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Důležité termíny
mezní termín zápočtů a zkoušek za LS

12. 5. 2017

přihlášky ke státním závěrečným zkouškám

do 28. 2. 2017

odevzdání diplomové práce

14. 4. 2017

příprava na státní závěrečnou zkoušku

15. 5. – 26. 5. 2017

státní závěrečné zkoušky

29. 5. – 9. 6. 2017

promoce

27. 6. – 28. 6. 2017

podzimní termín SZZ

říjen 2017

(2 týdny)

Tiskopisy přihlášek ke státní závěrečné zkoušce jsou k dispozici na www fakulty (sekce Studenti).

Odevzdání diplomové práce
Pro studenty všech studijních oborů navazujících magisterských studijních programů, kteří
v akademickém roce 2016/2017 splní všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky
(studenti končících ročníků) a podali si ve stanoveném termínu (nejpozději do 28. 2. 2017)
na studijním oddělení písemnou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce konané podle
harmonogramu v letním termínu (květnu, červnu) akademického roku 2016/2017 platí
následující pokyny:
⇒ diplomové práce u oborů navazujících magisterských studijních programů musí být
odevzdány vedoucímu práce v trojím vyhotovení nejpozději do 14. 4. 2017;
⇒ studenti všech oborů navazujících magisterských programů odevzdají na studijním
oddělení 7x teze bakalářské práce nejpozději do 14. 4. 2017.
Student je povinen vložit elektronickou verzi své závěrečné práce do systému STAG
v souladu s Opatřením rektora o zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a
rigorózních prací studentů JU R 156 z 8. 6. 2010, a to nejpozději do 14. 4. 2017. Student,
který nevložil ke stanovenému datu elektronickou verzi své závěrečné práce do STAGu,
nebude připuštěn k její obhajobě.
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Rámcový postup při SZZ

1.

Interní seznámení komise s materiály studenta.

2.

Pozvání studenta a představení komisi – tajemník komise.

3.

Úvodní slovo předsedy komise.

4.

Úvodní slovo studenta k problematice závěrečné práce (dále jen ZP).

5.

Seznámení komise s posudky (vedoucí ZP, oponent).

6.

Stanovisko studenta k posudkům.

7.

Rozprava k závěrečné práci.

8.

Zkouška z jednotlivých předmětů:
•

zadání otázky (otázek), např. ve vztahu k ZP (otázky je třeba formulovat z okruhů
zveřejněných

na

http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-koncici-rocniky,

student může požádat o čas na rozmyšlenou),
•

rozprava k zadané otázce.

9.

Rozprava k případným problémům či nejasnostem.

10.

Interní porada komise, zhodnocení znalostí studenta.

11.

Sdělení výsledků obhajoby ZP a SZZ studentovi.

SZZ trvá u jednoho studenta 45 – 60 minut (dle počtu předmětů SZZ), včetně organizačních a
administrativních činností. Student si může k obhajobě přinést osnovu prezentace DP a psací
potřeby. Dostaví se ke zkoušce ve společenském oděvu.
Na závěr zkušebního dne je provedeno komplexní vyhodnocení denního průběhu SZZ.
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Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích

Článek 30
Státní závěrečná zkouška, obhajoby bakalářských a diplomových prací
(1) Řádné ukončení studia v bakalářském, magisterském studijním programu a navazujícím
magisterském studijním programu upravují § 45 až § 46 zákona. Podmínky pro konání
státních zkoušek upravuje § 53 zákona.
(2) Student muže konat státní závěrečnou zkoušku, pokud získal ve skladbě předmětů
předepsané studijním programem alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků
standardní doby studia., Student může konat obhajobu bakalářské nebo diplomové práce,
pokud ji odevzdal a zveřejnil podle § 47b zákona a konkretizující vnitřní předpis univerzity o
zveřejňování kvalifikačních prací.
(3) Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání státní
závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce. V
případech zvlášť zřetele hodných může děkan na žádost studenta termín složení státní
závěrečné zkoušky prodloužit. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukončení studia pro
neplnění požadavku vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
(4) Státní závěrečná zkouška a její části se klasifikují známkami: „výborně”, „velmi dobře”,
„dobře” a „nevyhověl(a)”.
(5) Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „výborně”, jestliže aritmetický průměr
známek z jednotlivých částí je nižší než 1,5 a zároveň žádná ze známek nebyla horší než
„velmi dobře”. Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „velmi dobře”, jestliže
aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 2,5 a zároveň nejvýše dvě z jejích
částí byly klasifikovány známkou „dobře” a žádná z částí nebyla klasifikována známkou
„nevyhověl(a)”. Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „dobře”, jestliže
aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je vyšší nebo rovný 2,5 a zároveň žádná z
částí nebyla klasifikována známkou „nevyhověl(a)”. Je-li některá část státní závěrečné
zkoušky hodnocena známkou „nevyhověl(a)”, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky
klasifikován známkou „nevyhověl(a)”.
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(6) Státní závěrečnou zkoušku, popřípadě její části, lze v případě neúspěchu jednou opakovat
při splnění podmínek uvedených v odstavci 3.
(7) Stanovení obsahu, formy a podmínek konání státní závěrečné zkoušky, její organizační
zabezpečení včetně zadávání a hodnocení diplomových a případně bakalářských prací
upravuje vnitřní norma fakulty, nebo vysokoškolského ústavu.
(8) Pro obhajoby a uznávání kvalifikačních prací platí, že:
a) jedna (stejná) kvalifikační práce nemůže být uznána jako bakalářská a zároveň jako
diplomová pro udělení bakalářského a magisterského akademického titulu,
b) v případě souběžného jednooborového nebo dalšího jednooborového studia, jedna
práce nemůže být uznána pro udělení bakalářského, resp. magisterského
akademického titulu ve dvou nebo více studijních programech, resp. oborech.

Článek 31
Celkové hodnocení studia v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském
studijním programu
(1) Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého
studia ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, a klasifikuje se stupnicí:
„absolvoval(a) s vyznamenáním”, „absolvoval(a)”, „neabsolvoval(a)”.
(2) Student absolvoval studium s vyznamenáním, jestliže dosáhl vážený studijní průměr za
dobu celého studia nejvýše 1,50 a státní závěrečnou zkoušku vykonal s celkovým
prospěchem „výborně”.
(3) Student je hodnocen stupněm „neabsolvoval(a)”, pokud v termínu stanoveném v čl. 4
odst. 3 nebo čl. 30 odst. 3 nesložil státní závěrečnou zkoušku.
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Okruhy otázek k SZZ

Předměty SZZ:
1.
2.
3.
4.

Informační systémy
Kvantitativní metody v ekonomii
Manažerská ekonomika
Řízení podniku

7

OKRUHY PRO SZZ – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

studijní obor: EKONOMICKÁ INFORMATIKA

POVINNÉ PŘEDMĚTY
Předmět SZZ: Informační systémy (KMI/SZIS)
(KMI/PDIS2 Podnikové informační systémy II, KMI/IZS Informační a znalostní systémy,
KMI/SRIS Strategie a řízení informačních systémů)
Navazující magisterský studijní program N6209
Studijní obor: Ekonomická informatika

1. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY – klasifikace podnikových informačních systémů,
koncepce podnikových informačních systémů, složky informačního systému.
2. BUDOVÁNÍ PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ -

životní cyklus IS, způsoby

pořízení IS, struktura nákladů do IS, ekonomické hodnocení pořízení PIS.
3. ARCHITEKTURA IS, co je obsahem globální a dílčí architektury, klasifikace IS dle řídicí
úrovně: TPS, MIS, EIS, popis jednotlivých typů IS a jejich účel, vývoj IS, historie vývoje SW,
metodiky vývoje SW – klasické, agilní.
4. ERP SYSTÉMY 1, historie, jaké činnosti zajišťuje, přínosy a nevýhody, etapy vývoje ERP,
pojem implementace, významní výrobci ERP systémů, moduly, OpenSource ERP, moduly
Logistika, Prodej, SCM a jejich funkce a aplikace.
5. ERP SYSTÉMY 2 – ECM - Enterprise Content Management, DMS - Document Managemnt
System, CMS - Content Management Systém, odvětvová řešení ERP, aplikace pro řízení
externí vztahů, podpora E-businessu, ERP a B2B systémy.
6. BUSINESS INTELIGENCE – zaměření a obsah, technologie OLTP, OLAP, ETL, DW, data
mart, metaadata, popis základních technologií OLAP, architektury BI, řízení projektů a
implementace BI, úlohy data mining.
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7. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE, definice, podmínky úspěšné systémové integrace, efekty
systémové integrace a její rizika, složky systémové integrace, systémový integrátor, čtyři
koncepty SI, standardy ITIL.
8. REEINGENEERING A PROCESNÍ ŘÍZENÍ, proces, úrovně reengineeringu, předpoklady
úspěšného reengineeringu, principy reengineeringu, projektové, procesní řízení, typy
podnikových procesů.
9. ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, systém řízení bezpečnosti IS dle ISO
27001, prostředky bezpečnosti IS, bezpečnost sítí, bezpečnost na internetu.
10. ŘÍZENÍ ÚTVARU IS/ICT V ORGANIZACI - Historie vývoje role IS/ICT v organizacích. Řízení
útvaru IS/ICT IT, principy, úrovně, vliv na řízení organizací - IT Governance. Organizační
aspekty. Finanční aspekty (modely financování a rozpočty). Hodnocení přínosů IS/ICT pro
organizaci. Definice služeb IT, druhy, vazby na outsourcing. Typické role útvarů IS/ICT.
Význam a obsah standardů COBIT, ITIL, BASEL a dalších.
11. GLOBÁLNÍ A INFORMAČNÍ STRATEGIE - charakterizujte obsah globální a informační
strategie podniku a jejich vzájemné časové a obsahové vazby. Význam, cíle a obsah
informační strategie. Vazba IST a jednotlivých projektů. Kritické faktory úspěchu IST.
12. OUTSOURCING - Typy outsourcingu v IS/IT, varianty outsourcingu IT z pohledu vlastnictví
aktiv, příklady, důvody zavedení outsourcingu, přínosy, skryté výdaje, Software as a
Service (SaaS), ASP (Application Services Providing), Cloud computing - definice, koncept,
srovnání, vhodné druhy aplikací, vztah k řízení informatiky podniku (řízení IS/ICT), stav v
ČR a ve světě.
13. METODIKY VÝVOJE IS - charakterizujte a zhodnoťte různé přístupy k analýze a návrhu
informačního systému, vysvětlete základní vlastnosti metodiky vývoje IS. Vyjmenujte vám
známé metodiky a popište jejich specifika a problémy zavedení metodiky do používání
v organizaci (věnujte se např. i objektovému modelování, OO principy, nástrojům UML,
funkční analýze a popisu datových struktur a další).
14. PROJEKT INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A JEHO ŘÍZENÍ - projekt, řízení projektu, projektový
trojúhelník, etapy projektu, kontrolní body, dokumentace projektu, typy projektů
informačních systémů, životní cyklus projektu informačního systému a jeho etapy, typy
životních cyklů vývoje informačních systémů, alternativy a trendy ve vývoji informačních
systémů, softwarová podpora řízení projektů.
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15. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DODÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - Cíle a fáze výběrového řízení,
poptávka – struktura, vazba na informační strategii, nabídka – struktura, vazba na
nabídku, kritéria a postup hodnocení nabídek, veřejný návrh na uzavření smlouvy,
obchodní veřejná soutěž, veřejný příslib, veřejná zakázka, druhy zadávacích řízení v rámci
zákona o veřejných zakázkách, druhy smluv – kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o
smlouvě budoucí.
16. MODELOVÁNÍ ZNALOSTÍ, SYNTAXE, SÉMANTIKA, SÉMANTICKÝ WEB (RDF, OWL), validace
a verifikace znalostních modelů, znalostní technologie v prostředí Internetu, její použití
v organizace, znalostní aplikace na webu.
17. ZNALOSTNÍ MANAGEMENT, základní principy, role, funkce, koncepty, životní cyklus,
procesně orientovaný znalostní management, příklady frameworku pro znalostní
management
18. IMPLEMENTACE PRINCIPŮ ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU V ORGANIZACI, nástroje a
technologie, organizační struktura, role manažera - CKO.
19. ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ, specifikace a standardy v oblasti elektronického
obchodování. Komunikační prostředí pro elektronické obchodování, protokoly, příklady.
Možnosti realizace elektronického obchodu.
20. Webové inženýrství – protokol http, webové služby, formáty, elektronický podpis, XML
jazyk, používané programovací jazyky a jejich charakteristiky, MVC paradigma, trendy a
vývoj webu – web 2.0, mikroformáty, hypermédia.

Literatura:
BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti.
Praha: Grada, 2012, 3. vydání.
CHLAPEK, D., V. ŘEPA a I. STANOVSKÁ. Analýza a návrh informačních systémů, Praha:
Oeconomica, 2011.
LABERGE, R. Datové sklady. Agilní metody a business inteligence. Brno: Computer Press,
2012.
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NOVOTNÝ, O. - POUR, J. - SLÁNSKÝ, D. Business intelligence: jak využít bohatství ve vašich
datech. Praha: Grada, 2005.
POUR J,. L. GÁLA a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. Praha: Grada, 2009, 2. vydání
ROLÍNEK, L. a kol.: Procesní management – vybrané aspekty. České Budějovice: EF JCU, 2008.
ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha: Grada, 2007.
SUCHÁNEK, P. E-Commerce: Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování.
Praha: Ekopress, 2012
VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008.
Další informace: příslušné kurzy na Moodle Ekonomické fakulty: moodle.ef.jcu.cz
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Předmět SZZ: Kvantitativní metody v ekonomii (KMI/SZKE)
(KMI/STATE Statistické metody v ekonomii, KMI/RM2 Rozhodovací modely II)
Navazující magisterský studijní program N6209
Studijní obor: Ekonomická informatika
1.

Regresní analýza a korelační analýza – základní principy. Problematika volby správného
regresního modelu. Korelační analýza. Tvary korelačního pole. Interpretace korelačních
koeficientů.

2.

Jednoduchá regrese lineární a polynomická. Metoda nejmenších čtverců základní princip
a odvození vzorců. Mnohonásobná regrese. Odhady parametrů regresních modelů.

3.

Interpretace regresních koeficientů. Interpolace a predikce na základě regresních
modelů. Konfidenční intervaly (předpovědní a spolehlivostní)

4.

Významnost regresního modelu jako celku. Významnost jednotlivých regresních složek
modelu. Míry vhodnosti regresních modelů. Zjednodušování modelu.

5.

Software pro analýzu dat – přehled, programovací prostředí R, typy datových objektů,
import export dat, indexace, základní zpracování, grafika, generování pseudonáhodných
čísel princip, metoda inverzní transformace princip, akceptační – rejekční metoda
princip, grafické posouzení generátorů pseudonáhodných čísel, rozdělení v R

6.

Testování statistických hypotéz – obecný postup a principy, chyby I a II druhu, vybrané
parametrické a neparametrické testy (např.: t-testy, znaménkový test, test na shodu
absolutních četností, atd…),

7.

Normalita a její ověřování, Shapirův-Wilkův test, Kolmogorovův-Smirnovův test, Test
dobré shody, grafické pomůcky k ověření normality, konstrukce QQ grafu, histogram

8.

Logistická regrese, zobecněné lineární modely, logitová transformace, princip metody
maximální věrohodnosti, interpretace výsledných regresních koeficientů, analýza
deviance

9.

Základní zpracování kategoriálních dat, třídění a popisné statistiky, frekvenční analýza,
Nezávislost - princip, konstrukce kontingenčních tabulkách, testy nezávislosti
v kontingenčních tabulkách, Pearsonova rezidua, Test homogenity multinomických
rozdělení, McNemarův test, Koeficienty asociace, vizualizace kategoriálních dat,

10. Základní charakteristiky matice dat, míry nepodobnosti, metriky, metody shlukové
analýzy – principy (aglomerativní, divizivní), principy základních algoritmů pro
hierarchické shlukování, dendrogram a způsob jeho čtení, heuristický přístup ke
stanovení počtu shluků – tržních segmentů

12

11. Využití markovských řetězců – vymezení pojmu markovského řetězce, markovská
vlastnost, příklady aplikací markovských řetězců, základní pojmy – stavy MŘ,
pravděpodobnosti přechodu, stacionarita, grafické znázornění pravděpodobností
přechodu, počáteční rozdělení, limitní rozdělení
12. Klasifikace stavů markovského řetězce – stavy přechodné a trvalé, absorpční stavy,
absolutní pravděpodobnosti, pravděpodobnosti přechodu vyššího řádu, ChapmanovaKolgomorova rovnost
13. Limitní chování markovského řetězce – periodické a aperiodické řetězce, rozložitelné,
nerozložitelné, výpočet limitních pravděpodobností
14. Časy vstupů do jednotlivých stavů MŘ, střední doby prvního vstupu ze stavu i do stavu j,
pravděpodobnosti absorpce
15. Zahrnutí nákladů – náklady v jednotlivých stavech MŘ, aplikace na optimalizaci skladu,
možností strategií řízení MŘ, optimální řízení z hlediska nákladů (využití metod
lineárního programování)
16. Deterministické spotřební modely zásob – základní předpoklady deterministických
spotřebních modelů, modely s rovnoměrnou poptávkou bez a s možností přechodného
nedostatku
17. Deterministické produkčně-spotřební modely zásob – základní předpoklady jejich
aplikace, modely s rovnoměrnou poptávkou bez a s možností přechodného nedostatku
18. Stochastické modely zásob - teoretická rozdělení poptávky, stanovení výše pojistné
zásoby, pravděpodobnost neuspokojení poptávky, optimalizace jednorázově vytvářené
zásoby při náhodné poptávce
19. Základní principy teorie front a jejich využití – možnosti využití teorie front, klasifikace
modelů podle pořadí výstupů ze systému, využívaná rozdělení doby mezi jednotlivými
vstupy do systému a jejich charakteristiky, doba obsluhy
20. M/M/1 a M/M/c modely teorie front, stacionarita systému, základní charakteristiky
těchto modelů – průměrný počet jednotek ve frontě, průměrná doba nulové fronty,
průměrná doba obsluhy
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POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (volit 1 předmět)
Předmět SZZ: Manažerská ekonomika (KEN/SZMEK)
(KEN/PI Projektování investic, KEN/MANEK Manažerská ekonomika)
Navazující magisterský studijní program N6209
Studijní obor: Ekonomická informatika
1. INVESTICE A JEJICH VÝZNAM
Přímé investice. Význam v ekonomice území, obce, podniku. Koncepce investičního rozvoje.
Přímá a nepřímá podpora investic v České republice.
2. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
Investiční program. Předinvestiční příprava. Studie proveditelnosti. Metody hodnocení. Specifika
investic do staveb. Správní řízení při realizaci staveb.
3. NORMATIVY INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Územní plány. Legislativa. Regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti.
4. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Zadávání veřejných zakázek. Rozhodovací procesy a metody. Sestavení rozpočtu stavby.
5. ROZVRHOVÁNÍ NÁKLADŮ V ČASE
Výpočetní metody pro stanovení nákladů na údržbu a obnovu.
6. MANAGEMENT RIZIKA
Metody kvantifikace a měření rizika. Riziko v investičním rozhodování. Simulace. Snižování rizika.
7. OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY
Optimalizace nákladů. Řízení oběžného majetku a likvidity. Optimalizace kapitálové struktury.
8. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ FINANČNÍ ANALÝZY
Elementární metody. Vyšší a matematicko-statistické metody. Sektorové srovnávání.
9. EKONOMICKÁ PŘIDANÁ HODNOTA
Pojetí. Možnosti výpočtu. Problematické aspekty. Způsoby využití ukazatele.
10. SYSTÉMY HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU
Balanced scorecard. Využití softwaru pro hodnocení a zvyšování výkonnosti.
11. FINANČNÍ STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ
Formulace strategie. Tvorba krátkodobého a dlouhodobého finančního plánu. Rozpočty.
12. EKONOMICKÉ ASPEKTY KRIZOVÉHO MANAGEMENTU
Sanační programy. Restrukturalizace.
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13. REPORTING A CONTROLLING
Prezentace výsledků hospodaření. Monitoring. Výroční zpráva. Auditing.
14. RATING, RANKING, SCORING
Scoringové metody. Hodnocení bonity. Benchmarking. Mezipodnikové srovnávání.
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Předmět SZZ: Řízení podniku (KŘE/SZRPI)
(KŘE/PMAN Procesní management, KŘE/RZM Řízení změn)
Navazující magisterský studijní program N6209
Studijní obor: Ekonomická informatika
1. PODSTATA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ
Vymezení základních pojmů. Charakteristika procesně řízených podniků. Rozdíl mezi
funkčním a procesním řízením. Koncepce procesního řízení. Typy procesů.
2.

PROCESNÍ MAPY A METODY MAPOVÁNÍ PROCESŮ

Principy procesního řízení. Procesní mapy. SIPOC. Dráhové diagramy. Procesní mapy v ARIS.
EPC diagramy. Metoda 3P.
3.

MONITOROVÁNÍ, ZLEPŠOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ PROCESŮ

Procesní cyklus, úrovně výkonnosti procesů, procesní analýzy, KPI, principy procesního řízení,
priority procesů, EFQM, CAF. Certifikace, controlling, audity, reporting.
4.

LEADERSHIP A TÝMOVÁ PRÁCE S MOTIVACÍ

Podstata leadershipu, self-management, time-management, kompetence k vůdcovství a
jejich rozvoj. Podstata týmu, koučování, princip 3 S, princip motivace.
5. ÚVOD DO ŘÍZENÍ ZMĚN
Pojmy změna a řízení změn, řeka života, výhody a nevýhody provádění změn, přístupy ke
změnám, řízení změn v kontextu managementu, cíl změny, úspěch organizace, 7S, EFQM
model.
6. ZMĚNY V ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ
Industriální a znalostní společnost, funkční a procesní management, spojité a turbulentní
okolí, vývoj managementu změn, významní představitelé, změny v řízení organizací ( v okolí,
filozofii, dynamice poznání, úloze, řešení problémů, světě práce, pojetí výroby, organizační
architektuře, strategickém řízení, informovanosti).
7. PŘÍČINY A DRUHY ZMĚN
Příklady změn v organizaci, důvody pro změny, příčiny změny, co změnit a nezměnit, lídr
změny, druhy změn (dle přínosu, velikosti, přístupu, způsobu vyjádření).
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8. PROCES ŘÍZENÍ ZMĚN
Obecné pojetí procesu změn, určení potřeby změny, bifurkační bod a vzorec změny, příprava
a realizace změny, přijetí a stabilizace změny, účastníci změny, komunikace změny.
9. MODELOVÁNÍ ŘÍZENÝCH ZMĚN
Lewinův model, fáze rozmrazení, síly změny, intervenční strategie, reakce lidí na změny,
odpor vůči změnám, metody zajištění akceptace změny, fáze zamrazení, Kotterův model
změny.
10.

ŘÍZENÍ STRATEGICKÉ ZMĚNY

Fáze řízení strategické změny, charakteristiky strategie, změna strategie, strategie k dosažení
změny, etapy implementace strategické změny, předpoklady úspěchu strategické změny,
rizika implementace, strategická mezera.
11.

NÁSTROJE ŘÍZENÍ ZMĚNY

Nástroje formulace strategické změny, nástroje implementace strategické změny, nástroje
kvality a zlepšování.
12.

ŘÍZENÍ RIZIK

Pojmy riziko a řízení rizik, druhy rizik, proces řízení rizik, metody analýzy rizik, hodnocení
rizik, přístupy k riziku, metody snižování rizika.
13.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Pojmy krize a krizový management, cíle a funkce krizového řízení, druhy krizí, proces
krizového řízení, krizový manažer, krizový plán, vývojové krize organizace, krizový
management ve veřejném zájmu, krizová komunikace.
14.

ŘÍZENÍ INOVACÍ

Pojmy inovace a inovační management, typy inovací, měření inovace, inovační proces.
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