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Ú
Úvodní
s
slovo
gaaranta modulu
m
Váážené studeentky, Vážení studenti,,
do
o Vašich rukou se dosttává moderrně a účelovvě koncipovvaný modul, který je součástí
sp
pecializace oboru Podnikání a manageme
ent v životním prostřředí. Dílčí modul
Ekkonomické aspekty ochrany živo
otního prostředí je jeednosemesstrální a naavazuje
naa předchozíí dílčí modul Ekologickéé aspekty podnikání.
Obsahová náplň
n
mod
dulu vychází z filozoffie Komisee pro inteegraci ekonomiky
a životního prostředí (ŽP
P), uplatňujíící se ve vysspělých zem
mích OECD, kterou lze shrnout
s
náásledovně: „Silná eko
onomika vyyžaduje zdrravé životníí prostředí a zdravé životní
prrostředí vyžžaduje silnou ekonomikku".
Sttudent mod
dulu získá po
p jeho abssolutoriu mj. základní znalosti z eenvironmen
ntálního
m
management
tu, z enviro
onmentálníh
ho auditu a pozná eko
onomické nástroje péčče o ŽP.
Po
ochopení funkce ŽP
Ž
v ekono
omickém systému představuje pro studium
KO
OMPARATIV
VNÍ VÝHOD
DU ve srovvnání s abssolventy BSS jiných vyysokých ško
ol v ČR
a umožní mu
u větší uplattnění v proffesionální praxi.
p
Znalost potřeb m
malých a střředních
po
odniků i sféry služeb
b jednoznaačně nasvě
ědčuje tom
mu, že orieentace abso
olventa
vee vztazích mezi
m
ochraanou ŽP a ekonomiko
ou podniku
u je na trh
hu práce žádaná.
ž
Sttudium mod
dulu přispěje rovněž k pochopeníí moderního pojetí po
odnikání ve smyslu
sp
polečenské odpovědn
nosti podn
nikatelského
o subjektu
u. Studium
m dvoumo
odulová
sp
pecializace je
j proto perrspektivní in
nvesticí.
garant

1 Název modulu
1.
m
EKONOM
MICKÉ ASPEEKTY OCHRA
ANY ŽIVOTN
NÍHO PROSTTŘEDÍ
2 Číselné označení:
2.
o
nevyplňovat

3

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
6. semesttr
dílčí modul specializačního zam
měření

Typ mod
dulu

volitelná specializace
e PMŽP
pro všech
hny obory
Rozsah výuky
v
(v hodinách)

prezenčníí forma

Forma ukončení

zápočet, zkouška

4 Studijní zátěž
4.

42 předn
nášek + 28 cvičení
c

3,5 kreditů

Varrianta dvou
usemestráln
ního modulu
u, nehodícíí odstranit
Ce
elková stud
dijní zátěž modulu
m

7,5 kreditů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu – Ekologické
E
asspekty podn
nikání ‐ 5. semestr
s

4,0 kreditů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu – Ekonomické
E
é
asspekty ochrrany ŽP ‐ 6. semestr

3,5 kreditů

Charakteristika studijní záttěže
P
Prezenční
s
studium

Ohodn
nocení krediity

3 hodiny před
dnášek, 14 týýdnů

1,0

2 hodiny cvičeení, 14 týdnů

1,5

Ro
očníková prááce

1,5

Celkem
m 3,5

4

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tittuly

Zařazení

Kaaloč

Miroslav
prof., Ing., CSc.

garaant

Zaamarský

Vítězslav
prof., Ing., CSc.

Kontakt

Form
ma
výuky
v

miroslav.kkaloc@vsb.czz

9
vitezslav.zamarsky@vssp.cz

vyuččující

PS
P
PS
P

6.. Organizaace výuky
V prezenčční formě je
j v rámci jednoho
j
se
emestru 14 výukových
h týdnů. Ce
elková
týdenní dotace
d
5 ho
odin je rozd
dělena na 3 hodiny přeednášek a 2 hodiny cvvičení.
Přednáškky budou segmentovvány po 3 hodinách
h. Náplň ččásti cviče
ení je
konkretizzována ve vztahu
v
k prrobírané látce na přeednáškách a je vyžado
ována
předchozzí příprava studenta a jeho zapo
ojení do intteraktivní d
diskuse. Zbýývající
hodinovýý fond cvičení v rozsahu
u 14 hodin je
j věnován samostatnéé ročníkové
é práci
se zadanou konkrétní tématiko
ou a bude využit
v
jak k samostatné práci studenta
individuálně, tak i k prezentaci dílčích výsledků v podobě minikonfe
erence
ve studijn
ní skupině.. Minikonfference pro
oběhne přři posledním cvičení před
udělením
m zápočtu a závěrečnýým hodnoccením. V průběhu sem
mestru po zadání
z
tématu ro
očníkové prráce je možžná průběžn
ná konzultaace po doho
odě s vyuču
ujícím.
Celkem jee za semesstr výuka to
ohoto dílčíh
ho modulu realizovánaa ve 42 hod
dinách
přednášeek a 28 hodiinách cvičen
ní.
Přednáškky jsou povinné, neboťť probíraná látka je pro
o frekventan
nty modulu
u nová
a její pochopení dávvá možnost aktivního prověření
p
zn
nalostí na cvvičeních a získání
relevantn
ních inform
mací pro zp
pracování ročníkové práce,
p
jež vvyžaduje zn
nalost
probíranéé látky obou dílččích modu
ulů speciaalizace. Z ttohoto dů
ůvodu
je klasifikkována v rámci
r
celkkového kreditovanéh
ho hodno
ocení stud
denta.
Na předn
náškách a cvvičeních se vyžaduje minimální
m
úččast a aktivn
ní zapojení, které
je rovněžž předmětem
m individuáálního hodnocení.
odulu staví rovněž na samostudiu
s
u. Slouží k to
omu studijn
ní opora a zaadaná
Výuka mo
odborná literatura. Neúčast naa cvičeních z důvodu nemoci či jjiných závažných
důvodů lze
l nahradiit po domluvě s vyučujícím jinou
u formou. Na cvičeníích se
požaduje minimální 80% účast.
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7.. Definováání obsahu prezenční výuky
v
o dílčího modulu
m
je rozděleno do 9 sam
mostatných, na sebe navazujícíích
Uččivo tohoto
náásledujících
h témat (kap
pitol)
 Témaa č. 1: Úvod
d do předmětu. Vymezzení základn
ních pojmů. Energetickká zajištěno
ost
společnosti.
 Témaa č. 2: Ekono
omické násttroje v péči o životní prostředí, fin
nancování péče
p
o živottní
prostřředí.
 Témaa č. 3: Environmentálníí a ostatní investice,
i
ekonomické a ekologickké hodnoceení
enviro
onmentálníích opatření.
 Témaa č. 4: Postupy při výb
běru ekotecchnických prostředků,
p
, ekonomika, hodnoceení
důsledků použitíí ekotechnicckých prostřředků.
ou součást podnikatelských aktivvit,
 Témaa č. 5: Ekologická a ekonomická rizika jako
ekono
omické hod
dnocení.
 Témaa č. 6: Metody hodnoceení škod na životním prrostředí.
 Témaa č. 7: Moneetární a nem
monetární hodnocení
h
škod.
 Témaa č. 8: Hod
dnocení kvaality životn
ního prostřeedí, environmentální audit, form
my
prováádění.
 Témaa č. 9: Ekono
omika odstrraňování ško
od.

Číslo a název modulu
č.

Tém
ma

1.

Základní
pojmy.
společnosti.

En
nergetická

zajištěnost

2.

Ekonomickéé nástroje v péči
p
o životníí prostředí,
financování péče o životn
ní prostředí.

Přednáška

Aktivity na cvičeních

ano

Seznámení se se
systémem studia modulu,
ndividuálních
zadání in
ročníko
ových prací,
dohodaa na systému
nzultací.
kon

ano

Hodnocen
ní

‐ seminárrní projednáníí
Interaktivvní
jednotlivých druhů
diskuse k
ní v konkrétnícch
u
financován
tématu
podm
mínkách,
‐ prvotn
ní konzultace
k ročníko
ovým pracím

3.

Environmen
ntální a ostatn
ní investice, ekonomické
e
a ekologiccké hodnocení environ
nmentálních
opatření.

ano

‐ prezentaace dílčích částtí
ročníkovýých prací podle
e
jednotlivvců ve vztahu
k tématu,
e
‐ konzultaace k tématice

Hodnoceení
obsahu a
formy
dílčích částí
ročníkovvé
práce.
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4.

Postupy přii výběru ekotechnických prostředků,
ekonomika,
ní
důsledků
ů
použití
hodnocen
ekotechnickkých prostředkků.

5.

Ekologická a ekonomickká rizika jako
ou součást
e
ho
odnocení.
podnikatelských aktivit, ekonomické

6.

Metody hod
dnocení škod na
n životním prostředí.

7.

Monetární a nemonetární hodnocen
ní škod na
ostředí.
životním pro

8.

Hodnocení
kvality
životního
prostředí,
ntální audit, fo
ormy provádění.
environmen

9.

Ekonomika odstraňování
o
škod.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

samostatné zpracování
ročníkkové práce

Úroveň
ň
individuální
konzultace

seminárníí rozbor rizik a
ekonom
mické stability
podniku
u, konkrétní
přřípady

Interaktivvní
diskusee,
pochopeení
látky.

samostatné zpracovávání
Úroveň
ň
individuální
ročníkkové práce
konzultace
samostatné zpracovávání
Úroveň
ň
individuální
ročníkkové práce
konzultace
samostatné zpracovávání
Úroveň
ň
individuální
ročníkkové práce
konzultace
‐ pro
ohlídka a
dokumen
ntace vybrané
é
lokality po
o metalurgické
é
výýrobě,
‐ zpracovvání anotace –
indivviduálně
‐ pro
ohlídka a
dokumen
ntace vybrané
é
lokality po chemické
výrobě
‐ zpracovvání anotace –
indivviduálně
prezentacce ročníkových
h
praccí formou
minikon
nference ve
skkupině

‐
interaktivvní
diskusee
‐ úroveň
ň
anotacee

‐
interaktivvní
diskusee
‐ úroveň
ň
anotacee

hodnoceení
ročníkovýých
prací,
celkovéé
bodovéé
hodnoceení
za semesstr,
zápočett

8.. Vyučovací metody
 Přednáškky obsahují 9 témat a předcházejí
p
cvičením.
 Cvičení:
- proccvičování láttky probran
né na předn
náškách, interaktivní diskuse,
- zpraacování ano
otací při náávštěvě vybraných lokalit po m
metalurgické
é a chemické
výro
obě, interaaktivní diskkuse účasttníků při prohlídce navštívených lokalit a
7

doku
umentace k nim veden
né.
 Samostud
dium:
- s odkazem na studijní
s
oporu modulu a vybrané kapitoly
k
zadání povinné
é literatury,,
- pro zpracování individuáln
ně zadaných
h ročníkovýcch prací.
 Úroveň a připraveno
ost na konzu
ultace k pro
obrané látcee a zpracováání ročníkovvé práce.
 Vypracovvání a prezeentace ročnííkové práce
e.
V prezenční formě
f
studia se studeent účastní přednášek a cvičení, n
na kterých bude studijjní
látka procviččována a objasňován
na. Od stu
udenta se očekává aktivní přísttup, příprava
z
úkkolů. Významným prvkkem studia je zpracováání
naa přednáškyy a cvičení s plněním zadaných
ro
očníkové prááce, ve kterré má studeent prokázat porozuměění a zvládnutí zadané problematiky
jak po stráncce obsahovéé, tak i prezzentační. Nutno mít naa paměti, že smyslem navštívených
vyybraných lo
okalit v prů
ůběhu cvičení je neje
en pochop
pení prakticcké realizacce probírané
prroblematikyy, ale i pocchopení po
odnikatelskýých aktivit navštíveného subjektu po stránce
řízzení, proceesní, marketingové a ekonomické
e
é. I na tyto
o aspekty ččinnosti subjektu nutn
no
zaaměřit pozo
ornost.

9.. Požadavky na ukončení modullu
Po
odmínky pro získání zápočtu:
 přítomno
ost na předn
náškách,
 plnění zadaných úko
olů, účast a aktivita na cvičeních,
c
 vypracování a prezentace ročnííkové práce na minikon
nferenci ve studijní sku
upině, konané
na závěrečném cviččení. Bez roččníkové práce nelze ud
dělit zápočet,
 dosažení minimálně 50 bodů zaa výše uvede
ené hodnottící aktivity.

10
0. Metodyy a strukturra hodnocení
V průběhu to
ohoto dílčího modulu bude
b
studen
nt hodnocen
n v následujjících aktivitách:
 Je povinností studenta průběěžně sledo
ovat studijn
ní látku m
modulu na přednáškách
v návazno
osti na prob
blematiku předcházejíc
p
cího dílčího
o modulu. N
Na přednáškkách je nutná
minimáln
ně 80% účasst.
 Na cvičeních a exkkurzích na vybrané
v
lokality budee hodnocen
no studentovo zapojeení
do řešeníí problematiky a plněn
ní zadávanýých úkolů dle
d pokynů pedagoga. Na cvičeníích
je nutná minimální
m
8 účast.
80%
 U individ
duálně zadané ročníkkové práce bude hod
dnocena neejen stránkka obsahovvá,
ale i fo
orma její prezentace a zdůvod
dnění závěěrů, ke ktterým stud
dent dospěl.
Verbální prezentacee proběhnee v českém jazyce. Formu zpraco
ování a pre
ezentace určí
pedagog v úvodní části
č
výuky modulu. Ke
K zpracováání ročníko
ové práce možno
m
využžít
plánovan
ných (dle náplně cvičen
ní) i individuálních konzzultací s ped
dagogem.
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Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a

Získané body

Pro
ocentní vyjáádření

Úččast na před
dnáškách

25

25%
%

Akktivita na cvvičeních

35

35%
%

Vyypracování a prezentaace ročníko
ové
prráce

40

40%
%

Ceelkem

100

100%
%

Výsledná hoddnotící stuppnice
V
A = 90 - 100%
%
(90 - 100 boddů)
B = 80 - 89%
%
(80 - 89 bodůů)
C = 70 - 79%
%
(70 - 79 bodůů)
D = 60 - 69%
%
(660 - 69 bodůů)
E = 50 - 59%
%
(50 – 59 bodůů)
F = 49 - 0 %
(449 bodů a méně)
m

Shrnutí a závěr
Váážení studenti,
prrůvodce stu
udiem dílčího modulu Ekonomické aspekty ochrany životního prrostředí Vám
slo
ouží jako po
omůcka k pochopení nejen
n
co bud
de náplní sttudia tohoto
o modulu, ale
a i jak bud
de
prrobíhat, jakk bude obsaahově i časo
ově fázován
na a jaké jsou podmínky k úspěšn
nému splněění
vššech nároků
ů pro bezpro
oblémové ukončení
u
stu
udia tohoto
o modulu. P
Pochopení textu, skladb
by
a obsahové orientace
o
p
průvodce
stu
udiem mod
dulu bude Vaše
V
studium usnadně
ěno, neboť se
s
naa něj můžette v předstih
hu, ale i v průběhu sem
mestru připrravovat.
Ússpěšným zakončením
z
tohoto dílčího
d
mod
dulu bude tak završeena specializace oboru
Po
odnikání a managem
ment v živo
otním prostředí a zísskáte tak nejen cen
nné znalosti,
ale i zkušen
nosti, jež můžete
m
výh
hodně využžít ve Vašíí profesionální praxi, jak bylo již
j
zd
důrazněno garantem
m modulu v úvodníím slově. Spoléhám
me na Váš zájem
m,
m
motivaci
a vyytrvalost.
garant
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