre standardny rozhodovaci proces. Urcia sa ciele, stanovia alternativy, jedna sa implementuje a vyhodnoti.  

Change agent: osoba zodpovedna za zmenu, jej nositel; moze to byt clovek z vnutra (pozna ludi a procesy) alebo mimo org.(nadhlad, 
akceptovany vseobecne); musi mat priradenu moc k presadeniu zmeny; 5 zdrojov moci pre change agenta: 

 - vysoky status, ked ma rovnake spravanie, jazyk, hodnoty ako org. kt. meni 
 - dovera ak spravne naraba s informaciami a zodpovedne hra svoju rolu 
 - expertiza ohladne org.zmien 
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 - predchadzajuce uspechy v org. zmenach u inych klientov 
 - nespokojni ludia v org. kt. chcu zmenu 
Cim viac je agent zahrnuty do org., tym mensi rozdiel je medzi jednotlivymi fazami procesu zmeny. 
- Action research: action researcher najprv analyzuje organizaciu, zbiera info a navrhuje akcie, kt. pomozu zlepsit potreby vsetkych 

zucastnenych, potom nastava proces zmeny ako v predchadzajucom pripade a nakoniec sa porovnaju zistenia pred zmenou a po zmene a vyhodnotia 
sa. Action research na rozdiel od change agenta, kt. najaty len na presadenie zmeny, zahrna komplexnejsi pristup, kt. nesie menej odporu voci zmene 
a prinasa lepsie vysledky, na druhej strane je dlhotrvajuci 

Transition Management proces systematickeho planovania, organizovania a implementacie zmeny.  

22 Marketing a jeho význam pre úspešné fungovanie podniku v podmienkach 
konkurencie. Definície a koncepcie marketingu, hlavné prístupy. Strategické 
plánovanie a manažment marketingového procesu  
Proces marketingového manažmentu vo firme. Úlohy marketingu v plánovaní firmy - potreby a druhy plánov. Spôsoby usporiadania marketingového 
oddelenia. 

Marketing je spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt 
to, čo potrebujú a chcú.  

Podstatou marketingovej koncepcie sú kategórie: [3] Potreby (stav pociťovania nedostatku - fyzické, sociálne, individuálne), Želania (forma 
ľudských potrieb závislá od kultúry a individuálnej osobnosti - želanie je konkrétna vec, ktorá dokáže uspokojiť potrebu - napr. želaný vrták potrebu 
urobiť dieru), Dopyt (želania podložené kúpnou silou, keď sú produkty vnímané ako súhrn úžitkov), [4] Produkty (čokoľvek, čo možno ponúknuť na 
trhu, na získanie, používanie a spotrebu a má schopnosť uspokojiť potrebu alebo želanie - výrobky, služby, osoby, miesta, organizácie, aktivity a 
myšlienky), Výmena (akt získania žiadaného objektu od niekoho iného na základe poskytnutia niečoho ako náhrady), [5] Transakcie (jednotka 
hodnotenia marketingu, tvorí ju výmena hodnôt medzi dvoma účastníkmi - peňažná, barterová), Trhy (zoskupenie existujúcich a potenciálnych 
kupujúcich produktu - vývoj = samozásobovanie → decentralizovaná výmena → centralizovaná výmena = [6] trh práce, peňažný trh, trh 
sponzorov...). Marketing je práca s trhom, ktorou sa uľahčuje výmena s cieľom uspokojiť ľudské potreby a želania. [7] V dnešných časoch prevažuje 
ponuka nad dopytom ⇒ prevládajú trhy kupujúcich, kde sa predávajúci musia snažiť. 

Marketingový manažment je analýza, plánovanie, realizácia a kontrola programov určených na tvorbu, rozvíjanie a udržiavanie prospešných 
zmien, ktoré sa týkajú cieľových kupujúcich v snahe dosiahnuť ciele organizácie. Marketingový manažment sa usiluje ovplyvniť úroveň, čas a 
charakter dopytu, aby organizácia dosiahla svoje ciele - je manažmentom dopytu. 

Päť koncepcií /filozofií/ marketingového manažmentu: Výrobná koncepcia predpokladá, že spotrebitelia budú uprednostňovať produkty, ktoré 
[8] sú k dispozícii a ktoré si môžu dovoliť ⇒ zvyšovanie efektívnosti výroby a distribúcie, dobré vtedy, keď dopyt prevyšuje ponuku, alebo sú 
výrobné náklady príliš vysoké. Výrobková (produktová) koncepcia vychádza z toho, že zákazníci dajú prednosť výrobkom s vyššou kvalitou, 
výkonnosťou, prevedením ⇒ nepretržité zdokonaľovanie výrobkov. Koncepcia predaja je charakterizovaná intenzívnym úsilím o predaj a 
promotion. Hlavne pri tzv. neuvažovanom tovare - encyklopédie a náhrobné kamene, v neziskovej oblasti. Marketingová koncepcia pokladá za 
kľúčové poznanie potrieb cieľového trhu a schopnosti ponúknuť uspokojenie potrieb efektívnejšou formou ako konkurencia. ⇒ viac firmy 
produkujúce spotrebné statky, ako firmy produkujúce výrobné faktory, viac veľké firmy, ako firmy malé. Spoločenská koncepcia marketingu 
(najnovšia) vyžaduje poznať potreby, želania a záujmy cieľových trhov a uspokojiť ich účinnejšou formou než konkurencia, a to tak, že sa zachová 
alebo zvýši blahobyt zákazníkov i spoločnosti. 

[29] Proces marketingového manažmentu V centre procesu marketingového manažmentu sú cieľové skupiny spotrebiteľov. Firma 
identifikuje celkový trh a [30] jeho segmenty vyberie si najsľubnejšie segmenty - [31] cieľové skupiny, v rámci ktorých sa rozhoduje, akú trhovú 
pozíciu v porovnaní s konkurenčnými výrobkami chce pre ne zaujať. Spracuje marketingový mix [32] skladajúci sa z faktorov, ktoré môže 
kontrolovať - produkty, ceny, miesta a promotion. [33] Na nájdenie najlepšieho marketingového mixu firma potrebuje vykonať riadiace funkcie 
marketingového úsilia - (marketingovú) analýzu, (marketingové) plánovanie, (marketingovú) implementáciu a (marketingovú) kontrolu. [34] 
Prostredníctvom týchto aktivít firma sleduje marketingové prostredie a prispôsobuje sa mu. (Dodávatelia, Distribučné kanály, Verejnosť, 
Konkurenti), resp. (Demograficko-ekonomické prostredie, Technologicko-prírodné prostredie, Sociálno-kultúrne prostredie, Politicko-legislatívne 
prostredie). 

Úloha marketingu v plánovaní firmy: [25] Marketing skúma potreby spotrebiteľov a možnosti firmy na ich uspokojenie. Marketing hrá 
kľúčovú úlohu v strategickom plánovaní (výber stratégie pre dlhodobé prežitie firmy). 1. Poskytuje základnú filozofiu - uspokojuje potreby 
cieľových skupín. 2. Marketing poskytuje potrebné vstupy pre strategické plánovanie - pomáha identifikovať trhové príležitosti. 3. V rámci 
jednotlivých podnikateľských jednotiek spracúva stratégie na dosiahnutie cieľov jednotky. 

Potreba a druhy plánov - [17] Plánovanie je často podceňované, dokonca pokladané za zbytočné v dynamickom prostredí trhu. V skutočnosti je 
však plánovanie veľmi dôležité, pretože vedie riadiace orgány, aby mysleli systematicky perspektívne a zdokonaľovali vzťahy medzi výkonnými  
zložkami podniku: jasné vymedzenie cieľov (základné ciele marketingového systému /varianty/: maximalizácia spotreby, maximalizácia spokojnosti 
spotrebiteľov, maximalizácia výberu, maximalizácia kvality života). Druhy plánov: ročné, [18] dlhodobé a strategické ([19]vymedzenie poslania 
podniku, tvorba zámerov a cieľov firmy, [20] tvorba podnikateľského portfólia - súbor podnikateľských aktivít a výrobkov, ktoré vylepšia pozíciu 
firmy /matica rastu a podielu, matica expanzie produkt&trh/) 

Firma najprv vypracuje rámcové strategické plány, ktoré sa potom pretransformujú do marketingových a iných plánov pre každú divíziu, produkt 
a značku. Marketingový plán - plán produktu alebo značky by mal obsahovať tieto časti: stručný prehľad (krátke zhrnutie hlavných cieľov a 
odporúčaní, ktoré budú uvedené v pláne /čo dosiahnuť a z a akú cenu/, pre vrcholový manažment), [40] aktuálna marketingová situácia 
(charakteristika trhu - trh a jeho veľkosť, jeho segmenty a ich veľkosť za niekoľko posledných rokov; prehľad o produkte - predaj, ceny, ziskovosť 
jednotlivých produktov; konkurencia - konkurenti a ich stratégie, týkajúce sa kvality produktu, tvorby cien, distribúcie a promotion; distribúcia - 
posledné trendy v oblasti predaja a rozvoja v hlavných distribučných kanáloch), [41] riziká a marketingové príležitosti (riziká s odhadom ich 
pravdepodobnosti a závažnosti, trhové príležitosti reprezentujúce atraktívny priestor pre marketingové aktivity, v ktorom má firma možnosť získať 
konkurenčnú výhodu - každá trhová príležitosť by mala byť hodnotená z pohľadu vytýčených cieľov, z pohľadu na realizáciu potrebných zdrojov, 
očakávanú návratnosť a riziká) [43] ciele a problémy (potenciálne s nimi spojené) marketingové stratégie (= „plán hry“, usporiadaný marketingový 
postup, o ktorom sa predpokladá, že jeho pomocou dosiahnu podnikateľské jednotky svoje marketingové ciele. Zahŕňa špecifické stratégie pre 
cieľové trhy a špecificky pre trhové segmenty, marketingový mix a úroveň marketingových výdavkov.) vykonávacie programy (mali by dať 
odpoveď na otázky ako: Čo sa má vykonať? Kedy sa to vykoná? Kto bude zodpovedný za realizáciu? Koľko prostriedkov bude potrebné vynaložiť na 
realizáciu?) rozpočty (bilancia strát a ziskov - nákladov na realizáciu a výnosov z predaja) [44] kontroly (ako, v akých intervaloch - zvyčajne 
mesačne alebo štvrťročne, porovnanie s prognózami, spätná väzba)  
Spôsoby usporiadania marketingového oddelenia [49] Marketingové oddelenie musí byť schopné vykonávať marketingovú analýzu, plánovanie, 
implementáciu a kontrolu. [50] Funkčná organizácia je najbežnejšou formou organizovania marketingu. Marketingoví špecialisti zodpovedajú 
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za rôzne marketingové činnosti alebo funkcie. [51] Výhodou je jednoduchosť riadenia, nevýhodou je nižšia efektivita a prispôsobivosť pri 
rozširovaní a produkcie a trhov firmy. Funkční manažéri môžu medzi sebou aj súťažiť o získanie väčšieho rozpočtu a lepšej pozície, čo 

narušuje koordináciu. Môže sa stať, že produkty, ktoré funkční manažéri nemajú v obľube, sú odmietané. Teritoriálna organizácia 
predpokladá regionálnych, oblastných a obvodných manažérov. Umožňuje predávajúcim rýchlo sa presadiť v daných oblastiach, poznať 

svojich zákazníkov a pracovať s minimálnymi cestovnými nákladmi a stratami času. [52] Organizácia manažmentu podľa produktov je 
opodstatnená, ak produkty firmy sú značne rozmanité. [53] Výhodou je, že manažér koordinuje celý marketingový mix a môže rýchlejšie 
pochopiť a reagovať na problémy týkajúce sa produktu. Takýto manažment dokáže poskytovať výborné školenie mladým pracovníkom. 

ktorí sa takto postupne môžu detailne oboznámiť takmer s každou oblasťou činnosti firmy. Nevýhodou je, že manažéri zriedkakedy 
disponujú dostatočnou právomocou, aby mohli efektívne vykonávať svoje povinnosti, po čase sa stávajú úzko špecializovanými expertmi na 

svoje produkty, ale chýba im všeobecný nadhľad, systém vyžaduje vyššie náklady a z produktových manažérov sa po čase stávajú viac 
administratívni pracovníci. Organizácia manažmentu podľa trhov je vhodné zaviesť, keď majú rôzne trhy (spotrebitelia, podnikatelia, vládne 

kruhy) rôzne potreby a preferencie. [54] Hlavná výhoda tohto systému spočíva v tom, že firma je organizovaná na základe potrieb 
špecifických zákazníckych segmentovMarketing neziskových organizácií 

    M. neziskových organizácií (kostoly, stredné školy, dobročinné organizácie, umelecké skupiny) robia M. svojich organizácií, aby získli 
prostriedky a pritiahli svojich členov a pozostáva z činností zameraných aj na vytváranie, udržovanie alebo zmenu postoja a správania 
sa cieľového publika k organizácii. 
Robíme : 
1) prieskum aktuálneho image organizácie, 
2) plánujeme image (reklama image) 
3) kontrola image (ako verejnosť reagoje na organizáciu – prieskum) 
 
M. osôb – činnosti zamerané na vytváranie, udržovanie alebo zmenu postojov či správania sa k určitým ľuďom. M. osôb sa uplatňuje u politikov, 
športovcov, umelcov. 
Cieľom M. osôb je vytvorenie slávnej osoby. Jej meno má vzbudzovať pozornosť a záujem. Slávne osobnosti (celebrity) sa lišia rozsahom popularity, 
dĺžkov trvania popularity. Existuje aj tu životný cyklus. 
Proces M. osôb : 
- prieskum trhu, 
- zhodnotenie skutočných vlastností  a transformácia osobnosti, aby lepšie vyhovoval potrebám trhu, 
- spracovanie programu na podporu celebrity, 
- kontrola popularity celebrity (prieskum). 
 
M. lokality – obsahuje činnosti a zameranie na vytvorenie, udržovanie alebo zmenu postojov a správania sa k určitým lokalitám (marketing pozemkov 
na podnikanie, marketing miesta na dovolenku). niektoré lokality robia demarketing (škody z turistického ruchu presahujú zisk). 
 
M. myšlienok – navrhovanie, implementácia a kontrola programu. Myšlienky sa môžu tiež predávať äidea o čistení zubov a podpora určitej zub. 
pasty). 
Sociálne ídee na podporu boja proti fajčeniu, alkoholizmu, užívania drog, kampane na podporu ochrany život. prostredia. V tomto prípade ide o 
sociálny M. 
 
 
Cieľom úspešného podnikania je spokojnosť zákazníka s produktom. Produktom je chápané všetko, čo možno ponúknuť na trhu do pozornosti 
zákazníka. Východiskovým bodom podnikateľských aktivít firmy je dopyt po jej produktoch. Cieľom M je dosiahnutie takého dopytu, ktorý umožní 
firme splniť ciele, ktoré si stanovila. 
Definície: 
Drucker: Marketing je základná činnosť na uspokojovanie potrieb pomocou trhu a považuje sa za funkciu riadenia. M je motivačný prvok správania 

sa. 
M motivuje rozvoj firmy smerom k plneniu želaní zákazníkov, k rozvoju vnútorných štruktúr tak, aby sa uspokojili požiadavky trhu. 
Marketingový manažment je analýza, plánovanie, realizácia a kontrola programov určených na tvorbu, rozvíjanie a udržanie prospešných zmien, 

ktoré sa týkajú kupujúcich v snahe dosiahnuť ciele organizácie. 
 
Koncepcie: 

 Výrobná – Vychádza z toho, že výrobky sú široko dostupné, majú nízku cenu a je vysoký dopyt. Sústredí sa na dosiahnutie vysokej 
efektívnosti výroby a široký rozsah distribúcie. 

 Výrobková – Vychádza z toho, že budú obľúbené výrobky s väčšou kvalitou alebo výkonom. Sústredí sa na neustále zlepšovanie, hlavne 
tam kde je dobrý R&D a môžu ovplyvniť životný štýl spotrebiteľov 

 Predajná – Využíva sa vtedy, keď má podnik nadbytočné kapacity. Sústredí sa na predaj toho, čo vyrábajú, nie na vyrábanie toho, čo 
môžu predať. 

 Marketingová – Sústredí sa na určenie potrieb a požiadaviek cieľového trhu, orientáciou na zákazníka, koordináciu M. Ide o perspektívu 
zvonku do vnútra, nie naopak ako u tých predchádzajúcich. Spokojnosť zákazníka je predpokladom budúcich ziskov. 

 Spoločenského marketingu – Vychádza z toho, že úlohou firmy je určovať potreby a požiadavky cieľových trhov a uspokojovať ich lepšie 
ako konkurencia. Ide o získanie rovnováhy medzi ziskom firmy, požiadavkami zákazníka a verejného záujmu. 

 
Typy marketingu: 

 Konverzný – existuje negatívny dopyt (odmetanie, vysoká cena), zmena výrobného procesu. 
 Stimulačný – existuje množstvo produktov, po ktorých nie je dopyt, alebo stratili hodnotu. 
 Rozvojový – existuje potenciálny dopyt, potreby nie sú uspokojené žiadnym produktom, R&D 
 Remarketing – klesajúci dopyt potrebuje znovu oživenie , vytvorenie nového záujmu o produkt. 
 Synchromarketing – existuje kolísavý, sezónny dopyt, treba vyrovnať propagáciou alebo variantmi produktov. 
 Udržujúci – existuje úplný dopyt, treba však tento stav udržiavať. 
 Demarketing – existuje nadmerný dopyt, zníženie rastom cien alebo poklesom propagácie. 
 Protipôsobiaci – Ak je dopyt iracionálny – alkohol, tabak 

 
2   Strategický plán v oblasti M – M plán, sa skladá z viacerých častí: 

 Zadanie – predstavuje požiadavky, ktoré sa chcú splniť. Identifikácia úloh vedenia firmy. 
 M štúdia – prestavuje základné informácie, údaje o trhu, výrobku, konkurencii, distribúcii a makroprostredí. 
 M analýzy – identifikácia M prostredia. ABC analýza, životný cyklus produktu (vývoj, uvedenie na trh, rast, zrelosť, pokles), štruktúra 

produktového programu, skúsenostná krivka, relatívny podiel na trhu, analýza vplyvu vedecko-tech. rozvoja, analýza regiónu 
a podnikateľského portfólia (BCG matica) 

 Ciele – Definujú sa ciele v oblasti objemu predaja , trhového podielu a ziskov 
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 M stratégie – Predstavujú M prístup, ktorý bude využívaný preto, aby sa splnili ciele plánov. 
 Implementačné programy – určujú, kto, čo, kedy, akým spôsobom urobí a koľko to bude stáť. 
 Finančné rozpočty – Predpovedajú sa očakávané finančné výsledky plánu. 
 Kontrola – Určuje spôsob sledovania M plánu 

M v plánovaní firmy má tieto úlohy: poskytnutie základnej filozofie (uspokojenie cieľových skupín), poskytnutie potrebných vstupov pre 
str.plánovanie, spracúvanie stratégie na dosiahnutie cieľov. 
 
Marketingový proces: 

 Analýza M príležitostí – Cieľom je zlepšiť výkon firmy. Na identifikovanie a zhodnotenie príležitostí je potrebné vybudovať spoľahlivý 
MarkIS, ktorý slúži na zistenie potrieb a požiadaviek zákazníkov, ich rozmiestnenia a nákupných zvyklostí. Dôležité sú info 
o mikroprostredí (dodávatelia, odbytový pracovníci, zákazníci, konkurencia, verejnosť) a makroprostredí (demografické, ekonomické, 
technologické, politicko-právne, sociálno-kultúrne). 

 Výskum a výber cieľových trhov – Predpovedanie príťažlivosti vybraného budúceho trhu, zmeranie trh. potenciálu a budúceho dopytu. 
Dôležité je správne rozhodnutie na aké trhy a s akými výrobkami, výber trh.segmentu, jeho zhodnotenie, a ciele pre neho. 

 Navrhovanie M stratégií – Určenie spôsobu komunikácie s cieľovými zákazníkmi, pôsobenie na trhu a odlišovanie sa od konkurencie. M 
stratégia obsahuje princípy, uplatnením ktorých možno dosiahnuť ekon. a M ciele na zvolenom trhu. 

 Plánovanie M programov – M prac. Musia plánovať stratégie a taktiku M činností pre špecifické výrobky. Potrebné je sa rozhodnúť o M 
mixe. Je to súbor nástrojov na formovanie činností pri snahe o dosiahnutie M cieľov na cieľovom trhu. Skladá sa z produktu, ceny, miesto, 
promotion, pracovníkov a iných. 

 Organizovanie, realizácia a kontrola M úsilia – Firma musí budovať organizačnú štruktúru M tak, aby bola schopná realizovať M plán. 
Pravidelne sa musí uskutočňovať rozbor skutočnej ziskovosti výrobkov, skupín zákazníkov, distribučných ciest, veľkosti objednávok. 

 

23 Marketingový výskum a analýza marketingového prostredia a správanie sa 
spotrebiteľov. Marketingový informačný systém. Marketingový výskumný systém. 
Marketingové mikro- a  makro-prostredie. Model spotrebiteľského správania, hlavné 
faktory a proces rozhodovania pri kúpe.  

   
1  MarkIS tvoria ľudia, zariadenia, procedúry na zber, triedenie, analýzu, hodnotenie a distribúciu potrebných, včasných a presných informácií pre M 
rozhodovanie. Rozhodujúce sú presné, správne a rýchle info. Treba rozlíšiť potrebné od tých, ktoré môžu byť poskytnuté. Dôležité je rozhodnutie, či 
úžitok z info je hodný nákladov vynaložených na jej získanie. 
Tvorba MarkIS: 

 Identifikácia najdôležitejších info a zdrojov, technické a softvérove vybavenie, správca systému 
 Zabezpečenie vstupu údajov z externých a interných zdrojov 
 Hodnotenie a analýza info- matematické a štatistické metódy 
 Komunikácia a odovzdávanie správ 

Cieľ MarkIS: znižovať riziká plynúce z prijímania rozhodnutí 
Proces MarkIS: zbieranie dát – analýza dát – M plánovanie – tvorba rozhodnutí – implementácia M.aktivít – kontrola 
 
2   M výskum  
Ide o priamy kontakt so spotrebiteľom, zákazníkmi a verejnosťou. Jeho cieľom je určenie a definovanie M príležitostí a problémov, na vytvorenie 
a zdokonalenie a hodnotenie akcií, na monitorovanie M výkonu. 

 Definovanie problému a cieľa výskumu – M manažér a výskumník musia spolupracovať na definovaní problému a navrhnutí cieľov 
výskumu. Ciele môžu byť poznávacie (sú podkladom pre presnejšie definovanie problémov a hypotéz), opisné (demografia, postoje 
zákazníkov) a kauzálne (otestovanie hypotézy medzi príčinou a dôsledkom). 

 Spracovanie plánu výskumu – Treba vymedziť potrebné info, spracovať plán ich zberu. 
Info - sekundárne – existujúce: interné zdroje, publikácie, knihy a iné. 

- primárne – treba si vybrať metódu ich zberu, aby boli netendenčné, presné a relevantné.        Metódy: pozorovanie (primárne info), anketa 
(opisné info), experiment (kauzálne info, výber vhodnej skupiny). 
Kontaktné metódy: dotazník, pošta, telefonický rozhovor, osobný rozhovor.  

Dôležitý je výber vzorky respondentov , ktorá má reprezentovať celú populáciu. 
 Realizácia plánu výskumu – zhromažďovanie, spracovanie a analýza info 
 Interpretácia a spracovanie správy o získaných poznatkoch – v správnom čase a na správnom mieste 

 
3   M mikro- a makro-prostredie 
Mikroprostredie ovplyvňuje schopnosť firmy slúžiť zákazníkovi a skladá sa z : 

 Podnik – vedenie, finančné oddelenie, výroba, R&D, nákup, evidencia, zamestnanci 
 Dodávatelia – možnosti, nedostatky dodávateľov, štrajky a finančná situácia, zvýšenie cien vstupov 
 Marketingoví sprostredkovatelia – firmy patriace do distribučných kanálov, firmy fyzickej distribúcie, finančný sprostredkovatelia 

a marketingové agentúry 
 Zákazníci – trh spotrebiteľov, sprostredkovateľov, výrobnej sféry, vládne a medzinárodné trhy. 
 Konkurenti – Dôležité je uspokojovať požiadavky trhu lepšie ako konkurencia, preto ju treba poznať. 
 Verejnosť – finančná, mediálna, vládna, miestna, občianske hnutia, interná verejnosť 

Makroprostredie tvorí širšie spoločenské vrstvy, ktoré pôsobia na mikroprostredie a tvorí ho: 
 Demografické P – počet, veková štruktúra obyvateľstva, podľa pohlavia, rasy, hustoty osídlenia, zamestnania, vzdelania a iné. 
 Ekonomické P – faktory ovplyvňujúce kúpnu silu spotrebiteľov – príjmy, ceny, výška úspor a úverov 
 Prírodné P – nedostatok prírodných  surovín, zvýšené energetické náklady, stupeň znečistenia škodlivinami, štátne zásahy v riadení 

prírodných zdrojov. 
 Technologické P – techn.zmeny, neohraničené možnosti, rozpočet na R&D, bezpečnostné regulácie. 
 Politické P – zákony, ochrana proti nekalej konkurencii, ochrana spotrebiteľov a verejných záujmov, kontrolné orgány a regulácie. 
 Kultúrne P – hodnotový systém, zmýšľanie, svetonázor, vplyv spoločnosti, cirkvi, školy, rodiny. 

 
4   Model spotrebiteľského správania, hlavné faktory  
-zahŕňa M podnety (4P), ostatné podnety (ekonomické, technologické, politické a kultúrne), kupujúceho ako čiernu skrinku (charakteristika a proces 
nákupného rozhodovania). Výsledkom je reakcia kupujúceho (výber produktu, značky, predávajúceho, množstva a času nákupu). 
Faktory ovplyvňujúce nákupné správanie spotrebiteľov: 
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 Kultúrne – Kultúra najviac ovplyvňuje osobné túžby a správanie. Úlohou marketérov je rozpoznať kultúrne zmeny a prispôsobiť produkty.  
Subkultúry môžu byť národnostné, náboženské, rasové, geografické a iné. Sociálne vrstvy tvoria členovia s rovnakou hierarchiou hodnôt, 
záujmov a foriem správania. Určuje ju kombináciu povolania, príjmu, vzdelania, bohatstva. 

 Spoločenské – malé skupiny spotrebiteľov, rodina, priatelia, susedia, spoločenská úloha a postavenie. Primárne skupiny sú neformálne 
(rodina, spolupracovníci, priatelia), sekundárne sú viac formálne ( náboženské, združenia, odbory) 

 Osobné – vek, povolanie, ekon.situácia, životný štýl, osobnosť, imidž. 
 Psychologické – Motivácia (Maslow), vnímanie (ako na konanie človeka pôsobí situácia), učenie sa (správanie sa na základe skúseností), 

presvedčenie (vyjadrenie názoru), postoj (relatívne stále hodnotenie, ťažko sa mení) 
 
Proces rozhodovania pri kúpe 

 Poznanie potreby – vycítenie rozdielu medzi reálnym a nejakým želaným stavom, vyvolávajú ho externé aj interné podnety 
 Zhromažďovanie info – môže, ale nemusí nastať. Zdroje sú personálne (rodina, priatelia, známi), komerčné zdroje (reklama, predavač, 

obaly, výklady), verejné zdroje (média, hodnotenie komôr) a skúsenosti 
 Hodnotenie alternatív – na produkt sa pozerá ako na súbor vlastností produktu, ku ktorým sa pripisuje rozdielny stupeň dôležitosti, dojmy 

o značke, a hodnotenie úžitku 
 Nákupné rozhodnutie – vychádza z nákupného zámeru, môžu medzi to vstúpiť rôzne faktory. 
 Správanie kupujúceho po nákupe – spokojnosť z očakávania a z výkonu. 

 
 
 
Marketingový informačný systém a marketingový výskum 
Význam informácií pre firmu. Charakteristika marketingového informačného systému. Proces marketingového výskumu. 

Význam informácií pre firmu: 

[65] Pri marketingovej analýze, plánovaní, implementácii a kontrole potrebujú marketingoví manažéri informácie o zákazníkoch, konkurentoch, 
sprostredkovateľoch a ďalších faktoroch trhu. Rozširovanie až globalizácia firiem vyžaduje stále väčšie množstvá informácií. Problém nespočíva v 
zabezpečení informácií, ale problémom je neutopiť sa v nich. Manažéri sa však často sťažujú na nedostatok správnych resp. nadbytok nesprávnych 
informácií, resp. sú informácie tak [66] rozptýlené, že zistenie jednoduchých faktov vyžaduje veľké úsilie. Podriadení možno nechcú poskytovať 
informácie, o ktorých sa domnievajú, že nebudú správne vyjadrovať ich výkon. Významné informácie prichádzajú často príliš neskoro, aby sa dali 
využiť, a včasné informácie sú nepresné. ⇒ Firmy, ktoré často plne nevyužívajú informačné možnosti, sa musia snažiť vytvoriť informačné systémy, 
ktoré zodpovedajú ich potrebám.  

Marketingový informačný systém tvoria ľudia, zariadenia  procedúry na zber, triedenie, analýzu, hodnotenie a distribúciu potrebných, včasných 
a presných informácií pre marketingové rozhodovanie. MIS začína a končí u marketingových manažérov Najprv sa v interakcii s nimi vymedzujú 
informačné potreby manažérov (treba zosúladiť informácie, ktoré manažéri požadujú s tými, ktoré skutočne potrebujú a s tými, ktoré možno 
poskytnúť. Pri súčasnej informačnej technológii môže väčšina firiem poskytnúť oveľa viac informácií než manažéri môžu reálne využiť. Nadbytok 
informácií môže byť rovnako škodlivý ako ich nedostatok. [68] Treba rozhodnúť, či úžitok zo získania informačnej položky je hodný [68] nákladov 
na jej zabezpečenie, pričom sa tak hodnota, ako aj náklady dajú spravidla odhadnúť. Informácie získavajú hodnotu až svojim využitím. Treba rátať 
náklady a výnosy dodatočných informácií.  

Informácie možno získavať z interných záznamov, z [69] marketingového spravodajstva (reprezentuje každodenné informácie o vývoji 
marketingového prostredia, ktoré pomáhajú manažérom pripravovať a upravovať marketingové plány a určuje, aké správy sú potrebné, sústreďuje ich 
výskumom prostredia a dodáva tým marketingovým manažérom, ktorí informácie potrebujú). Ďalším prostriedkom je [70] marketingový výskum. 

[71] Marketingový výskum definujeme ako funkciu, ktorá prostredníctvom informácií spája spotrebiteľov, zákazníkov a verejnosť s 
marketérmi. → určenie a definovanie marketingových príležitostí a problémov, na vytvorenie, zdokonalenie a hodnotenie marketingových akcií, na 
monitorovanie marketingového výkonu a na dokonalejšie poznanie marketingového procesu. 

1. Definovanie problému a cieľa výskumu - marketingový manažér (pozná rozhodovací proces, pre ktorý informácie potrebuje) a výskumník 
(rozumie marketingovému výskumu a spôsobu získavania informácií) musia úzko spolupracovať, aby starostlivo definovali problém a dohodli sa na 
cieľoch výskumu. [72] Cieľ môže byť poznávací (predbežné informácie, ktoré sú podkladom na presnejšie definovanie problémov a navrhovanie 
hypotéz), opisný (zameraný na opis takých javov, ako sú trhový potenciál produktu alebo demografia a postoje spotrebiteľov, ktorí produkt kupujú) 
kauzálny (otestovanie hypotézy o vzťahoch medzi príčinou a dôsledkom)  

[73] 2. Spracovanie plánu výskumu - treba vymedziť potrebné informácie, spracovať plán ich efektívneho zberu a predložiť plán 
marketingovému manažmentu. 1. Určenie konkrétnych - špecifických informačných potrieb (ciele výskumu sa musia pretransformovať do 
konkrétnych informačných potrieb), 2. Prehľad sekundárnych informácií (ktoré už niekde existujú a zhromaždili sa na iné účely, ktoré možno 
spravidla získať rýchlejšie a s nižšími nákladmi - [74] môžu to byť interné zdroje, vládou vydávané publikácie, periodické publikácie a knihy, [75] 
komerčné údaje). Pre prípad plánovania zberu primárnych údajov [76] treba zabezpečiť, aby boli relevantné, presné, aktuálne a netendenčné - 
neskreslené. Treba si vybrať metódu výskumu: Pozorovanie je zber primárnych údajov pozorovaním relevantných ľudí, činností a situácií. [77] 
Nemožno ním však sledovať pocity, postoje, motívy alebo osobné správanie. Anketa je najvhodnejšia pre zber opisných informácií - postoje, 
preferencie, nákupné správanie ľudí. Môže byť štruktúrovaná (formalizovaný súbor otázok usporiadaný rovnakým spôsobom pre všetkých 
respondentov) a neštruktúrovaná (usmerniteľná podľa povahy respondenta). Hlavnou výhodou je prispôsobivosť ankety. Nevýhodami je, že niekedy 
ľudia nevedia, nepamätajú si, nemajú čas, alebo nie sú ochotní odpovedať na otázky, alebo sa naopak snažia pomôcť výskumníkovi priaznivými 
odpoveďami. [78] Experiment je najvhodnejší pre zber kauzálnych informácií, zahŕňa výber vhodnej skupiny, vytvorenie diferencovaných 
podmienok pre jej členov, kontrolu irelevantných faktorov a sledovanie rozdielov v reakciách členov skupiny. Treba si tiež vybrať kontaktnú metódu - 
[79] dotazníky zasielané poštou (nízke náklady, malá flexibilita, nízka rýchlosť zberu údajov, výborná kontrola výsledku, nízka miera návratnosti a 
možné tendenčné odpovede), telefonický rozhovor (najrýchlejší, stredne nákladný, vyššia flexibilita, vynikajúca kontrola vzorky respondentov, 
možné podvádzanie a zlé interpretovanie odpovedí výskumníkmi), osobný rozhovor - individuálny, alebo skupinový (veľmi flexibilný, vysoké 
náklady, spravidla malý počet respondentov, výborná flexibilita, zlá kontrola výsledkov), [80] všetky tieto spôsoby ponúkajú čiastočnú možnosť 
automatizácie využitím počítačov. Výber vzorky respondentov musí čo najlepšie reprezentovať celú populáciu. Vyžaduje to tri rozhodnutia - kto bude 
predmetom skúmania, koľko ľudí by sa malo skúmať, ako sa majú ľudia vyberať do vzorky - náhodná vzorka, dostupná vzorka, pomerná 
(podielová) presne dopredu vybraná vzorka. [81] Inštrumentárium výskumu môže byť dotazník (najbežnejšie, treba voliť druh otázky - otvorené 
/dobré pri predbežnom výskume, odhalia viac/, uzatvorené /rýchly zber a vyhodnocovanie/, dôležitá je priama, neovplyvňujúca formulácia, poradie 
otázok - aby prvé zaujali), alebo technické pomôcky (personálne meracie prístroje, snímacie zariadenia). [82] Plán výskumu by mal byť v písomnej 
forme predložený ako návrh.  

3. Realizácia plánu výskumu zahŕňa zhromažďovanie, spracovanie a analýzu informácií. Najnákladnejšou a najchybovejšou fázou je fáza zberu 
údajov. Údaje sa často kolektivizujú a kódujú do počítača, ktorý pomáha vyhodnoteniu - tabuľkové procesory...  
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4. Interpretácia a spracovanie správy o získaných poznatkoch zahrňuje interpretáciu zistených skutočností, napísanie správy pre manažment a 
formulovanie výsledkov do formy užitočnej pre významné rozhodnutia. [83] Vyžaduje tesnú spoluprácu manažérov a výskumníkov. Mali by 
odpovedať na otázky ako: Ktoré sú hlavné premenné ovplyvňujúce predaj a ako významná je každá z nich? Mali by charakterizovať čo najlepšie 
spotrebiteľov, kritériá na segmentáciu trhu, elasticitu premenných a môžu obsahovať matematické modely pre simuláciu vplyvov. [84] Dôležitá je 
distribúcia informácií získaných marketingovým výskumom v správnom čase na správne miesto. 

MMaarrkkeettiinnggoovvéé  pprroossttrreeddiiee  
Analýza makro- a mikro-prostredia firmy a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. 

[88] Podnikové marketingové prostredie sa skladá z činiteľov a faktorov mimo marketingu, ktoré ovplyvňujú schopnosť marketingového 
manažmentu spracovať a udržiavať úspešnú výmenu s cieľovými zákazníkmi. Skladá s z mikroprostredia (vplyvy obklopujúce podnik, ktoré 
ovplyvňujú schopnosť firmy slúžiť zákazníkovi - firma, jej dodávatelia, jej distribučné kanály, jej spotrebiteľské trhy, zákazníci, jej konkurenti a 
verejnosť) a makroprostredia (vytvárajú širšie spoločenské vplyvy, ktoré pôsobia na celé mikroprostredie - demografické, ekonomické, 
prírodné, technologické, politické a kultúrne vplyvy). 

Mikroprostredie: [89] Podnik, firma - vedenie, finančné oddelenie, výroba, výskum a vývoj, nákup, evidencia a kontrola.  

[90] Dodávatelia - marketingový riaditeľ musí pozorne sledovať možnosti dodávateľov, nedostatky v dodávkach, štrajky pracovníkov, zvýšenie 
cien vstupov a ďalšie faktory môžu výrazne ohroziť pozíciu firmy na trhu. Výhodná je diverzifikácia dodávateľov.  

[91] Marketingoví sprostredkovatelia - sprostredkovatelia (firmy patriace do distribučných kanálov, ktoré pomáhajú podniku získavať, vyhľadať 
zákazníkov, alebo predávať im - veľkoobchodníci a maloobchodníci), firmy fyzickej distribúcie (pomáhajú pri skladovaní a pohybe tovaru z miesta 
výroby na miesto určenia - veľkoobchodné firmy, železnice, nákladné, letecké a lodné spoločnosti...), agentúry marketingových služieb (agentúry a 
inštitúcie marketingového výskumu, reklamné agentúry, médiá, marketingové konzultačné firmy), finanční sprostredkovatelia (banky, úverové 
spoločnosti, poisťovne a ostatné organizácie, ktoré pomáhajú pri finančných transakciách a pri poistení voči riziku spojenému s nákupom a predajom 
tovaru).  

[92] Zákazníci - päť typov trhov: Trhy spotrebiteľov (jednotlivci a domácnosti, nakupujúci tovar a služby pre osobnú spotrebu), trhy výrobnej 
sféry (organizácie nakupujúce tovar pre vlastný výrobný proces), trhy sprostredkovateľov (organizácie nakupujúce za účelom ďalšieho predaja) 
vládne trhy (orgány nakupujúce pre poskytovanie verejných služieb a sociálnej pomoci) a medzinárodné trhy (zahraniční kupujúci - spotrebitelia, 
výrobcovia, sprostredkovatelia, vlády).  

[93] Konkurenti - Marketingová koncepcia hovorí, že byť úspešným podnikom znamená uspokojiť potreby a želania spotrebiteľov lepšie než to 
robia konkurenti. Z toho vyplýva, že marketéri musia urobiť viac, ako sa iba prispôsobiť potrebám cieľových spotrebiteľov. Musia sa prispôsobiť aj 
stratégii konkurentov, ktorí slúžia tej istej cieľovej skupine.  

Verejnosť je ľubovoľná skupina, ktorá prejavuje skutočný alebo potenciálny záujem, alebo má vplyv na schopnosť organizácie dosiahnuť jej 
ciele. 7 skupín: [94] finančná verejnosť (ovplyvňuje podnikovú schopnosť získavať zdroje - banky, investičné spoločnosti. Zverejňovanie ročných 
bilancií a ďalších informácií o firme dokumentuje podnik finančnej komunite, že je v poriadku), mediálna verejnosť (médiá - noviny, časopisy, 
rozhlasové a TV stanice, Internet), vládna verejnosť (zákony, lobbying), verejnosť skladajúca sa z občianskych aktivít (hnutí), akcií (spotrebiteľské 
organizácie, skupiny chrániace životné prostredie, ľudské a zvieracie práva...), miestna verejnosť (obec, je dobré prispievať na rozvoj obce, kde 
podnik sídli...), všeobecná verejnosť (dôležitý je jej postoj, imidž podniku, charitatívne činnosti), interná verejnosť (podnikoví pracovníci na všetkých 
úrovniach - možnosť informovať a ovplyvňovať podnikovými časopismi u veľkých firiem) 

Makroprostredie: [95] Demografické prostredie Demografia je veda zaoberajúca sa štúdiom obyvateľstva a charakteristikou jeho počtu, hustoty 
osídlenia, veku, pohlavia, rasy, zamestnania a ostatnej štatistiky. Napríklad zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva, zmeny v rodine, v geografickom 
členení populácie, vo vzdelaní a pracovnom postavení - to všetko sú dlhodobé zmeny, ktoré by však nemali firmy prekvapiť.  

Ekonomické prostredie sa skladá z faktorov, ktoré ovplyvňujú kúpnu silu spotrebiteľov a štruktúru ich výdavkov. Celková kúpna sila závisí od 
skutočných príjmov, cien, výšky úspor a úverov. [96] Zmeny v percentuálnej štruktúre výdavkov obyvateľstva v závislosti od príjmu ukazujú, že 
výdavky na potraviny sa znižujú, na bývanie ostávajú konštantné a na ostatné kategórie a do úspor vzrastá. (Engelove zákony) 

[96] Prírodné prostredie - prírodné zdroje, ktoré využívajú marketéri ako vstupy, alebo sú ovplyvňované marketingovými aktivitami. Sú to 
hlavne: nedostatok prírodných surovín, [97] zvýšené energetické náklady, zvýšenia stupňa znečistenia škodlivinami, štátne zásahy v riadení 
prírodných zdrojov.  

[98] Technologické prostredie tvoria sily, ktoré majú vplyv na nové technológie, na vývoj nových výrobkov a trhové príležitosti. Rýchle tempo 
technologických zmien, neohraničené možnosti, vysoký rozpočet na výskum a vývoj, koncentrácia na nepodstatné zdokonalenie (najmä u malých 
firiem, ale aj veľké firmy majú skôr defenzívny, ako ofenzívny prístup), [99] zvýšené regulačné zásahy (čím sú výrobky zložitejšie, tým je väčší tlak 
verejnosti, či sú bezpečné). 

Politické prostredie sa skladá zo zákonov vládnych orgánov a nátlakových skupín, ktoré ovplyvňujú a limitujú rôzne organizácie a jednotlivcov v 
danej spoločnosti. Zákony v oblasti podnikania sa stále rozširujú, z dôvodu vzájomnej ochrany firiem, ochrany pred nekalou konkurenciou, ochrana 
spotrebiteľov, ochrana záujmov spoločnosti dávajúca zodpovednosť na výrobcov za spoločenské dôsledky svojej výroby alebo produktov. [100] 
Zmeny v posilnení postavenia vládnych kontrolných orgánov, trendy regulácie a deregulácie vytvárajú tlaky. Vznik záujmových skupín na ochranu 
verejného blaha, spotrebiteľské záujmy, osobnú slobodu, proti rasizmu, sexizmu, eldelrizmu a speciesizmu.  

Kultúrne prostredie tvoria inštitúcie a iné faktory, ktoré ovplyvňujú základné hodnoty spoločnosti, postoje, záľuby a správanie. Ľudia vyrastajú v 
určitej spoločnosti, ktorá formuje ich základné zmýšľanie a hodnotový systém, svetonázor. Základné názory majú vysoký stupeň stálosti, prechádzajú 
z rodičov na deti a posilňujú ich školy, cirkev, podniky a vláda. Sekundárne názory a hodnoty podliehajú častejšie zmenám (napr. kedy uzavrieť 
manželstvo...). [101] Každá spoločnosť obsahuje subkultúry - skupiny ľudí s rovnakými hodnotovými systémami založenými na skúsenostiach alebo 
situáciách bežného života. Marketingové dôsledky vyplývajú zo vzťahu ľudí k sebe samým, k iným, k inštitúciám, [102] k spoločnosti, k prírode, k 
vesmíru. 

Reagovanie na marketingové prostredie [103] Marketingové prostredie možno pokladať za nekontrolovateľné, alebo sa ho agresívnymi 
akciami pokúsiť regulovať a meniť - lobbyizmus, reklama, súdne spory s tvorcami zákonov, kontraktačné dohody pre lepšie ovládanie distribučných 
kanálov...Trh, segmentácia trhu a analýza procesov segmentácie trhu.  
Trh, spotrebiteľ a nákupné správanie sa spotrebiteľa, trhy organizácií 

[106] Spotrebiteľský trh vytvárajú všetci koneční spotrebitelia spolu. Nákupné správanie spotrebiteľa sa týka nákupného správania konečných 
spotrebiteľov - jednotlivcov a domácností, ktorí nakupujú výrobky a služby pre osobnú spotrebu. [107] Model spotrebiteľského správania zahŕňa 
marketingové podnety (4 P) - produkt, cena, distribúcia (miesto) a promotion, ostatné podnety - ekonomické, technologické, politické a kultúrne, 
kupujúceho ako čiernu skrinku, so svojou charakteristikou a procesom nákupného rozhodovania a výsledkom je reakcia kupujúceho - výber: 
produktu, značky, predávajúceho, množstva a času nákupu. 
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Štyri hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie spotrebiteľov: 

[108] Kultúrne faktory majú najširší a najhlbší vplyv na spotrebiteľské správanie. Kultúra je najzákladnejšou príčinou osobných túžob a 
správania. [109] Marketéri sa vždy snažia čo najskôr rozpoznať kultúrne premeny, aby mohli predstaviť nové, požadované produkty. Subkultúra - 
skupina ľudí s podobným systémom hodnôt, ktorý vyplýva z bežných životných skúseností a životných situácií - národnostné, náboženské, rasové, 
geografické a iné subkultúry. Sociálna vrstva je relatívne stála a usporiadaná časť spoločnosti, ktorej členovia majú rovnakú hierarchiu hodnôt, 
záujmov a foriem správania. [111] Určuje ju kombinácia povolania, príjmu, vzdelania, bohatstva a ďalších premenných.  

Spoločenské faktory sú napríklad malé skupiny v spotrebiteľskom okolí, jeho rodina, spoločenská úloha a postavenie, s ktorými sa človek 
stotožňuje. [112] Primárne skupiny sú tie, s ktorými je človek v pravidelnom, ale neformálnom vzťahu, ako sú rodina, priatelia, susedia a 
spolupracovníci. .Sekundárne skupiny sú viac formálne a majú menej pravidelných kontaktov - rozličné organizácie ako náboženské skupiny, 
zamestnanecké združenia a odbory. Referenčné skupiny sú skupiny, ktoré slúžia na priame alebo nepriame porovnávanie, alebo sú vzorom pri 
formovaní ľudských postojov a správania. Aspiračná skupina je skupina, do ktorej by chcel človek patriť. Rodina môže významne vplývať na 
nákupné správanie, závisí to aj od jej životného štýlu. Úloha (= rola; aktivity, ktoré od človeka očakávajú ľudia v jeho okolí) a postavenie (= status; 
vyjadruje všeobecné uznanie, ktoré človeku spoločnosť priznáva) ovplyvňuje jeho štýl obliekania a nákupný štýl.  

[113] Osobné faktory, ako napr. vek, štádium životného cyklu (človeka aj rodiny), [114] povolanie (robotníci → pracovné odevy...), ekonomická 
situácia, životný štýl (na klasifikáciu možno použiť metódu nazývanú psychografia - AIO (activities, interests, opinions) dimenzie, [115] osobnosť 
(jedinečné psychologické vlastnosti človeka, ktoré vedú k relatívne konzistentnému a stálemu spôsobu, ako jednotlivec reaguje na vlastné okolie) a 
[116] sebavedomie (vlastný imidž - súbor predstáv, ktoré má človek o sebe) kupujúceho.  

Psychologické faktory - Motivácia (prečo?, aké potreby sa snaží uspokojiť?) vyplýva z potrieb - biologických, psychologických, ktoré sa stanú 
motívom - dostatočne naliehavou potrebou, ktorá vyžaduje uspokojenie. Freudova teória motivácie predpokladá, že ľudia si neuvedomujú reálne 
psychologické sily, ktoré usmerňujú ich správanie. Človek potláča mnohé vnútorné pohnútky, ktoré silnejú v spánku, mimovoľne sa prejavujú v reči, 
v utkvelom správaní alebo nakoniec v psychózach. [117] Maslovova teória motivácie - potreby sa uspokojujú v poradí: fyziologické potreby, potreby 
bezpečnosti, sociálne potreby, potreby uznania a potreby sebarealizácie. Vnímanie stanovuje ako na konanie človeka pôsobí situácia, v ktorej sa 
nachádza. Dvaja ľudia s rovnakou motiváciou môžu vďaka odlišnému vnímaniu napr. predavača zachovať rozdielne. Vnímanie je proces, v ktorom 
človek vyberá, upravuje a interpretuje informácie, aby si utvoril plnohodnotný obraz sveta. [118] Prejavuje sa selektívne vnímanie (z množstva 
podnetov si človek zapamätá len niektoré ⇒ treba nápaditosťou zaujať), selektívne skreslenie /deformácia/ faktov (ľudia sú náchylní interpretovať 
informácie spôsobom, ktorý podporí ich presvedčenie) a [119] selektívne zapamätanie /spomienka/ (ľudia majú sklon udržať si informácie, ktoré 
podporia ich postoje a presvedčenie). Učenie sa vyjadruje (možné) zmeny v správaní jednotlivca, ktoré vyplývajú zo skúseností. Uskutočňuje sa 
prostredníctvom vzájomného spolupôsobenia pohnútok (napr. pre sebarealizáciu), motívov (zameranie pohnútky na určitý stimulujúci objekt), 
pokynov (menej intenzívny podnet napr. vzhliadnutie predmetu vo výklade, informácia o zľave...), reakcií (odpoveď na pokyn - impulz ku kúpe) a 
upevnenia (v prípade spokojnosti sa bude znova vracať k dobrej značke). Presvedčenie (vyjadrenie mienky /názoru/, ktorý má človek o niečom, 
založené na reálnych znalostiach, skúsenostiach alebo na dôvere) [120] a postoje (relatívne stále hodnotenie, pocity a vzťah k určitému objektu alebo 
myšlienke, ťažko sa menia) 

Proces rozhodovania o nákupe:  

[121] Poznanie problému (potreby) - vycítenie rozdielu medzi reálnym a nejakým želaným stavom. Potrebu vyvolávajú interné a externé 
podnety.  

Zhromažďovanie informácií - môže, ale nemusí nastať. [122] Ku zdrojom patria personálne zdroje (rodina, priatelia, susedia, známi - 
najúčinnejšie informácie), komerčné zdroje (reklama, predavač, sprostredkovatelia, obaly, výklady - väčšina informácií), verejné zdroje (médiá, 
hodnotenia spotrebiteľských organizácií) a skúsenosti (vyskúšanie produktu).  

Hodnotenie alternatív - na produkt sa pozerá ako na súbor vlastností produktu. [123] Spotrebitelia pripisujú jednotlivým vlastnostiam rozdielny 
stupeň dôležitosti, vytvárajú si súbor domnienok o značkách (imidž značky), každej vlastnosti priradia úžitkovú funkciu - prírastok k celkovému 
uspokojeniu a nakoniec si spotrebiteľ vytvorí svoj postoj na základe hodnotiacej procedúry. Vzniká: 

 [124] Nákupné rozhodnutie vychádza z nákupného zámeru. Medzi nákupný zámer a nákupné rozhodnutie môžu vstúpiť postoje iných ľudí a 
neočakávané faktory, ktoré môžu nákup znemožniť.  
[125] Správanie kupujúceho po nákupe - spokojnosť závisí od toho, čo po nákupe spotrebiteľ očakával a výkonu, ktorý vníma. Takmer všetky 
veľké nákupy vyúsťujú do kognitívnej disonancie - znepokojenia, ktoré zapríčiňujú ponákupné problémy. Spotrebitelia pociťujú v podstate po 
každom nákupe určitý nesúlad, ktorí sa často snažia zmierniť. 

[133] Nákup organizácií je rozhodovací proces, v ktorom si formálne organizácie spresňujú požiadavky na nákup výrobkov a služieb, 
identifikujú, posudzujú a vyberajú z rôznych alternatív produktov a dodávateľov. [135] Rozoznávame trh výrobných faktorov, trh sprostredkovateľov 
a vládny trh. Základný rozdiel medzi spotrebiteľským trhom a trhom organizácií je v štruktúre trhu a v štruktúre dopytu - oveľa menší počet 
nakupujúcich v oveľa väčších množstvách, viac geograficky koncentrované, dopyt po výrobných faktoroch je odvodený od dopytu po výrobkoch, 
dopyt na trhu organizácii je vo všeobecnosti nepružný, len pomaly reaguje na pohyb cien, dopyt je tiež variabilnejší, najmä čo s týka výrobných 
faktorov. [136] Ďalší rozdiel medzi dvoma typmi trhov spočíva v charaktere nákupných orgánov - vyššia profesionalita nákupcov, väčší počet 
nákupcov, ďalej v druhoch rozhodnutí a v rozhodovacom procese - komplexnejšie nákupné rozhodnutia, väčšia formálnosť obchodných vzťahov, 
väčšia vzájomná závislosť predávajúcich a kupujúcich - prispôsobovanie ponuky individuálnym potrebám zákazníka, budovanie dlhodobých vzťahov 
zo zákazníkmi. 

Hlavné faktory ovplyvňujúce nákupné správanie organizácií: 

[137] Je to prostredie - marketingové stimuly (produkt, cena, distribúcia, promotion) a ostatné stimuly (ekonomické, technologické, politické, 
kultúrne a konkurenčné), interné faktory - interpersonálne a individuálne vplyvy.  Ďalej je to nákupná situácia - nákup opakovaný bez zmeny, 
modifikovaný nákup a nová úloha, vzťahy, dôležitosť a zodpovednosť medzi príslušníkmi centra nákupu.  

[141] Pri výrobnej sfére sú to hlavne faktory prostredia (úroveň základného dopytu, ekonomická situácia, podmienky dodávok, úroveň 
technologických zmien, politický vývoj a legislatíva, vývoj konkurencie), potom organizačné faktory (ciele, politika, procesy, organizačná štruktúra, 
systémy) medziľudské faktory (autorita, postavenie, rozhodnosť, presvedčivosť) a individuálne faktory (vek, vzdelanie, funkčné postavenie, osobnosť, 
ochota riskovať) a v neposlednom rade samotný nákupca.  

[146] Sprostredkovateľ je nákupný agent pre svojich zákazníkov. Preto okrem nákladov zohľadňujú sprostredkovatelia pri výbere tovaru a 
dodávateľov mnoho iných faktorov (tvorba cien, rozpätie zisku, unikátnosť tovaru a postavenie tovarovej kategórie, dodávateľova charakteristika,  
povesť, overovacie testy, reklama a podpora predaja.  

[154] Trh znamená pre marketéra súhrn všetkých existujúcich a potenciálnych kupujúcich. Marketing sa vyvíjal od masového marketingu 
(distribúcia a podpora jedného produktu všetkým kupujúcim, s cieľom znížiť náklady, ceny a vytvoriť najväčší trhový potenciál) → marketing hĺbky 
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produktového mixu (dva a viac variantov výrobkov) → [155] cielený marketing (identifikácia trhových segmentov, prispôsobovanie 
marketingového mixu)  

Segmentácia trhu sa robí na základe odlišného nákupného správania kupujúcich. Určia sa kritériá pre segmentáciu a spracuje sa profil 
jednotlivých segmentov. Cieľové skupiny sú po tvorbe kritérií cieľového segmentu určené vybrané cieľové segmenty. Trhová pozícia sa v procese po 
výbere cieľových skupín vymedzí charakteristikou trhovej pozície a nasleduje tvorba marketingového mixu pre cieľový segment.  

Kritériá pre segmentáciu spotrebiteľských trhov a trhov organizácií: 

[156] Geografická segmentácia - geografické jednotky - štáty, regióny, kraje, mestá. Demografická segmentácia rozdeľuje trh na skupiny 
podľa veku a štádia života, [157] podľa pohlavia, podľa príjmu, rodinného prostredia, povolania, vzdelania, náboženstva, rasy a národnosti. [158] 
Psychografická segmentácia reprezentuje rozčlenenie kupujúcich do skupín podľa sociálnych vrstiev, životného štýlu, alebo osobnej charakteristiky. 
Segmentácia podľa správania rozdeľuje predávajúcich do skupín podľa nákupnej príležitosti, hľadaného úžitku, užívateľského postavenia, intenzity 
spotreby, stupňa vernosti (k značkám, predajniam a firmám), fázy nákupnej pripravenosti a postoja voči tovaru.  

[160] Pre trhy výrobnej sféry platí v mnohom to, čo pre spotrebiteľské trhy. Vstupujú však aj nové veličiny a to demografické (odvetvie, veľkosť 
firmy), charakteristiky prevádzky, nákupné metódy a personálne charakteristiky. Firma si musí vybrať, ktorému segmentu chce slúžiť.  

Efektívna segmentácia sa zakladá na týchto zásadách: Kvantifikovateľnosť (merateľnosť početnosti kúpnej sily trhového segmentu), 
Dosiahnuteľnosť (schopnosť obslúžiť daný trhový segment), Početnosť segmentu (adekvátna kúpna sila), Akcieschopnosť (využiteľnosť - hranica, v 
ktorej je ešte možné spracovať efektívny marketingový program na získanie a obslúženie trhového segmentu).  

Tri alternatívy stratégie pokrytia trhu: Nediferencovaný (masový) marketing, diferencovaný marketing, koncentrovaný marketing. Výber 
stratégie pokrytia trhu závisí predovšetkým od zdrojov firmy, možnosti variability produktu, štádium životného cyklu výrobku, variabilita trhu a 
marketingová stratégia konkurencie. 

24 
1  Podnikateľ, ak chce byť úspešný na trhu a predávať svoje produkty, musí poznať a neustále sledovať konkurencia na obsluhovanom segmente trhu. 
Jednou z najdôležitejších úloh je uspokojovať nákupné potreby a želania zákazníkov lepšie ako konkurencia.  
Najprv si treba zistiť, kto sú konkurenti. To je možné vlastným pozorovaním, hľadaním v inzercii, prípadne získaním informácií od dodávateľov 
alebo potenciálnych zákazníkov v danom segmente trhu. 
Potrebné informácie sa dajú získať M spravodajstvom – info od partnerov, sprostredkovateľov, z výročných správ, zo správ v tlači, prejavov, 
informačných letákov, patentov ,zo spôsobu podpory predaja a reklamy alebo M výskumom – zistením info od zákazníkov. Všetky tieto info treba 
analyzovať a zhodnotiť, určiť pozíciu konkurentov na trhu, prieskumom jeho kapacít odhadnúť jeho silu, identifikovať podiel na trhu a jeho vývoj, 
Zistením produktovej štruktúry, jej obmieňania a podpory sa dajú zistiť pravdepodobné ciele a stratégie vzhľadom na daný segment trhu. 
 
2   Dôležité je poznať silné a slabé stránky konkurencie, ktoré potenciálne môžu byť príležitosťou, respektíve hrozbou pre danú firmu. Silné a slabé 
stránky sa dajú identifikovať z preskúmania brožúr, reklamných materiálov, priamou návštevou predajne (zistenie cenovej politiky), historickým 
vývojom konkurencie. 
Najdôležitejšie sú však informácie z komunikácie zo zákazníkmi, kontaktovania s dodávateľmi aj odberateľmi. 
Hodnotenie konkurencie vzhľadom na postavenie podniku sa dá zistiť dobre spravenou maticou komparatívneho hodnotenia pri SWOT analýze. 
 

Silné stránky Slabé stránky 
technologický potenciál 
vlastníctvo licencií a know-how 
predstihové technické info pre inováciu 
disponibilné lacné vstupy 
nízke náklady 
pružná modifikácia výrobkov podľa požiadaviek 
dobré personálne zabezpečenie  
spoľahlivý info systém 
vysoký trhový podiel 
dobré odbytové a distribučné cesty 
vysoká konkurenčná schopnosť 
účinný systém propagácie 
dobrá platobná povesť firmy 
úverová dôvera 
dobré vzťahy s bankou 
vysoká miera zisku 
priaznivá fin.situácia 

nedostatočné kapacity R&D 
nedostatok kvalifikovaných zamestnancov 
málo účinná motivácia 
nedostatok info 
zastaralá výrobná základňa 
nedostatok kapacít 
vysoké náklady 
nedostatky pri subdodávkach 
nedostatky v riadení odbytu a M 
slabá trhová pozícia 
nedostatočné podmienky v odbytových a distribučných cestách 
nedostatočný IS 
nedostatočný systém služieb 
vysoké zásoby 
zadĺženosť 
nedôvera bánk pri poskytovaní úveru 
nedostatočné finančné zdroje 
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1   Trh znamená pre marketéra súhrn všetkých existujúcich a potenciálnych kupujúcich. Preto si to vyžaduje dôkladnú analýzu spotrebiteľov. Využíva 
sa metóda M výskumu s využitím rôznych metód zisťovania a kontaktných metód podľa druhu potrebnej informácie a časových a finančných 
možností. Týmto firma môže zistiť nedostatky aj výhody konkurencie, požiadavky a potreby potenciálnych zákazníkov. To je umožní vhodne vybrať, 
lepšie umiestniť a vhodne podporiť svoj produktový program. 
Prognózovanie  sa považuje za vedecké predvídanie použitím vedeckých metód a nástrojov. Ide o predpovedanie, čo je schopný spotrebiteľ urobiť za 
určitých podmienok. Je to náročné, ale potrebné vzhľadom na rozhodovanie o trhu. 
Vývoj M bolo od masového M (distribúcia a podpora jedného produktu všetkým kupujúcim, s cieľom znížiť náklady, ceny a dosiahnuť najväčší 
trhový podiel) cez M hĺbky produktového mixu (dva a viac variantov výrobkov) po cielený M (identifikácia trhových segmentov a prispôsobenie M 
mixu). Pretože nie je možné uspokojiť všetkých spotrebiteľov daného trhu, každá firma si musí vybrať časť trhu, vyhľadať najlepšie segmenty a určiť 
pre nich stratégiu, ktorá lepšie uspokojí jeho požiadavky ako konkurencia. 
Tento proces sa skladá z 3 krokov: segmentácia trhu, určenie cieľových skupín, vymedzenie vhodnej pozície na trhu. 
 
2   Segmentácia trhu 
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Je proces klasifikácie zákazníkov do skupín s rozdielnymi potrebami, charakteristikou a správaním. Trh sa skladá z rôznych typov spotrebiteľov, 
produktov, potrieb a preto nieje možné ho obsiahnuť celý. Segmentácia sa hlavne robí na základe odlišného správania sa kupujúcich. Určia sa kritéria 
pre segmentáciu a spracuje sa profil jednotlivých segmentov.Kritériá sú: 
 Geografické – štáty, regióny, kraje, mestá 
 Demografické – vek, pohlavie, príjem, rodinné prostredie, povolanie, vzdelanie, náboženstvo, rasa, národnosť 
 Psychografické – rozčlenenie kupujúcich podľa sociálnych vrstiev, životného štýlu, osobnej charakteristiky 
 Podľa správania – podľa nákupnej príležitosti, hľadania úžitku, intenzity spotreby, stupňa vernosti 

 Určenie cieľových skupín zahŕňa hodnotenie príťažlivosti každého trhového segmentu a výber jedného či viacerých. Po rozhodnutí pre trhový 
segment je potrebné si určiť pozíciu, ktorú chce zaujať. Závisí to od toho, čo si želajú spotrebitelia. 
 
3 Je trh výrobnej sféry, trh spotrebiteľov, trh sprostredkovateľov, vládne a nedzinárodné trhy. Pre trhy výrobnej sféry platia pri segmentácii tie isté 
faktory ako pri spotrebiteľských trhoch, vystupujú tu však aj nové veličiny : 

 Demografické – odvetvie, veľkosť firmy 
 Charakteristiky prevádzky 
 Nákupné metódy 
 Personálne charakteristiky 

Efektívna segmentácia sa zakladá na týchto zásadách: 
 Kvantifikovateľnosť- merateľnosť početnosti kúpnej sily segmentu 
 Dosiahnuteľnosť- schopnosť obslúžiť daný trhový segment 
 Početnosť segmentu – adekvátna kúpna sila 
 Akcieoschopnosť – využiteľnosť 

Alternatívy pokrytia trhu – Masový M, diferencovaný M, Koncentrovaný M  
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1  M stratégia opisuje celkový firemný program pre výber konkrétneho trhového segmentu a uspokojovanie zákazníkov v tomto segmente použitím 
M.mixu. V stratégií firma formuje predstavu, akou chce byť, určuje si ciele a spôsoby: 

 Inovačná orientácia – veľký rozpočet na R&D, veľa nových produktov, pionierska pozícia  
 Orientácia na kvalitu – dôraz na úžitkové vlastnosti, trvanlivosť, spoľahlivosť, vybavenosť, zhoda s normami, estetickosť, 

kvalita služieb 
 Orientácia na značku – imidž, jedinečné posolstvo, jedinečným spôsobom intenzívnym komunikačným mixom 
 Orientácia na šírku programu – určená flexibilitou umožňujúcou ponúkanie špecifického variantu výrobku 
 Orientácia na náklady – inovácie vo výrobe, efekt skúsenostnej krivky, Just-In-Time 

Stratégie: 
 S zamerané na súťaž – analýza prvkov Porterovho modelu, analýza postavenia na trhu (od „dominátora po štrbinátora“. Na ich základe sa 

rozhodne pre S pasívneho správania sa alebo S aktívneho správania sa (inovácie alebo imitácie, súťaž obmedzujúce alebo rozvíjajúce). 
 S zamerané podľa postavenia firmy na trhu – začínajúc vodcom na trhu a končiac firmami využívajúcimi štrbiny na trhu. Môžu byť 

vyzývatelia na trhu (zľava z ceny, inovácia produktov, zdokonalené služby, intenzívna reklama), ktorí musia mať udržateľnú konkurenčnú 
výhodu, môžu neutralizovať vodcu, alebo spolupútnici na trhu (zameranie sa na ziskovosť). 

 S zamerané na záujmové skupiny- záujmové skupiny sú vnútropodnikové (podnikové jednotky, vlastníci kapitálu, spolupracovníci), 
spojené s trhom (zákazníci, dodávatelia, konkurencia, podniky služieb, partneri) a nespojené s trhom(štát, spoločnosť ako cirkev, médiá, 
školstvo, kultúra a budúce generácie). Tu sa môže rozhodnúť vo vzťahu k záujmovým skupinám pre S inovácie, S prispôsobenia, S 
odolávania, S vyhýbavú a S pasivity. 

 S zamerané na ochranu životného prostredia- riešenie ochrany zdravia a práce, nezávadné produkty. S defenzívna alebo S ofenzívna. 
 S zamerané na nové a rozvíjajúce trhy- pionierska S, S skorého nasledovníka, S neskorého nasledovníka. Dôležité je mať konkurenčnú 

výhodu, veľký význam R&D, technológia, orientácia na zákazníka 
 S zamerané na stagnujúce a zmenšujúce sa trhy- trhy nebudú vykazovať mieru rastu. S udržania trhu(sústredenie síl na dosiahnutie 

nákladového vodcovstva alebo diferenciáciou dosiahnuť vedúcu pozíciu na trhu alebo v danom segmente) , ústupová S, kooperačná S. 
 S zamerané na recesné trhy- pokles dopytu alebo zlý odhad hosp.situácie firmy. Vhodné urobiť rýchlu inováciu produktov, dodatočné 

služby, uplatňovanie značkovej politika. 
 
2    Nové výrobky môže firma získať dvoma spôsobmi- akvizíciou (odkúpením patentu alebo licencie) alebo vývojom nových výrobkov (aj 
modifikácií, nové značky). 
Proces vývoja výrobku: 
 Zrod nápadu- nové myšlienky hlavne z interných zdrojov, zákazníkov a konkurentov 
 Predvýber nápadov – iba dobré a potenciálne úspešné nápady 
 Spracovanie a testovanie koncepcie výrobku – spracovanie nápadu do výrobkovej koncepcie (podrobný popis myšlienky nového produktu). 
 Spracovanie M stratégie – vymedzenie cieľového trhu, charakteristika trhovej pozície, objemu predaja, podielu na trhu a výšky zisku. Potom 

stanovenie ceny, distribúcie a rozpočtov. A nakoniec projekt dlhodobého predaja a stratégiu M.mixu. 
 Podnikateľská analýza – zahŕňa prehľad o predpokladanej výške predaja, nákladov a zisku v porovnaní so zámermi firmy. Ak áno, tak 

nasleduje štádium vývoja výrobku, po funkčných a spotrebiteľských testoch nasleduje testovanie na trhu (slúži na reálnejšie testovanie výrobku 
a marketingového programu a predpokladaný zisk). Po úspešných testoch nasleduje komercionalizácia (uvedenie výrobku na trh, kedy, kde ako, 
komu). 

Životný cyklus produktu: 
 Vývoj produktu – predaj nulový, náklady stúpajú 
 Uvedenie výrobku na trh – pomalý rast predaja, stále strata, väčšinou existuje len jeden variant produktu, vysoké ceny =>orientácia na 

vyššie príjmové skupiny 
 Rast – rýchla akceptovanosť produktu trhom, rast zisku ,noví konkurenti, rast zásob, rozširovanie distribúcie, viac zákazníkov. 

Zdokonaľujú sa vlastnosti produktu nové modely => rozhodovanie medzi vysokým podielom na trhu a vysokým objemom zisku , reklama 
ako nástroj na formovanie presvedčenia o výrobku 

 Zrelosť – spomalenie rastu a objemu predaja, zisk stabilizovaný a mierny pokles, konkurencia znižuje ceny => vysoké náklady na podporu 
predaja a marketing, modifikácia trhu (nové trhové segmenty), modifikácia výrobku (zdokonaľovanie kvality, vlastností, štýlu), 
modifikácia M.mixu (cena, podpora predaja, balenie, súťaže). 

 Pokles – objem predaja aj zisky klesajú  => nový produkt a stop starému, zníženie nákladov na výrobok. 
 
3 Stratégie zamerané na globálne trhy 
Globalizácia je charakteristická tým, že firmy môžu realizovať dostatočný efekt na základe skúseností a degresie na pôvodných národných trhoch. 
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 S internacionalizácie –  Globálna S (↑ výhody globalizácie a ↓ výhody miestneho hľadiska (diferenciácie)), zmiešaná S (↑a ↑), 
multinárodná S (↓ a ↓), medzinárodná (↓ a ↑). 

 Konkurenčná S – zohľadňuje faktory ako pokrytie trhu, orientácia na náklady, orientácia na kvalitu, orientácia na inovácie 
 S štandardizácie marketingu – rozšírenie výrobkového radu na iné trhy, vo veľkom množstve komponentov, ktoré sa montujú podľa 

potreby, štandardizácia politiky značky, balenia a pozície značky, štandardizácia distribúcie (dodacie doby, kvalita dodávok, pružnosť), 
štandardizácia cenovej politiky buď s počiatočnou vysokou cenou, alebo s realizáciou efektu degresie a skúsenosti. 

 

26 (časť) Základné klasifikácie produktu. Význam a funkcia značky na produkcii, 
rozhodnutia pri tvorbe značky. Balenia a označovanie produktu. Rozhodnutia pri 
navrhovaní produktového radu a mixu. Etapy vývoja nového produktu. Štádiá 
životného cyklu produktu. Vývoj marketingovej stratégie v priebehu životného cyklu 
produktu. 

[169] Produkt je niečo, čo sa môže na trhu ponúkať do pozornosti, na získanie, používanie, alebo na spotrebu a má schopnosť uspokojiť želanie 
alebo potrebu - fyzické predmety, služby, osoby, miesta, organizácie a myšlienky. Dôležité je jadro produktu (čo vlastne zákazník naozaj kupuje), 
vlastný produkt (úroveň kvality, vyhotovenie, štýl, značka a obal) a rozšírenie produktu (dodatočné služby a úžitok; napr. videokamera → naučiť sa 
filmovanie, všeobecne inštalácia, dodatočné služby, podmienky dodávok a úverovania, záruky)  

[171] Klasifikácia produktov - napr. tovar dlhodobej spotreby, krátkodobej spotreby a služby.  

Spotrebný tovar je tovar, ktorý kupujú koneční spotrebitelia na osobnú spotrebu. Obyčajne sa člení na základe nákupných zvyklostí 
spotrebiteľov. Ide o tovar základného (bežného) dopytu (kupuje sa často, bez rozmýšľania, s minimálnym porovnávaním a nákupným úsilím), tovar 
príležitostného dopytu (spotrebný tovar, ktorý spotrebiteľ porovnáva na základe vhodnosti, kvality, ceny a štýlu - rovnorodé a nerovnorodé), [172] 
tovar zvláštneho dopytu (unikátne spotrebné predmety), neuvažovaný tovar (o ktorom zákazník nevie, alebo za bežných okolností ho neplánuje kúpiť 
(CD platne, ak nemá CD prehrávač)  

Tovar na spracovateľské účely tvoria predmety predávané jednotlivcom a organizáciám na ďalšie spracovanie, alebo na použitie pri podnikaní. 
[173] Tri skupiny: Materiál na polotovary (používaný na spracovanie - suroviny, prírodné produkty, polotovary, súčiastky), Statky investičného 
charakteru (stavby a strojové vybavenie), [174] Pomocný materiál a služby (pomocný materiál - mazadlá, uhlie, písací papier, perá; materiál na 
údržbu - farby, klince) 

Rozhodovanie o jednotlivých produktoch zahrňuje rozhodnutie o kvalite výrobku, [175] o variantoch vyhotovenia výrobku, o designe produktu 
a [176] o značke. 

Značka je meno, názov, znak, symbol, či design alebo ich kombinácia. Úlohou značky je identifikovať výrobok či služby určitého predávajúceho 
alebo skupiny predávajúcich a odlíšiť ich od výrobkov konkurencie. Značky sú často ako obchodné značky, alebo copyright chránené pred 
kopírovaním. Rozhodnutie o použití značky je veľmi časté a značkovanie je rozšírené. Dôvod používania značky je to, že predstavuje určitý štandard, 
čo pomáha kupujúcemu pri rozhodovaní a objednávaní. [177] Rozhodnutie o sponzorstve značky - výrobok môže byť označený značkou výrobcu 
(tzv. národná značka), značkou sprostredkovateľa (tzv. distribučná značka), alebo môže byť použitá stratégia kombinovanej značky, kedy časť 
výrobkov sa predáva pod vlastnou značkou, iné so súkromnými etiketami sprostredkovateľov. [179] Najrozšírenejšie sú značky výrobcov, ale často sa 
tiež prenajímajú značky iných výrobcov na podporu predaja - kreslené postavičky, pečate... Zásady výberu značky - musí približovať užitočnosť a 
kvalitu výrobku, mala by sa dať ľahko vyslovovať, spoznať a pamätať, má mať schopnosť odlíšenia, má sa dať ľahko prekladať do iných jazykov, 
mal by byť vhodný na registráciu a právnu ochranu.  

Rozhodnutie o obale je často dôležitý, mnohí marketéri ho pokladajú za piate "P" - packaging, tvoriace marketingový mix. Balenie je súborom 
aktivít spojených s navrhovaním a výrobou obalov či obalových prostriedkov. Etiketa je súčasťou obalu a obsahuje informácie o obsahu obalu. 
Funkciou obalu je udržiavať a chrániť výrobok, pomáhať manipulácii s ním, ale aj prilákať zákazníkov. [180] V dnešných podmienkach sú väčšina 
výrobcov nútení pozmeniť obal každé dva - tri roky. Treba sledovať spotrebiteľské preferencie a nové technológie výroby obalov. Rozhodovanie o 
etiketách je čiastočne determinované zákonmi, chrániacimi zákazníka pred nesprávnymi a nedostatočnými informáciami a upozorneniami. 

[182] Produktový rad je skupina produktov, ktorá je príbuzná buď svojou funkciou, predáva sa rovnakým skupinám zákazníkov, alebo 
prostredníctvom rovnakých typov predajní, alebo patrí do tej istej cenovej hladiny. Rozhodnutie o dĺžke produktového radu - aký rozsah škály 
cena/kvalita sa zastúpi našimi produktmi. [183] Predĺženie možno vykonať smerom dolu (nové produkty majú nižšiu cenu aj kvalitu - kvôli väčšiemu 
trhu v nižšej časti, kvôli už získanému imidžu kvality, vyplneniu medzery na trhu, únik pred konkurenciou), hore (nové produkty majú vyššiu cenu a 
kvalitu - rast trhu, vyššie obchodné rozpätie, ale celkovo je to riskantné, pretože v tejto skupine len s nedôverou prijímajú nováčikov, o ktorých nie je 
isté, že dokážu poskytovať kvalitu) a oboma smermi (zavedenie dvoch druhov nových produktov).  

[184] Rozhodnutie o produktovom mixe (sortiment produkcie) - súbor všetkých produktových radov a variantov, ktoré určitý predávajúci 
ponúka na predaj. (napr. Procter&Gamble podnikajú v čistiacich prostriedkoch, zubných pastách, toaletných mydlách, dezodorantoch, hygienických 
utierkach a káve, pričom v každej oblasti majú niekoľko produktov - produktový rad). [186] Šírka produktového mixu = počet rozdielnych 
produktových radov. Dĺžka produktového mixu = celkový počet produktov, ktoré firma vyrába (⇒ priemerná dĺžka radu = Dĺžka produktového mixu 
/ Šírka produktového mixu). Hĺbka produktového mixu - koľko variantov (napr. rozdielnych objemom) z každého produktu sa ponúka na trhu 
(priemerná hĺbka produktového mixu = Hĺbka produktového mixu / Dĺžka produktového mixu). Konzistencia produktového mixu hovorí o podobnosti 
jednotlivých produktových radov z hľadiska konečného používania. 

[190] Nové výrobky môže firma získať dvoma spôsobmi - akvizíciou (odkúpením patentu alebo licencie od inej firmy) a vývojom nových 
výrobkov (pôvodné /originálne/ výrobky, zdokonalenia a modifikácie výrobkov, ako aj nové značky výrobkov, ktoré firma získala vlastným 
výskumom a vývojom.). [191] Inovácie môžu byť veľmi riskantné. Vývoj výrobkov začína zrodom (tvorbou) nápadov - systematickým (lepšie nie 
náhodným) hľadaním nových myšlienok. Je vhodné najprv charakterizovať stratégiu vývoja nových výrobkov, aby sa neinvestovali prostriedky na 
výskum a vývoj niečoho, čo firma nechce vyrábať. Na získanie nových myšlienok firma využíva: interné zdroje (55%), [192] zákazníci (28% - 
pozorovanie a počúvanie), konkurenti (27%), distribútori a dodávatelia (majú najbližšie k trhu), ostatné zdroje (obchodné časopisy, veľtrhy, 
semináre, informácie od rôznych agentúr, konzultantov, firiem marketingového výskumu, univerzít, obchodných laboratórií a vynálezcov). [193] 
Vývoj výrobkov pokračuje predvýberom nápadov - iba dobré a potencionálne úspešné myšlienky. Nasleduje spracovanie a testovanie koncepcie 
výrobku. Vybrané výrobky sa musia spracovať do podoby výrobkovej koncepcie. Myšlienka výrobku je nápad, predstava možného produktu, o 
ktorom firma predpokladá, že by sa mohol uplatniť na trhu. Koncepcia výrobku je podrobný opis myšlienky nového výrobku, vyjadrený v 
terminológii požiadaviek spotrebiteľov. Imidž výrobku je spôsob, akým prijíma spotrebiteľ skutočný alebo potenciálny výrobok. [194] Po otestovaní 
výrobkovej koncepcie (napr. ankety pre spotrebiteľov...) nasleduje spracovanie východiskovej marketingovej stratégie, ktorá sa skladá z troch častí. 
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Prvá vymedzuje cieľový trh, charakteristiku trhovej pozície výrobku, objem predaja, podiel na trhu a výšku zisku pre obdobie prvých rokov. Druhá 
časť procesu tvorby marketingovej stratégie tvorí stanovenie ceny, distribúcie a marketingového rozpočtu. [195] Tretia časť obsahuje projekt 
dlhodobého objemu predaja, ziskové ciele a stratégiu marketingového mixu. Po rozhodnutí o koncepcii výrobku a marketingovej stratégii môže 
manažment firmy pristúpiť k posúdeniu podnikateľskej  príťažlivosti návrhu. Podnikateľská analýza zahŕňa prehľad o predpokladanej výške 
predaja, nákladov a zisku a ich porovnanie so zámermi firmy. Ak je odpoveď kladná, môže sa pristúpiť k štádiu vývoja výrobku - musí mať základné 
vlastnosti, uvedené v koncepcii výrobku, v súlade s predstavami spotrebiteľov, fungovanie výrobku bude pri bežnom používaní bezpečné, výroba sa 
bude môcť uskutočniť pri predpokladaných (rozpočtových) nákladoch. Po funkčných a spotrebiteľských testoch nasleduje testovanie na trhu. Je to 
štádium, v ktorom sa testuje výrobok a marketingový program v realistickejších podmienkach trhu. Výsledky testu môžu poslúžiť na spracovanie 
opatrení na podporu predaja a prognózovanie zisku. Náklady na testovanie sú vysoké, ale zvyčajne sú menšie, ako náklady spôsobené 
nenapraviteľnými chybami. Po úspešných marketingových testoch nasleduje komercionalizácia - uvedenie nového výrobku na trh. Treba správne 
odpovedať na otázky: Kedy? (aby napr. neznižoval objem predaja ostatných výrobkov firmy), [197] Kde? (územné uvedenie na trh - lokálne, 
celoštátne, zahraničné trhy), Komu? (usmerňovanie distribúcie pre najperspektívnejšie skupiny, prispôsobenie promotion), Ako? (marketingový mix a 
rôzne ďalšie aktivity). 

Životný cyklus produktu [198]: 

1. Vývoj produktu (nájdenie a rozvinutie myšlienky nového výrobku. Predaj je nulový, náklady stúpajú).  

2. Uvedenie výrobku (obdobie pomalého rastu predaja pri vstupe výrobku na trh, stále strata, pretože výdavky na uvedenie sú vysoké)  

3. Rast (obdobie rýchlej trhovej akceptovateľnosti a zvyšovania zisku)  

4. Zrelosť (obdobie spomalenia rastu a objemu predaja, pretože výrobok si už kúpila väčšina potenciálnych kupujúcich. Úroveň zisku sa 
stabilizuje alebo klesá, pretože stúpajú marketingové náklady na ochranu proti konkurencii.  

5. Pokles (obdobie, kedy objem predaja a zisku klesajú)  

[199] Krivka záujmu môže mať tri priebehy: štýl (cykly, ktoré pretrvávajú generácie a sledujú obdobia zvýšeného a zníženého záujmu), móda 
(jedna vlna, masový priebeh, postupné až úplné zaniknutie so zmenou módneho štýlu), módny výstrelok (veľmi rýchlo sa akceptuje trhom, ale veľmi 
rýchlo aj pominie). 

Vývoj marketingovej stratégie v priebehu životného cyklu produktu: 

[200] V štádiu uvedenia výrobku na trh sa ešte nevyskytujú veľké zisky, trh pre výrobok sa ešte len rozvíja, výrobcovia poskytujú väčšinou len 
jednu variantu produktu - základné vyhotovenie. Ceny sú vysoké pre nízky objem produkcie, orientácia marketingu je obyčajne na vyššie príjmové 
skupiny.  

Ak nový výrobok uspokojuje potreby trhu, môže prejsť do štádia rastu. Tí, čo už kúpili výrobok, ho kupujú ďalej. Oneskorenci začínajú 
nasledovať, keď je mienka verejnosti priaznivá. Na trh vstupujú noví konkurenti, trh sa rozširuje, je treba budovať distribučnú sieť, zvyšuje sa tvorba 
zásob u sprostredkovateľov, cena zostáva rovnaká, alebo nepatrne klesá, zisk sa zvyšuje, pretože náklady na jeden výrobok sa z rozšírením objemu 
predaja znižujú. Na udržanie tohoto štádia firmy zdokonaľujú vlastnosti nového výrobku, ponúkajú nové modely. Prichádza štádium rozhodovania 
medzi vysokým podielom na trhu a vysokým objemom zisku. Reklama sa posúva od apelovania na zmysly na formovanie presvedčenia o výrobku.  

[201] Štádium zrelosti je obdobie pomalého poklesu objemu predaja. Trvá dlhšie ako predchádzajúce štádium a prináša vyššie požiadavky na 
marketingový manažment. Konkurencia podmieňuje znižovanie cien, zvyšovanie reklamnej aktivity na trhu, techniky podpory predaja a vytváranie 
nových modelov výrobku. Modifikácia trhu znamená hľadanie nových kúpnych trhových segmentov za účelom rozšírenia objemu predaja. Využíva 
sa rozšírenie účelu použitia výrobku a zmena pozície výrobku. Modifikácia výrobku znamená zdokonalenie kvality, vlastností, štýlu výrobku, aby 
získal nových používateľov a rozšíril svoju funkčnosť. Modifikácia marketingového mixu - cena, podpora predaja, multibalenia, súťaže, zmena 
distribučných kanálov.  

[202] Ak predaj poklesne na nulovú hodnotu, alebo len na veľmi nízku hodnotu, na ktorej sa môže držať niekoľko rokov, hovoríme o štádiu 
poklesu. Firma sa musí snažiť zaviesť nový produkt a prestať vyrábať starý, aby nestratila získané trhové segmenty. Manažment sa tiež môže 
rozhodnúť o zmenu pozície a opätovné štádium rastu, zníženie nákladov na výrobok, predaj výrobku inej firme, ktorá ho môže inovovať...  

27 Plánovanie marketingových programov. Výrobky a služby. Distribučné systémy. 
Cenové stratégie. Marketingový komunikačný proces. 
1    Program produktového mixu. Obsahuje riešenie procesu rozhodovania o výbere vhodného prvku z pr.mixu .  
 Výber produktového radu - Pr.mix je súbor všetkých produktových radov, je to sortiment produktov. Produktový rad je skupina produktov, 

ktoré spolu súvisia. Je charakterizovaný šírkou (koľko variantov), dĺžkou (celkový počet položiek radu) a hĺbkou (koľko rôznych variantov 
v každom rade). 

 Výber značky – je charakteristická menom, symbolom, právnou ochranou a autorským právom. Musí byť ľahko vysloviteľná, identifikovateľná, 
jedinečná, zreteľná a zapamätateľná. 

 Výber balenia – zloženie : bezprostredný obal, materiál chrániaci balenie, prepravné balenie. Slúži hlavne na ochranu. Význam : priťahovanie 
pozornosti, prestíž a vzhľad, imidž značky. 

 
2    Distribučné systémy 
- dokument, ktorý obsahuje výber distribučného kanála a výber vhodných členom DK pre prvok produktového mixu, alternatívy D.ciest. 
Obsahuje druh ( treba zhodnotiť jeho predajné sily), počet (intenzívna D-veľký počet, výberová D , výhradná D- pri značkovom tovare) a podmienky 
(cenová politika, služby, výhradné práva) pre obchodných sprostredkovateľov. Výber člena DK závisí od ekonomických (kapacita, náklady), 
kontrolných (hodnotenie nezávislosti a ich cieľov) a prispôsobivosti (pružnosť) kritérií. 
 
3   Cenové stratégie. Cenová tvorba prvkov pr.mixu sa delí: 
 Tvorba cien výrobkového radu – Treba brať do úvahy, že každá užitočná vlastnosť výrobku umožňuje zvýšiť cenu,. Tvorba ceny môže byť na 

základe nákladov, na základe cien konkurencie, alebo maximalizácie zisku. 
 Tvorba cien zvláštnych doplnkov – napr. doplnky pri aute môžu byť drahé 
 Tvorba cien viazaných výrobkov – nízke ceny hlavných výrobkov a za príslušenstvo vysoké cenové prirážky – žiletky 
 Tvorba čiastkových cien – ceny, kde je pevne stanovený poplatok a pohyblivý poplatok za užívanie 
 Tvorba cien vedľajších výrobkov – cena stanovená tak, aby výrobca pokryl náklady na výrobu hlavného produktu. 
 Tvorba cien súboru výrobkov – cena je nižšia ako súčet cien za každý prvok súboru. 

A : Zníženie cien – nadbytočná kapacita, klesajúci dopyt, dôraz na znižovanie nákladov, pozor na konkurenciu. 
B : Zvýšenie cien – inflácia a rast nákladov, nadmerný dopyt, prípadne zníženie zliav. 
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Reakcia na zmeny cien : 
 Ponechať cenu – kvôli strate veľkej časti zisku, podielu. 
 Zvýšiť vnímanú kvalitu – inovácia 
 Znížiť cenu – pri klesajúcich nákladoch, hrozbe straty podielu na trhu 
 Zvýšiť cenu aj kvalitu 
 Zaviesť silný a lacný pr.rad 

 
4   Komunikačný program 
- dokument, ktorý charakterizuje výber vhodného kom.mixu, výber vhodného prostriedku reklamy. 
Komunikačný mix  tvorí reklama (vhodná pri uvedení produktu), osobný predaj (hlavne pri zrelosti produktu), podpora predaja (úľavy, stimuly 
a príspevky pre zvýšenie hodnoty pre spotrebiteľa, pri poklese), public relations  
Stratégia ťahu – marketingové činnosti zamerané na konečných užívateľov. 
Stratégia tlaku – marketingové činnosti zamerané na sprostredkovateľov  
Rozhodovanie o médiu závisí od dosahu, frekvencii komunikácie, účinku a nákladov. Dôležité je správne načasovanie. 

 
 
 
Funkcie distribučných kanálov. Organizácia a práce v rámci distribučného kanála. Problémy budovania systému fyzickej distribúcie. Úloha a funkcie 
maloobchodu a veľkoobchodu v rámci distribučného kanála, základné typy a rozhodnutia malo- a veľkoobchodníkov. 

[237] Odbytový kanál je súhrn všetkých podnikov a jednotlivých osôb, ktoré sa stanú vlastníkmi, alebo sú nápomocní pri prevode vlastníctva 
produktov a služieb v prípadoch, keď sa produkt dostáva od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi alebo na priemyselné spracovanie. [238] Dôvodom 
existencie je hlavne vyššia efektívnosť sprístupnenia produktov na cieľové trhy. [239] Výrobcovia vyrábajú väčšinou úzky sortiment vo veľkých 
množstvách. Spotrebitelia vyžadujú široký sortiment v malých množstvách. Sprostredkovateľ takto vykonáva efektívnu výmenu.  

Funkcie odbytového kanála: Výskum trhu - získavanie informácií, ktoré sú potrebné na plánovanie a podporu výmeny tovaru. Promotion 
odbytu - spracovanie a rozširovanie presvedčivých informácií o produktoch. Získavanie kontaktov - hľadanie a nadväzovanie vzťahov s 
potencionálnymi odberateľmi. Transformácia - prispôsobenie - ... potrebám zákazníkov - tvorba skupín tovarov, triedenie tovarov, kompletizácia 
tovarov a balenie. Vyjednávanie a sprostredkovanie - dosiahnutie dohody o cene a iných podmienkach na uskutočnenie transakcie. Fyzická 
distribúcia - doprava a skladovanie tovaru. Financovanie - ... nákladov odbytových aktivít, leasing, obchodné úvery... Preberanie rizika - ... 
spojeného s odbytovými činnosťami 

Distribučné cesty možno charakterizovať podľa počtu odbytových stupňov (úrovní). [240] Pri spotrebnom tovare je to cesta Výrobca → 
Veľkoobchodník → Jobber → Maloobchodník → Spotrebiteľ. [241] Pri odbyte výrobných faktorov je to alternatívne Výrobca → Obchodný zástupca 
výrobcu / Odbytové oddelenie výrobcu → Distribútor výrobných faktorov → Produkčný spotrebiteľ. 

Organizácia práce distribučného kanála: 

[242] Od odbytového kanála výrobku veľmi závisí jeho predajnosť. Heterogénni členovia odbytového kanála sa navzájom ovplyvňujú - výrobca 
ponuku, dealer kontakt so zákazníkmi a predaj... Konflikty vo vnútri odbytového kanála môžu byť: [243] horizontálny (medzi dealermi - napr. že si 
"fušujú do regiónov, nedodržujú kvalitu a poškodzujú meno výrobku...), vertikálny (častejšie - zmena stratégie výrobcu, úsilie o obídenie 
sprostredkovateľa, pribratie konkurencie sprostredkovateľom...). [247] Rozhodnutie o štruktúre kanálu je závislé od kapitálovej moci firmy, [248] 
rozsahu a úrovne služieb pre spotrebiteľov, ktoré výrobok vyžaduje, cieľov odbytového kanála, charakteristiky produktu, atď. 

Konvenčný distribučný kanál - nezávislé podniky, ktoré sa snažia maximalizovať svoj zisk, na úkor zisku odbytovej cesty ako celku. Nemôžu 
sa navzájom významne ovplyvňovať.  

[244] Vertikálny marketingový systém - producenti, veľkoobchodníci a maloobchodníci pôsobia ako zjednotený systém. Existujú tri druhy 
takéhoto systému: 

Korporatívny (uzavretý) vertikálny systém - rôzne odbytové stupne patria rovnakému majiteľovi ⇒ lepšia dohoda medzi nimi. 

 Zmluvný vertikálny marketingový systém - opäť tri skupiny: - [245] voľný reťazec podporovaný veľkoobchodníkom - organizované na 
dobrovoľnom základe z maloobchodníkov - napr. jednotný systém predaja; - združenia (družstvá) maloobchodníkov - spoločné organizácie 
maloobchodníkov za účelom vykonávania veľkoobchodných, alebo výrobných funkcií; - franchisingové organizácie - člen odbytovej cesty - 
franchizor - navzájom pospája rôzne stupne výrobno - distribučného procesu. [246] Maloobchodný franchisingový systém podporovaný výrobcom 
(predaj áut - všetci dealeri súhlasia na plnení určitých podmienok predaja a servisu zákazníkom), veľkoobchodný franchisingový systém podporovaný 
výrobcom (priemysel nápojov), veľkoobchodný franchisingový systém podporovaný podnikom poskytujúcim služby (prenájom áut, firmy rýchleho 
občerstvenia a motely)  

Administratívny vertikálny marketingový systém sú koordinované prostredníctvom veľkosti a moci jedného z členov (napr. výrobcovia môžu 
požadovať určitý štandard predaja, veľkoobchodníci vystavovanie a umiestňovanie tovaru napr. pri pokladni, maloobchodcovia - supermarkety môžu 
požadovať špeciálne balenia).  

V súčasnosti sa rozvíjajú horizontálne marketingové systémy (napr. supermarkety a banky spolupracujú v inštalácii bankomatov, čím získajú 
obaja). Rozvíjajú sa aj multikanálové marketingové systémy najčastejšie kvôli orientácii odbytových kanálov na špeciálne trhové segmenty - 
problémy s konkurenciou medzi kanálmi.  

[259] Maloobchod je súhrn všetkých činností, ktoré súvisia z bezprostredným predajom výrobkov alebo služieb konečných spotrebiteľom. 
Okrem predaja v maloobchodných prevádzkach v poslednom čase vzrastá predaj poštou, telefonicky, podomový predaj, pomocou automatov, 
prostredníctvom elektronických zariadení. 

[260] Podľa rozsahu služieb sa delia maloobchodníci: Samoobsluha pre zákazníkov, ktorí sú sami ochotní vyhľadať si tovar, ktorý potrebujú, 
Maloobchodníci s ohraničenou ponukou služieb (napr. úverovanie a možnosť vrátenia tovaru), Maloobchodníci s úplnou ponukou služieb - 
obsluha zákazníka, pomoc pri výbere... (napr. klenoty a módne oblečenie...)  

[261] Podľa predávaného produktového radu poznáme: Špecializované predajne (úzky súbor produktov s hlbokým sortimentom v rámci 
produktového radu), [262] Obchodný dom (široká paleta produktových radov, prípadne špecializácia napr. na konfekciu, obuv ...), Supermarket 
(veľká samoobslužná predajňa s nízkymi nákladmi a nízkym obchodným rozpätím), [263] Predajne v blízkosti bydliska (väčšinou malé, dlho 
otvorené, tovar dennej spotreby pre doplnenie veľkých nákupov, vyššie ceny), Superstore (väčší ako supermarket, ponúka služby ako pranie bielizne, 
opravu obuvi...), [264] kombinované predajne (predávajúce potraviny a liečivá, väčšie ako superstore), hypermarkety (až 6 futbalových ihrísk, 
akési predajné sklady, kde sú umiestnené tovary vo veľkých košoch a dopĺňané zdvíhacími vozíkmi, predávajú nábytok, odevy - všetko) a podniky 
služieb.  
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Podľa cenovej úrovne poznáme: Diskontné obchodné domy (nízky rabat, množstevné rabaty), [265] Maloobchodné jednotky s nízkymi 
cenami (predajne patriace výrobcom, predajne predávajúce sezónne tovary a obchodné kluby), Katalógové výstavné siene ...  

[266] Podľa stupňa podriadenia poznáme: Filiálkové podniky (rovnaký vlastník a podpora, centrálny nákup), Dobrovoľné reťazce a 
maloobchodnícke družstvá (spoločná politika predaja a aktivity na podporu predaja), [267] Franchisingové organizácie (dohody na základe 
unikátneho produktu, alebo služby, určitom spôsobe prevádzkovania jednotky, poskytovateľ dodá na to patent), Diverzifikované maloobchodné 
koncerny (centrálne vykonávajú niektoré distribučné a riadiace funkcie)  

Podľa formy územnej koncentrácie poznáme: Obchodné štvrte (najčastejšie v centre), Nákupné stredisko (také malé mestečko) 

[276] Veľkoobchod predáva výrobky a služby zákazníkom, ktorí ich nakupujú pre ďalší predaj. Získavajú veľké množstvá zákazníkov pre 
výrobcu, [277] kompletujú sortiment výrobkov od viacerých výrobcov, nakupujú vo veľkých množstvách a predávajú v malých (transformácia 
množstva), skladovaním zvyšujú rýchlosť dodávok, dopravujú tovar k zákazníkom, financujú zákazníkov, poskytujú informácie o trhu, služby a 
poradenský manažment.  

[278] Samostatní veľkoobchodníci - s úplnou ponukou služieb a s ohraničenou ponukou služieb (cash&carry, [279] truck jobber (predaj z auta), 
drop shipper (masové dodávky), rack jobber (prenajímanie regálov), družstvá výrobcov (hlavne farmárov, v ich kolektívnom vlastníctve), zásielkoví 
veľkoobchodníci.  

Makléri a agenti - nenadobúdajú právo na vlastníctvo tovaru a preberajú len niektoré funkcie - napr. makléri s nehnuteľnosťami, [280] agenti 
výrobcu, predajní agenti (preberajú funkciu predajného oddelenia výrobcu), nákupní agenti (preberajú funkciu nákupného oddelenia obchodníka), 
komisionári (odvezú napr. poľnohospodársky tovar, predajú na trhu a z tržby si zoberú komisiu)  

Obchodné filiálky výrobcov, kvôli lepšej kontrole zásob predaja a promotion - drevársky priemysel, priemysel autosúčiastok... 

Marketingové rozhodnutia malo- a veľko- obchodníkov: 

Maloobchodníci: [272] Rozhodnutie o cieľových trhoch malo by byť podporené pravidelnými prieskumami spokojnosti zákazníkov. [274] 
Rozhodnutie o sortimente a službách (a obchodnej atmosfére), Cenové rozhodnutia (zľavy), [275] Rozhodnutia o promotion, Rozhodnutia o 
stanovišti.  

Veľkoobchodníci: [281] Rozhodnutie o cieľovom trhu (požiadavky zákazníkov, početnosť firiem...), Rozhodnutie o cenách (rabaty), 
Rozhodnutie o promotion (napr. koordinácia s výrobcom), [282] Rozhodnutie o stanovištiach (vidiek, oblasti s nízkym prenájmom a daňami) 
 
Cenové úvahy a prístupy, faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o tvorbe cien. Základné stratégie tvorby cien nových produktov, úpravy a zmeny cien. 

[206] Cena je množstvo peňažných jednotiek, ktoré sa účtuje za výrobok, alebo službu. V chudobnejších národoch je cena dôležitý faktor, v 
bohatších rozhodujú vo väčšej miere aj necenové faktory. Cena je jediným prvkom v marketingovom mixe, ktorý reprezentuje príjmy, ostatné 
komponenty reprezentujú náklady. [207] Rozhodovanie o cenách ovplyvňujú interné faktory a externé faktory.  

Medzi interné faktory patria:  

Ciele marketingu - rozhodnutie o produktovej kategórii, cieľovom trhu, trhovej pozícii - [208] napr. prežitie (silná konkurencia, nestále želania 
spotrebiteľov a teda aj trh), maximalizácia bežného zisku (po odhade dopytu pri rozličných úrovniach cien - krátkodobý zisk, nie dlhodobá prosperita) 
, maximalizácia trhového podielu (nízke ceny...), vodcovstvo v oblasti kvality produktov (vysoké ceny, rozšírený výskum a vývoj a kontrola výroby), 
ostatné ciele (predídenie vstupu konkurentov, stabilizovanie trhu, vylúčenie štátnych zásahov...!  

Stratégia marketingového mixu - rozhodnutie o cenách, [209] spolupráci so sprostredkovateľmi, podpora predaja...  

Náklady zvyčajne ohraničujú cenu zdola. Firmy z nižšími nákladmi majú možnosť viac operovať s cenou. Rozoznávame: variabilné náklady (na 
vyprodukovanú jednotku) a fixné náklady (nájomné, kúrenie, elektrina, úroky, mzdy a ďalšie bez ohľadu na úroveň produkcie)  

Organizácia tvorby cien - v malých firmách najčastejšie manažment, nie marketingové alebo cenové oddelenia. [210] Na tvorbe ceny sa však 
môžu podieľať aj manažéri predaja, finanční manažéri a účtovníci. 

Medzi externé faktory patria:  

Charakter trhu a dopytu vymedzuje hornú hranicu cien (náklady dolnú). Vzťahy medzi cenou a dopytom sú závislé od typu trhu.  

Konkurencia - pri čistej konkurencii je cenová súťaž prakticky nemožná - mnoho predávajúcich poskytuje ten istý druh produktu, a preto sa 
nemožno veľmi odlíšiť od bežnej trhovej ceny, ak nechce mať podnik stratu. Pri monopolistickej konkurencii predávajúci obchodujú v báze cenového 
pásma, na trhu existujú rovnaké produkty iných výrobcov, líšia sa len mierne napr. senzorickými vlastnosťami. [211] Pri oligopolickej konkurencii trh 
tvoria niekoľkí predávajúci, ktorý vzájomne citlivo reagujú na pohyb cien. Pri čistom monopole neexistuje konkurencia pre daný produkt na trhu. 
Často sú však ceny aj tak nízke, pretože výrobca nechce prilákať možnú konkurenciu možnosťou vysokých ziskov a aj kvôli štátnej regulácii.  

Ostatné faktory prostredia [216] ekonomické faktory (inflácia, boom / recesia, úrokové sadzby - to všetko pôsobí na úroveň nákladov a 
výnosov), sprostredkovatelia (musí im byť zabezpečený primeraný zisk), štátna správa (zákony, legálna cenová politika...) 

[211] V konečnom dôsledku o správnosti ceny rozhoduje spotrebiteľ ⇒ firma musí uvažovať o spotrebiteľskom vnímaní ceny, pretože toto 
ovplyvňuje jeho nákupné rozhodnutie. Tvorba cien a ostatných faktorov marketingového mixu musí byť orientovaná na kupujúceho. [212] Dobrá 
cenotvorba začína analýzou zákazníkových potrieb a jeho predstáv o cene.  

Analýza vzťahov medzi cenou a dopytom dáva odpoveď na otázku o najlepšej cene. Pre väčšinu tovaru je krivka viac-menej nepriama úmera. 
Pre tovar prestížnej povahy (luxusný automobil) však požadované množstvo môže pri určitej cene kulminovať, ale vyššie a nižšie od tejto ceny môže 
byť menšie. Zákazníci nemusia dôverovať vyhláseniu o kvalite a spoločenskej prestíži výrobku, pokiaľ je veľmi lacný. [214] Dôležitá je aj elasticita 
dopytu - množstvo, o aké sa zmení dopyt pri zmene ceny. Kupujúci menej reagujú na zmenu ceny, ak je produkt unikátny, vysokej kvality, prestížny 
alebo exkluzívny, substitučný tovar je v aktuálnom čase nedostupný, alebo keď kvalitu zastupiteľných výrobkov nie je možné porovnať, alebo keď 
výdavky na tovar sú vzhľadom k ich príjmom relatívne nízke. 

Tri všeobecné prístupy k tvorbe cien: 

[217] Nákladovo orientovaná tvorba cien - pridanie štandardnej prirážky ku cene produktu. [218] V zásade je prirážka vyššia na sezónny tovar, 
špeciálny, pomaly sa predávajúci tovar, tovar s vysokými manipulačnými a skladovými nákladmi a tovar s neelastickým dopytom. Analýza nulového 
bodu - analýza krivky celkových príjmov a celkových nákladov a určenie bodu, pri ktorom bude dosiahnutý nulový, alebo cieľový zisk, vzhľadom na 
objem predaja. [219] Táto analýza síce poväčšinou môže pomôcť pri určovaní minimálnych cien, neberie však do úvahy cenovú závislosť dopytu, a 
preto zvyčajne nemôže byť úspešne použitá.  
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Ceny orientované na zákazníkov - na základe hodnoty, akú predstavuje užitočnosť produktu pre spotrebiteľa. Precenenie, rovnako ako 
nedocenenie hodnoty výrobku pre spotrebiteľa môže priniesť firme stratu.  

[220] Ceny založené na konkurencii - napríklad pri konkurznom konaní, pri oligopolickej konkurencii - menšie firmy nasledujú cenového 
vodcu. Pridržiavanie sa bežných cien na trhu môže zabrániť cenovej vojne škodlivej pre všetkých predajcov. 

Stratégia tvorby cien: 

[223] Pokiaľ nový produkt predstavuje inováciu, možno sa presadiť stratégiou vysoko výnosových cien (zisky z nasledovného presúvania 
výrobku z jedného trhového segmentu do ďalšieho. [224] Je potrebná vysoká kvalita a imidž výrobku a značky a náklady na výrobu malého množstva 
nemôžu by tak vysoké, aby prevýšili výnosy z obmedzeného predaja pri vysokej cene. Stanovenie prienikových cien robia firmy, ktoré chcú získať 
veľký podiel na trhu, dôkladné preniknutie do vytýčených trhových segmentov a veľké objemy predaja. Trh však musí citlivo reagovať na zmeny cien 
- nízka cena musí znamenať vysoký rast trhu. Náklady výroby a distribúcie sa musia znižovať z rastom objemu výroby. Nízka cena môže dopomôcť 
vylúčeniu konkurencie.  

Pri imitujúcom produkte je možné voliť rôzne cenové stratégie v matici kvalita / cena. Treba vždy zvážiť veľkosť a rast trhu a možnosti 
konkurencie. 

[226] Dôležité je stanovenie cien nepovinného príslušenstva, napr. pre automobiloch, kde väčšie príslušenstvo sľubuje väčší komfort. Pre 
komplementárne produkty ako napríklad žiletky, filmy do fotoaparátu, a software sa môžu stanoviť vysoké ceny, zatiaľ čo holiace strojčeky, 
fotoaparáty a počítače môžu mať ceny nízke. Niekedy firmy ponúkajú predaj produktových súborov za ceny nižšie ako je súčet cien všetkých 
produktov spolu - darčekové balenia, sezónne lístky do športových klubov.. - môže to podporiť predaj produktov, ktoré by si za iných okolností 
zákazníci nekúpili. Pre stanovenie cien vedľajších produktov, ktoré vznikajú napr. pri výrobe ako odpad sú väčšinou dôležité len náklady na 
skladovanie a odvoz. 

Úprava cien vo vzťahu k rôznym typom spotrebiteľov a situácií: 

[227] Stanovenie cien so zľavou a prídavkom - napríklad skonto (napr. 2%, pokiaľ pri tridsaťdňovej splatnosti uhradí zákazník svoju platbu do 
10 dní), množstevný rabat (redukcia ceny za väčšie množstvo), [228]  funkčné rabaty (známe aj ako obchodnícke - dostávajú sprostredkovatelia za 
výkon určitých funkcií - napr. predaj, skladovanie, evidencia...), sezónne rabaty (väčšinou mimosezónne nákupy - napr. odevy...), prídavky (zníženie 
ceny za vrátenie starého produktu výmenou za nový) a podporné prídavky (za účasť napr. na reklamnej kampani)  

Cenová diferenciácia - napr. podľa spotrebiteľských segmentov (napr. študenti a dôchodcovia majú zľavu pri vstupe do múzeí), podľa 
modifikácie produktu (napr. za čierne vyhotovenie, i keď to nespája väčšie náklady), podľa miesta (divadlo podľa sedadiel), podľa času (sezónne 
predaje). [229] Dôležitá je účinná segmentácia trhu a cenová diferenciácia musí byť legálna.  

Psychologicky orientované ceny - pri parfum môže mať cenu 3 USD, ale jeho cena 100 USD vytvorí zákazníkov, ktorí veria, že ide o niečo 
špeciálne - psychologickým oceňovaním výrobky s vyššou cenou vnímajú spotrebitelia ako výrobky s vyššou kvalitou. Priznané ceny sú ceny, ktoré si 
spotrebiteľ vybaví pri pohľade na produkt a ktorých je niekedy dobré sa držať.  

[230] Akčné ceny - dočasné ceny, niekedy aj nižšie, ako sú náklady výrobku, aby sa zvýšil záujem o výrobok, napr. v povianočnom období, 
alebo keď má sprostredkovateľ veľa na sklade.  

Geografické určovanie cien - napr. ceny FOB ("free on board" - v mieste výrobného závodu si môže kupujúci na vlastné prepravné, poistné a 
colné a iné náklady kúpiť lacno výrobok), [231] jednotné dodacie ceny (bez ohľadu na polohu zákazníkov - administratívne ľahšie zvládnuteľné, 
celoštátne možno propagovať), zonálne určovanie cien (nevýhodou je, že zákazníci nachádzajúci sa niekoľko kilometrov od seba, ale v iných zónach, 
budú platiť iné ceny), podľa základných bodov (kde má firma napríklad umiestnené predajné sklady, tam bude cena najnižšia, z týchto bodov sa bude 
cena odvíjať podľa nákladov na prepravu) 

Uvažovane o zmene cien: 

[232] Iniciovanie znižovania cien - jeho príčinou môže byť napr. nadbytok kapacity, úsilie na ovládnutie nižšieho trhového segmentu, alebo 
celého trhu.  

Iniciovanie rastu cien - jeho príčinou je úsilie o vzrast zisku (pokiaľ je zisk nedostatočný), nákladová inflácia, prevaha dopytu nad ponukou. 
[233] Firma by sa mala snažiť vyhnúť imidžu "cenového žmýkača". 

Dôležitá je: Reakcia zákazníkov na zmeny cien (má firma ťažkosti? zvýšila sa kvalita produktov? pripravuje sa nový model? ...), Reakcia 
konkurencie na zmeny cien (najmä ak je počet súťažiacich firiem malý, keď ide o štandardizovaný produkt a keď sú zákazníci dobre informovaní, 
treba posúdiť pravdepodobnú reakciu každého z konkurentov), Reakcia firmy na zmeny cien na trhu (ak konkurenti zmenia cenu, treba urobiť 
analýzu okolností, rozhodnúť sa pre reakciu, rozanalyzovať 
Komunikačný proces a jeho prvky. Základné nástroje komunikačného mixu. Faktory ovplyvňujúce tvorbu komunikačného mixu. 

Komunikačného proces, jeho prvky: [289] Odosielateľ posiela správu druhej strane, pričom ju ako myšlienku kóduje do symbolickej formy 
vyjadrenia. Vzniká správa, ktorá sa cez komunikačné kanály, zvané médiá po dekódovaní symbolov dostáva ku príjemcovi. Príjemca môže 
reagovať - odozva, ktorej časť sa ako spätná väzba prenáša späť k odosielateľovi. [290] Medzi týmto je Šum (rušenie), ktoré ako neplánovaná 
porucha, alebo rušivý vplyv môže skresliť správu. Pri komunikačnom procese je treba urobiť nasledovné rozhodnutia: identifikáciu cieľového 
publika (napr. potencionálni kupujúci), určenie očakávanej reakcie (akú chce odosielateľ správou vyvolať - kupujúci: vnímanie → [291] poznanie 
→ postoj → preferovanie → presvedčenie (o kúpe) → nákup),  výber správy (ktorá priláka pozornosť, udrží záujem, zväčší túžbu a vyvolá čin - 
AttentionInterestDesireAction - [292] dôležitý je obsah správy /racionálne, emocionálne, morálne apely/, štruktúra správy /zdôrazniť záver, 
jednostranné - dvojstranné argumenty, silnejšie argumenty prvé - posledné/, formát správy /výrazné písmo/), [293] výber médií (personálne /drahé, 
rizikové alebo viditeľné výrobky/ a nepersonálne komunikačné kanály /atmosféra, podujatia/), [294] výber zdroja správy (spoľahlivý, vierohodný, 
objektívny, pravdivý, populárny - napr. lekári u liekov), zisťovanie spätnej väzby. 

Základné nástroje komunikačného mixu: [287] Reklama je každá platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory myšlienok, výrobkov 
alebo služieb, ktorú platí identifikovateľný sponzor. Podpora predaja je označením pre krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup alebo predaj 
výrobku alebo služby - kupóny, súťaže, prémie, rabaty... Public Relations znamená vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov k verejnosti 
prostredníctvom priaznivej publicity, ktorá zdôrazňuje dobrý imidž firmy a dementuje, resp. odvracia nepríjemné a inak škodiace príhody, udalosti, 
správy a klebety. Osobný predaj reprezentuje ústnu prezentáciu v konverzácii s jedným alebo viacerými potenciálnymi kupujúcimi s cieľom predaja. 

Metódy zostavovania rozpočtu na komunikáciu firmy: [296] Metóda zostatkového rozpočtu - podľa toho, čo si môže firma dovoliť. Metóda 
percentuálneho podielu z obratu zohľadňuje zmeny v hospodárení firmy, vytvára sa konkurenčná stabilita, neumožňuje však presný odhad rozpočtu 
- berie objem predaja ako základ a nie ako výsledok. Metóda konkurenčnej parity - rozpočet v rovnakej výške ako konkurencia stanovené 
sledovaním reklamy konkurentov - predstavuje tzv. kolektívnu múdrosť odvetvia, zabraňuje vzniku konkurenčnej vojny, ale toto všetko je otázne. 
[297] Metóda cieľov a úloh (definovanie špecifických cieľov → určenie úloh, ktoré treba splniť → odhadnutie nákladov na splnenie úloh)  
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Faktory ovplyvňujúce tvorbu komunikačného mixu: 

[297] Jednotlivé prostriedky promotion sú: Reklama (rýchla, môže vytvoriť imidž, ale nepersonálna a prehliadnuteľná), [298] Osobný predaj 
(veľmi nákladná, ale aj efektívna forma), Podpora predaja (rôzne akcie, súťaže, prémie, zľavy - „kúp ma hneď teraz“), Public relations (pomalé, 
ale môže byť efektívne a lacné). 

[299] Faktory ovplyvňujúce promotion-mix sú: Druh výrobku a jeho trh (spotrebný tovar, výrobný faktor...), [300] Stratégia pretlačovania 
a priťahovania (push - orientácia cez sprostredkovateľov, pull - veľké výdavky na reklamu pre vytvorenie spotrebiteľského dopytu), Štádiá 
nákupnej pripravenosti (kupujúceho: reklama a public relation je dôležitý vo fáze vnímania a poznania. Postoje, preferencie a presvedčenie 
ovplyvní najviac osobný predaj a reklama. Nákup podporí osobný predaj a podpora predaja), Štádiá životného cyklu výrobku (uvedenie - reklama a 
public relations, podpora predaja vo forme vzoriek, v štádiu rastu už netreba podporu predaja, tá nastupuje až v štádiu zrelosti, kedy význam reklamy 
zaniká). 

28 Implementácia marketingovej stratégie 
 
1   Inovačná orientácia sa vyznačuje najmä  
 Výškou rozpočtu na výskum a vývoj vo vzťahu k obratu 
 Vysokým podielom nových produktov v produktovom programe 
 Pionierskou pozíciou na trhu 

Pri takejto orientácii má čas dôležitú úlohu konkurenčnej výhody. A to z hľadiska vstupu na trh, teda pionierskou výhodou a z hľadiska 
bezprostredného uspokojovania aktuálnych potrieb odberateľov.  
Predpoklady úspechu realizácie inovačnej stratégie: 
 Inovačná  schopnosť vyžaduje cielený manažment v oblasti vedy, ktorý obsahuje vybudovanie vedecko-výskumnej základne a vybavenie 

súčasným know-how 
 Nutnosť proinovačne orientovaného manažmentu, určenie inovačných cieľov (napr.podiel nových výrobkov). 
 Integrácia technických a marketingových aktivít 
 Podpora inovačnej angažovanosti vlastných pracovníkov firmy a poskytnutie dostatočného času pre výskumné a vývojové aktivity 
 Podmienky na dlhodobý záujem implementovať inovačné stratégie firmy 

Inovačné stratégie môžu byť dve: 
 Imitácia – realizácia nákladovej výhody, efektu skúsenostnej krivky, nižšie ceny 
 Inovácia – Stratégia inovácie je vhodná pri zameraní sa na záujmové skupiny, zvyšuje možnosť prijatia z ich strany a vytvoreniu časovej 

a skúsenostnej výhody oproti konkurencii. To platí aj pre ekologicky orientovaných inovátorov. 
 
2 
Inovácia sa využíva hlavne pri stratégiách zameraných na nové a rozvíjajúce trhy a to ako: 
 pionierska stratégia – tu ide o vybudovanie trhového know-how a trhovej pozície. Zákazníci budú získavať skúsenosti od pioniera, preto je 

vhodné vybudovať vernosť k značke a firme. Dôraz sa kladie na oblasť progresívnej technológie, aby sa vyhlo nedostatkom, vysokým nákladom 
pri neistom vývoji dopytu. Samozrejme, že sa dávajú vysoké uvádzacie ceny a preto komunikačná politika musí byť veľmi ofenzívna na 
presvedčenie o výhodách, osvedčil sa bezplatný test, garancia vrátenia peňazí a vypisovanie súťaží a hier. 

 stratégia skorého nasledovníka – Trh sa pomaly rysuje , dominantnou je technológia a vysoký stupeň inovácie.. Dôležité je využiť to, čo pionier 
nemá špecificky chránené s oveľa menšími nákladmi ktoré musel pionier dať na vývoj. Dôležité je zamerať sa na modifikáciu výrobku 
a prispôsobiť ceny cenám pioniera bez cenových vojen. M- servis, záruky , poskytovanie informácií o výrobku a jeho prednostiach a sústredenie 
sa na špecifické potreby a cieľové skupiny odberateľov. 

 stratégia neskorého nasledovníka- výhody z dlhého poznávania a učenia, orientácia na zákazníka, ostanú prostriedky na technologické inovácie. 
 
 
 
    M. stratégia bude málo platná, ak sa firme nepodarí úspešne ju presadiť. Implementácia marketingu je proces, v ktorom sa marketingová stratégia a 
plány uvádzajú do market. praxe, aby sa dosiahlo splnenie M. cieľov. Implementácia adresne ukazuje kto, kde, kedy a ako. Vzniká prirodzený odpor 
k zmenám. Nová stratégia vyžaduje nové usporiadanie firmy.  
Proces I. marketing. stratégie : 

 
 
vykonávací program (zjednocuje aktivity všetkých ľudí  a rozdeluje zodpovednosť a tvorí harmonogram) 
 
organizačná štruktúra (rozdeluje celkovú činnosť firmy na presne definované práce- teritoriálna organizácia, produktová alebo organizácia podľa 
trhov) 
 
systém rozhodovania a odmeňovania (osobné hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov- motivácia na dané zmeny) 
 
personálne zdroje ( úspešná implementácia predpokladá starostlivé plánovanie personálnych zdrojov – kvalifikácia, motivácia, osobné vlastnosti) 
 
kultúra firmy ( úspech závisí i od atmosféry v riadení a kultúra firmy-autoritatívne vedenie, delegovanie právomoci, kultúra je systém hodnôt a 
názorov pracovníkov) 
 
 
marketingový výkon ( využívame M. audit na zlepšenie celkového M. výkonu ) 
 
Kontrola stratégie – zabezpečí, že M. ciele a stratégia zodpovedajú aktuálnemu a predpokládanému prostrediu. Máme 3 kontroly : 
1) k. plnenia ročného plánu, 
2) analýza trhového podielu, 
3) analýza M. nákladov na predaj a skúmanie postojov zákazníkov. 

29 
 
1 Klasická teória motivácie  (Taylor ) : práca rozdelená na malé, ľahko kontrolovateľné, a normou ohraničené celky, za ktoré  dostane 
zamestnanec základnú mzdu, za nad normou vyššiu plácu. 
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Teória sociálneho tlaku (Mayo) : okrem peňažnej motivácie aj sociálny tlak nebyť pomalým 
Teórie Maslowa 
Teória X a Y (McGregor), kde X je pracovník, ktorý nemá rád prácu, musí byť nútený, kontrolovaný a riadený, nechce zodpovednosť a samostatnosť. 
Y má rád prácu, nemusí byť nútený , naučí sa zodpovednosti, vie tvorivo pracovať. Priaznivé kombinácie sú X a X, Y a Y. 
Teória Z (Ouchi) založený na spokojnosti zamestnancov : celoživotné zamestnanie, rodinná organizácia, sociálne zviazané skupiny i mimo 
zamestnania, preberanie zodpovednosti. 
Príklady ako príplatky, mimoriadne mzdy, dovolenky, zľavy, podnikový majetok a iné. 
 
2 Pri vytváraní riadiaceho aparátu je veľmi dôležitá voľba organizačnej štruktúry riadiaceho aparátu, ktoré predstavuje zloženie a vzájomné 
vzťahy jeho článkov – útvarov a pracovísk uskutočňujúcich riadenie a stanovuje špecializáciu, úlohy, právomoc a zodpovednosť útvarov. 
Počet a podiel manažérov závisí od týchto faktorov – rastu Ved-tech základne, produkcie a výroby, stupňa mechanizácie a automatizácie výroby, 
úlohy a zložitosti riadenia, administratívnej náročnosti. 
Manažéri ovplyvňujú činnosť a výsledky firmy pomocou manažérskych funkcií : plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola hmotných, 
ľudských, finančných a informačných zdrojov za účelom dosiahnutia zisku. Delia sa na  
 vrcholových manažérov – na starosti plánovanie, stanovenie cieľov a stratégie 
 manažérov strednej úrovne – zodpovednosť za imlementáciu plánov a stratégií 
 prvostupňových manažérov – kontrola a koordinovanie výkonných pracovníkov. 

Manažéri môžu byť strategický, finančný, marketingový, operačný a ľudských zdrojov. 
Zásady na získanie ľudí: úprimnosť, úsmev, pozorný poslucháč, záujem, a význam dôležitosti zamestnanca. 
Zásady ako ľudí presvedčiť : vážiť si ich presvedčenie, priateľskosť, nadhľad, nechať vyhovoriť sa, sympatizovanie s mienkou druhého, nikto sa 
nemýli. 
Zásady, ako ľudí zmeniť : najprv pochvala, potom kritika, na chyby upozorňovať nepriamo, príkazy vo forme prosby, rešpektovať dôstojnosť 
a súkromie druhého, chváliť každé zlepšenie, bať šťastný a spokojný. 

30 
Finančným trhom spravidla rozumieme systém vzťahov, inštitúcií a nástrojov umožňujúcich sústreďovať, rozmiestňovať a znovurozdeľovať 
dočasne voľné finančné prostriedky medzi ekonomické subjekty na základe vzťahu ponuky a dopytu. 

Podmienkami existencie finančného trhu sú: 

- motívy individuálneho sporenia a jeho stimulácia 

- možnosť investovať dočasne získané peňažné zdroje  

- zodpovedajúce inštitúcie, ktoré podporujú investovanie. 

Finančný trh tvoria konkrétne trhy, na ktorých sa obchoduje s určitými druhmi peňažného kapitálu. Dá sa členiť z rôznych hľadísk, uvádzané členenie 
je podľa vecného hľadiska: 

Peňažný- krátkodobé peniaze a pôžičky slúžiace na zhodnotenie krátkodobých kapitálov (ponuka) subjektom žiadajúcim dočasné zvýšenie likvidity 
(dopyt). Nástroje: zmenky, pokladničné poukážky, depozitné certifikáty, bankové akcepty. 

Kapitálový - dlhodobá ponuka a dopyt po uvoľnenom kapitále za účelom jeho zhodnotenia. Nástroje: štatne obligácie, komunálne obligácie, 
obligácie súkromných spoločností, akcie, hypotekárne listy. 

Devízový trh - obchodue sa na ňom so zahraničnými devízami a bezhotovostnými zahraničnými platobnými prostriedkami. 

Trh drahých kovov - je spojený s predajom, detezauráciou a nákupom drahých kovov. 

Peňažný a kapitálový trh sa delí na primárny (emitent umiestňuje CP na trhˇa sekundárny (transakcie medzi držiteľmi CP). Ďalším delením je verejný 
trh (anonymný) kde sa obchoduje prostredníctvom burzy a trh osobný, kde sa predávajúci a kupujúci priamo stretávajú 

Inštitúcie - Burza CP - organizátor trhu, vedie agendu jednotlivých účastníkov, stanovuje pravidlá, poskytuje informácie účastníkom trhu. 

Stredisko cenných papierov (SCP) zabezpečuje evidenčné, informačné a obchodné služby pre všetky subjekty kapitálového trhu. 

Inštitucionálni investori - finančné spoločnosti a fondy, získavajú zdroje od drobných a väčších investorov a snažia sa ich zhodnotiť investovaním na 
finančných trhoch. 

Banky - prijímajú vklady a poskytujú úvery, poskytujú šeky, zmenky a akcepty, podieľajú sa na emisiách obligácií, a obchodujú na sekundárnom 
trhu.  

Finančná a kapitálová štruktúra firmy - je podiel jednotlivých zložiek vlastného a cudzieho kapitálu na celkovom kapitáli, ktorý finančne kryje 
majetok podniku. Pôsobí na ňu najmä náklady podmiku na získavanie a viazanie jednotlivých zložiek kapitálu, riziká spojené so zvyšujúcim sa 
úverovým zaťažením, zloženie podnikového majetku, úroveň, výkyvy a perspektíva cash-flow, spôsob a intenzita zdaňovania a potreba udržiavať 
určitú úroveň likvidity. Cieľom je násť optimálnu štruktúru kedy náklady na kapitál sú v podniku najnižšie a tým maximalizovať trhovú hodnotu 
podniku. 

M-M model (Modiglianiho a Millerov model) - tvrdí že trhová hodnota podniku nezávisí od jeho finančnej štruktúry, lebo na dobre fungujúcom trhu 
musia mať investície prinášajúce rovnaký čistý výnos aj rovnakú cenu.  

Predpoklady: kapitálový trh je dokonalý a každý ma prístup k informáciám, podniky možno zaradiť do skupín podľa rizikovosti a z toho vyplývajúcej 
výnosovosti kapitálu, čistý výnos sa v jednotlivých obdobiach nemení a výnos je pre všetky podniky tej istej triedy rovnaký, neberie sa do úvahy 
zdaňovanie, možnosť získať úver je rovnaká pre všetky subjekty.  

Argumentácia: Prizvyšujúcom sa podiele cudzieho kapitálu (CK) akcionáry požadujú vyšší výnos vlastného kapitálu (VK) Od istého stupňa zadĺženia 
rastie úroková miera a tým cena CK. Výhody z rastu podielu CK sú prekryté rastom rastom výnosu VK a tak celková cena kapitálu ako aj trhová 
hodnota podniku ostávajú konštantné. 

Tento model má určité nedostatky najmä kvôli nerealizovateľnosti predpokladov a preto sa pri jeho aplikácii používajú tieto korekcie: 

1, Na formovanie finančnej štruktúry pôsobí daň z príjmov - keďže úroky z CK znižujú základ dane zvyšovanie podielu CK pôsobí na znižovanie 
celkových nákladov na kapitál podniku. Toto zníženie sa nazýva "daňový štít"  
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2, Rast podielu CK na celkovom kapitály zvyšuje riziko bankrotu podniku - pri vysokom podiele CK rastie riziko že podnik nebude mať prostriedky 
na splácanie úrokov a istín úverov. To by viedlo k bakrotu. Tento rast rizika bankrotu sa premieta do ceny ďalších úverov ako aj do realizácie 
suboptimálnych rohodnutí (predaj aktív, zastavenie rozvojových projektov, ktoré neprinášajú okamžitý zisk atď) To spôsobuje že rast CK spôsobuje 
rast nákladov na obstaranie a viazanie celkového kapitálu. Tieto zvýšené náklady nazývame "likvidačné náklady".  
1+2 Z tohto hľadiska jestvuje optimálna finančná štruktúra, a to v bode, kde hraničné výhody "daňového štítu" sa rovnajú nákladom anticipovaných 
finančných ťažkostí zo zadĺženia "likvidačných nákladov" 

3, V praktickom živote vplýva na rozhodovanie o finančnej štruktúre podniku viacero ďalších faktorov a tendencií a to: daň z príjmov akcionárov a 
veriteľov, prístup k úverom je pre rôzne podniky rôzny, zloženie podnikového majetku, miera inflácie, záujmy vlastníkov a manažérov  
Na záver treba uviesť že nejestvuje nijaké jednoduché a všeobecné riešenie optimalizovanie kapitálovej štruktúry podniku. 
 
 
Finančné trhy  - miesta získavania externých zdrojov financovania podniku 
  - 1. kapitálové, 2. peňažné, 3. devízové, 4. drahých kovov 
1. a 2. - presun zdrojov medzi sektormi - domácnosti, nefinančné hosp. organizácie, štát,. finančný sprostredkovatelia, zahraničné subjekty. 
Financovanie  - priame (problém nájdenia finančného partnera - riešenie - organizované trhy CP (primárne, sekundáre) 
 - nepriame - prostredníctvom finančného sprostredkovateľa (banka, poisťovňa, fond) 
Kapitálový trh  - trh dlhodobých finančných prostriedkov (investičného kapitálu) 

- 1. akcie a obligácie, 
- 2. hypotekárne záložné listy,  
- 3. strednodobé a dlhodobé úvery,  
- 4. iné druhy cenných papierov 

Peňažný trh  - trh krátko- a strednodobých finančných prostriedkov < 1 rok (uspokojuje dopyt po peniazoch) 
 - A) Bankovo organizovaný, B) Neorganizovaný PT medzi nebankovými podnikateľmi 

- 1. Trh krátkodobých cenných papierov (pokladničné poukážky, vkladové certifikáty, bankové akcepty, zmenky, komerčné 
papiere) 

- 2. Trh krátkodobých úverov 
Devízový trh - devíza - pohľadávka znejúca na cudziu menu, valuta - konkrétne peniaze 
Trh drahých kovov  - zlato, platina, paládium 

- primárny (producenti bankám al. obchodníkom), sekundárny trh (ďalej konkr. spoterbiteľom) 
Inštitúcie -  finančný sprostredkovatelia - banky, sporiteľne, peňažné inštitúcie (poisťovne, dôchodkové poisťovne) 
 investičný sprostredkovatelia - finančné spoločnosti, investičné fondy a spoločnosti  
Burza CP - miesto obchodu cenných papierov 

- trhové ceny odrážajú ekonomickú situáciu 
- súkromné z podnikateľskej iniciatívy alebo verejnoprávne inštitúcie 
- kontrola MF 
- u nás RM - systém a BCP 
- možnosť obchodovania iba s oprávnením 

o banky - obchodujú pre klientov alebo na svoj účet 
o brokeri - pre klientov, na ich účet vo svojom mene 
o dealeri (jobberi) - na vlastný účet, vo svojom mene 
o dohodcovia a makléri - úradní al. súkromní, zabezpeč. techn. uskutočnenie obchodu 

- burzová špekulácia - pohyb cien (medvedi verzus býci) 
- burzové indexy - konštruované na základe kurzov akcií najvýznamnejších podn. 
- miera výnosu CP závisí predovš. od rizikovosti 
- diverzifikácia rizika - portfólio CP - korelácia, CAPM 
- opcie - call, put, americké, európske, forwardy, futurity 

 
Obchody s CP - 1) emisné - získanie kapitálu na investičnú činnosť (samostatná emisia, sprostredkovaná emisia 
  2) obchodovanie na BCP 
 
Finančná štruktúra podniku - podiel vlastného(vklady vlastníkov, zisk) a cudzieho (KD a DD úvery) kapitálu na celkovom kapitále podniku 

- všeobecne platí, že NKV (náklady vlastného kapitálu - dividenda) > NKC (náklady cudzieho kapitálu - úrok z úveru), keďže 
úrok je daňovo odpočítateľná položka. 

- finančný leverage (FL) - zvyšovanie podielu KC na CK (celkový kapitál) 

- WACC (weighted average cost of capital) - 
CK
KCNKCt

CK
KVNKVNCKWACC ⋅⋅−+⋅== )1(  

- pri FL dochádza k zvyšovaniu rizika platobnej neschopnosti => rast NKC (veritelia požadujú väčšie úroky za riziko) => 
nárast NKV (akcionári pociťujú väčšie riziko a chcú viac $) 

- =>existuje optimálna štruktúra KC a KV, všeobecne, keď marginálne výhody zo zvýšenia KC/CK sa rovnajú marginálnym 
nákladom fin. ťažkostí spojených so zvyšovaním KC/CK 

- vertikálne pravidlo - KC/KV = 1/1, pre rizikové odbory KC/KV = 1/2 
- Miller/Modiglianiho model vychádza z predpokladu, že finančná štruktúra je pri bezdaňovom systéme a pri absencii 

finančného rizika irelevantná, t j. je jedno aká bude, NCK sú stále rovnaké 
- M&M - ak zohľadníme vplyv dane - pri FL NCK stále lineárne klesajú (výhoda daňovej úľavy), ideálne až do CK=KC (celý 

kapitál je tvorený dlhom) 
- M&M - ak zohľadníme aj finančné riziko - opäť existuje ideálna štruktúra KC a KV, kde sú najnižšie NCK 

 
- zlaté bilančné pravidlo - dlhodobo viazaný majetok má byť financovaný kapuitálom, kt. má podnik dlhodobo k dispozícii 
 

31 
Finančné rozhodovanie - konkrétne formovanie a realizovanie finančnej politiky 

- princípy: 
o  väčšie bohatstvo je viac ako menšie  
o skôr je lepšie ako neskôr 
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o menšie riziko je lepšie ako väčšie 
o výhoda možnosti voľby 

2 prístupy:  
- zisk vs. riziko - miera voľby medzi ziskovosťou a rizikovosťou projektu 
- likvidita vs. rentabilita - miera voľby medzi nimi, väčšia likvidita = menšia rentabilita (zisk) 

Faktory úspechu - rešpektovanie flexibility podnikových financií, spoľahlivosť informácií (vonk. i vnút.) 
 
Kategórie finančného rozhodovania: 

a. Cash flow -  
i. brutto (príjmy - výdavky za obdobie), netto ( brutto upravené o odpisy, zmeny majetku a zdrojov, kt. nemajú výdavkový 

charakter) 
ii. rozdiel medzi výnosmi a príjmami, nákladmi a výdavkami !!! 

b. Úroková miera 
i. úrok - cena za požičiavanie peňazí 

ii. úhrada nákladov spojených s poskytnutím úvru 
iii. odmena veriteľom za zvyšovanie rizika 
iv. inflačná prémia 
v. miera zdaňovania 

vi. sadzby: 
1. diskontná - CB 
2. medzibanková - LIBOR, FIBOR, TIBOR, dokonca aj BRIBOR ☺ 
3. Prime rate - dohodnutá najvýhodnejšia medzi bankami 

 
vii. 

F
FDii N

R +
−−

=
1

)1(  - to neviem vysvetliť ale je to tak 

c. Časová hodnota peňazí - a) budúca- úročiteľ, b) súčasná - odúročiteľ, c) konečná suma anuít - sporiteľ, d) výška anuít potrebná na 
dosiahnutie c) - fondovateľ, e) súč. hodnota sumy anuít - zásobiteľ, f) výška anuity pre dosiahnutie e) - umorovateľ, g) súč. hodnota 
nekonečného radu anuít - P=R/I - koho to zaujíma nech si vzorce nájde, mne sa to nechce... 

d. Riziko a neistota 
i. neistota - neurčitosť, náhodnosť podmienok, riziko - neistota, kt. sme schopní kvantifikovať 

ii. podnikateľské - predaj, prevádzka podniku 
iii. finančné - úvery, úroky, kutzy, likvidita 
iv. systematické - celkové zmeny ekonomiky postihujúce všetkých 
v. nesystematické - zmeny postihujúce konkrétny podnik 

riziko

vý
no

s

riziková prémia 

výnos bez rizika 

krivka indiferencie vi. priemerná výnosovosť, št. odchýlka, koef. variácie 
e. Požadovaná miera výnosu 

i. výnos vs. riziko 
 
f. Náklady alternatívnych príležitostí - hodnota alternatívneho použitia fina. zdrojov, hodnota 

obetovanej alternatívnej príležitosti 
 
Metódy hodnotenia prínosu investície 

1) Priemerná výnosovosť investície:    
i

n

i
i

i In

Z
V

⋅
=

∑
=1  , Z - ročný zisk po zdanení, I - priemerná 

ročná hodnota majetku 
2) Dobá návratnosti (payback period) - čas, za ktorý sa investícia vráti vo forme CF 
3) Čistá súčasná hodnota (ČSH) - zohľadnenie časovej hodnoty peňazí 
4) Vnútorná miera výnosovosti - )( nv

vn

n
n ii

čč
čiVMV −⋅
−

+=  - určuje takú úr. mieru i, keď ČSH=0 

5) Vplyv inflácie - reálna úroková miera = (i-f)/(1+f) 
6) Riziko: 

a. vnútorné technické (poruchy, náklady prevádzky) 
b. vonkajšie technické (morálne zastaranie zariadenia) 
c. vnútorné komerčné (kvalita manažmentu, kalkulácia, evidencia) 
d. vonkajšie komerčné (konkurencia môže robiť agresívnu cenovú politiku) 
e. finančné (zmeny ceny kapitálu) 
f. postoj k riziku (averzný, neutrálny alebo preferujúci) 

Základný cieľ:  maximalizácia výnosu pri nezmenenej úrovni rizika 
Analýza: 

1. citlivosti (určenie citlivosti výnosu na zmenu faktorov, kt. výno ovplyvňujú) 
2. kritického objemu produkcie 

Obrana proti riziku - diverzifikácia podnikania 
 
CAPM (Capital Asset Pricing Model) - meria rizikovú prémiu kapitálovej investície porovnaním očakávaného výnosu investície s očakávaným 
výnosom celého akciového trhu. Vysvetlenie: Ak by sme investovali do celého akciového trhu (cez nejaký fond), neniesli by sme žiadne 
diverzifikovateľné riziko (roziko, ktoré je možné znížiť investovaním do viacerých aktív). Ale ostávalo by stále riziko nediverzifikovateľné. (celý 
akciový trh má tendenciu rásť a klesať spolu s ekonomikou, keďže odráža možné budúce zisky podnikov, ktoré sčasti závisia na celkovej ekonomike). 
Výsledkom je, že očakávaný výnos akciového trhu (rm) je vyšší ako bezriziková úroková miera(rf). T.j. existuje riziková prémia (rm-rf). Táto prémia 
teda vyjadruje dodatočný očakávaný výnos oproti bezrizikovej investícii, súvisiaci s vyššou rizikovosťou. Ak uvažujeme o nediverzifikovateľnom 
riziku samostatného aktíva, napr. akcií jedného podniku, môžeme ho vyjadriť ako mieru do akej akcie korelujú, resp. pohybujú sa (rastú či klesajú) s 
celým akciovým trhom. Túto mieru vyjadruje tzv. koeficient beta. Výsledná očakávaná miera výnosu, resp. úroková miera investície j potom 
vyjadrená ako ri=rf+ß(rm-rf). 
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Optimálna úroveň 
obežného majetku 

Total costs 

Shortage costs 

Carrying costs 

32 
Pracovný kapitál (working capital) - obežný majetok (hotovosť, pohľadávky, 
zásoby)  a krátkodobé záväzky 
Čistý pracovný kapitál (net WC) = obežný majetok - krátkodobé záväzky 
- ak je kladný tak je pohoda, ak nie je to problém úroveň OM 
 
Manažment pracovného kapitálu sa zaoberá otázkami: 

1. aká je primeraná úroveň hotovosti 
2. koľko je potrebných krátkodobých pôžičiek (záväzkov) 
3. akú splatnosť pohľadávok uplatniť voči dlžníkom  

Základné pohyby hotovosti sú ovplyvňované: 
 Zvyšovanie hotovosti: 

1. zvýšenie úveru 
2. zvýšenie vlastného imania 
3. zvýšenie záväzkov 
4. zníženie obežného majetku (okrem caschu samozrejme...) 
5. zníženie investičného majetku 

Znižovanie hotovosti:  ako zvyšovanie, ale opačne ☺ (teda zníženie úveru...) 

 

Úhrada zásob

HOTOVOSTNÝ 
CYKLUS

OPERAČNÝ 
CYKLUS

Inkaso 
hotovosti 

Predaj 
výrobkov

Nákup zásob 

Doba obratu 
záväzkov 

Doba obratu 
pohľadávok

Doba obratu 
zásob Čas

Hodnotenie pomocou ukazovateľov obratu a doby obratu (v časti finančná analýza) 
 
Optimálna výška investovania do obežného majetku (teda likvidného majetku) závisí v princípe od 1. carrying costs (v podstate alternatívne 
náklady) a shortage costs (náklady súvisiace s nedostatkom likvidity, kredibility).  
Dve možnosti: 

1. nízke carrying costs - vyšší objem OM (flexibilná politika) 
2. vysoké carrying costs - nižší objem OM (reštriktívna politika) 

 
 
 
Dôležitou časťou FM je riadenie zdrojov a použitie činného kapitálu (working capital, pracovný kapitál, prevádzkový kapitál).ako súhrnu obežných 
aktív, ako aj čistého činného kapitálu ako rozdielu medzi obežnými aktívami a krátkodobými záväzkami. 
Činný kapitál vyjadruje disponibilitu týmto majetkom, jeho pružnosť, pohyblivosť, manévrovací priestor pre činnosť podniku. 
Čistý činný kapitál - je určitou finančne očistenou hodnotou od blízkej úhrady krátkodobých záväzkov, t.j. od časti obežných aktív. Najdôležitejšie 
položky sú:  
• zásoby zahrňujúce výrobné zásoby, nedokončenú výrobu a hotové výrobky, 
• pohľadávky zahrňujúcepohľadávky voči odberateľom z obchodného syku, voči spoločníkom, daňové pohľadávky a i., 
• pohotové prostriedky, t.j. finančný majetok zahrňujúci peniaze (hotovosti, šeky, poukážky na zučtovanie, ceniny, peniaze na ceste, bankové 

účty) a krátkodobé CP 
K hlavným položkám krátkodobých záväzkov, ktoré majú byť splatné v priebehu jedného roka, patria: 
• záväzky voči dodávateľom (normálne zmenkové) 
• stále a nestále pasíva (nezaplatené mzdy, dane a iné záväzky) 
• krátkodobé bankové úvery, 
• krátkodobá časť dlhodobého úveru 
Manažment zásob - jeden z najspoľahlivejších hospodárskych barometrov. Z makroekonomického hľadiska - znižovanie zásob prejav zlepšujúcej sa 
hospodárskej konjuktúry, naopak jej odliv je spevádzaný rastom zásob. Na mikroekonomickej úrovni podniky investujú do zásob ( náklady na 
nadobudnutie, skladovanie, riziko zastarania zásob, ako aj staty výnosu  v súvislosti s inými investičnými možnosťami). 
Udržizvanie zásob je spojené s určitými nákladmi, peniaze viazané v zásobach neprinášajú úrok, preto je potrebné zachovávať rozumnú rovnováhu 
medzi nákladmi na udržiavanie príliš malých a príliš veľkých zásob. 
Účinný systém riadenie zásob  - optimálna výška zásob, pričom kritériom pre rozhodovanie o výške zásob je minimalizácia nákladov spojených s 
obstaraním a skladovaním zásob. 
Dva prístupy k riadeniu 
1. stav zásob sa udržiava na nemennej úrovni a výkyvy v odbyte sa prenášajú do zmien v objeme výroby 
2. úroveň výroby je za určité obdobie stabilná a stav zásob kolíše tak, ako sa mení aktuálny dopyt 
Najjednoduchší model : model určenia optimálnej veľkosti dodávky pri spojitej rovnomernej spotrebe - úlohou je nájsť optimálnu veľkosť dodávky, 
ktorá by  zabezpečila minimalizáciu celkových nákladov spojených s nadobudnutím alebo skladovaním zásob. 
  N = Nn x S/Q + Ns x Q/2 =>min. 
Extrém funkcie je v bode kde sa jej prvá derivácia rovná nule. Extrém je minimom, ak je prvá derivácia kladná. Minimum nájdeme derivovaním 
funkcie nákladov podľa Q, anulovaním tejto derivácie a vypočítaním príslušného Q: 
  Qopt. = 2 x S x Nn/Ns pod odmocninou 
Z optimálnej veľkosti dodávky možno stanoviť : 
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• optimálny počet dodávok: 
v = S/Qopt. 

• optimálny dodávkový cyklus: 
T = Qopt./S 

• optimálne celkové náklady: 
N opt. = 2 x S x Nn x Ns pod odmocninou 

Uplatnenie - možýnosť dodávateľov prispôsobiť sa požiadavkám odberateľov, t.z., že modely sú založené na princípe vyrovnanosti síl na trhu 
Manažment pohľadávok - spočíva v určení veľkosti kapitálu, ktorý podnik v nich viaže. 
- zahŕňa ich usmerňovanie z hľadiska objemu, vývoja, štruktúry, rentability, podmienok vzniku, trvania a splácania, hlavne sa však sústreďuje na 
zabezpečenie likvidity. 
Objem pohľadávok - závisí od faktorov: 
• podmienky predaja  
• druh obchodného úveru - na otvorený účet (pre výborných odberateľov), písomným uznaním dlhu a platením zmenkou, alebo požiadaním o 

otvorenie akreditívu 
• dôveryhodnosť zákazníkov - viac zdrojov informácií, ako napr. vlastné a skúsenosti s odberateľmi, skúsenosti ostatných veriteľov, hodnotenie 

úverovej agentúry… slúžia na overenie rizik spojeného s odberateľmi. 
• rozhodnutie o poskytnutí úveru - dve možnosti: 

a) pravdepodobnosť, že zákazník zaplatí je "p", ak zaplatí dodávateľ dostane dodatočný výnos a pponesie dodatočné náklady. Čistý zisk = 
súčasná hodnota výnosu zníženého o tieto náklady 

b) pravdepodobnosť, že zákazník nezaplatí je (1 - p), ak nezaplatí, dodávate nedosiahne zisk a nenesie dodatočné náklady 
Ak sa úver neposkytne, očakávaný bude nulový zisk. Úver sa môže poskytnúť, ak očakávaný zisk bude vyšší ako nula.  
• inkaso pohľadávok - podniky si tvoria účtovnú rezervu na nedobytné pohľadávky (buď percentom z tržieb, z celkovej čiastky predajov na 

obchodný úver) 
Manažment pohotovostných prostriedkov - patra tu: hotovosti, vklady na účtoch v bankách a krátkodobé obchodovateľnéCP. Dôležité je sledovať, 
koľko pohotových prostriedkov je potrebné držať a v akej forme. Pohotové prostriedky prinášajú nízky zisk, ich nadmerná výška znamená pre podnik 
ušlý zisk (t.j. zníženie rentability vlastného kapitálu), ich nedostatok môže viesť k platobnej neschopnosti. 
Rozhodnutia o štruktúre pohotových prostriedkov vychádzajú zo vzťahu likvidity na jednej strane a úroku z CP na strane druhej, t.z., že 

- držba peňazí neprináša úrok, ten prináša držba CP, 
- držba peňazí zabezpečuje lepšiu likviditu než držba CP  => prínosom držby peňazí je príslušná úroková miera, 

prínosom držby peňažných prostriedkov je likvidita. Prírastková hodnota likvidity (marginálna) s rastom výšky peňažných prostriedkov 
klesá a naopak, úrok z držby peňažných prostriedkov stúpa. Základná požiadavka - rovnováha obidvoch marginálnych hodnôt, t.j. 
marginálna hodnota likvidity  = marginálnej hodnote úroku z investovania do krátkodobých CP. 

Fin. rozhodovanie o výške pohotových prostriedkov závisí od: 
• výnosnosti krátkodobých CP 
• času spojeného s konvergenciou CP na peňažné prostriedky 
• transformačných nákladov 
Rozhodovanie o optimálnej výške: 
1. operatívne rozpočty peňažných príjmov a výdavkov podniku na budúce obdobia, v členení na kratšie časové úseky 
2. modely riadenia pohotových prostriedkov 
Baumolov model - je založený na predpokladoch:  

- podnik spotrbúva svoju zásobu hotovostí rovnomerne 
- so získaním peňazí sú spojené náklady: obstarávacie, nadobúdacie, fixné 
- držba peňazí je spojená s nákladmi na udržiavanie hotovostí 

Model pracuje na základe stálej potreby pohotových prostriedkov, pričom hlavný prevádzkový náklad je ušlý úrok. S predajom CP je spojený fixný 
náklad. Čím väčšie je C (veľkosť hotovosti), tým je vyššia priemerná výška držaných peňazí (C/2) a menšia možnosť investovasť do CP, tým menej 
je transferov peňazí(T/C) a nižšie sú aj fixné náklady spojené s transakciami. 
Cieľom je určiť optimálnu výšku C , pri ktorej celkové náklady spojené so získaním a údržbou peňazí budú minimálne. Optimálna veľkosť hotovosti 
C (transferu a objemu peňazí) je priamo úmerná fixným nákladom a nepriamo úmerná nákladom spojeným s držbou peňazí. 
Millerov- Orrov model -  model pracuje s peňažnými príjmami ako so stochastickou veličinou. Snaha je, aby sa výška peňažných prostriedkov 
pohybovala v určitých hranicia. Výška a rozpätie hraníc závisí . 
• priamo od  výkyvov v peňažných príjmoch a výdajoch, od nákladov na predaj CP 
• nepriamo od úrokovej sadzby 
Model  umožňuje náhodný pohyb, kým peniaze nenarazia na hornú hranicu, podnik nakúpil dostatok CP, aby vrátil hotovosť na obvyklú úroveň a 
nechá ich opäť fluktuovať, kým nedosiahne dolnú hranicu, potom predá CP, aby vrátil hotovosť na normálnu úroveň - bod návratu. 
Vzdialenosti hraníc a ich rozpätie závisia od troch faktorov: 
• variabilita hotovosti je vysoká, 
• náklady na obchodovanie s CP sú vysoké, hranice by mali byť viac od seba 
• úroková sadzba je vysoká , hranice by mali byť blízko pri sebe. 

Bod návratu = dolná hranica + rozpätie/3 minimalizuje súčet tranakčných a úrokových nákladov 
Horná hranica = dolná hranica + rozpätie 

 
Model má isté obmedzenia : neberie do úvahy objem transakcie a jej vzťah k výške fixných nákladov 

33 Finančná analýza 
 
Finančná analýza - odhaľuje príčiny, ktoré určujú stav podnikových financií - objem a kvalita výroby, úroveň marketingu, inovačná aktivita... 

- odhaľuje slabé a silné miesta podniku - finančné zdravie 
- vychádza zo súvahy, výsledovky a CF 
- retrospektívny alebo perspektívna 

Súvaha  - zachytáva mometálnu štruktúru aktív a pasív podniku - „snapshot“ majetku podniku 
- aktíva - obežný majetok (finančný majetok, pohľadávky, zásoby), fixný, investičný majetok (HIM, NIM), prechodné účty aktív 

- pasíva - vlastné imanie/kapitál (základné imanie, fondy zo zisku, hosp. výsledok), cudzie zdroje/kapitál (rezervy, záväzky, úvery), 
prechodné účty pasív 

Výsledovka  - hospodárenie podniku, hosp. výsledok, čo podnik vyprodukoval pomocou svojho majetku 
- 1. prevádzkový HV: 
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o tržby za predaj tovaru, tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, náklady za predaný tovar (spotreba 
materiálu, spotreba energie, spotreba služieb(nájomné, opravy a udržiavanie, náklady na reprezentáciu, cestovné), 
osobné náklady (mzdové náklady, soc. poistenie), dane a poplatky (pozor nie daň z príjmu), účtovné odpisy, iné 
prevádzkové výnosy a náklady (výnimočne)  

- 2. hospodársky výsledok z finančných činností 
o finančné výnosy (úroky z vkladov), finančné náklady (úroky z úverov), ostatné finančné výnosy a náklady 

- 3. hospodársky výsledok za bežnú činnosť = 1 + 2 
o po prípadnej úprave (rozdiely medzi daňovými a účtovnými odpismi) slúži ako základ pre výpočet dane z 

príjmov 
- 4. mimoriadny hospodársky výsledok - napr. požiar - zdaňuje sa osobitne 
- 5. disponibilný hospodársky výsledok za účtovné obdobie = čistý zisk/strata = 3-daň+4 

Cash flow - rozdiel medzi výnosmi a príjmami, nákladmi a výdavkami 
- zisk nie je totožný s čistým peňažným tokom 
- 1. čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti: 

o stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia 
o + čistý zisk + odpisy +zmena stavu fin. majetku, pohľadávok a zásob, + zmena stavu rezerv + zmena stavu 

krátkodobých záväzkov 
- 2. čistý peňažný tok z investičnej činnosti 

o zmena stavu fixného majetku + zmena stavu dlhodobých investícií 
- 3. čistý peňažný tok z finančnej činnosti 

o zmena stavu úverov + zmena stavu vlastného imania - dividendy 
- 4. čistý peňažný tok = 1 + 2 + 3 = stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia 

Postup FA: 
3. výpočet ukazovateľov 

a. likvidity 
i. okamžitá = finančný majetok / okamžite splatné záväzky (hodnota 0,9-1,1)  

ii. pohotová = FM / krátkodobé záväzky (1-1,5), rozdiel sa volá čisté peňažné prostriedky (ČPP) 
iii. bežná = (FM + pohľadávky) / KZ (okolo 2), rozdiel sa volá čistý peňažný majetok (ČPM) 
iv. celková = (FM + pohľadávky + zásoby) / KZ (2-2,5), rozdiel čistý pracovný kapitál (ČPK) 

b. aktivity/obratovosti 
i. obrat zásob (pohľadávok, záväzkov) = tržby / priemerné zásoby (pohľ., záv.), doba obratu zásob (p,z) = 365 / obrat zásob (p,z) 

ii. obrat fixných aktv = tržby / fixné aktíva, obrat celk. aktív = tržby / celkové aktíva 
c. rentability 

i. profit margin, rentabilita tržieb = čistý zisk / tržby 
ii. ROA (of assets) = čistý zisk / celkové aktíva 

iii. ROE (on equity), rentabilita vlastného kapitálu = čistý zisk / vlastné imanie 
iv. ROI (of investment), rentabilita celkového kapitálu = čistý zisk / pasíva celkom 

d. trhovej hodnoty 
i. Market-to-Book Rario, kurz akcie = trh. cena / nominálna hodnota 

ii. EPS (Earning per Share) = čistý zisk / počet emitovaných akcií 
e. zadĺženosti 

i. Total debt ratio, celková zadĺženosť = cudzí kapitál / celkové aktíva 
ii. Debt/equity ratio, stupeň fin. samostatnosti = KC/KV= dlh/vl. imanie 

iii. Equity multiplier = aktíva celkom / vlastné imanie 
4. Porovnanie ukazovateľov s odvetvovými 
5. Analýza vývoja ukazovateľov v čase - trend 
6. Analýza vzťahov medzi fin. ukazovateľmi (rozklady napr. ROA = čistý zisk / celkové aktíva = čistý zisk / tržby * tržby / celkové aktíva, 

alebo tzv. „Du Pont identity“ - ROE = čistý zisk/vlastné imanie = čistý zisk/aktíva celkom * aktíva celkom/vlastné imanie =  čistý 
zisk/tržby * tržby/aktíva celkom * aktíva celom/vlastné imanie = 1 c i * 1 b ii * 1 e iii 

7. Návrh opatrení 
 
 
 

- analýzy súvahy, výsledovky a výkazu peňažných tokov /cash flow/ 
- ukazovatele finančnej situácie podniku /financial ratios/ a ich význam a využitie v praxi 

      Postavenie a úlohy finančnej analýzy 
           Predmetom finančnej analýzy je finančná situácia podniku. Dobrá či zlá finančná situácia nachádza     
      v trhovom prostredí veľmi rýchlo odozvu – investori, banky, akcionári, obchodní partneri hľadia na podnik 
      cez prizmu jeho finančnej situácie čo sa odráža v ich správaní a potom napr. v úverových podmienkach bánk,   
      vývoji cien akcií či iných cenných papierov na finančnom trhu, v požiadavkách akcionárov na dividendy a  
      pod. Môžeme povedať, že finanačná situácia je vyústením výsledkov, ktoré podnik dosiahol v jednotlivých   
      oblastiach svojej činnosti. 

 
     Úlohou finančnej analýzy je určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie firmy podielali. To si vyžaduje ich 
systematizáciu a poznanie charakteru ich pôsobenia. 
     S ohľadom na charakter pôsobenia možno tieto činitele rozdeliť do dvoch skupín: 
- externé činitele – majú podobu stálych opatrení a zásahov /daňová, menová, colná a iné politiky štátu/, pričom  ich pôsobenie nemôže 

firma ovplyvniť, 
- interné činitele – sú v rukách podnikového manažmentu a majú charakter subjektívny. 

          V závislosti od toho akú časovú orientáciu finančnej analýzy budeme preferovať môžeme hovoriť o analýze „ex post“ resp. „ex ante“. 
 
     Cieľom finančnej analýzy „ex post“ je hodnotiť súčasnú finančnú situáciu, zameriavame sa na súčasné výsledky a vysvetľujeme ich pomocou 
pohľadu do minulosti. 
 
     Pri analýze „ex ante“ nám ide o predikciu finančného vývoja, uplatňujeme pohľad do minulosti. 
 
Pramene informácií a podkladov na vypracovanie finančnej analýzy sú nimi predovšetkým výkazy tvoriace účtovnú závierku podniku: 
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- súvaha /bilancia/ 
- výsledovka /výkaz ziskov a strát/ 
- výkaz peňažných tokov /výkaz o Cash Flow/. 

  
S Ú V A H A /bilancia/ 
Súvaha zobrazuje finančnú situáciu podnikov určitom časovom okamihu a sprostredkuje informácie o podnikovom majetku a  finančných zdrojoch 
jeho krytia. Majetok podniku predstavuje v súvahe jeho aktíva, finančné zdroje sú jeho pasíva . Na podklade jeho údajov môžeme posudzovať ako je 
zabezpečená a udržiavaná hospodádrska stabilita firmy pri súčasnom presadzovaní progresívnych zmien. Hospodárska stabilita v podstate závisí od 
vytvárania a udržiavania určitých vzájomných pomerov medzi jednotlivými zložkami podnikového majetku a medzi zložkami použitého kapitálu. 
 
A K T Í V A                                                 Súvaha k ….                              P A S Í V A 

A. Pohľadávky za upísané A. Vlastné imanie  
    Vlastné imanie A.I.    Základné imanie 
B. Stále aktíva  
    /investičný majetok/ A.II.   Kapitálové fondy 
   B.I.    Nehmotný IM A.III.  Fondy tvorené zo zisku 
   B.II.   Hmotný IM A.IV.  Hosp. výsledok min. období 
   B.III.  Finančné investície A.V.   Hosp. výsledok bežného  

           účtovného obdobia 

C. Obežný majetok /ob. Aktíva/ B. Cudzie zdroje zákonné 
    C.I.    Zásoby              zákonné  
      B.I.    Rezervy  
    C.II.   Dlhodobé pohľadávky              iné  
    C.III.  Krátkodobé pohľ. B.II.   Dlhodobé záväzky 
    C.IV.  Finančný majetok B.IIII. Krátkodobé záväzky 

               dlhodobé  
  B.IV.  Bankové úvery  
            krátkodobé  

D. Ostatné aktíva C. Ostatné pasíva  

AKTÍVA CELKOM /majetok/ PASÍVA CELKOM /kapitál/ 

 
     Podnikový majetok /aktíva/ je štruktúrovaný s ohľadom na jeho likvidnosť a je preto východiskom analýzy likvidity podniku. 
     Podnikový kapitál /pasíva/ sa delí na vlastný a cudzí a je východiskom pri analýze zadĺženosti podniku. 
     Súvaha umožňuje skúmať aj ďalšie dôžité vzťahy, napr.: 
 
Zlaté bilančné pravidlo – vyžadujúce, aby zdrojom krytia stálych aktív boli dlhodobé zdroje tj. vlastné imanie a dlhodobé cudzie zdroje. 
 
Zlaté pravidlo financovania – vyžadujúce, aby finančný zdroj nebol k dispozícii kratšiu dobu ako viazanosť majetkovej súčasti na krytie ktorej slúži. 
 
V Ý S L E D O V  K A  
 Výkaz ziskov a strát /výsledovka/ informuje o výške hospodárskeho výsledku, ktorý bol vytvorený za určité obdobie a o nákladoch a výnosoch, ktoré 
sa na ňom podielali. 
Výsledovka sa člení vertikálne a tvoria ju tri bloky. Výnosy, náklady a hospodársky výsledok sa vykazujú za prevádzkovú oblasť, za finančnú oblasť 
a mimoriadne výnosy, náklady a hospodárky výsledok. 
 
V Ý  K A Z   O   P E  Ň A  Ž  N Ý C H   T O K O C H /Cash Flow/  
Prehľad o peňažných tokoch /výkaz cash flow/ dopĺňa dvojicu účtovných výkazov o ďalší pohľad na hospodársku činnosť v podniku z hľadiska 
príjmovo-výdavkového. Výkaz umožňuje analyzovať tvorbu podnikovej hotovosti. Prípady keď vykázaný /bilančný/ zisk je sprevádzaný nedostatkom 
hotovosti, nie sú zriedkavosťou a môžu viesť k zložitým situáciám. Zostavovanie výkazu o vývoji hotovosti má zabrániť vzniku platobných 
problémov v kratšom i dlhšom čase. 
     Podstatou výkazu hotovosti je zachytenie kladných a záporných tokov hotovosti, ktoré môžu mať rôzne javové formy. 
 
     Vplyv mnohých možno zovšeobecnene vyjadriť takto: 

- kladne ovplyvňujú vývoj  hotovosti, náklady, ktoré nie sú výdajmi /napr. odpisy, tvorba rezerv z nákladov a podobne/ 
- záporne ovplyvňujú vývoj hotovosti, výdaje, ktoré nie sú nákladmi /napr. splátky úverov/ 
- záporne ovplyvňujú hotovosti, výnosy, ktoré nie sú prijmami /napr. zvýšenie stavu zásob nedokončenej výroby, výrobkov, aktivácia 

materiálu  a pod./. 
 
     Vo svete sa vyvinuli dve základné metódy zostavovania výkazu CF – priama a nepriama metóda. 
 
Pri priamej metóde je východiskom vyčíslenia CF výsledovka. Jednotlivé nákladové a výnosové položky sa pomocou prírastkov či úbytkov 
zodpovedajúcich súvahových účtov transformujú na výdaje resp. na príjmy napr. 
       tržby 

- prírastok / +úbytok/ krátkodobých pohľadávok 
_________________________________________         
príjmy od odberateľov 
 
podobne sa prevádzajú aj ostatné položky. Tento spôsob výpočtu CF je pomerne komplikovaný a preto sa častejšie používa nepriama metóda. 
Vychádza sa pri nej z čistého zisku /zisk po zdanení/ a tento sa „opravuje“ o všetky položky spôsobujúce rozdiel medzi výnosmi, príjmami , 
nákladmi a výdajmi. Postup možno ilustrovať nasledovne: 
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   čistý zisk 
+ odpisy investičného majetku 
+ rezervy tvorené z nákladov 
-  prírastok /+ úbytok/ zásob 
-  prírastok /+ úbytok/ pohľadávok 
-  prírastok /+ úbytok/ cenných papierov 
-  prírastok /+ úbytok/ ostatných bežných aktív 
+ prírastok /- úbytok/ záväzkov 
-  náklady na investície 
-  vyplatené mzdy zo zisku / dividendy/ 
-  ostatné použitie zisku               
__________________________________________   
    súčet = prírastok /úbytok/ peňažných prostriedkov 
 

      Táto ilustrácia výpočtu CF nepriamou metódou je súčasne príkladom zostavenia tzv. súhrnného výkazu CF. 

Postup finančnej analýzy 
     Po zabezpečení údajovej základne môžeme uskutočniť v podniku finančnú analýzu. Základy metodiky finančnej analýzy sú vypracované 
v USA a prakticky v celom trhovom hospodáriacom svete používané. 
 
        Pozostáva z týchto krokov: 
1. vypočítavajú sa finančné pomerové ukazovatele za analyzovaný podnik, 
2. podnikové ukazovatele sa porovnávajú s priemernými ukazovateľmi za príslušné odvetvie, resp. normatívmi, 
3. skúma sa vývoj podnikových ukazovateľov v čase, 
4. analyzujú sa vzájomné vzťahy medzi pomerovými finančnými ukazovateľmi, 
5. záverečnou fázou je návrh opatrení. Vychádza sa z analýzy odhalených slabých a silných miest a vytvára sa priestor pre finančné 

plánovanie. 
 

 
     Čiastočne odlišnými metodickými postupmi sa stretávame pri vypracovaní parciálnych finančných rozborov, zadĺženosti, platobnej neschopnosti a 
pod. 
 
 

Pomerové finančné ukazovatele 
Pomerové finančné ukazovatele sú základným metodickým nástrojom finančnej analýzy. Tieto ukazovatele umožňujú porovnávať analyzovaný 
podnik s inými podnikmi, resp. odvetvovými ukazovateľmi. Pomerových finančných ukazovateľov bolo zostrojených veľké množstvo. 
Súbor najčastejšie používaných pomerových finančných ukazovateľov 
1. ukazovatele rentability /výnosnosti/  
2. ukazovatele likvidity /platobnej schopnosti/, 
3. ukazovatele zadĺženosti /finančnej závislosti/, 
4. ukazovateľ aktivity 
5. ukazovateľ trhovej hodnoty podniku. 
 
 
1. Ukazovatele rentability 
Ukazovatele rentability vyjadrujú výnosnosť podnikových aktivít.  
Do ich úrovne a vývoja sa premietajú úroveň a vývoj likvidity, aktivity i zadĺženosti a ukazovatele rentability ich syntetizujú. Spoločné pre rôzne 
konštruované ukazovatele rentability je, že porovnávajú čistý výsledok podnikovej činnosti so základom, ktorý najčastejšie vyjadruje objem 
vynaloženého kapitálu. 
 
a) rentabilita celkového kapitálu 
 
              čistý zisk                                 ČZ + úroky (1 – sadzba dane z príjmu) 
RCK = --------------------, alebo           ------------------------------------------------- 
              celkové aktíva                                             celkové aktíva 
 
 
Hodnotí všeobecnú efektívnosť využitia vloženého kapitálu bez ohľadu na zdroj, odkiaľ kapitál pochádza. Mala by byť vyššia ako priemerná úroková 
miera v banke, inak je zbytočné podstupovať riziko podnikania. 
 
          čistý zisk 
b) rentabilita vlastného kapitálu =  ------------------- 

  vlastný kapitál 
 
 
Vyjadruje nám, ako podnikateľ zhodnotil vlastný kapitál, koľko disponibilného zisku mu investovanie tohoto kapitálu prináša, tj. 100,- Sk vloženého 
vlastného kapitálu prinesie  ..x zisku. Pozitívum je, ak rastie. Jeho hodnota by mala taktiež prevyšovať priemernú úrokovú mieru v banke. 
 
2. Ukazovatele likvidity / platobnej schopnosti/ 

- vysvetľujú vzťah medzi obežnými aktívami a krátkodobými záväzkami /bežnými pasívami/ a ukazujú 
schopnosť podniku dodržať svoje finančné povinnosti. Pri analýze tejto oblasti finančnej situácie podniku si treba objasniť obsah niektorých 
používaných pojmov, a to: platobnú schopnosť, solventnosť, likviditu, likvidovosť, nakoľko sú často chápané ako synonymá. Z uvedených 
pojmov jedine solventnosť a platobná schopnosť sú obvykle chápané ako synonymá, tzn. okamžitú schopnosť uhradiť vlastné záväzky. Likvidita 
je vymedzená ako obecná schopnosť podniku získať prostriedky na úhradu záväzkov, ale aj, že likvidita a solventnosť chrakterizuje a 
kvantifikuje úroveň úhrady záväzov. 

       Likvidita sa viaže k dlhšiemu obdobiu, solventnosť ako momentálna schopnosť. 
       Likvidnosťou sa rozumie schopnosť prevodu jednotlivých majetkových položiek na pohotové platobné     
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       prostriedky, ich speňažiteľnosť. 
 
 

 
                       likvidné prostriedky I. triedy 
a) okamžitá likvidita / solventnosť/ =  ------------------------------------- 
                          okamžite splatné záväzky 
 
         obežné aktíva - zásoby 
b) bežná likvidita =  ------------------------------ 
         krátkodobé záväzky 
 
 
Úlohou ukazovateľa je vylúčiť vplyv najmenej likvidnej časti obežných aktív, tj. zásob, nakoľko s ich premenou na platobné prostriedky môžu byť 
spojené značné straty. 
 
             obežné aktíva celkom 
c) celková likvidita =  --------------------------- 

            krátkodobé záväzky 
 
Ukazovateľ prezrádza, či je dosť obežného majetku v podniku na zabezpečenie uhrádzania krátkodobých záväzkov a či ostáva dosť na pokračovanie 
jeho činnosti. Čím väčšia je hodnota ukazovateľa, tým je vyššia pravdepodobnosť zachovania platobnej schopnosti podniku. 
 
3. Ukazovatele zadĺženosti /riadenie trhu/ 
Vyjadrujú a kvantifikujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb podniku. Tento podiel môže veľmi výrazne ovplivniť dosahovanú 
rentabilitu. Má tiež úzku väzbu na likviditu, pretože s objemom dlhov súvisí povinnosť ich splácania v budúcnosti a potreba vytvoriť prostriedky na 
tieto splátky. 
 
               celkový dlh 
a) zadĺženosť = -------------------- 
  celkové aktíva 
 
           cudzí kapitál 
b) stupeň samofinancovania = ------------------ 
          vlastný kapitál 
 
       zisk pred zdanením + úroky 
d) krytie úrokov = ---------------------------------- 
                                                   úroky 
 
4. Ukazovatele aktivity 
Ukazovatele aktivity hovoria o viazanosti kapitálu v rôznych formách aktív. Vyjadrujú a kvantifikujú ako efektívne podnik hospodári so svojimi 
aktívami. 
 
                    zásoby                                 zásoby 
a) doba obratu zásob = --------------, alebo =   -------------------------- 
                                          tržby/365                   celkové náklady/365 
 
            pohľadávky 
b) doba obratu pohľadávok = ---------------- 

           tržby/365 
 
 
Udáva počet dní, počas ktorých je inkaso peňazí za koždodenné tržby viazané v pohľadávkach /t.j časové obdobie, počas ktorého podnik čaká na 
inkaso platieb za svoje už uskutočnené tržby/. 
 
                           tržby 
c) obrat celkových aktív = ----------------- 

    celkové aktíva 
 

- vyjadruje účinnosť celkových aktív. Udáva koľko tržieb realizuje podnik na korunu celkových aktív. 
 
5. Ukazovatele trhovej hodnoty podniku 

Predchádzajúce ukazovatele informovali prevažne o minulom vývoji finančnej situácie podniku. Investori sa však zaujímajú nielen o výsledky 
činnosti organizácie, ale chcú ich poznať v budúcnosti vo svetle svojich investícií. Z tohoto dôvodu existuje niekoľko ukazovateľov, 
používaných investormi na vyhodnotenie výkonnosti spoločnosti prostredníctvom ceny akcií, príjmov a výnosov. Na vyjadrenie trhovej hodnoty 
sa používajú hlavne tieto ukazovatele: vzťah kurzu a zisku, miera príjmu na jednu akciu, miera výnosu dividend, pomer trhových cien akcií 
k účtovnej hodnote vlastného imania, miera pokrytia dividend. 

 
                trhová cena akcie 
a) vzťah kurzu a zisku = ------------------------ 
    zisk na 1 akciu 
 
 

- vyjadruje, koľko sú investori ochotní zaplatiť za jednu menovú jednotku vykázaného zisku. 
 

             dividenda na akciu 
b) dividendový výnos = -------------------------- 
                                          trhová cena akcie 
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- vypovedá o výnosnoti podniku pre investorov. 
 

34 
Finančné plánovanie rozoberá súčasnú a budúcu potrebu finančných prostriedkov. 
Zahŕňatvorbu finančných cieľov podniku a súhrn opatrení na ich dosiahnutie. Výsledkom procesu je f-plán. 
Rozlišujeme 

• dlhodobý f-plán – rozhodnutia o dlhodobých aktívach a pasívach, spôsoboch financovania, štruktúre zdrojov krytia. 
Dlhodobý plán je pomerne stručný a ukazuje iba súhrnné údaje. Má tieto komponenty – plán zisku, plán CF a plán kapitálových výdavkov, 
projekty, dlhodobý plán predaja. Dominantnou časťou je plán kapitálových výdavkov (rozhodnutia o dlhodobých investíciách). 

• krátkodobý f-plán – má časový horizont zhodný s rozpočtami. Rozpočty obsahujú veľmi podrobné údaje. Porovnávajú sa s finančným 
plánom a navzájom sa zosúlaďujú. Výstupmi krátkodobého f-plánu sú – plán zisku (plán hospodárskeho výsledku na základe plánovania 
výnosov a nákladov) finančná bilancia (poskytuje pohľad na f-situáciu podniku, na jeho f-štruktúru – obsahuje stavové veličiny k určitému 
času.), plán CF (naviazaný na iné časti f-plánu, napr. na plán zisku, priama a nepriama metóda). 

• projekčný plán – má úzky súvis s dlhodobým plánovaním, najmä kapitálových výdavkov, ide o špecifické projekty 
 
Štruktúra f-plánu 

1. ciele podniku – hlavný cieľ 
2. základné stratégie – stratégia je spôsob dosiahnutia cieľa 
3. dlhodobý (strategický) f-plán 
4. krátkodobý (ročný) f-plán 
5. hodnotenie f-plánu, správy o priebehu realizácie plánu 

Postupnosť krokov pri tvorbe f-plánu 
1. finančná analýza podniku 
2. formulácia cieľov 
3. základné stratégie 
4. dlhodobý f-plán 
5. krátkodobý f-plán a rozpočty 
6. implementácia plánu počas celého plánovacieho obdobia 
7. hodnotenie, správy o realizácií, úpravy a zmeny plánu 

 
Základné metódy, používané pri tvorbe f-plánu 

1. metóda percentuálneho podielu na tržách – vychádza s predpokladu fixného pomeru medzi položkami súvahy a celkovými 
tržbami.Dôležitý je výber položiek, ktoré sa menia spolu s tržbami, a ktoré ostávajú stále. Pri tvorbe plánovanej súvahy sa percentuálne 
pomery násobia plánovaným objemom tržieb, čím dostaneme plánované hodnoty položiek súvahy. Na strane pasív je obyčajne viac 
položiek, ktoré sa nemenia s tržbami a vzniknutý rozdiel, znamená potrebu nových zdrojov. 

2. regresná metóda – zohľadňuje štatisticky podložený premenlivý pomer medzi tržbami a položkami súvahy, čo umožňuje jej 
aplikovateľnosť aj na dlhší čas ako pri prvej metóde 

3. metóda pomerových finančných ukazovateľov – spočíva vo výbere určitých f-ukazoveteľov a plánovaní tržieb pri tvorbe f-bilancie. 
Ukazovateľe slúžia ako určité vzorové hodnoty, ktoré chce podnik dosiahnuť. (viď otázku č.33) 

4. analýza nulového bodu – skúma závislosť zisku od objemu produkcie, ide o hľadanie minima podnikovej aktivity, pod ktorou sa neoplatí 
vyrábať. 

5. finančné modely – simulačné modely pomáhajú vytvoriť plánové dokumenty v niekoľkých variantoch, v závislosti od rôznych 
predpokladov vývoja. Optimalizačné modely umožňujú hľadať najlepšie riešenie pri určitých predpokladoch a obmedzeniach. 

6. ďalšie metódy – Vlachynský f-mng str. 195 
7.  

 
 
- rozhodovanie o budúcnosti podniku 
- dlhodobé (>1 rok), krátkodobé (<1rok), operatívne (každý má čiastkové plány týkajúce sa marketingu, plánu výroby, nákupu surovín, materiálov, 
HRM...) 
- tvorba finančných cieľov a opatrení, činností na ich dosiahnutie 
Finančný plán - potreba finančných prostriedkov, ich krytie, rozhodnutia o fiannčných zdrojoch a likvidite 

- čím kratší čas, tým väčší stupeň istoty a presnosti 
dlhodobé a krátkodobé plánovanie - periodické plány 
projekčné plánovanie - väzba na dlhodobé plánovanie 
hlavný cieľ finančného plánovania - rast trhovej hodnoty podniku 
špecifické ciele - rast objemu predaja, rast výnosovosti, rast dividendy, úroveň zadĺženosti, likvidita 
 
Kľúčové zložky finančného plánovania: 

1. Predpovedanie tržieb 
2. Pro-forma účtovné výkazy 
3. Zmeny aktív 
4. Zmeny financovania 
5. „Zátka“ - potreba dodatočného financovania 
6. Aspekty ekonomického prostredia 

 
Metódy tvorby FP: 

1. percentuálneho podielu na tržbách 
2. regresná 
3. pomerových fin. ukazovateľov 
4. break-even analysis 
5. finančné modely - simulačné, optimalizačné 

 
Jednoduchý model finančného plánovania: 
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1. stanovenie rastu tržieb 
2. vytvorenie pro forma výsledovky (predpoklad - pomer výnosov a nákladov je rovnaký ako v minulo období) 
3. stanovenie dividendovej politiky (rovnaké percento z čistého zisku) 
4. vytvorenie pro forma súvahy (položky aktív sa stanovia na základe ich podielu na tržbách zo súvahy minulého obdobia) 
5. na strane pasív sa stanoví iba rast krátkodobých záväzkov a rast hosp. výsledku 
6. ostatné položky pasív sa doplnia podľa potreby dodatočného financovania, pri zohľadnení likvidity, buď zvýšením krátkodobých 

úverov, dlhodobých úverov alebo navýšením vlastného imania. 
 
Internal growth rate = (ROA x b) / (1 - ROA x b) = maximálna miera rastu dosiahnuteľná bez externého financovania b= (čistý zisk - 
dividendy)/čistý zisk 
 
Sustainable growth rate = (ROE x b) / (1 - ROE x b) = maximálna miera rastu dosiahnuteľná bez zvyšovania finančného leverage 
 
IGR<SGR 
 
 

35 Údaje a informácie. Systém, homeostatický a kybernetický systém, informačný 
systém. Manažérske informačné systémy. 

 
Údaje sú najnižšou (základnou) logicky významovou organizačnou jednotkou dát, ktorá sa zoskupuje do vyšších organizačných celkov dát. 

Tými sú veta dát (záznam), súbor dát (file), databáza (báza dát ako monožina súborov organizovaných a využívaných jednotlivým spôsobom, ktorá 
v spojení s príslušným programovým vybevením – systémom riadenia bázy dát – tvorí databázový systém) a údajová základňa firmy, zahŕňajúca 
v ideálnom prípade jednu databázu.  
Vhodný spracovaní, usporiadaním a interpretovaním sa z údajov stávajú informácie. Spracované údaje však môžu, ale aj nemusia byť informáciami. 
Aby sa údaje staliinformáciami je potrebné : - dáta transformovať na informácie ich vhodným usporiadaním, čo sa dosahuje v procese spracovania 
dát, 
- aby informácie odstránili alebo znížili stupeň neurčitosti v rozhodovaní alebo konaní príjemcu v situáciách, pre ktoré sú určené alebo 
- aby zvíšili mieru poznania u adresáta při rozhodovaní a konaní, čo má v podstate rovnaký zmysel ako predchádzajúci moment 
Systém – vo všeobecnosti rozumieme pod pojmom systém účelovo vymedzený celok, ktorý má předmět svojho podnikania, vytvorenú štruktúru 
svijich činností a pracovných oblastí tak, aby v konkurenčných podmienkach natrhu mohol rozvíjať, prosperovať a prežívať na základe užitočnosti 
poskytovaných svojich výkonov s primeraným ziskom. 
Kybernetický systém – východiskom pre informatiku tvorí kybernetika. Kybernetické procesy riadenia sú prevažne informačné procesy, čo vyplýva 
z toho, že riedenie je založené na existencii informácií, ich spracovaní a teda na informačných procesoch . Závislosť kybernetiky na informáciách 
však predpokladá správny logický vzťah medzi riadením a informáciami.  
Informačný systém - Pod pojmom Informačný systém podniku rozumieme systém zberu, spracovania a vyhľadávania informácií potrebných na 
riadenie podniku. Informačný systém by mal informačne zabezpečovať rozhodovacie procesy v podniku, a tým napomáhať uskutočňovanie 
efektívneho manažmentu. Informačný systém podniku by mal poskytovať informácie o objektoch riadenia z rôznych pohľadov a v rôznych stupňoch 
agregácií a detailizácioe tak, aby na každej úrovni riadenia bol manažment vždy pripravený efektívne rozhodovať. Súčasne informačný systém 
podnikov by mal riešiť štatistické a prognostické úlohy, jako aj optimalizačné úlohy při zostavovaní plánov podniku. Čím je podnik väčší, tým je jeho 
informačný systém rozsiahlejší. Informačný systém stredných a veľkých podnikov sú systémy, ktoré riešia veľké množstvo úloh a majú stovky 
vstupov a výstupov.    
Všetky automatizované informačné systémy môžeme podľa ich špecifikácií, funkčného a obsahového zamerania, prevažujúcich cieľov, atď. Začleniť 
do niektorej z nasledujúcej kategórie:  
- automatizovaný informačný systém zabezpečujúci rozvoj poznania, vzdelania či už základného, odborného, špeciálneho, skúseností, apod., 
- automatizovaný informačný systém servisného charakteru, sprístupňujúce širokú paletu informačných služieb a informácií z rôznych oblastí, pre 

riešenie problémov, úloh s ktorýmio sa denne stretávame v konkrétnych situáciach v súkromnom, spoločenskom, pracovnom živote, 
- automatizované informačné systémy podporujúce riadenie spoločenských, ekonomických, výrobných a nevýrobných systémov, tj. informačné 

systémy riadenia, ktoré poznáme pod viacerými názvami, líšiace sa tiež obsahom, kvalitou, zameraním, rozsahom, cieľmi apod.. 
 
Pre posudzovanie kvality automatizovaného informačného systému sa v súčastnosti považuje za rozhodujúce, okrem komplexného poskytovania 
základných požiadaviek pre najnižšiu operatívnu úroveň riadenia firmy, úspešné a kompexné fungovanie informačného servisu nasledujúcich piatich 
základných automatizovaných informačných podsystémov tvoriacich základ integrovaného automatizovaného informačného systému ekonomického 
riadenia : 
- podsystém spracovania dát – určený pre poskytovanie základných podkladov pre riadenie na opratívno – technickej úrovni priebehu procesov vo 

fyzických aj hodnotových jednotkách a ukazovateľoch, 
- podsystém automatizácie kancelárií a znalostné systémy, 
- podsystém MIS – Management Information Systém, pre podporu manažmentu na strednej úrovni, 
- podsystém pre podporu rozhodovania – DSS, Decisin Support Systém, 
- informačný systém pre potreby exekutívy. 
 

36 Plánovanie a projektovanie MIS. Vývojový cyklus tvorby a rozvoja MIS. 
 
Plánovanie je možné uskutočňovať na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry podniku a pre každý ekonomický objekt, alebo skupinu 
ekonomických objektov. Plánovať je možné nielen stavové alebo tokové položky z výkazov, alej aj finančné ukazovatele, ktoré sa z výkazov tvoria, 
či už rozdielové alebo pomerové. Plánovať možno objem predaja v množstevných jednotkách, rozpočet na zákazku. Všetko je možné v časových 
radoch v ľubovolných rezoch organizačnou štruktúrou porovnávať so skutočnosťou. Okrem toho získate nástroj na strategické marketingové 
informácie podľa Vašej voľby, či je to predaj po regiónoch alebo vyhodnotenie predajnosti skupín tovarov, skrátka všetko to, čo Vám, dnes chýba ale 
nemuselo byť. 
Návrh a ralizácia  MIS je zložitý proces, ktorý třeba rozčleniť  na fázy, etapy a kroky, a ktorý vyžaduje aplikáciu najnovších poznatkov z oblasti 
manažmentu podnikov a informačných technológií. Tvorbu rozsiahlych informačných systémov už nie je možné uskutočnovať v celku. Je potrebné 
takéto systémy dekomponovať na podsystémy, čo sa uskutočňuje podľa hierarchického, funkčného, objektového alebo kombinovaného prístupu. 
Podsystémy podniku sú informačne previazané a komunikujú s okolím. Každý podsystém používa špecifické údaje a údaje vytvárané v iných 
podsystémoch. 
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37 Implementácia MIS. Informačný systém vnútropodnikového manažmentu výroby: 
tvorba informačného zabezpečenia vnútropodnikového manažmentu výroby 
údajová informačná základňa pre manažment výroby. 
 
Na základe dlhoročných skúsenostíz automatizácie informačných systémov podnikov sa v súčastnosti informačné systémy podnikov dekomponujú 
najčastejšie na nasledujúce podsystémy : 
- podsystém Technická príprava výroby – TPV, 
- podsystém Operatívne riadenie výroby – ORV, 
- podsystém Materiálno – technické zásobovanie – MTZ, 
- podsystém Hmotno – investičný majetok – HIM, 
- podsystém Personalistika, 
- podsystém Marketing, 
- podsystém Financovanie a účtovníctvo. 
Tvorba informačných systémov stredných a veľkých firiem je dôležitou úlohou, ktorú nemožno zanedbávať, ak má byť dosiahnuté efektívne riadenie. 
Predpokladom optimálnosti manažérskych rozhodnutí je totiž informovanosť o stave objektov riadenia a existencia možnosti modelovať správanie 
systému riadenia v rôznom prostredí a při rôznych riadiacich zásahoch. V súčastnosti možno AIS podniku vytvoriť nasledovne : 
- jako softvérový produkt na kľúč, 
- pomocou typových programových aplikačných vybavení, 
- jako originálny systém v podniku, 
- kombinovane. 
Hlavnou informačnou základňou sú prevažne orientačné informácie a to : 
- z okolia podniku ( o vývoji trhov, priebehu konjuktúry v jednotlivých regiónoch, svetadieloch, nálade kupujúcich, správaní sa konkurencie, 

technologických inováciach, politických rozhodnutiach, sociálnych vplyvov apod. ), 
- z vnútra podniku pre interné analýzy a konfrontáciu našich možností a situácie s externými analýzami o využívaní kapacít, (technický stav a 

veková štruktúra technologických zariadení, vývoj personálu, aktuálne podnikové výsledky, finančná situácia, stav realizovania zámerov a 
plánov vo všetkých funkčných oblastiach). 

38 Financné implikácie tvorby a implementácie MIS. Feasibility study. Outsourcing 
 
Pri plánovaní MIS je jednou z dôležitých kritérií finančná náročnosť tvorby a implementácie. V tomto smere je potrebné dosiahnuť stav kde sú 
náklady súvisiace s MIS releventné k očakávanému prínosu pre podnik v súvislosti zo zavedením resp. inovovaním MIS. V počiatku plánovania MIS 
sa musí stanoviť predbežný investičný finančný plán, ktorý sa v procese zavádzania jednotlivých prvkov MIS stane akýmsi mantinelom 
vymedzujúcim hranice. Finančný plán zavádzania a implementácie MIS súvisí s otázkami: 

 investičných nákladov pri nákupe hardwaru 
o je počet a kvalita počítačov vyhovujúca v súvislosti s požadovaným prínosom MIS pre podnik 
o je možné v budúcnosti zvýšiť výkon počítačov bez nutnosti kompletnej výmeny všetkej výpočtovej techniky 
o je technológia použitá pri zosieťovaní počítačov flexibilná, spoľahlivá, schopná ďaľšieho rozvoja 
o má centrálny počítač ( datawarehouse) dostatočnú kapacitu 
o sú periférne zariadenia (tlačiareň, scener ...) schopné poskytnúť adekvátny výkon ... 

 investičných nákladov pri nákupe softwaru 
o je cena za ponúkaný software primeraná, neexistuje iná firma z iným riešením za nižšiu cenu pri zachovaní našich požiadaviek 

na software 
o ponúka nám software možnosť implementácie a zmeny jednotlivých funkčných modulov – aká je cena za tieto služby ú 

dodávateľa softwaru 
o aké náklady môžme očakávať v súvislosti s úržbou softwaru - cena za tieto služby ú dodávateľa softwaru 

 náklady na zabetpečenie činnosti MIS 
o aké investičné náklady a mzdové náklady si vyžiada vybudovanie oddelenia informatiky 
o nebolo by finančne výhodnejšie zabezpečiť údržbu MIS nákupom služieb od  externého dodávateľa 

 
V tomto smere sa však treba vyvarovať určitej krátkozrakosti, kedy sa manažéri snažia takpovediac ušetriť na niektorých prvkoch MIS 

(kúpa lacnejšieho hardwaru). Budúce neočakávané náklady na MIS v súvislosti s takýmto rozhodnutím by mohli výrazne predražiť predpokladané 
výdavky na údržbu.   
 
Feasibility study 
 
Je to štúdia, test ktorý má za cieľ komplexne podľa rôznych kritérii ohodnotiť opodstatnenosť, uskutočniteľnosť všetkých prvkov MIS. Viac o tom 
žiaľbohu neviem.  
 
Outsourcing 
 
Stručná definícia hovorí, že outsourcing znamená nájom externej firmy na realizáciu určitých služieb. Outsourcing znamená prenesenie ťarchy 
prevádzkovania určitých podnikových činností na špecializovanú firmu alebo firmy. Outsourcing umožňuje podniku, aby sa sústredil na dosiahnutie 
strategických cieľov a neumŕtvoval svoje sily v podporných činnostiach.   O spopularizovanie tohto pojmu sa zaslúžili najmä veľké spoločnosti, 
ktorým outsourcing umožňuje sústrediť sa na hlavný predmet činnosti a dosiahnuť konkurenčnú výhodu na globálnych trhoch. Spoločnosti všetkých 
veľkostí, zo všetkých oblastí podnikania, operujúce na domácich i zahraničných trhoch, hľadia na outsourcing ako na jeden z významných aspektov 
populárneho "downsizingu" - zoštíhľovania spojeného s reinžinieringom podnikových procesov. Špecializovaní externí dodávatelia pritom často 
dokážu zaistiť realizáciu podporných procesov transparentne, vo vyššej kvalite a pri nižších (alebo aspoň presne plánovateľných) nákladoch.  
 
Osobité postavenie má outsourcing informačného systému podniku.  Príchod distribuovaného informačného prostredia na báze architektúry 
klient/server na konci 80.  rokov prinútil spoločnosti prakticky v každej oblasti podnikania zvýšiť celkové výdavky na informačné technológie.  
Centrálny model spracovania už prestal uspokojovať rastúce požiadavky na dostupnosť informácií. Pri prechode na nové systémy boli výpočtové 
strediská ohromené nákladmi na hardvér, implementáciu softvéru, školenia užívateľov a technickú podporu.  Manažéri preto začali pátrať po 
externých dodávateľoch služieb, ktorí by pod svoju správu prevzali také elementy informačnej infraštruktúry, ako sú spracovanie dát, help-desk, 
správa a údržba sietí a pracovných staníc.  
 
Dôvody na outsourcing  
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Súvisia hlavne s veľkou rýchlosťou zmien v oblasti IT, vysokými nákladmi vlastníctva, stále sa zvyšujúcou dôležitosťou informatiky a 
nedostatkom kvalifikovaných špecialistov na trhu práce. 

 Po prvé, typický outsourcingový kontrakt zahŕňa predaj technologických aktív dodávateľovi, čo predstavuje okamžitý príjem.  Oddelenia 
IT môžu byť zoštíhlené na malý počet pracovníkov, ktorých jedinou zodpovednosťou je dozerať na plnenie kontraktu a komunikovať s 
poskytovateľom outsourcingu. 

 Po druhé, outsourcing sa stal prostriedkom umožňujúcim manažérom sústrediť sa na kľúčové oblasti podnikania.  Informačné 
technológie boli totiž vždy považované za nevyhnutné, ale nikdy nie strategicky významné.  Navyše nedôvera manažérov k tvrdeniu, že 
účinné procesy IT by mohli odlíšiť podnik od konkurencie, je všeobecne známa.  

 Podnikatelia zisťujú, že potrebujú čoraz viac rozličných vedomostí a ich potreby sa neustále menia.  Ale expertíza a skúsenosti sú vzácnym 
tovarom, najmä v takých oblastiach, ako sú rozsiahle počítačové siete, objektovo orientované programovanie, budovanie dátových skladov 
(data warehousing) či elektronický obchod. Získať nových kvalifikovaných ľudí na trhu práce je veľmi ťažké.  Podobne problematické je 
zaškolenie vlastných pracovníkov, ktoré často vedie iba k tomu, že podniky musia zamestnancov "brániť" pred lukratívnymi ponukami 
zvonku.  Prečo potom nenechať niekoho iného, aby zápasil s novými technológiami?  

 
Od komplexných k selektívnym kontraktom  
Kontrakty na dodávky komplexných služieb formou outsourcingu, keď sa jedna dodávateľská firma zaviazala k prebratiu zodpovednosti za celý chod 
IT, boli spočiatku veľmi populárne.  Rastúca zložitosť technológií však priniesla zvýšenie nárokov na poskytovateľov outsourcingu. Veľké 
spoločnosti čoskoro zistili, že model založený na spolupráci s jedným dodávateľom je nevýhodný.  Začali pochybovať o vhodnosti dlhodobých 
kontraktov, poukazujúc na dynamický vývoj na trhu s IT.  Pevné dohody o dodávkach služieb vyvolávali obavy, či dodávateľ bude schopný 
zabezpečiť budúce technologické potreby zákazníka.  Na druhej strane si aj sami dodávatelia uvedomili, že nie sú schopní pokrývať rastúce IT 
potreby vo všetkých oblastiach. Preto sa objavil nový model, nazývaný aj selektívny outsourcing.  Vychádza z faktu, že každý dodávateľ - či už 
poskytovateľ komplexných služieb alebo špecializovaná firma - má určité silné oblasti.  Dodávatelia sú vyberaní na základe skúseností a znalostí v 
určitých špecifických technológiách alebo priemyselných oblastiach, nie na základe schopnosti ponúknuť široký rozsah služieb. Podľa analýzy 
Gartner Group do roku 2000 bude až 75 percent podnikov využívať selektívny outsourcing IT ako rutinný nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti 
alebo na získanie nových zdrojov znalostí.  
 
Strategický outsourcing  
Pri kontrakte s viacerými dodávateľmi sa často predpokladá, že konkurenčný vzťah by mal zabezpečiť spravodlivú štruktúru odmien a zvýšenú 
výkonnosť.  Každý dodávateľ sa totiž snaží výkonnostne prekonať tých ostatných a získať tak čo najväčší kus koláča.  Vzájomná konkurencia 
dodávateľov však klientom priniesla nepredvídaný problém.  Prax ukázala, že antagonistické prostredie viedlo k izolácii jednotlivých kontrahovaných 
služieb vzhľadom na informačný systém ako celok.  Navyše, dodávatelia vyjadrovali obavy o zdieľanie znalostí s konkurentmi.  
V roku 1993 jedna z divízií British Petroleum Company (BP) prišla s novým, kreatívnym prístupom k výberu dodávateľov outsourcingu.  Manažéri 
navrhli vybrať úzku skupinu šiestich dodávateľov a požiadať ich, aby spoločne vypracovali ponuku na finálny kontrakt.  Dodávatelia museli 
preukázať, ako sa ich jednotlivé znalosti navzájom dopĺňajú a ako ich firmy budú spolupracovať v záujme úspechu celého projektu.  To viedlo k 
novému modelu outsourcingových kontraktov, kde bremeno spojené s koordináciou viacerých dodávateľov bolo prenesené na plecia samotných 
dodávateľov - ide o tzv.  strategický outsourcing.  
 
Hodnotové odmeňovanie  
Asi najväčšou novinkou v oblasti outsourcingu IT je myšlienka tzv.  hodnotového odmeňovania.  Viac ako dve tretiny firiem, ktoré v súčasnosti 
rokujú o podmienkach outsourcingu, sa snažia odmeňovanie tesne zviazať s hodnotou, ktorú dodávateľ v rámci kontraktu skutočne prinesie.  
 
Ako však zistiť skutočné prínosy outsourcingu?  Jednou možnosťou je merať jeho hodnotu podľa toho, ako sa zlepšili určité podnikové procesy - 
napríklad o koľko sa zvýšil príjem alebo zisk pochádzajúci zo spoločne vytvorených produktov alebo služieb, Inou možnosťou je meranie zvýšenia 
hodnoty akcie podniku.  Pred niekoľkými rokmi bol ešte vzťah medzi IT a zhodnotením podielov akcionárov nedotknuteľný - v súčasnosti je 
outsourcing IT tesne zviazaný s úspechom celej spoločnosti.  
 
Slovenské špecifiká  
Podnikovú dopravu, upratovanie, závodné stravovanie celkom prirodzene prenechali externým dodávateľom aj tradičné slovenské podniky.  V oblasti 
informačných technológií však outsourcing prehliadajú.  Okrem určitej konzervatívnosti mnohých slovenských manažérov ("najlepšie a najistejšie je 
to, čo sa uvarí doma") má táto situácia aj ďalšie osobitosti.  
 
Pri úplnom outsourcingu vzniká veľmi silná vzájomná väzba zákazníka a dodávateľa služieb.  V prípade nesprávneho výberu partnera môže dôjsť k 
totálnemu kolapsu podnikového informačného systému a rozsiahlym stratám.  V extrémnom prípade môže situácia vyvrcholiť aj krachom celého 
podniku.  
 
V outsourcingových kontraktoch je preto veľmi dôležité zmluvné usporiadanie vzťahov.  V prípade porušenia dohodnutých pravidiel musí mať 
poškodená strana istotu, že rýchlo získa reálne odškodnenie.  Situácia na Slovensku je však charakteristická preťaženosťou súdov a nedokonalosťou 
niektorých zákonov.  Aj v oveľa stabilnejších podmienkach sa niekedy zákazník outsourcingových služieb poisťuje kapitálovým vstupom do svojho 
dodávateľa.  
 
Ďalším slovenským špecifikom je, že manažéri štátnych aj privatizovaných podnikov, hoci by mali tie najlepšie úmysly, v súvislosti s outsourcingom 
riskujú obvinenie z nepriamej privatizácie alebo z tunelovania.  
 

40. Komunikácia, komunikačné protokoly, počítačové siete, telekomunikácie, 
elektronická výmena dokumentov. 

Komunikácia 
v rámci tejto problematiky by bolo vhodné spomenúť základný komunikáčný model ( odosielateľ⇒kódovanie⇒správa a šum 
⇒dekódovanie⇒príjemca⇒odozva⇒spätná väzba⇒odosieľateľ, Kotler str. 289). Po krátkom charakterizovaní jednotlivých prvkov komunikačného 
modelu pokračovať na stať počítačové siete.  

Počítačové siete 
Pod pojmom počítačová sieť sa označuje množina vzájomne prepojených autonómnych počítačových systémov. Počítačovú sieť tvorí skupina 
vzájomne prepojených počítačov, ktoré sa podieľajú na využití spoločných zdrojov. Počítačové siete je možné klasifikovať podľa niekoľkých kritérií: 

 vzdialennosť počítačov: 
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o lokálne (LAN-Local Area Network)= ich cieľom je efektívne využiť počítače sústredené v jednom alebo niekoľkých objektoch a 
podielať sa na využití unikátnych periférnych zariadení (napr. tlačiareň), programov či spoločných databáz. Charakteristické 
vlastnosti:  

 ohraničený teritoriálny rozsah ( do 3 km) 
 jednoduchá topologická štruktúra 
 nenáročné komunikačné médium 
 vysoká spoľahlivosť 
 vysoká prenosová rýchlosť (do 100Mbit/s) 
 rýchla odozva 
 jednoduchý spôsob prepojenia počítačov 

Štandartné riešenia LAN: Ethernet, Arcnet, Token Ring 
 

o globálne (WAN-Wide Area Network)= sú založené na sprístupnení územne rozložených informačných zdrojov. Umožňujú 
komunikáciu i geograficky vzdialených počítačov. Charakteristické vlastnosti: 

 nižšia prenosová rýchlosť 
 nižšia odozva 
 nutnosť zabezpečenia prenášaného signálu proti neoprávneným osobám 
 väčší teritoriálny rozsah 
 vyššia spoľahlivosť 
 vyššia technologická náročnosť 
 vysoká prispôsobivosť 

Štandartné riešenia WAN: v podstate ide o spojenie 2 a viac LAN sietí 
 

o metropolitné (MAN-Metropolitan Area Networks)= sú siete pokrývajúce územie mesta, prípadne univerzitného mesetečka. 
Spájajú v sebe prednosti LAN a WAN sietí. Charakteristické vlastnosti: 

 geografická rozloha (> 100 km) 
 vysoká prenosová rýchlosť (>50 Mbit/s) 
 nízka chybovosť (<1/109) 
 spoľahlivosť 
 veľké množstvo staníc (500) 
 rýchle prenosové médium (optické vlákno) 

 
Štadartné riešenia MAN: FDDI, DQDB, ATM, vládne informačné siete 
 

 podľa spôsobu riadenia: 
o centralizované = riadiace miesto je vopred určené a ostatné uzly sú mu podriadené. Výhody: lepší 

prehľad o situácii v sieti, väčšia operatívnosť riadenia, možnosť optimálne rozložiť záťaž a 
efektívne využiť zdroje. Nevýhody: menšia spoľahlivosť 

o decentralizované = niekoľko riadiacich uzlov, ktoré si vzájomne nepodliehajú, môžu sa však 
ovplyvňovať alebo jeden z uzlov dočasne prebrať riadenie. Výhody: väčšia spoľahlivosť, možnosť 
zálohovania uzlov a ciest, lepšia prispôsobivosť zmenám situácie v sieti. 

  
 podľa topologickej štruktúry siete (rozmiestnenie uzlov (počítačov) siete a spôsob ich prepojenia): 

o stromová = charakteristická pre hierarchické systémy s centralizovaným riadením, kde jeden uzol je nadradený 
ostatným. Využitie: LAN a terminálové systémy (klient – server) 

o kruhová     =   charakteristická pre distribuované systémy a LAN 
o sieťová      =  charakteristická pre globálne siete, kde nároky na spoľahlivosť a prispôsobivosť zmenám situácie sú 

značné 
o zbernicová =  využíva sa v LAN. umožňuje komunikáciu každého z každým, pričom vyniká vysokou spoľahlivosťou. 

(kllient-klient) 
o zmiešaná   =  je kombináciou predchádzajúcich štruktúr. 
 

 podľa druhu hlavných počítačov: 
o homogénne = majú hlavné počítače od jedného výrobcu, resp. s rovnakou architektúrou. výhodou jejednoduchšia 

realizácia a jednoduchší spôsob rozširovania a nevýhodou ignorovanie ostatných výrobcov (závislosť na dodávateľovi) 
o heterogénne = výhodou je že je možné do nich zapojiť akékoľvek počítače. vysoké náklady na realizáciu a nároky 

návrh a realizáciu. 
 

Komunikačné protokoly 
Na to aby sa vytvorilo spojenie , príp. aby sa uskutočnila výmena informácií je potrebnný súbor dohôd (pravidiel) – portokolov. Portokol je teda 
určitý medzinárodný štandart na prenos dát prostredníctvom počítačovej siete. Počas vývoja sieťových technológií vzniklo niekoľko protokolov. 
Niektoré protokoly boli určené len pre úzko špecifikované siete (SNA, DNA) a preto nebolo možné ich prostredníctvom nadvizať komunikáciu s inými 
sieťovými architektúrami. Z toho dôvodu vznikla požiadavka vytvoriť jednotné štandartné pravidlá na ktorých základe by bolo možné vyvíjať nové 
protokoly pri zachovaní požiadavky univerzálnosti. Spoločným znakom protokolov sú tzv. vrstvy ktoré zabezpečujú určitú dopredu stanovenú funkciu: 

 fyzická vrstva – zabezpečenie jednotného spôsobu prenosu bitov (dát) po rôznych prenosových cestách ( koaxiálny kábel, optický kábel, 
telefónna linka ...) 

 spojová vrstva – zabezpečuje bechybný prenos blokov dát a v prípade chyby vyžiada jeho opätovné vyslanie 
 sieťová vrstva – umožňuje nájsť vhodnú cestu od odosieľateľa ku adresátovi 
 transportná vrstva – jej úlohou je fragmentácia správ na pakety a ich opätovné zloženie do správy 
 relačná vrstva – nadvizanie spojenia medzi koncovými účastníkmi komunikácie 
 aplikačná vrstva – poskytuje služby, prostredníctvom ktorých používatelia  využívajú sieť ( elektronická pošta, prenos súborov, vzdialené 

prihlasovanie) 
 
Typy modelov protokolu:  

 TCP/IP 
 Netware 
 SNA 
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 ISO-OSI 
 
Elektronická výmena dát (EVD) 
Podstatou pojmu EVD je výmena súboru požadovaných informácíí (dát) medzi dvoma a vicerými objektami. Fyzickým prostriedkom výmeny je 
počítačová sieť do ktorej sú pripojené počítače uskutočňujúce výmenu dát. Výmena môže byť uskutočňovaná: 
 podľa toku dát: 

 jednosmerne – počítač vyšle požiadavku do centrálneho počítača na zaslanie zvolených informácii 
 obojsmerne – počítače si navzájom posielajú požiadavky na výmenu dát 

 podľa príslušnosti účastníkov: 
 v rámci podniku, medzi zamestnancami = interná komunikácia  
 medzi podnikmi, odberateľ – dodávateľ = externá komunikácia 
 medzi anonymnými účastníkmi, Internet CHAT = anonymná komunikácia 

 
Telekomunikácie 

Veľmi široký pojem na tak vymedzenom priestore a preto sa obmedzím len na okruhy, ktoré by bolo vhodné spomenúť v súvislosti s charakterom 
témy.  

 spomenúť rastúci význam a rozvoj telekomunikačného odvetvia 
 spomenúť hlavné dôvody rozvoja: 

 Sme v dobe informačnej revolúcie, kde o úspechu a neúspechu rozhodujú informácie. Preto je veľmi dôležité ako 
rýchlo a za akú cenu sa k informáciam dostaneme. ... atď.  

 Internet ako prostriedok novej vlny podnikania = e-biznis, virtuálne obchody, direct mail ... 
  výhody mobilnej komunikácie ako napr. GSM banking   
 homeworking – pracovať pre firmu v domácom prostredí s použitím počítača a  modemu 

 spomenúť riziká: 
 strata súkromia 
 zneužitie našich osobných dát 
 prechod od osobnej komunikácie k odosobnenej (virtuálnej) komunikácii 

 spomenúť politické pozadie prebiehajúceho tendra Slovenských telekomunikácii – hm, len v prípade že už neviete čo povedať, ha, ha ? 
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Manažment projektov 
 
KAPITOLA 1 – ČO JE PROJEKTMANAŽMENT 
 
1. Čo je to projekt? 
 
2 spôsoby vnímania projektu 

a) dokumentácia návrhu diela – stavebný projekt, design – projektová dokumentácia 
b) jednorazové podujatie – investičný, výskumný... – project – real project 

  
- konečný súbor činností a prostriedkov na žiadúcu zmenu vybraného objektu s danými zdrojmi prostriedkov a do orčeného termínu 
- projekt má jasný začiatok a koniec, nie je teda kontinuálny proces (napr. beh firmy), s priebežným zadaním cieľa, priebežnou organizačnou 

štruktúrou, s možnoťou prelievania (pohybu) zdrojov a nákladov v čase a nefigurujú tu stabilizovaní a zohraní partneri (profesie) 
 

Znaky projektu 
1) jedinečnosť, často zložitosť zadania cieľa – požadovaných výsledkov 
2) jedinečná organizácia štruktúry a procesov projektu 
3) obmedzenia zdrojov a nákladov na projekt 
4) premenlivá interdisciplinárna spolupráca nezohratých partnerov (zvyčajne) 

 
- projektové riadenie je náročnejšie na kvalifikovaných pracovníkov – vyššie náklady 
 
2. Aké sú ekonomické dôsledky rozdielov riadenia projektu oproti kontinuálnemu procesu? 
 
- projekt je HC – jedinečná skladba činností a daný termín si vyžadujú opakovanie jednorazovej prípravy projektu a trvalú koordináciu meniacich 

sa vykonávateľov činností vrámci projektu 
- potreba lepšie kvalifikovaných pracovníkov (kvôli former) – vyššia pay a náklady (taktiež na lepšiu prípravu, aby všetko klapalo) 
- kvalifikovaná práca ale pomáha znižovať straty z nedôsledného riadenia projektu 
 
3. Vymenujte priamych účastníkov projektu! 
 

1) zákazník (obstarávateľ, objednávateľ, užívateľ, investor) 
2) projektový manažér 
3) projektant (konzultant, expert) 
4) dodávateľ (zhotoviteľ, výrobca, obchodník) 

 
4. Definujte vonkajšie prostredie (okolie) projektu! 
 
- okolie projektu tvoria jednotlivci a organizácie, ktoré 

a) priamo – mikrookolie 
b) nepriamo – makrookolie 

ovplyvňujú priebeh a ekonomiku projektu, alebo sú projektom dotknuté ich (často skryté) záujmy a otvorene deklarované ciele 
 
- vplyvy politické, právne, prírodné, ekonomické, ekologické, estetické, spoločenské (psycho, kultúrne, organizačné), technologické 
- zúčastnené osoby: obstarávateľ, zhotoviteľ, vedúci projektu a spolupracovníci, používatelia výsledkov projektu, susedia, záujmové zväzy, 

správa mesta, banka 
 
5. Opíšte životný cyklus a fázy projektu! 
 
Fáza projektu – súbor dohodnutých činností 1 účastníka projektu v ucelenom časovom úseku, vecne odlíšiteľný od iných fáz 
- začiatky a konce fáz bývajú „míľnikmi“ projektu (napr. Investičná, predinvestičná a operačná fáza projektu) 
- míľnik je udalosť previerky (prevzatia) produktu danej fázy a zistenia skutočného postupu prác na projekte 
- „fast tracking“ – zrýchlenie za cenu vyšších nárokov na koordináciu – druhú fázu začínam, keď ešte prvá neskončila (prebieha) 
- fázovanie umožní  

- identifikovať rozsah projektu 
-  vymedziť projekt voči iným projektom v programe 
-  určiť, kto sa zúčatní na ktorých častiach prác 

- životný cyklus – súbor fáz projektu a ich priebeh 
 
6. Uveďte procesy riadenia projektov 
 
- procesy riadenia projektov (projektmanažment) tvoria: 

- iniciácia projektu 
- plánovanie 
- realizácia 
- kontrola 
- záver projektu 
- (celostné riadenie skupín procesov a interakcií) 

 
7. Definujte ciele projektu 
 
- cieľ – prostriedok napĺňania záujmov zúčastnených osôb 
- vymedzuje 

- predmet 
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- technické parametre 
- organizáciu 
- časový priebeh 
- kvalitu 
- náklady a financovanie 
- zmluvné podmienky projektu 

- manažér musí sledovať prioritu cieľov zákazníka a hľadať prieniky a kompromisy so svojimi cieľmi 
 
8. Definujte stratégiu projektu! 
 
- stratégia – systém cieľov projektu (ciele a ich väzby) 
- zostaviť stratégiu znamená riešiť konflikty záujmov a cieľov všetjých zúčastnených osôb 
 
9. Ako sa určujú kritériá úspechu projektu? 
 
- kritériá úspechu sú merítka relatívneho úspechu dané napr. Ako: prípustný rozptyl skutočnosti od hodnoty cieľa, viazanie na dostupnosť zdrojov 

prostriedkov, viazanie na veľkosť zisku či mimoekonomickýxh prínosov... 
- kritériá sú individuálne pre každý projekt 
- nedosiahnutie pôvodného cieľa nemusí byť neúspech projektu, ak sa zmenili podmienky a predpoklady dosahovania týchto cieľov 
 
10. Rozlíšte tvrdé a mäkké kritériá úspechu projektu! 
 
Tvrdé kritériá 

1) tradičné cieľové výkony – objem, kvalita, termín, náklad 
2) ciele zákazníka a používateľa projektu 
3) zisky jednotlivých zúčastnených osôb 

 
Mäkké kritériá 

1) kvalifikácia personálu 
2) spôsoby riešenia konfliktov 
3) pracovná motivácia 
4) štýl vedenia projektu a iné 

 
11. Čo je zadanie projektu? 
 
- zadanie projektu – dokument, ktorým zákazník definuje 

1) určenie a poverenie pre vedúceho projektu 
2) kritériá úspechu/neúspechu projektu 
3) obmedzenia projektu 
4) predpoklady projektu 

 
12. Definujte hodnotenie projektu! 
 
- hodnotenie vstupné a výstupné 
- vstupné hodnotenie – obsahuje etapovitú previerku uskutočniteľnosti projektu z hľadiska jeho rentability, funkčnosti a únosnosti pre okolie 

projektu 
- výstupné hodnotenie – zisťuje skutočný (konečný) úspech projektu 
- hodnotenie obsahuje ekon. a finančné aspekty, súlad s cieľmi zákazníka, odhady funkčnosti projektu, výhody a nevýhosy pre zúčastnené osoby, 

odhady rizikovosti 
 
13. Ktorými kritériami sa hodnotí ekonomická efektívnosť projektu z hľadiska jeho peňažne merateľných prínosov a nákladov? 
 
Najčsatejšie sa používajú 
 

1) náklady živostného cyklu 
2) tok peňažných prostriedkov 
3) čisté úspory nákladov 
4) doba úhrady investície 
5) peňažná výnosnosť a ziskovosť celkovej alebo priemernej investície 
6) čistá súčasná hodnota 
7) vnútorná miera výnosnosti projektu 

 
KAPITOLA 2 – OBSAH A ROZSAH PROJEKTU 
 
1. Definujte spustenie projektu 
 
Oficiálne rozhodnutie organizácie, začať projekt, alebo jeho fázu. Výsledom je zadanie projektu a opis produktu (výsledku) projektu. 
 
Vstupy 

a) Opis produktu (charakteristika výrobku, vzťahy výrobku k potrebám zákaznika) - vypracúva odberateľ 
b) Strategický plán (opis cieľov zákazníka) 
c) Kritériá výberu projektu 
d) Historické údaje 

 
Postupy 

5) Metódy výberu projektov 
a) metódy merania prínosov: porovnávanie, bodovanie 
b) metódy optimalizácie: matematické metódy LP a DP a pod. 
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c) metódy expertného posúdenia, 
d) rozhodovanie a riešenie konfliktov  
6) Expertné posudzovanie 

 
Výstupy 

1) Zadanie projektu – dokument o vzniku projektu: 
a) potreba zákazníka, ktorú má výsledok projektu uspokojiť 
b) opis výsledného produktu projektu. 

2) Projektový manažér 
3) Obmedzenia – rozpočet, stavy pracovníkov 
4) Predpoklady – plánovacie výroky, 

 
2. Kto iniciuje projekt a schvaľuje jeho zadanie? 
 
Zákazník (obstarávateľ, stavebník, investor a p.). Býva súkromný, alebo verejný, "ziskový - podnikateľský" a "neziskový - nepodnikateľský" 
obstarávateľ. 
ciele manažéra, dodávateľov a projekt určuje zákazník 
 
3. Čo je obsah a rozsah projektu? 
- vypracovanie písomného obsahu a rozsahu projetu na základe pochopenia funkcie produktu (plus na základe obmedzení, predpokladov) - akú 
potrebu zákazníka pokrýva, zhrnutie z opisu produktu, zoznam čiastkových súčastí produktu (podprodukty),  kvantifikované ciele projektu 
 
Postupy 

1) výrobková analýza - systémove, hodnotové inžinierstvo, funkčná analýza 
2) analýza prínosov a nákladov 
3) identifikácia alternatív - viac možností - viac tvorisvosti 
4) expertné posudzovanie 

 
Výstup – opis rozsahu a obsahu (zdôvodnenie, súčasti, ciele projektu), podporné detaily, plán riadenia obsahu a rozsahu projektu 
 
4. Čo je vecná štruktúra projektu (WBS)? 
 
- WBS – členenie rozsahu a obsahu projektu na menšie časti rozkladom cieľov podľa 

a) predmetu - produkt, služba 
b) činností 
c) prostriedkov 
d) organizačného členenia 

- rozklad z hľadiska  
- obstarávateľa (celý proces, celý predmet, hrubšia úroveň informácií), 
- dovávateľa (čiastkový proces, predmet, podrobnejšia úroveň info) 

- prostriedky na uskutočnenie projektu - práca, stroje, materiály, pôda, info, financie 
 
- WBS umožňuje stanoviť množstvá prác, určiť technológiu (činnosti, väzby, prestávky), definovať prostriedky a dodávateľov prác, či 

prostriedkov 
- na WBS nadväzuje nákladová štruktúra a všetky druhy plánov projektu 
 
KAPITOLA 3 – ČASOVÝ PRIEBEH PROJEKTU 
 
1. Čo je časové plánovanie projektu? 
 
- určenie časov začiatkov a koncov jednotlivých činností a fáz projektu 
- vychádza zo špecifikácie činností a z odhadu ich trvania 
- viď obrázok (sieťový graf) 
 
2. Ako sa určí zoznam činností projektu? 
 
- určenie činností, ktoré treba vykonať pre čiastkové produkty fáz alebo celý projekt 
- robí sa dekompozíciou prvkov WBS do pracovných činností a NIE odovzdateľných výsledkov týchto činností 

- TAB: por. č., kód z WBS, názov, m.j., množstvo, poznámka 
- aktualizácia WBS - keď niektoré prvky WBS nemajú odovzdávateľné časti 

- zoznam činností možno získať aj z predošlých projektov (vzory) 
 
3. Definujte určenie trvania činností? 
 
- kvantitatívny odhad pravdepodobného počtu jednotkových období potrebných na vykonanie danej činnosti 
- trvanie činností závisí od 

- rozsah prác 
- množstvá prostriedkov použitých na vykonanie týchto prác 
- výkonnosť použitých prostriedkov 
 

Postupy  
1) expertné posúdenie,  
2) analogické odhady,  
3) simulácia,  
4) výkonové normy 

 
výpočet trvania čínnosti 
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legend: T - čas práce stroja za jednotku trvania projektu (napr. 16 prac. hodín za deň); V – výkonnosť 
 
časový plán projektu - súbor plánovaných časov začiatkov a koncov jednotlivých činností a celého projektu 
Vstupné info – SG, trvania činností, požiadavky na prostriedky, disponobilné prostriedky, kalendáre, obmedzenia, predpoklady a odstupové činosti 
Postupy – výpočet vpred, vzad, rezervy činností; redukcia trvania; simulácia; kapacitné plánovanie, PCs 
Výstup – plán projektu 
 
- časové rezervy: celková (min, max), voľná (min, min), závislá (max, max), nezávislá (max, min) 
 
4. Opíšte základné druhy nadväzností činností projektu!!!!!!! 
 

a) technologické nadväznosti – vyplývajú z fyzikálnych vlastností produktu (váha, veľkosť, usporiadanie etc.), z logiky pracovných 
postupov, z technologických prestávok (tuhnutie mŕtvoly, betónu) 

b) organizačné nadväznosti – vyplývajú z prechodu špecializovaných pracovných skupín alebo z väzby na niekoho rozhodnutia 
c) vonkajšie nadväznosti – vyplývajú z väzby činnosti na činnosť v prostredí projektu; odstupové činnosti vyjadrujú čakanie na nejakú 

udalosť 
 
- začA začB; začA konB; konA zašB; konA konB 
- rozdelenie nadväzností 
 a) priame 

i ) B nemôže začať skôr než skončí A 
ii) po skončení A musí začať práve B 

 b) sprostredkované 
- paralelný priebeh - skrátenie procesu, znásobenie potrieb zdrojov 
- sériový priebeh - predĺženie procesu, zníženie potrieb zdrojov 
- zobrazovanie projektov – P.č., činnosť, m.j., množstvo, časový priebeh; prácnosť, počet hodín, počet robotníkov, trvanie 
- hranovo (hrana – činnosť), uzlovo (uzol – činnosť) definovaný SG 
 
KAPITOLA 4 – PROSTRIEDKY PROJEKTU  
 
1. Čo je plánovanie (prostriedkov) zdrojov projektu? 
 
- určenie druhov a množstiev potrebných prostriedkov pre jednotlivé činnosti a za celý čas projektu 
- obsahuje výpočty súčtovej a kumulatívnych čiar zdrojov, vyrovnávanie zdrojov a optimalizáciu trvania projektu 
- plánovanie prostriedkov trebakoordinovať s odhadovaním nákladov 
- plánovanie na základe: WBS, opis rozsahu, historische údaje, opis disponibilných prostriedkov (ľudské, Ma, strojné zdroje), politika 

organizácie, politika HZDS 
 
Postupy - expertné posúdenie, ID variantov (hľadanie najvýhodnejších kombinácií prostriedkov) 
Výstup - požiadavky na prostriedky 
 
2. Aký je rozdiel medzi skladovateľnými a neskladovateľnými zdrojmi projektu? 
 
- akumulovateľné (skladovateľné) zdroje projektu sa dajú obstarať s predstihom a v prípade potreby držať v zásobe; materiál, prachy 
- neakumulovateľné zdroje treba mať k dispozícii v čase ich (s)potreby; work 
- súčtová čiara zdrojov 
 
3. Akými metódami sa dajú odhadovať náklady na projekt? 
 
- odhady nákladov - kvantitatívny interný odhad pravdepodobného množstva nákladov potrebných na vykonanie jednotlivej činnosti 

- treba odlíšiť od určovania cien 
Metódy 

a) ANAL ogické odhadovanie - použitie údajov z podobných projektov (odhad zhora nadol) 
b) parametrické odhadovanie 
c) individuálna kalkulácia 

 
Výstup - odhad nákladov 
 
- kontrola nákladov - ovplyvňovanie činiteľov zmeny základnej súčtovej čiary tak, aby zmeny boli užitočné; zisťovanie zmien zákl. súčt. čiary 

nákladov; zistenie príčin odchýliek; zvládnutie skutočných zmien; informovanie zúčastnených osôb 
 
4. Nakreslite princíp optimalizácie trvania projektu z hľadiska minimalizácie jeho nákladov! 
 
- viď obrázok 
- priame náklady - skrátenie činnosti žiada viacnáklady (odmeny, viac ľudí a strojov, zmeny, sviatky) 
- predlžovanie trvania projektu zvyšuje nepriame náklady; straty z prestojov; úroky z úverov a pod. 
 
KAPITOLA 5 – KVALITA PROJEKTU 
 
1. Kto a ako zodpovedá za kvalitu a bezpečnosť projektu? 
 
- vedúci projektu (projektový managér) je najvyšší funkcionár zodpovedný za bezpečnosť vrámci projektu 
- zodpovedný kokot musí: 
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- stanoviť záväzné predpisy a potom sledovať ich nedodržiavanie z nedbalosti 
- predchádzať škodám a úmyselnému poškodzovaniu (sabotage) 

 
- podľa charakteru projektu treba: analyzovať nebezpečia, plánovať opatrenia a kontrolovať ich uskutočňovanie 
 
2. Ako sa zabezpečuje kvalita projektu? 
 
- definovaním požadovaných štandardov kvality, plánovaním vhodných metód riadenia kvality, kontrolou dodržiavania štandardov a skutočnej 

kvality výstupov projektu 
- normovanie kvality:  

- ciele normovanej práce - zjednodušiť spoluprácu partnerov (jednotná odborná reč, spoločné chápanie, spoločné podklady a zadania úôoh 
pre zmluvné dohody) 

- normy: STN, British standards inst. - BSI, DIN - deutsches normungsinstitut, AFNOR - franc., NBS - national bureau of standards, ISO 
- certifikácia kvality 

 
- plánovanie kvality 

- kvalita je určovaná na základe triedy produktu (súhrn požiadaviek na funkciu produktu) 
- kvalita - schopnosť produktu plniť funkciu podľa nárokov (predpokladaných, stanovených) 

postupy plánovania kvality 
1) analýza prínosov a nákladov - menej práce s odstaňovaním chýb, väčšia produktivita, nižšie náklady, vyššia spokojnosť – čo 

nám kvalita prinesie 
2) porovnávanie 
3) postupové diagramy - urobili sme? áno - možnosti 1,2, nie - tiež nejaké možnosti - ako decision tree 

- diagramy príčin a následkov - ISHIKAWA - rybia kosť 
 

4) navrhovanie experimentov 
 
 Výstupy  

plán riadenia kvality 
definície operácií - výsledky činnosti a spôsob merania 
zoznamy kontrolných otázok 
vstupy do iných procesov 

- osobitnú pozornosť si zaslúži zabezpečovanie kvality v skúšobnej prevádzke  
 
3. Čo je to Paretov diagram? 
 
- stĺpcový diagram chýb, usporiadaný podľa častosti ich výskytu 
 
KAPITOLA 6 – PRACOVNÍCI PROJEKTU 
 
1. Aké požiadavky treba určiť pre personál projektu? 
 
- požiadavky na profesie, počty, schopnosti a čas nasadenia (HC odpoveď) 
 
2. Aké kroky treba urobiť pri plánovaní personálu projektu? 
 
- identifikácia, dokumentovanie a piradenie úloh, zodpovedností a kontrolných vzťahov jednotlivcom a skupinám v spojení s plánom 

komunikácie 
 
Vstupy – vzťahy v projekte, požiadavky na personál, obmedzenia 
Postupy – vzorové šablóny (usporiadania predchádzajúcich projektov), metódy riadenia ľudí (rôzne v rôznych firmách – problém prieniku), 
organizačná teória, analýza zúčastnených osôb 
Výstupy – priradenie úloh a zodpovednosti, plán riadenia personálu, organizačná schéma, podporné detaily 
 
3. Čo je projektový tím? (na raňajky ovos, potom šrot,...) 
 
- skupina ľudí zastupujúcich obstarávateľa, projektantov a zhotoviteľov, spolupracujúcich na splnení cieľov určitého projektu a vedená vedúcim 

projektu 
- skupinové normy – oficiálne, neofociálne 
- hodnoty vyznávané členmi ako primerané správanie v špecifickej situácii 
- na vývoj vplýva: prostredie, kde skupina funguje; charakteristiky jednotlivcov; ciele skupiny a úlohy, ktoré treba splniť 
 
4. Čo je status člena projektového tímu? 
 
- status je relatívne postavenie jednotlivca v skupine, vyjadujúce jeho hodnotu pre skupinu podľa toho, ako umožňuje napĺňať ciele skupiny 
- formálny (určuje organ.) a neformálny (výsledok hodnotenia členov skupiny) status 
 
5. Čím je daná príťažlivosť tímu (skupiny)? 
 
- Príťažlivosť skupiny klesá, ak jednotlivec môže svoje ciele dosahovať inými spôsobmi, alebo ak tieto potreby jednotlivca už pominuli 
- súdržnosť skupiny - sila spoločného ťahu za cieľom, vyplýva z príťažlivosti skupiny pre členov 
- indikátory súdržnosti skupiny: loajalita k skupine, obrana skupiny, zodpovednost' za činnosti skupiny, uznávanie skupinóvých rozhodnutí, 

súhlas s cieľmi skupiny, dodržiavanie noriem skupiny 
- podmienky zvyšovania súdržnosti skupiny: skupina poskytuje prestíž, prevláda v nej spolupráca nad súťažou, cez členstvo v skupine možno 

naplnit' viacero svojich potrieb, ohrozenie zvonku: spolu vytrváme, inak padneme. 
 
Podmienky znižovania prít'ažlivosti skupiny: 

1) rastú konflikty medzi členmi o spôsoboch dosahovania cieľov, 
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2) aktivity skupiny dehonestujú jednotlivca, vnucujú nepríjemné zážitky,  
3) ak členstvo obmedzuje možnosť účastniť sa na činnosti iných skupín, 
4) ak pomery v skupine obmedzujú komunikáciu, 
5) ak členstvo prináša vysoké osobné riziko (psychologické, alebo fyzické nebezpečie, napr. kvôli ilegálnym, alebo neetickým postupom 

skupiny), 
6) ak sa hodnotenie skupiny externistami s vysokým imidžom zhoršuje. 

 
Všeobecne: prít'ažlivost' skupiny klesá, ak jednotlivec môže svoje ciele dosahovat' 
inými spôsobmi, alebo ak tieto potreby jednotlivca už pominuli. 
 
14. Čo obsahuje rozvoj personálu projektu? 
 
- rozvoj personálu projektu obsahuje organizačné plánovanie, určenie nárokov na pracovníkov, nábor, výcvik (rozvoj schopností), vedenie a 

uvoľňovanie pracovníkov pre potreby projektu 
 
KAPITOLA 7 – OBSTARÁVANIE A ZMLUVNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU 
 
1. Čo je a z akých krokov sa skladá proces verejného obstarávania? 
 
- proces verejného obstarávania je získavanie HIM a iných potrieb z prostriedkov štátu a obcí 

- obsahuje:  
1) zistenie potreby obstarania predmetu a zabezpečenie prostriedkov na obstaranie,  
2) spracovanie projektu predmetu obstarania, 
3) vyhlásenie súťaže na dodanie perdmetu VO, 
4) vydanie súťažných podkladov a spracovanie ponuky, 
5) hodnotenie súťaže, 
6) uzavretie zmluvy o realizácii predmetu obstarania, 
7) odovzdanie predmetu obstarania 

 
- sakra, nič iné v tých zasraných papieroch nie je 
 
2. Vymenujte základné formy verejného obstarávania! (ten šupák LAWN dáva pred ! na konci vety medzeru) 
 
- verejná súťaž (dostupná neobmedzenému počtu uchádzačov), užšia súťaž (aspoň traja), rokovacie konanie, cenová ponuka (3 mes., 250 litrov, 

traja), priame zadanie 
- podmienky priameho zadania 

1) predmet obstarania dostupný len z jedného zdroja 
2) predmet obsatarania je dôsledkom katastrofy 
3) predpokladaná cena je menej než 50 litrov 

 
3. Ako sa posudzuje kvalita súťažného návrhu? 
 
- podľa ceny, alebo podľa najvýhodnejšieho súťažného návrhu (kombinácia ceny so splnením ostatných podmienok, napr. termínových, 

platobných, kvalifikačných a pod.) 
 
4. Vymenujte najznámejšie typy dohody o cene! 
 
Typy zmluvnej ceny 
1) ceny určené vopred 

a) pevná cena 
b) skladobná cena – skladá sa napr. z mzdy, priame náklady, ostatné náklady, cena podľa výkazu výmier; všetko buď s alebo bez prirážky 

 
2) úhrada nákladov 
3) cieľová cena 
 
5. Vymenujte najznámejšie typy zmluvných vzťahov pri realizácii projektov! 
 
- vystupujú 2 typy osôb – stavebník a investor (S) a zhotoviteľ projektovej dokumentácie (P), S a P spolupracujú (P dodáva projektovú 

dokumentáciu) 
zmluvné vzťahy 

- rozptýlení zhotovitelia – pre každú stavebnú a technologickú časť je iný S 
- vedúci zhotoviteľ – nejaký S zhotovuje hlavnú časť z technológie (vedúci zhotoviteľ technológie) a stavby (vedúci zhotoviteľ stavebnej 

časti) 
- hlavný zhotoviteľ – jeden dohliada na zhotovenie všetkých technol. častí (hlavný zhotoviteľ technológie) a druhý na urobenie stavebných 

častí projektu (hlavný zhotoviteľ stavebnej časti) 
- zhotoviteľ na kľúč – jeden týpek má pod palcom aj technológiu aj stavbu a zhotovuje všetky časti 
- zmluvné riadenie stavby – stavbu riadi vybraná osoba, technológiu majú pod palcom rôzni S 
- zhotoviteľ projektu a stavby – P vypracúva projekt dokumentáciu a robí stavbu, S je hlavným šéfom nad technologickou časťou 

 
ak je toto niekomu nejasné, tak nie je sám 
 
KAPITOLA 8 – KOMUNIKÁCIA V PROJEKTE 
 
Do psej matere, to sú tie oddelené otázky (asi len Vic vie, o čo jde) 
 
1. Z čoho sa skladajú procesy riadenia komunikácie v rámci projektu? 
 
- tieto procesy obsahujú tvorbu, zber, distribúciu, ukladanie a konečné spracovanie (využitie) informácií 

  51 



 
2. Čo treba naplánovať pre kvalitnú komunikáciu v projekte? 
 
- pre komunikáciu treba naplánovať potrerbu informácii, teda 

- komu 
- akú informáciu 
- kedy a kde 
- akou formou 
treba podať 

 
- riešiť individuálne v prvých fázach, riešenie ovplyvňuje celý projekt a je tesno spojené s organizačným plánovaním 

Vstupy – požiadavky na komunikáciu, technológie komunikácie, obmedzenía, predpoklady 
Postupy – analýza zúčastnených osôb 
Výstupy – plán riadenia komunikácie 

 
3. Čo je informácia? (to je teda bomba otázka - Bomfunk MC’s) 
 
- informácia je správa, ktorú príjemca pochopí a príjme (pretože znižuje neistotu ním žiadaných vedomostí) 
 
4. Pre aké účely sa podávajú správy v riadení projektov? 
 
- správy plnia účel: 

1) sprostredkovania informácií 
2) archivácie pre neskoršie využitie 
3) podkladu pre rozhodovanie 

 
5. Aký je odporúčaný obsah dobrej písomnej správy? 
 

1) Titulná strana – titul a číslo správy, útvar zaodpovedný za vypracovanie správy, autor a podpisy, dátum 
2) Obsah – zoznam nadpisov a začiatočných strán kapitol, zoznam tabuliek a grafov s názvom a číslom, zoznam príloh 
3) Úvod – účel správy 
4) Zhrnutie a poďakovanie za pomoc 
5) Pozadie správy – predchádzajúce práce na rovnaký námet 
6) Prístup – použité metódy 
7) Preskúmané varianty a ich výhody 
8) Závery a odporúčania 
9) Prílohy 
10) Bibliografia 

 
Kapitola 9 – realizácia projektu 
 
1. Čo je riziko projektu? 
 
- riziko projektu – pravdepodobnosť, že skutočná rentabilita investície do projeku je menšia než očakávaná rentabilita 
- hazard – kombinácia rizika s katastrofálnymi následkami 
 
2. V čom spočíva riadenie rizika? 
 
- riadenie rizika - cieľavedomý prístup k zvládnutiu rizika: 

a) identifikácia rizika 
- riziko externé – predvídateľné a nepredvídateľné (politické, prírodné, ekonomické, sociálne, technologické) 
- interné – technické (zmeny v technológii, poruchy) a netechnické (termínové posuny, prekročenie nákladov, úrazy...) 

b) kvantifikácia potenciálnych problémov (ohodnotenie dopadov) 
c) plán opatrení na vylúčenie, alebo obmedzenie následkov rizika 

- eliminovanie niektorej hrozby 
- zmiernenie redukovaním očakávanej škody (poistenie) alebo pravdepodobnosti výskytu rizika (osvedčená vs. nová metóda) 
- aktívne prijatie následkov rizika (vypracovanie náhr. riešení) alebo pasívne (pripustenie nižšieho zisku) 

d) realizácia a aktualizácia plánu počas trvania celého projektu. 
 
3. Aké typy rizík treba preskúmať počas prípravy projektu? 
 
- externé a interné (sú viac a menej predvídateľné) a obsahujú politické, prírodné, sociálne, ekonomické a technologické riziká 
- viď vyššie 
 
4. Čo treba urobiť pri končení projektu? 
 
- vedne odskúšať jeho výstupy a odovzdať ich obstarávateľovi 
- administratívne uzavrieť projekt, teda zhrnúť a overiť požadovanú dokumentáciu projektu, analyzovať úspešnosť a efektívnosť projektu, 

vypracovať závery pre budúce podobné projekty, archivovať dokumentáciu projektu 
 
Chapter 10 – organizácia a riadenie projektu 
 
- organizácia projektu 

a. zmluvné vzťahy (dodávateľský systém) 
b. metóda (klasická, fázová = „fast track“) 
c. projektový tím 
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- projektový tím = účastníci obstarávania – obstarávateľ + mgr. projektu; projektant (dokumentácia projektu obstarania) = zmluva o dielo --> 
zhotoviteľ (dodávateľ) 

- podpora jednotlivých členov ich špecilaistami 
- obstarávateľ – finančník, právnik etc. 
- mgr. projektu – ing. projektu, ekonóm, plánovač, kontrolór 
- projektant – hlavný inžinier projektu, stavbár, strojár, alektrikár 
- zhotoviteľ – vedúci výroby, ekonóm, plánovač, kontrolór 
- P-mgr. riadi právne a ekonomicky samostatné firmy tak, že zasahuje do ich aktivít, ale nie do ich zodpovednoti! 

- špecializácia diferencuje – iný jazyk 
- každý špecialista má svoj prínos k cieľom celku; ochota jednotlivca podriadiť sa cieľom celku rastie s hĺbkou špecializácie (odkázanosť na 

celok); prevážia ciele projektu alebo domáceho podniku? 
- diferenciácia žiada spolupatričnosť, ale tá KD vyvoláva pocit efektívnosti, DD môže viesť k zlyhaniu, ak bráni zmene 
- spolupatričnosť vytvára závislosť – každá úlohha potrebuje vstupy od iných 

- sústredná – vymedzený príspevok každej organizácie k celku (potrebuje štandardizáciu) 
- následná – jedna časť závisí od PREV časti (needs planning a rozkazovanie) 
- vzájomná – výstupy z jednej sú vstupy do druhej a naopak (needs vzájomnú dôveru) 
- závislosť; jej zložitosť ide UP od sústredenej nakoniec až k k vzájomnej 

- závislosť potrebuje koordináciu (kompatibilita, súhra) 
- ľudí; správne schopnosti v pravý čas 
- výstupov všetkých súčastí 

- dodávateľské systémy – kombinácie zmluvných a riadiaco-koordinačných vzťahov, povinností a práv medzi členmi projektového teamu 
- činnosti managementu projektu 

- odsúhlasenie a odporúčania – vzťah v riadiacom systéme; spojenie medzi právomocu rozhodovať a právom robiť návrhy 
- kontrola obmedzení, sledovanie a údržba – zabezpečiť funkčnú kompatibilitu jednotlivých účastníkov; zosúladiť systém s jeho okolím; 

kontrolovať smerovanie systému k požadovanému výstupu 
- všeobecný a priami dohľad – stanovenie celkovej „politickej smernice“; dohľad nad jednotlivými účastníkmi projektu 
- systém PM musí byť navrhnutý a vzájomne odsúhlasený v samotnom začiatku celého procesu! 

- viacúrovnňová štruktúra projektu = A-B sa zoomuje do A-Aa-Ab-B etc. 
- multiprojekty – súvis medzi projektami (pospájané v SG) 
- formy organizácie podniku s projektami – maticová organizácia, líniovo-štábna organizácia 
 

Chapter 11 – Komunikácia pri riadení projektu 
 
- tímová práca cez hranice organizácií účastníkov projektového tímu = potreba riešiť “interface” na stykoch rôznych partnerov; terminológia, 

formy a metodiky rozborov, meraní a pod.; v INTL. projektoch sa to znásobuje! 
- manažér musí aj ľudsky integrovať partnerov projektu (ťažké, lebo každý je iný) 
- integrácia partnerov 

- rozhodovať o prioritách a kritizovať bez riadiacej moci 
- získavať podporu pre projekt od nadriadených, spolupracovníkov aj vonkajších partnerov a samozrejme zákazníkov 
- potreba prirodzenej autority (osobnosti) 

a. skúsenosť + asertivita (nie agresivita) 
b. metodológia (špecialista na metódy riadenia projektu) 
c. generalista na vecn= poznatky, potrebné pre projekt 
- osobnosť sa dá zdokonaliť, ale iba systematickým tréningom, nie jednorazovým seminárom 
- osobnosť = systém vrodených a získaných vlastností biologických, psychických, spoločenských (charakter, schopnosti, temperament, 

záujmy) 
- veľa managérov má odborné poznatky, ale nevie sa správať! 
1. schopnosti – učením a výcvikom rozvíjateľné vlastnosti, potrebné pre danú prácu (nadanie, znalosti) 
2. temperament – sila a rýchlosť prejavu osobnosti navonok, ovládateľná vôľou (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik) 
3. záujmy – aktivačný činiteľ osobnosti, predurčujú jej prejavy a motivačné smerovanie jednotlivca 
4. charakter – stálosť kombinácie schopností, temperamentu a záujmov z hľadiska estetických norime 

- schopnosti managéra projektu – osobná zrelosť, intelligence, leadership... 
- tvorivé riešenie problémov – hľadanie prekvapivých riešení realizácie podnikateľskej stratégie 
- problém = pociťovaný nesúlad medzi skutočným a želaným stavom riadeného objektu, ktorý nevieme, alebo nechceme odstrániť zaužívaným 

spôsobom 
- vecný problém – záujmový, technologický, infraštruktúrny nesúlad  
- metodologický problém – informačný, kapacitný, metodologický nesúlad 

- postup riešenia problémov je rovnako dôležitý ako problém sám! 
1. spoznanie (zistenie symptómov) a definícia problému (ciele a obmedzenia riešenia) 
2. zber údajov 
3. hľadanie prípustných variantov riešenia 
4. vyhodnotenie najlepších variantov riešenia a ich overenie 
5. rozhodnutie o realizácii vybraného riešenia 
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Operačný manažment
 
1. Typy, štruktúra a účel výroby 
 
- Operačný Manažment (OM) 
- transformácia inputov na outputy, s urážaním požadovaných parametrov 
- operácie, people 
- riadenie výroby, výrobných organizácií (podniky výrobného charakteru) 
- operácie – transformácia činnosti na dosiahnutie požadovaného stavu / parametrov 
- čas, kvalita, náklady 
- pôsobenie človeka alebo stroja (job description, sústava úkonov) 
- činnosti sa menia na prácu (spojením činností) do viacerých rôznorodých operácií 
- zmysel práce – meniť parametre objektu 

- v – užitočnosť (VA) 
- m – hmota (pridávať, oberať) 
- s – structure (kvapalina etc.) 
- p – poloha miesto 
- t – time (kedy, v akom čase, doba trvania) 
- r – vlastník, majiteľ 

- production 
- manufacturing – technologický spôsob zhotovenia daného produktu 
- rozlišujeme technológiu (technologický spôsob výroby) a riadenie výroby 
- vývoj nových produktov – finančne náročný proces – spájanie podnikov 
- obsah operácie – vykonanie určitých účelových činností (ovládaných mechanicky, človekom, mágiou) 
- poloautomaty, automaty, (free) robots; ich kombinácie 
- výroba – komplexný ucelený systém, v ktorom ide o vykonávanie určitého komplexu účelových funkcií/operácií; výsledok – nejaký 

produkt 
- operácie 

a. vlastné výrobné činnosti (premena I/O) 
b. obstarávanie vstupov (nákupné oddelenia) 
c. skladovacie činnosti (zásoby etc.) 
d. činnosti – ošetrovanie, údržba 
e. predajné aktivity – oddelenia (marketing) 
 

1. pracovisko – elementárna jednotka výrobného podniku (kútik – napr. jeden človek, jeden stroj) 
2. dielňa – lakovňa 
3. prevádzka – súbor dielní 
4. závod (preteky) – podnik 
 
- ukazovatele riadenia výroby (výroba musí byť efektívna) 

a. prognóza tržieb (predaja) – aké množstvo daného výrobku sa má vyprodukovať; výroba nerovná sa predaj (ide len o odhad) – 
nevýhoda; skutočný dopyt – pre priame riadenie výroby 

b. stav zásob – vstupy, polotovary 
c. stav zariadenia – technický park, Park Karola Šmidkeho 
d. pracovné sily –structure, množstvo 
e. dodacie termíny – mali by byť čo najskoršie, mali by sa plniť 
f. quality of production – no zmätky 
g. výrobné náklady  - súvis cena-zisk; aim je znižovanie 

- výrobu treba posudzovať podľa všetkých ukazovateľov! (seek for balance) 
- typológia výroby – parametre výroby (fucktory) 
- typ výrobkov 
- technológia spracovania výrobku 
- veľkosť dopytu 
- rozmiestnenie pracovísk (organizácia toku materiálu (Ma)) 
- inputs – hmotné, kapitál, people, stroje, zariadenie (nákup + umiestnenie do technologického parku – techn. spracovanie) 
- typológia výrobkov (Drücker – 11 kategórií) 

1. dnešní živitelia – veľký obrat; nosné výrobky; veľký trhový potenciál; vyčerpané rastové možnosti 
2. zajtrajší živitelia – získavajú dobré meno na trhu, majú perspektívu; hlavný rastový potenciál ich ešte len čaká; potrebujú 

investície do marketingu a rozvoja 
3. výnosové špeciality – unique stuff; pokrývajú len určitú potrebu zákazníkov; doplnkové; úzky segment (neinvestovať zbytočne 

veľa prostriedkov) 
4. vývojové výrobky – testovanie; návrhy; ak perspektívne, je dobré na ne vynaložiť najlepšie zdroje 
5. neúspechy – neúspech na trhu – tým, že sa nepredávajú, sťahujú sa z trhu 
6. včerajší živitelia – vrchol životnosti už majú za sebou, krivka klesá 
7. výrobok potrebujúci rekonštrukciu – úspešný výrobok po odstránení chyby; chyba musí byť ľahko identifikovateľná a 

odstrániteľná 
8. prešpecializovaný výrobok – podobné výrobky od rôznych výrobcov, uspokojujúce podobné/rovnaké potreby 
9. neoprávnená špecialita – vlastnosti, o ktoré zákazník nestojí 
10. (ST)Egoinvestície – chybná viera, že čím viac do výrobku investujeme, tým úspešnejsí produkt bude 
11. zmeškané príležitosti – boli by úspešné, ak by boli bývali podporované manažmentom 
- výrobok – rovnorodý, rôznorodý 

- analýza N a V – pre zaradenie výrobku do kategórie; časom zmena kategórie (vývoj lifecycle produktu) 
- typy výroby – see fucktory 
- podľa organizácie výroby – spojitá (Slovnaft), diskrétna (strojárstvo) 
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- podľa rozmiestnenia pracovísk – funkčné (podľa funkcií v oddeleniach), procesné (podľa technologické postupnosti zhotovenia 
výrobku) 

- podľa typu produktu / veľkosti dopytu po ňom 
- kusová výroba – malé počty; výrobok na mieste, všetko sa točí okolo neho 
- hromadná výroba – spracovateľský priemysel 
- sériová výroba – niečo medzi upper two; séria – určitý počet výrobkov vyrábaných určitý čas 
- model – termín výrobkovo-konštrukčný; na určité časové obdobie 
- séria – plánovaco-organizačný termín; menšie počty (stále veľký počet) 
- dávka (šleha) – v sériách; menšie počty; počet, ktorý sa zavádza/odvádza do/z výroby 

- podľa plánovania výroby – odhad množstva výroby; prognóza (často nespoľahlivá) plánovaného množstva; na základe objednávok 
(ale zákazník musí čakať); pomer (výrobný čas / dodací termín) určí prognóza alebo podľa objednávky 

- masová výroba – veľký objem 
- dávková výroba – výroba o určitom počte dávok + veľkosť dávok 

 
1. Poznať štruktúru 
2. Miesto, funkcia, úloha elementov výroby 
3. Vzájomný vzťah týchto prvkov 
 
1. Štruktúra výroby (prvky) 

Pohľad A 
a. objekt výroby – produkt 
b. činiteľ výroby (agent) – pracovníci, ktorí vykonávajú transformačnú činnosť objekte výroby 
c. prostriedky/metódy – na transformáciu; zariadenie + spôsob využitia technológie 
d. miesto – kde sa operácie vykonávajú; presun Ma z jedného miesta na druhé 
e. čas – začiatok, koniec, časovanie (timing) 

- „výroba sa odohráva v priestore a čase“ – Fekál 
- vyššia kvalifikačná stupnica 
- objekt výroby – má prednosť pred ostatnými elementami výroby (ak sa zmení produkt, prispôsobia sa ostatné prvky (vrátane 

zamestnancov)) 
Pohľad B 

- výroba = procesy + operácie – vzájomná interaction 
- procesy – tok Ma (I/O) 
- operácie – práca vykonávaná pracovníkmi ovládaním strojov/zariadení na príslušnom pracovisku 
- interaction – Ma prechádza rôznymi operáciami / pracoviskami 
- Typy procesov / operácií – fázy 

a. vlastná práca (work) – fyzická zmena Ma, montáž, demontáž 
b. kontrola (inspection) – akt kontroly (porovnanie so štandardom) 
c. doprava (transportation) 
d. prestoj (delay) AND/OR skladovanie (storage) 
- prestoj – s Ma sa nič nedeje (ani práca, kontrola, preprava) 

- predlžuje dobu splnenia objednávky 
- zväčša zásoby rozpracovanej výroby (lebo je porouchaný stroj) 
1. prestoj medzi procesmi – process delay 
2. prestoj vrámci procesu – lot delay 

- skladovanie – tri typy zásob (vstupných Ma, finálnej produkcie, rozpracovanej výroby (work in process)) 
Operácie 

A. Prípravné operácie – operácie na nastavovanie strojov a zariadení (preparation or setup operations) 
B. Hlavné operácie 

B1. Zákaldné (essential/primary) – hlavná práca 
B2. Vedľajšie (auxilliary/incidental) – vykonávané pre každý jeden výrobok 

C. Doplnkové operácie (margin allowances) 
C1. Osobné Doplnkové (personal allowances) – prezliekanie, umývanie, šťanie 
 C1.1 psychologické položky (fatigue allowances) 
 C1.2 fyziologické potreby (hygiene allowances) 
C2. Neosobné doplnové (other allowances) – pracovisko, dielňa (chladenie nástrojov, olejovanie) 
 C2.1 Operation Or Task Allowances 
 C2.2 Workplace / Shop Allowances 

2. on to asi skipol 
3. Vzťahy medzi operáciami – každá fáza môže mať všetky tieto (hore) oparácie 
- akt kontroly – upevnenie – uchopenie 
- rôzne poradia (SORT BY) 
- zmysel transformačnej činnosti – pridávanie hodnoty výrobku 
- základná operácia – VA; ostatné non-VA, ale musia sa vykonávať 
- zlepšovanie efektívnosti – dôraz najprv na procesy, až potom na operácie; prednosť má tok Ma 
- zlepšovanie individuálnych operácií sa nerovná zlepšovanie celku 
- typy páce z hľadiska VA / NON-VA 

- VA práca, treba zlpšovať; prospešná – maximize 
- NON-VA, ktorú je nutné vykonávať (balenie pri preprave Ma) – minimize 
- NON-VA, ktorú je zbytočné vykonávať - eliminate 

 
 
2. Prvky efektívneho výrobného systému 
 
Osem neefektívností 
1. plýtvanie – waste; z nadvýroby (overproduction) – viac výrobkov, ako sa predá, vyrobím skôr ako ďalšie pracovisko prijme (vznik 

zásob rozpracovanej výroby) – treba viac priestorov, ľudí... 
2. plýtvanie z čakania – na Ma, na stroj; nesynchronizácia práce 
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3. zbytočná preprava Ma – Ma na sklade, až potom do výroby; výrobky najprv do skladu, až potom zákaznékovi; medzi pracoviskami – 
nevhodné rozmiestnenie 

4. z nesprávne vykonávaných operácií 
5. z udržovania zásob – minimize zásoby (ideál = výroba bez zásob; just in time) 
6. vykonávanie zbytočných pohybov – škrabanie vajčisiek; pohyb nerovná sa práca; ak má bordel a hľadá veci 
7. z nekvality – zmetky; vadné výrobky; faktory: kde vznikla, kde sme ju odhalili, kedy sme ju odhalili (rozdiel = veľkosť nekvality, 

plýtvania) 
- systém – eliminovať nekvalitu; parametre (čas, pracovné podmienky) 

8. z nevyužívania myšlienok / návrhov pracovníkov 
 
man-hours – človekohodiny – number of workers 
labor saving – people saving 
output – determinovaný trhom, dopytom; psychoteror 
manufacturing – spôsob výroby; production technology – spôsob organizácie práce 
- ratio of operatibility – pomer skutočnej produkcie ku kapacite stroja; vplyv na fluktuáciu dopytu 
- ratio of operation – stav, počas ktorého stroj riadne pracuje; stav ovplyvnený údržbou stroja, starostlivosťou o stroj; mal by byť close 

to 100% 
- work DIV motion = labor density = 100% (el ideal de la trabaja) 
 
- princípy efektívneho riadenia výroby 
- výrobný systém – séria aktivít zameraná na znižovanie nákladov prostredníctvom eliminovania neefektívností, aby sa dosiahla vyššia 

produktivita práce 
1. znižovanie nákladov – odstraňovaním neefektívností (8); zisk=cena-náklady 
2. eliminácia plýtvania  
3. vyrábať len toľko a vtedy, keď treba – treba stroje 
4. riešenie problémov – autonómna automatizácia – vybavenie detekčným zariadením 
5. plynulosť toku Ma, práce, info – synchornizácia pracovísk, just in time sys. 
6. flexibilita – prispôsobenie k fluktuácii dopytu (mnžstvo, sortiment) 
7. výrobný čas – čo najnižší 
8. čo najvyššia kvalita – produktov (vlastnosti); výroby (odstránenie neefektivít) 
9. produktivita práce – zhodnocovanie zdrojov (vstupov); output daný trhom; treba zabezpečiť aj pri recesii (easy pri boom-e); 

výrobný systém = technologický postup + organizácia práce = zhodnocovanie vstupov na finálny produkt 
 
3. KANBAN systém 
 
PRINCÍPY RIADENIA VÝROBY MEDZI PRACOVISKAMI 
1. PUSH SYSTÉM – starší systém, tlakový 
- Fekete zažil ešte ako učeň 
- prognóza výroby na základe minulého predaja (výrobné úlohy – plánovacie oddelenia) 
- plány na týždeň dopredu (za týžde ale vznikne mnoho problémov, ktoré sú však riešené až v ďalšom pláne); neinformovanosť medzi 

pracoviskami 
- modernizácia – IT, výpočtová technika 
2. PULL SYSTÉM (KANBAN) – ťahový; Japanese 
- pracoviská preberajú robotu od predchádzajúceho pracoviska 
- KANBAN LABEL (karta) – informačný systém; typ, množstvo, kam to má ísť (súčiastka, výrobok) 
- podmienky OK fungovania 
- synchronizácia – vyrovnávanie kapacít; rovnomerne, vyvážene zadávať prácu oddeleniam (pracoviskám) v jednom časovom segmente 

(skončia naraz – môžu potom začať spoločne novú prácu) 
- časové segmenty nesmú byť príliš dlhé; malé dávky, nízke zásoby 
- dávka – hlavné operácie, prípravné operácie; PRED – machines, equip; PO – očistiť stuff 

- SMED (HLAD) – technika – skrátenie času na nastavovanie strojov (predtým 30-60 mins, now less then 10 mins) 
- doprava Ma – is time consuming – minimize; vhodným rozmiestňovaním pracovísk; podľa technologickej postupnosti vykonania 

operácií (zhotovenie výrobku) 
- pracovníci – flexibilní – viac operácií viacerých typov; vzdelávať! 
- zabezpečenie kvality vo výrobných procesoch – normy; litričr – postupy operácií; dodržiavanie pracovných postupov 
- AA (autonómna automatizácia) – stroje majú detekčné zariadenia na problémy – zastavia stroj – stop produkovania nekvality 
- vizuálny management – IF problem – pracovník zažne signálnu lampu – príchod nadriadeného – spoločné riešenie problému 
- údržba – bezporuchovosť, improves productivity 
- zlepšovanie – KAI ZEN, KOBUDO, quality circles; systém podávania zlepšovacích návrhov pracovníkmi 
- DOV (Dodávateľsko – Odberateľské vzťahy) – musia byť popiči dobré, dodávky včas 
- VT – PMD, Sinclair, C64, Atari, Amiga, XT, AT, PP06 
 
Plánovanie 
- ročné, mesačné, týždenné – zmeny pretekajú do ďalšieho plánu 
- vychádzajú z objednávok, z prognózy predaja 
- denné – vyrovnávajú pracovnú záťaž medzi jednotlivými pracoviskami 
- plány je potrebné modifikovať – externé (zmena dopytu, DOV), interné (porucha etc.) fucktory 
- súlad s výrobným cyklom – nové súčiastky po skončení predchádzajúcich; inštrukcie – čo, ako, koľko, kedy robiť; kolovanie 

informácií 
KANBAN karty – info 
1. dopravná KANBAN karta – preprava Ma z A do B 
2. výrobná KANBAN karta – signál na zadanie úlohy príslušnému pracovisku, čo, kedy, v akom množstve robiť 
3. dodávateľsko – odberateľská prepravná KANBAN karta – Ma 
4. signálna KANBAN karta – bod objednávania, reorder 
5. toaletná KANBAN karta – pri sraní 
líšia sa obsahom a tvarom 
 
Šesť pravidiel, bez ktorých nebude KANBAN systém efektívne fungovať 
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1. neposlať chybné výrobky na ďalšie pracovisko – maximize quality 
2. nasledovný proces ide vybrať od predchádzajúceho len to, čo potrebuje; toľko čo potrebuje, a kedy potrebuje 

a. žiadne odobratie súčiastok od predchádzajúceho procesu nesmie byť bez KANBAN karty 
b. karta je pri výrobkoch priložená 
c. počet odobratých súčiastok nesmie prevýšiť počet KANBAN kariet (počet udáva plánované množstvo dennej produkcie; môže sa 

meniť zo dňa na deň) 
3. vyprodukuj len toľko, koľko bolo odobraté nasledujúcim procesom – minimalizácia zásob 
- neprodukovať viac, než je napísané na KANBAN karte 
- produkovať v postupnosti, v akej KANBAN karty prišli (FIFO) 
4. vyrovnávanie produkcie – až po špičku (synchro + vyrovn. kapacít) 
5. KANBAN je prostriedok pre jemné doľadovanie vo výrobe – reakcia na menšie zmeny 
6. stabilizovať a racionalizovať výrobné procesy – len francúzske buchty 
 
KANBAN origin – SUPERMARKETS system 
- mali KANBAN kartičky – X/Y/Z (odberateľský závod má zásobu na X periód / Y-krát denne objednávajú Ma / čas (Z), kedy prišla 

objednávka – dĺžka trvania) 
- objednávanie Ma 
- v konštantnom množstve, v nerovnakej časovej perióde (USE: interne, susedné pracoviská v podniku) 
- nerovnaké Q, rovnaký T (USE: medzi DOD-ODB vrámci podniku, ak pracoviská sú od seba vzdialené) 
- regulovanie nadmerného dopytu 
- odstraňovanie neefektívností – lokalizáciou porúch 
- KANBAN – informačný a regulačný prostriedok (tok Ma medzi pracoviskami) 
- vhodný pre sériovo (hromadne) vyrábané výrobky 
- plánovanie výroby – plán nie je skutočnosť 

- výrobné plány – idú na finálne pracovská; riadenie výroby až na prvotné pracoviská via KANBAN karty (fólia, kde kartička 
sa odobrala na pracovisku z výrobku, urobila sa úprava, priradila sa kartička, poslala sa atď.) 

- KANBAN systém 
Funkcie Pravidlá 
1. Dáva informáciu dopravnú Odoberie len toľko, koľko treba 
2. Dáva informáciu výrobnú Vyrobí len toľko, koľko treba 
3. Zabraňuje nadprodukcii a doprave vopred Nič nie je vyrobené a dopravené bez KANBAN 
4. Slúži ako príkaz k výrobe KANBAN je vždy pripojený k súčiastkám 
5. Identifikuje nekvalitu Nutnosť 100% kvality 
6. Nástroj na kontrolu stavu zásob a odhaľovanie problémov Počet KANBAN kariet udáva stav zásob; redukovanie KANBAN 

kariet zvyšuje citlivosť výroby na existenciu porúch 
 
- ďalšie výhody KANBAN systému 
- odhaľuje problémy, nekvalitu 
- karty vykazujú množstvo Ma vo výrobe (stav zásob; počet v priehradke vykazuje vyťaženosť systému) 
- karty vhodné na riešenie fluktuácie v dopyte (dané počtom / cirkuláciou obehu KANBAN kariet) 
- KANBAN systém nedokáže eliminovať zásoby úplne! 
- prečo vznikajú inherentné zásoby 
- KB systém vychádza zo SUPERMARKET systému (predpoklad, že čo sa perdá dnes, sa v takom istom množstve predá aj zajtra... 

wrong) 
- rozdiel medzi výrobným časom a dodacími termínmi – výroba podľa prognóz (odchýlky) 
- tok Ma medzi pracoviskami OR DOD-ODB sa riadi 

- odber od predchádzajúceho v konštantnom časovom intervale, v rôznom Q 
- rovnaké Q, iné T 
- neskôr vznikol replenishment systém (dementná fólia k tomu) 

 
4. Synchronizácia a vyrovnávanie kapacít 
 
Synchonizácia – vyrovnávanie kapacít; jedno nemôže byť bez druhého 
- prostriedok na prispôsobenie sa výrobného systému fluktuácii v dopyte 
- účel – čo najviac znížiť variabilitu v dopyte na plánované množstvo produkcie vo výrobe 
- vyrovnať je portebné – celkové množstvo daného výrobku; jednotlivé typy / kategórie výrobkov 
- vyrovnávanie agregátneho dopytu 
- základný prostriedok – plánovanie výroby (Y/M/W/D); Y=väčšia odchýlka; treba zmenšovať plánovací cyklus 
- výpočet výrobného cyklu = (SKUTOČNÝ OPERAČNÝ ČAS [čas - prestávky]) DIV (PLÁNOVANÁ DENNÁ PRODUKCIA) = 

čas výroby jedného výrobku; počítať na finálne pracovisko! 
- delta dopyt – denná produkcia fluktuuje – výrobný cyklus je každý deň iný 
- nadprodukcia – synchonizovať tempo (čas), množstvo výroby 
- výrobný cyklus = queue time + setup t + run t + wait t + move t (doprava) 
- tabuľka (produkt, mesačná výroba, denná, dľžka výrobného cyklu) 
- zvýšená výroba – mixed production 
- existencia multifunkčných pracovníkov, obsluha viac druhov strojov; more operations = more flexibility; AABAABAABAABCAA 
- treba redukovať čas na prestavovanie strojov 
- správne rozmiestnenie pracovísk 
- treba vyrovnvať – agragátne množstvo, typy výrobkov, výrobný plán 
- sezónny dopyt – additional pracovníci 
- zvýšený dopyt – ak je strojov dosť, more workers na voľné miesta pri strojoch 
- IF pokles dopytu – relocate prebytok ľudí – napr. na školenia alebo dopiče 
- výrobný plán – postupná adaptácia na budúce (očakávané) zmeny 
- efektívny systém – schopnosť vyrábať výrobky vrámci dodacích termínov 
- kapacita – strojová, pracovných síl – mať na zvládnutie špičiek sezónneho odbytu 
- úzke miesto – nedostačujúca kapacita (ppl, strojov) 
- výrobné časy 
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- určený technologický spôsob výroby 
- synchornizácia sa dosahuje správnym načasovaním 
- určené dobou trvania operácií 
- je MAX tak dlhý, aký dlhý je výrobný cyklus pre jednotlivé pracoviská 
- ak 16 strojov – 1..16 pracovníkov určuje životný cyklus 
- spôsoby reduckie výrobného času 

- move time – modernizavať dopravné prostriedky; lokalizácia vzdialených pracovísk; teleportovať! 
- run time – operácie – otázka technológie, pracovných postupov 
- setup time – nastavovanie strojov 
- wait time – čas na čakanie (prestoje); redukovať! 

- prestoje medzi procesmi – lebo výrobné procesy nie sú synchronized (nie sú medzi nimi vyrovnané kapacity); 
nestabilita, nekvalita výrobného systému (poruchy) 

 
5. Rozmiestňovanie pracovísk 
 
Rozmiestňovanie pracovísk 
- skrátenie prepravných časov 
- dve formy usporiadania pracovísk 
- podľa technologického postupu, typu vyrábaných súčiastok (procesné rozmiestenenie) 
- podľa typu operácií vykonávaných na pracoviskách (operačné) 
- group technology 
- vzdialenosti tokov súčiastok podľa umiestnenia pracovísk 
- veľké vzdialenosti – väčšie dávky Ma – rast zásob! – znižovanie efektiivity – je ťažké dosiahnuť synchro a vyrovnávanie kapacít; 

ťažké využívať PULL systém (napr. KANBAN) 
- miera využitia pracovníkov klesá (sú možné väčšie prestoje) 
- napriek nižšej efektívnosti operačné usporiadanie prevláda (pracovníéci sú školení podľa operácií, ovládajú iba jeden typ operácie) 
- tok Ma po 1 kuse – znižuje čas, náklady, zásoby – len pri procesnom usporiadaní – usporiadanie do tvaru U (ďalšia popiči fólia) 
- pri rôznych typoch súčiastok je objektívne použiť SMED na skrátenie čassu prestavenia strojov 
- operačné rozmiestnenie – nevýhody 

1. problematická koordinácia a plánovanie výroby – porovnanie skutočnosti s plánom – odchýlka; zle merateľná skutočnosť 
2. plýtvanie z dopravy – doprava nedáva VA, ale je nevyhnutná 
3. akumulácia zásob – najmä pri veľkých vzdialenostiach 
4. zvýšená manipulácia s Ma – naložiť, prepraviť, vyložiť etc. 
5. rast výrobného času – zhotovenia výrobku (veľké dopravné vzdialenosti) 
6. problém identifikovať príčiny nekvality – vzťah príčina–odhalenie; čas medzi tým, že sa to stane, a než sa na to príde – PÚ 

zvyšuje problém to ID 
7. tok Ma + práca pracovníkov sa ťažšie koordinuje – problematika synchonizácie a vyrovnávania kapacít (VK) 
8. väčšia ťažkosť v zlepšovaní výrobného systému – veľa pracovísk – pracovníci nevidia nadväznosť výroby – neidentifikujú 

výrobný systém ako celok 
- procesné usporiadanie odstraňuje týchto 8 nevýhod 

- prečo operačné pracoviská? 
- historicky – je to správne 
- školenie pracovníkov podľa profesií – pracoviská podľa príslušných profesií 
- nerozlíšenie skutočnosti, že výroba sa skladá z procesov a operácií 
- podmienky, aby na seba nadväzujúce U-čka správne fungovali 
- chce to dobrú SMED techniku 
- diverzifikácia pracovísk – lešie zručnosti, kvalifikácia pracovníkov 
- synchro + VK 
- ustanoviť potrebné procesné postupy + výrobný cyklus (čas) 
- údržba – porucha na 1 stroji môže narušiť / zastaviť tok Ma 
- otázka riešenia kvality – kontrola nielen na výstupe z U-čka – nekvalita by sa prenášala 
 
6. SMED systém 
 
SMED - Single Minute Exchange Of Die 
- technika na redukovanie času prestavovania strojov a zariadení (setup/changeover) 
- die – prípravok (zariadenie na upúnanie súčiastok) 
- vznik – reakcia na podmienky na trhu (na Miletičovej) – rast diverzifikácie (najmô autopriemysel); používa sa pri opakovanej výrobe 
- treba, aby techniku dokonale ovládali technici 
- vzťah medzi časom na nastavenie (setup time) a veľkosťou dávky (čím väčšia dávka, tým menší relative pomer v neprospech setup 

time) 
- hospodárna veľkosť objednávky – čas na nastavenie strojov je nízky, môžeme viac meniť produkciu 
- dva typy operácií nastavovania strojov 
- externé – možno vykonávať aj počas chodu stroja 
- interné – len keď je OFF 
- three steps 
- príprava potrebného Ma (náradie, nástroje, prípravky – skontrolovať!) 
- odmontovať prípravok – vyčistiť stroj – namontovať prípravok (medzi dávkami) 
- premerať, či sme správne nastavili (vycentrovať); vyrobiť nový kus novej dávky – premerať parametre! 
- four stages (čtyri stáže) 
- perliminary – nerozlišovanie externých / interných operácií 
- stage 1 – rozlišenie I/E; function check (sú nástroje tupé?); using checklist; improving die transportation 
- stage 2 – convert I/E setup; preparing oeprating conditions; function standardization; using inermediary jigs 
- stage 3 – streamlining all aspects of the setup operation; improving storage and transportation of tools, dies, jigs, gauges, etc. 
 
 
7. Komplexná preventívna údržba (TPM) 
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TPM (Total Productive Maintenance); údržba 
- údržba – plynulosť toku Ma – odstraňovanie porúch na strojoch je menej časté 
- údržba vedie k nízkym stavom zásob 
- k zabezpečeniu kvality 
- efektívna využiteľnosť pracovných síl a strojov 
- skrátenie výrobného času 
- vyššia bezpečnosť práce 
- postupné vytláčanie ľudí strojmi 
- pri zanedbaní údržby je neustále zhoršovanie stavu strojov a zariadení – strata kvality, rýchlosti, nepresnosti 
- štyri stupne (štádiá) údržby (by Nakajima) 

1. údržba na základe poruchy (breakdown maintenance) 
2. preventívna údržba (preventive maintenance or time-based maintenance) 
3. prediktívna údržba (predictive m. or condition-based m.) 
4. produktívna údržba (TPM) 

- Elimination of Six Big Losses 
A. Downtime – equipment failure; setup and adjustement 
B. Speed Losses – idling and minor stoppages; reduced speed 
C. Defect – process defect; reduced yield (znížená žatva (prínos)) 

- startup failure period, chnce failure period, wear-out failure period 
- preventive medicine = daily prevention (daily maintenance; prevents deterioration) + health checkups (diagnostics; measures 

deterioration; inspection (diagnosis)) + early treatment (repair deterioration; make prevention repairs) 
- TPM 
- maximálne využitie strojov počas ich životnosti – produktivita 
- zavedený systém údržby strojov počas ich životnosti 
- založený na podpore autonónmych malých skupín pracovníkov (quality circles) 
- snaha o maximalizáciu outputu udržovaním ideálnych pracovných podmienok a efektívnej prevádzky riadenia 
- The 5 S’s – čionnosti výrobných pracovníkov vrámci TPM 

1. Proper Arrangement (Seiri) – rozdelenia vecí na potrebné a nepotrebné 
2. Orderliness (Seiton) – uložiť veci na správne miesto 
3. Cleanliness (Seiso) – pravidelné udržovanie čistoty na pracovisku 
4. Cleanup (Seiketsu) – udržovanie strojov a nástrojov v dobrom stave, udržovanie čistého pracoviska 
5. Discipline (SHITsuke) – formalizovať a zachovávať vyššie uvedené pravidlá 

 
8. Zabezpečenie kvality 
 
Kvalita – riadenie kvality 
- ceny za kvalitu – ISO8402 – celkový úhrn kvality 
- znaky kvality v produkte 

1. výkon 
2. primárne charakteristiky produktu – merateľné atribúty; napr. rýchlosť a spotreba automobilu 
3. charakteristické znaky/vlastnosti produktu (druhotné k primárnym); doplnkové funkcie výrobku; pravdepodobnosť, že 

produkt bude vykonávať funkcie, na ktoré bol navrhnutý pri daných podmienkach a za dané časové obdobie 
4. zhoda – stupeň, do akého je design výrobky zhodný so stanovenými štandardami (nominálne hodnoty s povolenou toleranciou) 
5. trvanlivosť – súvisí so spoľahlivosťou – meradlo životnosti produktu; 

- technické aspekty – čas prevádzky do pokazenia 
- ekonomické aspekty – očakávané náklady na budúce opravy voči prevádzkovým a obstarávacím nákladom na nový výrobok 

6. servisnosť – rýchlosť, spoľahlivosť obsluhy; schopnosť opravy 
7. estetika – jak se vám líbí? 
8. vnímaná kvalita – aj goodwill hunting podniku 
9. ekológia – schopnosť výrobcu nepoškodzovať životné prostredie 
10. bezpečnosť – no újma 

- posudzovanie kvality – má produkt požadované vlastnosti?; neprítomnosť nekvality (spoľahlivosť) 
- dôraz na technické parametre (po WW2) 
 
- tri koncepcie riadenia kvality v podnikoch 

1. podnikové/odvetvové normy riadenia kvality (car priemysel) 
2. koncepcie ISO noriem – ISO 9000, ISO14000 
3. koncepcia TQM – kritériá udeľovania cien za kvalitu = princípy TMQ; najnovšie normy (ISO9000:2000); certifikácia produktov 

= ochrana spotrebiteľa 
- šesť princípov TQM 

1. zameranie sa na zákazníkov / trhy 
2. neustále plánovanie, zabezpečovanie, zlepšovanie, porovnávanie činností na riadenie kvality 
3. orientácia na proocesy + výsledky 
4. celoživotné (plus posmrtné) vzdelávanie 
5. podieľanie sa všetkých zamestnancov na ridení kvality 
6. použitie vhodných metód / nástrojov zabezpečenia kvality 

 
- zabezpečenie kvality – ISO normy, 20 prvkov kvality 
- päť prvkov kvality 

1. pracovník – kvalifikácia, schopnosti 
2. materiál – kvalita Ma 
3. stroje a zariadenia – nové/staré; miera sofistikovanosti; dĺžka opotrebenia 
4. metódy – technické/technologické (postupnosť operácií); štatistické, metódy priemyslového inžinierstva 
5. informácie – for workers 

- tri metódy kontroly kvality 
a. podľa miesta 

1. vstupná 
2. medzioperačná (kontrola kvality vrámci procesu; dolná, horná tolerancia) 

  59 



3. finálna – k výrobku pred odovzdaním 
4. výstupná 

b. podľa vzorkovania 
- úplná (100%) – kritizované pre monotónnosť 
- výberová – vybrať vzorky kvality (use matematická štatistika); nedáva 100% spoľahlivosť 

c. podľa pôvodu nekvality 
- príčiny keď sa niečo urobí chybne; dôsledok vzniku chýb 
- dva činitele vzniku chýb 
- technologické – niečo sa zlomí, možno za tým vylsedovať človeka, goblina... 
- chyba človeka – miera education/exp; charakter práce (monotónnosť); strata pozornosti pracovníka voči vykonávanej práce (pozerá v 

práci Zombiho porňáče) 
1. rozhodovacie kontrola kvality – meriame a porovnávame so štandardom; nevýhoda – dlhé časové intervaly, nezisťuje príčiny 
2. informatívna kontrola kvality – zistiť príčiny, odtrániť nekalitu; merať – porovnať (IF nekvalita, info sa zašle na pracovisko, kde 

vznikla, za účelom zistenia príčiny a odstránenia nekvality); 3 typy 
a. štatistická regulácia kvality – (since second half of the twenties); nástroj – regulačný diagram; výberová metóda – vzorky v 

časovom intervale (check parameters) 
b. postupná kontrola kvality – kontrola kvality sa vykonáva na nasledujúcom pracovisku; worker nezačne robiť, kým si to 

nechekne 
c. samokontrola – sám seba; nepodvádzať 

3. zdrojová konrtola kvality – kontrola pracovných podmienok – predpoklad správnych oparácií – predpoklad kvalitnej súčiastky 
- ANDON – vizálna kontrola (regulácia) činností vykonávaných pracovníkmi; vizuálny management 
 
9. Aplikácia VT vo výrobnom systéme 
 
Výpočtová technika (VT) v OM 
- šesť stupňov progresívnej zmeny vzťahu medzi človekom a strojom 

1. ručná práca (handwork) 
2. ručné podávanie so strojovým opracovaním (manual feeding with automated machining) 
3. automatické podávanie a opracovanie (automated feeding and machining) 
4. poloautomatizácia (semi-automatic); stroje sa nezastavia pri chybe 
5. predautomatizácia (pre-automation, autonomation); JIDOKA 
6. plná automatizácia (automation); finančne veľmi náročné (do stupňa 5 oveľa menej finančne náročné) 
7. HARD CORE CYBERPUNK AI CYBERWARE 

- automatizácia strojov, zariadení 
1. Automation Equipment 

a. machine tools (ovládanie nástrojov) 
b. industrial robots; ramená, chápadlá, klepetá, pařáty 
c. material-handling equipment; hmotnosť, tvar, objem; stroje, zariadenia 
d. automated guided vehicles; automatizované stroje 
e. automated conveyors; automatizované dopravné pásy 
f. automated storage and retrieval system; automatizácia skladovania Ma 

2. Sensing Technologies – čidla, senzory 
- zmysly človeka 
- senzory – kontaktné (relé); bezkontaktné (optické, LASER) 
- funkcie senzorov – ID of Ma; kontrola; monitorovanie činností (ich postupnosť); riadenie zásob; regulačné; varovné (vyslanie 

varovného signálu); riadiace (vypne stroj IF chyba); nastavovacia (oproti štandardu); detekčná (rozdiely v tvare, objeme etc. súčiastky 
plus oprava); kontrola pohybu (boolean) 

3. Data Collection Technologies 
- na zber údajov použitie senzorov 
- ciarový kód – bar coding 
- problems – iba info určitého typu; náchylné proti špine a atómovej bombe 
- optical charakter recognition (OCR) – scanner + recognita 
- magnetic stripe – páska 
- radio frequency identification – bezkontaktné, ostatné hore kontaktné 
4. EDI – Electronic Data Interchange 
- pred Internetom 
- spájanie mašiniek do LAN 
- výmena údajov sústavou počítačových sietí 
5. Manufacturing Methodologies 

a. group technology – zoskupovanie výrobkov do skupín podľa určitých spoločných charakteristík 
b. concurrent engineering – simultaneous ingeneering; zaviedlo sa, lebo pri designe nových výrobkov / procesov nebola 

koordinácia 
c. quick response – na požiadavky zákazníkov 
d. flexible and cellular manufacturing – bunková výroba; flexibilita (variabilita, množstvo) 

- organizácia strojov a zariadení (aj dopravných prostriedkov etc.) 
- počítače (HW): 

1. univerzálne – mainframe (host); minicomputers; microcomputers 
2. špeciálne – CNC (Computer Numeric Control); číslicovo-riadené stroje 

- prvá oblasť počítačov – plánovanie a riadenie výroby (operatívne riadenie) 
SW: 
MRP I. (Material Requirement Planning) – plánovanie materiálových zdrojov 

- master production schedule, dnes už nefičí; HC diagram 
MRP II. (Manufacturing Resource Planning) – 70s, 80s; obsahuje v sebe MRP I. 
R/3 (obsahuje MRP I., MRP II.); MFG/PRO 
MAPICS (integrovaný systém plánovania a raidenia; by IBM; ) 
- dátová základňa výroby = účto, riadenie objednávok, mzdy, nákup, fakturácia... 
CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing), CAE (Computer Aided Engineering) 
MATRIX; the matrix has you 
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10. Rozvoj pracovníkov 
 

Rozvoj pracovníkov; training, HR issue 
- na rozvíjanie pracovného potenciálu 
- na dosiahnutie MAX efektívnosti práce 
- aplikácia vhodných pracovných metód a postupov 
- nástroje (technologické, štatické, správne rozmiestnenie pracovísk), metódy OM 
- vo co go 

1. získavanie správnych pracovných nácvikov / postojov 
2. zaškolenie na nové pracovné miesta / úlohy 
3. získavanie nových vedomostí / poznatkov 

- therefore – školenie, vzdelávanie pracovníkov; interné školiace centrá, externé 
- hodnotenie vzdelávacích aktivít pracovníkov 
- zúžitkovanie potenciálu 

1. aplikácia vhodného pracovného prostredia (vhodné pracovné metódy, prosrtiedky; využitie kvalifikácií pracovníkov) 
2. zapojenie jednotlivcov do teamovej práce 

- trvalé teams (napr. quality circles) 
- dočasné teams  - na splnenie určitej úlohy; projektový MGT 

3. zapojenie pracovníkov do systému podávania zlepšovacích návrhov; na báze dobrovonosti 
- počet, kvalita zlepšovacích návrhov – kvantitatívne meranie miry využitia vzdelávania (školenia) pracovníkov 
- zmysel zlepšovákov – zvyšujú schopnosti pracovníkov (zvýšenie pozornosti voči nedostatkom, implementácia ich návrhov na 

vybudovanie pracovného prostredia, kde bude možno ľahšie a menej namáhavo a efektívnejšie pracovať); podnecuje k vnímaniu 
mžných problémov 

- podmienky úspešnej implementácie zlepšovákov 
a. rozoznať problém 
b. rozoznať príčinu problému; 5W(hy?) 
c. dať posúdiť managementu 
d. či bude daný návrh realizovateľný; zoradiť návrhy podľa kvality 
e. posúdenie výšky finančnej odmeny (motivation); rozdeliť autorovi / autorskému týmu; môžu to prechlastať 
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