
Executive MBA 
 
 
Úvodný workshop 

Anotácia: Zoznámenie sa so štúdiom a jeho koncepciou. Prvotné informácie a odporúčania 
pre efektívne štúdium, kontinuálnu prácu na písomných projektoch a postupné spracovanie 
záverečnej práce počas štúdia. Zoznámenie sa študentov medzi sebou. Spoločenská 
neformálna časť. 

 

 

 Business prostredie  

Garant: Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA 
 
Rozsah: 8 hodín 

Anotácia:  Tradičný úvodný modul MBA štúdia vysvetľuje základné východiská procesu 
strategického riadenia v kontexte dynamického prostredia pôsobiaceho na organizáciu 
(ziskovú i neziskovú). Výstupom je štruktúrovaný analytický náhľad do organizácie, jej 
okolia a možných trendov. Počas výučby sú analytické nástroje aplikované na reálne 
situácie z businessu i špecifické oblasti, v ktorých študenti pôsobia. 

 
 
 

Marketing 

Garant: Ing. Martin Přibyl, Ph.D. 
 
Rozsah: 8 hodín 

 
Anotácia: Porozumenie zákazníkom a ich očakávaniam a potrebám, prieskum trhu, analýzy 
strategického marketingu, obsahy a formulovanie marketingových stratégií tak, aby 
zodpovedali lokálnym i globálnym potrebám organizácie. 

 
 
 

Riadenie ľudských zdrojov 

Garant: doc. PhDr. Lubomír Kostroň CSc., MA 
 
Rozsah: 8 hodín 

 
Anotácia: Problematika riadenia ľudských zdrojov so zameraním na vedenie ľudí. Reflexia 
aktuálnych trendov, vrátane globalizácie, nových technológií, sociálneho kontextu, 
problematika organizačnej kultúry, interkulturálneho manažmentu, atď. 



 

Riadenie financií 

Garant: Ing. Josef Polák, Ph.D. 
 
Rozsah: 8 hodín 

 
Anotácia: Problematika finančného riadenia, finančné analýzy a metód ich zavádzania a 
hodnotenia v rámci finančnej stratégie. Základné znalosti v oblasti investovania na finančných 
trhoch. Problematika controllingu. 

 
 
 

Riadenie procesov a výroby 

Garant: Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA 
 
Rozsah: 8 hodín 

 
Anotácia: Riadenie procesov tvorby pridanej hodnoty a organizačné procesov všeobecne 
koncipovaných ako univerzálne know-how platné pre každú organizáciu, nielen výrobnú. 
Vybrané nástroje a techniky riadenia kvality, zvyšovanie produktivity, zefektívňovanie 
procesov, riadenie dodávateľských vzťahov, logistiky, atď. 
 
 

 
 

Riadenie zmien a krízové riadenie 

Garant: Mgr.Ladislav Koubek, MBA 
 
Rozsah: 8 hodín 

 
Anotácia: Zoznámenie sa so základnými konceptmi a modelmi riadenia zmien pre úspešné 
zvládanie rastu, rozvoja či adaptácie organizácie a jej procesov. Krízové riadenie ako 
manažérska zručnosť účinného riešenia kritických situácií, ktoré môžu nastať v životnom 
cykle organizácie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektové riadenie 

Garant: Ing. Antonino Milicia, Ph.D, MBA 

               Ing. Martin Přibyl, Ph.D 
 
Rozsah: 8 hodín 

 
Anotácia: Osvojenie si základov metodiky riadenia projektov v rámci celého jeho životného 
cyklu s využitím vybraných nástrojov hlavných svetových metodík. Osvojenie si 
predprojektovej, plánovacej a realizačnej i záverečnej fáze riadenia projektu. 
 
 
 

Strategické riadenie 

Garant: Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA 
 
Rozsah: 8 hodín 

 
Anotácia: Záverečný modul štúdia nadväzuje na úvodný modul Business prostredie a 
ďalšie odborné moduly. Výučba sa zameriava sa na návrh stratégie organizácie a súvisiace 
východiská. Na praktických príkladoch je vysvetľovaná typológia stratégií podľa rôznych 
konceptov a proces tvorby  zavádzania a realizácie stratégie. Výstupy modulu sú zároveň 
základňou návrhovej časti záverečnej práce. 
 


