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Symbolový záznam vybrané části pracovního procesu: Symbol ∆ (trojúhelník)
znamená
a) fejeton Jana Nerudy
b) dodavatele
c) skladování
d) činnost
e) zákazníka
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Balancování času linky (označte správné tvrzení)
a) znamená upravit spotřebu času na jednotlivých stanovištích tak, aby
byla co nejkratší
b) zvyšuje výkonnost linky
c) znamená zavádění flexibilní pracovní doby na lince
d) znamená upravit spotřebu času na jednotlivých stanovištích tak, aby
vzájemné rozdíly byly co nejmenší
e) znamená propočet času na 1 ks výrobku
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Mezi plánovací funkce (nástroje) nepatří
a) cíle
b) ani jedna z uvedených možností není správná
c) akce
d) zdroje
e) pravidla
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Digitalizace znamená:
a) Přepis všech informací do kódů pomocí číslic 1,0.
b) Přepis všech informací do kódů pomocí číslic 1,9.
c) Přepis všech informací do kódů pomocí číslic 1,2,3,…,9,0.
d) Přepis všech informací do kódů pomocí číslic 1,2,3,…,9.
e) Přepis všech informací do kódů pomocí číslic 1,3,5,7,9.
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Mezi 3 základní prvky PK patří

a) přístupy
b) etika
c) normy
d) pravidla jednání
e) stimuly
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Flexibilní pracovní doba znamená
a) všichni pracovníci začínají pracovat ve stejnou dobu, ale končí různě.
Chybějící hodiny napracují
b) pracovník střídá některá pracoviště, ale vždy jen na stanovenou dobu
c) pracovník chodí do práce dle svého rozhodnutí, ale musí splnit
předepsaný počet hodin
d) pracovník musí být v práci v určité době, začátky a konce směny si
stanovuje sám, a může je každý den měnit, chybějící hodiny napracuje
e) pracovník musí být v práci v určité době, začátky a konce směny si
stanovuje sám a nemění je, chybějící hodiny napracuje
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Podniková kultura
a) není poznatelná
b) lze ji nařídit
c) není setrvačná
d) nelze ji kvantifikovat
e) nepůsobí na lidské vědomí
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Podniková kultura
a) je sdílená
b) lze ji nařídit
c) není setrvačná
d) nepůsobí na lidské vědomí
e) není poznatelná
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Mezi společenské potřeby dle Maslowovy pyramidy patří
a) spolupráce

b) jistota zaměstnání
c) podnětnost práce
d) uznání
e) seberealizace
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Produktivitu (celkovou nebo dílčí) lze vyjádřit jako
a) Procento správných dodávek z celkového počtu dodávek (výrobní podnik)
b) Procento plnění normy (dělník v dílně)
c) Prodej na 1 m2 prodejní plochy (obchod)
d) Výrobu masa z 1 kg krmiva (zemědělská farma)
e) Výrobu kilowatt z 1 tuny uhlí (elektrárna)
11
Dílna má kapacitu 1000 ks určitého výrobku týdně. Které z následujících
opatření nezvyšuje kapacitu této dílny?
a) Předání části výroby jiné firmě formou outsourcingu (na objednávku)
b) práce přesčas
c) zakoupení a uvedení do provozu nového stroje
d) dvousměnný pracovní režim
e) zvýšení počtu pracovníků
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Multifaktorový ukazatel produktivity práce nemá ve jmenovateli
a) vybrané vstupy
b) vybrané zdroje
c) materiál + energie
d) celkem energie
e) výstup
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Hlavní zaměření řízení lidských zdrojů v podniku je
a) na zájmy sledované podnikem a na zájmy sledované zaměstnanci
b) na zájmy sledované zaměstnanci
c) na zájmy sledované podnikem
d) na zájmy sledované odbory

e) na zájmy jiné
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Hodnotový management: Funkčně nákladový přístup je vyjádřen poměrem
a) výnosy/náklady
b) náklady/výnosy
c) stupeň splnění funkce/náklady
d) výnosy/stupeň splnění funkce
e) náklady/stupeň splnění funkce
15
Který technický vynález ovlivňující výrobu, byl z historického hlediska
využit jako první k pohybu strojů místo lidské pracovní síly
a) počítače
b) využití elektřiny
c) využití atomové energie
d) využití vodní síly
e) využití parního stroje
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Atomová energie v ČR. Označte správnou odpověď
a) ČR se zřekla výroby elektrické energie v atomových elektrárnách a bude
svou potřebu krýt pouze z obnovitelných zdrojů
b) V ČR je pouze 1 atomová elektrárna
c) V ČR jsou dvě atomové elektrárny
d) Atomová elektrárna v Rokycanech musela být odstavena pro technologické
nedostatky
e) V ČR jsou dvě atomové elektrárny a třetí je ve výstavbě
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Pro podnikovou kulturu je charakteristický rys
a) je odrazem myšlení a chování lidí
b) není výsledkem učení
c) lze ji vždy nařídit
d) není setrvačná
e) není strukturovatelná
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Plnou odpovědnost za řízení lidských zdrojů mají
a) majitelé podniku
b) řídící a personální pracovníci, majitelé
c) řídící pracovníci a personální pracovníci
d) ani jedna z uvedených možností není správná
e) personální pracovníci
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Buňkové rozmístění (označte chybné tvrzení)
a) zlepšuje lidské vztahy na pracovišti
b) snižuje rozpracovanost výroby
c) zvyšuje rozpracovanost výroby
d) vyžaduje větší odbornost dělníků na pracovišti
e) je to kompromis mezi procesním a výrobkovým uspořádáním
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Mezi základní prvky rozhodovacího procesu patří
a) specializace
b) symboly
c) kritéria hodnocení
d) delegování
e) hodnocení zaměstnanců

