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PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) 

 

Cíl předmětu 

Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi 

managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami a technikami a osvojit si schopnost 

a dovednost jejich aplikace v hospodářské praxi pro potřeby profesního účetního. 

 

Návaznost předmětu PODNIKOVÝ MANAGEMENT na ostatní předměty 

Obecný přehledový předmět ve druhém stupni systému tvořící znalostní bázi pro aplikaci poznatků 

moderního managementu a podnikání. Ostatní předměty druhého stupně na něj navazují a rozšiřují  

a prohlubují znalosti a praktické dovednosti certifikovaného profesního účetního. 
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Užité zkratky 

(PŘ) – očekává se obecná znalost pojmů, přehled o problematice a schopnost využít tyto znalosti  

pro celkové ovládání předmětného učiva. 

(ZN) – očekává se základní znalost a schopnost aplikovat poznatky na praktických příkladech. 

(KZ) – očekává se komplexní a hluboká znalost včetně schopnosti zpracovat příklady a případové 

studie simulující praxi.  

 

Doporučení pro zpracování zkouškového zadání včetně bodového bonusu 

Část A – Otázky (testové, volná odpověď)  40 bodů 

Část B – 4 strukturované příklady (případové studie) po 20 bodech (adept si vybere 3 z nich)  

– ověření schopnosti a dovednosti aplikovat poznatky moderního managementu     60 bodů 

 

Pozn.: Strukturované příklady (případové studie) z oblasti řízení informačních systém a informačních 

technologií, projektového řízení a řízení rizik. 

 

Doporučená literatura 

Přehled doporučené literatury, která je průběžně aktualizována, je uveden na webových stránkách ICU 

www.icu-praha.cz v rubrice Certifikace – zkoušky (horní výběrové menu). 

 
Pozn.: ICU si vyhrazuje právo upravit příp. doplnit sylabus a doporučenou literaturu. 

 


