AD TEST
Ako prežiť krízu

1. Čo je kríza – krízový stav z pohľadu manažovania
firmy, organizácie?
a) Je to stav akútneho nedostatku ľudí v organizácii
b) Je to stav, keď nevieme riešiť novú situáciu
c) Je to stav vonkajších a vnútorných podmienok
fungovania systému- firmy, ktorý znemožňuje jeho
normálne fungovanie
2. Čo môže kríza vo firme, organizácií spôsobiť?
a) Kríza – či už v organizácii alebo mimo
nej – ohrozuje základné hodnoty jej existencie
a fungovania
b) Spôsobí krátkodobý chaos
c) Nevedie k zmenám vo fungovaní, prevádzke a v
činnosti
3. Kríza si od manažéra, riadiaceho vedúceho
vyžaduje:
a) Čakať na pokyny zhora
b) Pripraviť si krízové postupy a plány, aby sa
zabezpečil chod s najmenšími stratami
c) Zvolávať častejšie porady
4. Jednou z hlavných povinností manažéra je:
a) Prijímať informácie zhora
b) Zabrániť šíreniu paniky a chaosu
c) Čakať ako sa situácia bude vyvíjať
5. Čo znamená vzorec 20
v správaní ľudí?
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a) 20 % utečie, 60 % sa nezapojí a 20 %kritizuje
b) Takýto vzorec nie je podstatný
c) 20 % ľudí sa zapojí do aktívneho zvládania krízy,
60 % spolupracuje, ale ich treba aktivovať, 20 %
bude postupy kritizovať
až bojkotovať

6. S akým správaním podriadených musí manažér
počítať pri krízovom vedení?
a) S emocionálne podfarbeným správaním
podriadených, t.j. nevyspytateľným správaním
b) V krízovej situácií sa správanie ľudí nemení
c) Podriadení budú vyčkávať, budú poslušnejší a
dôslednejší ako obyčajne
7. Čo znamená vo vedení ľudí Zákon Kobra?
a) Nič to neznamená
b) Je to pripomenutie, že manažér musí ku každému
svojmu rozhodnutiu zaradiť aj zložku kontroly
c) Znamená to, že podriadení sa správajú jedovato
8. Krotenie šimpanza u manažéra znamená
a) Nič to neznamená
b) Znamená to, že má byť pripravený na
povýšenecké správanie jedincov
c) Znamená to, že manažér musí ovládať svoje
emócie a prejavy správania
9. Postup manažéra vo vypätej situácii je povedať si:
a) Vydrž a čakaj
b) Volaj nadriadeným
c) Kľud, rozmýšľaj, hľadaj riešenie
10. Ako pracuje manažér s novými informáciami
počas riadenia krízového stavu:
a) Zatajuje ich, aby nevznikala väčšia panika v tíme
b) Precízne a ihneď všetkých oboznamuje s každou
malou informáciou
c) Informácie zoradí a včas informuje tých, ktorých
sa informácia týka

11. Ktorým slovenským slovom môžeme nahradiť
pojem komunikácia?
a) Dorozumievanie
b) Hádka
c) Dohovor

17. Ak komunikant používa vyhrážky, obviňovanie,
nehľadí na práva iných hovoríme o:
a) Nesprávnej komunikácii
b) Agresívnej – sebapresadzujúcej komunikácii
c) Požadovačnej komunikácii
18. Aktívne počúvanie znamená, že sa:

12. Keď dosiahneme v komunikácii cieľ, hovoríme o:
a) Súkromnej komunikácii
b) Efektívnej komunikácii
c) Cielenej komunikácii
13. Ak v komunikácii vyjadríme svoj odmietavý
postoj, no ohľaduplným spôsobom, hovoríme o:
a) Oficiálnej komunikácii
b) Asertívnej komunikácii
c) Odmietavej komunikácii

14. Typovo rozlišujeme 4 temperamentové skupiny.
a) Rýchly typ, pomalý typ, váhavý typ, nervózny typ
b) Nerozlišujeme žiadne temperamentové skupiny
c) Sangvinik, flegmatik, melancholik, cholerik

15. Manažérsku komunikáciu vnímame ako:

a) Sústreďujeme na to, ako odpovedať
b) Aktívne uisťujeme, že to, čo sme pochopili,
odpovedá tomu, čo mal komunikačný partner na
mysli
c) Len si všetko zapisujeme
19. Medzi techniky aktívneho počúvania patrí:
a) Vysvetľovanie súvislostí
b) Presviedčanie
c) Overenie povedaného a sumarizácia
20. Konflikt môžeme definovať ako:
a) Hnev na iného
b) Zrážku odlišných názorov, záujmov...
c) Zmenu postoja
21. Znakom konštruktívneho konfliktu je:
a) Agresivita
b) Vyjednávanie, ktoré prebieha štýlom
výhra – výhra.
c) Nedôvera a sebapresadzovanie sa

a) Jednostranný proces – oznamovanie niekomu
b) Prijímanie oznámenia
c) Obojstranný proces vysielania a prijímania
informácií
16. V každej skupine existujú normy, podľa
ktorých by sa mali správať členovia skupiny. Je
to:
a) Firemný predpis
b) Systém požiadaviek a pravidiel kladených na
členov skupiny tkz. sociálne normy skupiny
c) Takéto normy neexistujú
AD TEST je možné vyplniť len online. Nájdete ho na našej stránke www.edukafarm.sk v sekcii E-LEARNING. K návšteve stránky
môžere použiť aj QR kód uvedený pod testom. Študijný materiál, ako aj samotný AD TEST, sú dostupné v záložke E-LEARNING iba
prihláseným užívateľom. Registrácia je bezplatná. Po úspešnom absolvovaní testu je potrebné si certifikát o absolvovaní archivovať
a počet získaných kreditov zapísať do systému komory SK SaPA. Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od
úspešnosti riešiteľa (91 – 100 % = 2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 79 – 0 % = 0 kreditov).

