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Ú
Úvodní
s
slovo
gaaranta modulu
m
Váážené studeentky, vážen
ní studenti,
prrávě máte možnost číst Průvodcee studiem k druhé dílčí části mo
odulu Mezin
národní
po
odnikání, teedy dokumeent, který pro
p Vás před
dstavuje velmi důležitýý studijní materiál.
m
Jaak už vyplývvá z názvu, tento mateeriál Vás „p
provede“ ob
bsahem mo
odulu Mezin
národní
po
odnikání. Naleznete
N
zde všechnyy nezbytné informacee týkající see obsahu modulu,
m
tzzn., jsou uvvedena a popsána
p
všeechna témata, o kterrých budem
me v rámcii výuky
ho
ovořit a ktterá budem
me procvičo
ovat. Je zd
de také deefinována o
organizace výuky,
po
ožadavky naa ukončení modulu a to
o včetně metod a strukktury hodno
ocení.
Peečlivě si teento studijní materiál prostudujte. Pokud budete p
postrádat nějakou
n
informaci, či Vám nebud
de něco jasn
né, zeptejte
e se příslušn
ného vyučujjícího.
Přřeji Vám mn
noho úspěcchů při náro
očném proccesu studia a získání sp
pousty prakktických
do
ovedností a důležitých znalostí.

1 Název modulu
1.
m
Mezinárrodní podniikání
2 Číselné označení:
2.
o
B
BVS.3.1.2

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
6. semesttr

Typ mod
dulu

modul specializačníh
ho zaměřen
ní
Povinně volitelný
v
oborový

Rozsah výuky
v
(v hodinách)

prezenčníí forma

3 předn
nášky + 2 cvvičení

Forma ukončení

1 zápočett, zkouška za
z celý mod
dul

3

4 Studijní zátěž
4.

8

4,0 kred
ditů

4.. Celková studijní záttěž modulu

9

7,5 kred
ditů

Studijní zátěž dílčí části
č
modullu ‐ 1. seme
estr

1 3,5 kred
10
ditů

Studijní zátěž dílčí části
č
modullu ‐ 2. seme
estr

1 4,0 kred
11
ditů

Charakteristika studijní záttěže
P
Prezenční
s
studium

Ohodn
nocení krediity

M
Mezinárodn
ní marketin
ng (dílčí částt 2)
A
Aktivní
účasst na cvičen
ní

1

V
Vypracován
ní semestrállní práce

1

T
Test

2
Celkem
m

4
4,0

4

5. ména vyučujících
v
P
Příjmení

Jméno,, tituly

Zařazení

K
Kontakt

Formaa výuky

V
Vilamová

Šárka, doc.
d Ing.
Ph.D.

garant

PS, KS

Š
Švajdová

Lenka, Ing. Ph.D.

vyučujícíí

PS, KS

S
Stoch

Milan, Ing. Ph.D.

vyučujícíí

PS, KS

Z
Zapletalová
á

Šárka, Ing. Ph.D.

vyučujícíí

PS, KS

B
Baránková

Lucie, Ing.

vyučujícíí

PS, KS

6.. Organizaace výuky
orma výuky modulu Mezinárodní
M
í podnikáníí je rozděleena do 14 týdnů.
Prrezenční fo
M
Modul
je rozzdělen do dvou
d
dílčích
h částí – ob
běma dílčím
m částem je věnovánaa jedna
přřednáška a jedno cvičení (před
dnáška v rozsahu
r
tří vyučovacícch hodin, cvičení
v rozsahu dvo
ou vyučovacích hodin) týdně.
m k tomu, že se daná p
problematikka bude
Úččast na přednáškách jee nepovinnáá. Vzhledem
náásledně pro
ocvičovat (aa hodnotit se
s bude mim
mo jiné aktivní účast), je vhodné, aby se
sttudenti před
dnášek účasstnili.
Úččast na cvičeních je povinná
p
v rozsahu
r
80%
% hodinovéé dotace jeednotlivých dílčích
čáástí modulu
u. Vzhledem
m k zaměření modulu
u je nezbyttný aktivní přístup studentů
v rámci jed
dnotlivých cvičení. Neúčast na cvičeeních z důvodu nemoci
ované výšee (80%) nahradit po
o dohodě s vyučujícíím jinou formou.
lzee do požado
Náhrada výu
uky v rámcci výuky pro
obíhající u jiné studijní skupiny je možná jen po
ohodě s přísslušným vyu
učujícím.
do

7.. Definováání obsahu prezenční výuky
v
M
Modul
Mezin
národní pod
dnikání je ro
ozdělen do dvou
d
dílčích
h částí.
Učivo druhé dílčí části jee rozděleno
o do 5 samo
ostatných téémat (kapito
ol).
m
ho podnikání na světovvých
Taato dílčí čásst je zaměřeena na problematiku mezinárodníh
5

trzích s akcen
ntem na meezinárodní marketing.
m
 První téma je zam
měřeno na specifika mezinárodníh
m
ho podnikání v segmen
ntu
malýcch a středníích firem vč. definován
ní nejvhodněější formy vvstupu malýých a
středních firem na
n zahraniční trhy
 Druhéé téma se věnuje problematice řízzení rozvojee mezinárod
dních aktivitt firem
v kontextu globáální světové ekonomikyy.
 Třetí téma
t
se orientuje na pojetí
p
cílené
ého marketiingu v prosttředí
mezin
národních trhů, targeting a positio
oning, segm
mentaci mezzinárodních trhů
 Čtvrtéé téma je zaaměřeno naa oblast stru
uktury, obsaahu a využittí marketinggového
inform
mačního sysstému při působení firm
my na zahraaničních trzích
 Poslední – páté – téma je zaaměřeno naa proces maarketingového výzkumu
u na
zahraničních trzíích, jeho speecifika, vč. definování
d
p
plánu
výzku
umu zahraničního
trhu (metody,
(
náástroje, mettody výběru
u responden
ntů) a realizzační etapy
výzku
umu zahraničního trhu

Číslo a název modulu
č.

Téma

1.

Pře
ednáška
ano

Specifika mezinárodníh
m
ho podnikáníí v
segmentu malých
m
a střeedních firem
m

2.

ano

Řízení rozvoje mezináro
odních aktiviit firem
v kontextu globální eko
onomiky

Aktivity na ccvičeních

Hodnocení

Prrocvičení přeednesené
Zapojení
prroblematiky pomocí
studentů naa
vyybraných příkkladů.
cvičení.
ové
Řeešení případo
studie.
Zaadání semináární práce Kontrola plněění
úkolů.
naa téma „Příprava na
zaahájení podn
nikání na
trhu vybrané ččlenské
zeemě EU příp. jakémkoli
zaahraničním trhu."
Prrocvičení přeednesené
Zapojení
prroblematiky pomocí
studentů naa
vyybraných příkkladů.
cvičení.
ové
Řeešení případo
studie.
Sp
pecifika podn
nikání v EU Kontrola plněění
úkolů.
‐
procvičeení
na
ko
onkrétních případech
ússpěšných fireem.
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3.

ano

Targeting a positioningg v prostředí
mezinárodních trhů

4.

ano

Marketingo
ový informačční systém v
mezinárodním podnikáání

Prrocvičení přeednesené
Zapojení
prroblematiky pomocí
studentů naa
vyybraných příkkladů.
cvičení.
ové
Řeešení případo
studie.
ontrola pracíí při sběru Kontrola plněění
Ko
úkolů.
daat pro řešeníí seminární
prráce na témaa „Příprava
naa zahájení po
odnikání
naa trhu vybran
né členské
zeemě EU příp. jakémkoli
zaahraničním trhu."
An
nalýza konkrrétního
tržžního prostředí
vyybrané členské země
EU
U
Prrocvičení přeednesené
prroblematiky pomocí
vyybraných příkkladů.
ové
Řeešení případo
studie.
Simulace funggování
po
odnikatelskéého plánu
ro
ozvíjející podnikání na
ob
blast mezinárodních
trhů.

Zapojení
studentů naa
cvičení.

Kontrola plněění
úkolů.

Přříklady úspěššných
čeeských firem, které na
m
mezinárodní
ttrh
vsstoupily s cíleem
vyytvoření základních
im
mpulsů pro
naastartování vvlastní
po
odnikatelskéé činnosti.
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5.

ano

Marketingo
ový výzkum na
n zahraničn
ních
trzích.

Prrocvičení přeednesené
Kontrolní
prroblematiky pomocí
písemný tesst
vyybraných příkkladů.
znalostí (tém
ma
ové studie
Řeešení případo
6 ‐ 10)
‐ zhodnocení
z
d
dotazníku
Přřípadová studie ‐ návrh
Zapojení
plánu výzkumu, včetně
studentů
naa
zp
pracování a p
pilotáže
cvičení.
do
otazníku, reaalizace
výýzkumu, prezzentace
výýsledků výzku
umu
Kontrola plněění
Prrezentace seminární
úkolů.
prráce na témaa: "Jak
vyybraná firma XY
ússpěšně působí na trhu
EU
U a jak ji toto
o prostředí
ovvlivňuje"
Skkupinová diskuse k
seeminární práci.
Ovvěření znalostí
studentů form
mou
píísemného testu.

8.. Vyučovací metody

 Předn
nášky ‐ v rám
mci prezenttační formy se studenti účastní přeednášek, naa kterých
získávvají základní teoretickéé informace o jednotlivvých témateech.
 Cvičení ‐ v rámci prezentačn
ní formy se studenti úččastní také ccvičení, na kterých
k
je
procvvičována stu
udijní probleematika z je
ednotlivých přednášek. Studenti se účastní
aktivn
ně, plní zadaané úkoly a je za to hodnocen.
 Řízená odborná diskuse
d

9.. Požadavky na ukončení modullu
 Účastt na cvičenícch je povinn
ná v rozsahu
u min. 80% v rámci kažždé dílčí čásstí (tzn. 80%
%
v dílčíí části I. a záároveň 80%
% v dílčí části II.).
 Úspěššné zvládnu
utí dvou píseemných tesstů znalostí (každý min 60% správn
ných
odpovvědí).
 Odevzdání a prezzentace sem
minární práce na zadan
né téma.
 Splněění zadaných
h úkolů a daalších aktivit na cvičeníích.
 Modu
ul Mezináro
odní podnikáání je ukonččen zkouško
ou.
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10
0. Metodyy a strukturra hodnocení
Sttudent budee v rámci modulu hodn
nocen v následujících aktivitách:
a
 Přípraava a aktivn
ní účast na cvičeních
c
– studenti
s
mu
usí v průběh
hu semestru
u přistupovat
ke stu
udiu aktivněě a plnit úko
oly zadané na
n cvičeních
h.
 Dva kontrolní
k
píssemné testyy znalostí vzztahující se k dílčí části I. (kontroln
ní test
z tém
mat 1 – 5, ko
ontrolní testt z témat 6 – 10), v každ
dém z těchtto testů je nutno
n
dosáh
hnout min 60%
6 správnýých odpově
ědí.
 Zpraccování a preezentace sem
minární prááce na zadan
né téma, prráce bude odevzdána
o
v píseemné podob
bě a zároveň bude prezzentována ústně
ú
(prezentace v Po
owerPointu).
Bude hodnocenaa rovněž úro
oveň jejího formálního
o zpracováníí.
ne ústní formou, stude
ent prokáže znalost obo
ou dílčích čáástí modulu
u
 Zkoušška proběhn
(tzn., bude odpo
ovídat na jed
dnu otázku vztahující se k dílčí čássti I a na jed
dnu otázku
vztahující se k dílčí části II).

Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a

Získané body

Pro
ocentní vyjáádření

Akktivní účast na cvičenícch (účast a
plnění zadaných úkolů a dalších
akktivit)
Píísemný test znalostí (díílčí část I
m
modulu
témaa 1 – 5)
Píísemný test znalostí (díílčí část I
m
modulu
témaa 6 – 10)

20

20

10

10

10

10

Seeminární prráce

20

20

Zkkouška

40

40

Ce
elkem

100

100

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

Váážené studeentky, vážen
ní studenti,
cílem tohoto
o průvodce studiem je usnadnit Vám
V
orientaaci v obsahu
u a struktuřře druhé dílčí
čáásti modulu Mezinárrodní podn
nikání. Pokkud jste si tento stu
udijní materiál pečlivvě
prrostudovali,, měly by Vám
V
být jasné základníí informacee, které jsou
u nezbytné pro úspěšn
né
ab
bsolvování tohoto
t
mod
dulu. Seznám
mili jste se s jednotlivýými tématy, které tento
o modul tvo
oří
a které budo
ou součástí výuky.
v
Záro
oveň máte přehled
p
o to
om, jak a zaa co budete hodnocenii a
jak je modul ukončen.
Na závěr nezbývá než po
opřát Vám úspěšné
ú
absolvování to
ohoto modu
ulu.
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