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Pokyny pre spracovanie semestrálnej práce zo strategického manažmentu
Semestrálna práca z predmetu strategický manažment podniku predstavuje ucelené
spracovanie témy zvolenej študentom a odsúhlasenej prednášajúcim. Môže byť zameraná
teoreticky, alebo prakticky. Teoretická práca má za cieľ spracovanie problematiky, ktorá nie
je u nás bežne známa, čiže predpokladá prácu najmä so zahraničnou literatúrou a musí tiež
obsahovať aplikačnú časť.
Prakticky zameraná práca predstavuje analýzu, resp. riešenie konkrétneho strategického
problému niektorého podniku, alebo inej organizácie. Môže nadväzovať na tému diplomovej
práce, ŠVOČ alebo úlohy aplikovaného ekonomického výskumu fakulty.
Semestrálna práca má nasledovnú štruktúru:
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulná strana - pozri priložený vzor (uviesť čo najvýstižnejšie tému práce)
Obsah – názvy kapitol a podkapitol
Úvod - cieľ práce a zdôvodnenie výberu témy
1. kapitola - teoretické aspekty daného problému - súčasný stav a problémy teórie v danej
oblasti, autori, ktorí ich riešia, prístupy k riešeniu
2. kapitola - praktické aspekty daného problému - súčasný stav praxe v danej oblasti (ako
podnik rieši daný problém, aký má systém strategického riadenia, výsledky doterajšieho
plnenia strategických plánov, nevyriešené problémy)
3. kapitola - nosná časť práce - návrhy na ďalšie teoretické, resp. praktické riešenie
vybraného problému strategického manažmentu
Závery - zhrnutie získaných poznatkov v nadväznosti na stanovený cieľ práce, perspektívy
ďalšieho riešenia danej problematiky
Použitá literatúra a informačné zdroje.

Práca môže byť individuálna, alebo môže mať dvoch spoluautorov, pričom bude zrejmý
podiel každého z nich na kolektívnom výsledku. Práce sa odovzdávajú v písomnej forme,
resp. na diskete a formou prezentácie na cvičení v posledných dvoch týždňoch semestra. Za
prezentáciu sa pridelí 1 až 5 bodov. Najlepšie práce môžu byť zaradené do fakultného kola
ŠVOČ.
Formálne požiadavky: naplnenie jednotlivých kapitol, rozsah minimálne 15 normalizovaných
strán, správne uvádzanie použitých prameňov a citácií. Tabuľky, grafy a schémy možno
zaradiť do textu, alebo do prílohy.
Bodové hodnotenie:
Semestrálna práca môže byť ohodnotená maximálne na 25 bodov (formálna stránka max. 5,
teoretická časť 5, praktický prínos 10, prezentácia 5). Práce, ktoré nezískajú aspoň 15 bodov
sú hodnotené ako nevyhovujúce (nezískavajú žiadne body).
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