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Ú
Úvodní
s
slovo
gaaranta modulu
m
Vá
ážené studeentky, vážen
ní studenti,
do
o Vašich rukkou se dosttává co do obsahu
o
i fo
ormy moderrně koncipo
ovaný modu
ul, který
jee součástí sp
pecializace oboru Pod
dnikání a managementt v životním
m prostředí. Modul
Ekkologické aspekty pod
dnikání je jeednosemesttrální (ZS) a po jeho a
absolutoriu získáte
zá
ákladní zna
alosti a porrozumění v oblasti jakko minimalizace rizik,, tak i naccházení
no
ových příležžitostí pro optimalizac
o
ci podnikateelských aktiivit, vyplýva
ajících s leg
gislativy
v oblasti ochrany životního prostředí. Pochopeením základ
dních přírod
dních zákon
nitostí a
jej
ejich využitíím pro človvěka si rozššíříte možností prakticckého uplattnění jak ve
v sféře
výýroby, tak i ve službácch. Součásttí výuky mo
odulu je nejjen příprava teoretická, ale i
so
olidně dotovvaná praktiická přípravva formou odborných
o
e
exkurzí
s atrraktivní tém
matikou
reevitalizace území
ú
po přředchozí prů
ůmyslové čin
nnosti. Prakktická část vvýuky byla pro
p Vás
vyybrána na základě
z
znalostí a poža
adavků z pra
axe. Znalost problematiky modulu
u, jež je
prrezentována
a v sylabu tohoto modulu je na trhu prácee žádána a je proto pro
p Vás
PEERSPEKTIVN
NÍ INVESTICÍ
CÍ. Využijte tuto
t
šanci.

garant

1 Název modulu
1.
m
Ekologiccké aspektyy podnikáníí
2 Číselné označení:
2.
o
nevyplňovat

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
5. semesttr
d modul specializační
dílčí
s
ího zaměřen
ní

Typ mod
dulu

v
volitelná
spe
ecializace PM
MŽP
p všechny obory
pro

Rozsah výuky
v
(v hodinách)

prezenčníí forma

42 p
přednášek
cvičeníí

+

Forma ukončení

soubornáá zkouška, zápočet,
z
stáátní zkouškka …

28

3

4 Studijní zátěž
4.

6

4 kreditty

usemestráln
ního modulu
u, nehodícíí odstranit
Varrianta dvou
4. Celková studijní zátěž modu
ulu

7,5 kreeditů

Studijní záátěž dílčí části modulu ‐ 5. semesttr

4 krediity

Studijní záátěž dílčí části modulu ‐ 6. semesttr

3,5 kreeditů

Charakteristika studijní záttěže
P
Prezenční
s
studium

Ohodn
nocení krediity

3 hodiny přednášek, 14 týdnů

1,0

2 hodiny cvičeení, 14 týdnů

1,0

Přříprava na cvvičení, kde see hodnotí akttivita

0,5

Zp
pracování a prezentace
p
seminární prááce

1,5

Celkem
m

4

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tittuly

Zařaazení

Kontakt

Form
ma
výuky
v

Zaamarský

Vítězslav, prof. garaant
Ing., CSc.

vitezslav.zaamarsky@vssp.cz PS

Kaaloč

Miroslav, prof. vyuččující
Ing., CSc.

miroslav.kaloc@vsb.czz

PS

6.. Organizaace výuky
nční formě je
j v rámci jednoho se
emestru 14
4 výukových
h týdnů. Ce
elková
V prezen
týdenní dotace
d
5 ho
odin je rozd
dělena na 3 hodiny přeednášek a 2 hodiny cvvičení.
Přednáškky budou seegmentován
ny po 3 hod
dinách. Náplní některýcch cvičení budou
b
exkurze na lokalityy s tematikkou modulu, spojenéé s odborn
ným výkladem a
interaktivvní diskusí. Celkem je za
z semestr výuka toho
oto dílčího o
ovulu realizo
ována
ve 42 hod
dinách před
dnášek a 28 hodinách cvičení.
c
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Přednáškky jsou povinné, neboťť probíraná látka je pro
o frekventan
nty modulu
u nová
a její pocchopení Vám dává mo
ožnost aktivvního prověření znalo
ostí na cviče
eních.
Z tohoto důvodu jee hodnoceena v rámcci celkovéh
ho kreditovvého hodn
nocení
studenta. Na předn
náškách a cvičeních
c
se
e vyžaduje Vaše minim
mální 80% účast
z
ktteré je rovn
něž předměětem Vašeh
ho individuáálního
a také Vaaše aktivní zapojení,
hodnocen
ní. Zejmén
na praktickké ukázky látky na exkurzích prohlubujjí její
pochopen
ní a Vašše interakktivní diskuse s do
oprovázejícíím pedaggogem
a odborníkem za stu
udované procesy navšttívené lokality Vám um
možňují sro
ovnání
poznatků
ů teoretickýcch s jejich reálnou praxxí.
odulu je postavena rovvněž na Vaššem samosttudiu. Sloužží k tomu sttudijní
Výuka mo
opora mo
odulu a zadaná literatura. Pocho
opení prob
bírané látkyy a zpětná vazba
je zajišťovvána rovněžž formou vyypracování a prezentacce seminárn
ní práce.
Neúčast na cvičenícch z důvodů
ů nemoci lze do požaadované výšše 80% nah
hradit
po domlu
uvě s vyučujjícím jinou formou.
f

7.. Definováání obsahu prezenční výuky
v
Uččivo tohoto
o dílčího mo
odulu je rozzděleno do 10 samostaatných, na sebe navazzujících tém
mat
(kkapitol).
 Témaa č. 1 se týkáá nejpodstaatnějších glo
obálních pro
oblémů sou
učasného svvěta ve
vztahu i k životníímu prostřeedí a k proce
esům omezzujícím či rozšiřujícím podnikatelsk
p
ké
aktivity.
nává o stavb
bě a složeníí zemského tělesa a o m
možnostech
h využití
 Témaa č. 2 pojedn
litosfééry pro človvěka.
 Témaa č. 3 je věno
ováno typologii nerosttných surovinových zdrrojů a speciáálně zdrojů
energgetických klaasických i alternativnícch. Voda je pojímána jaako strategická surovin
na.
 Témaata č. 4 a 5 jsou oriento
ována na osvvětlení prob
blematiky eekologie, živvotního
prostřředí a envirronmentálního systému
u Země.
 Témaa č. 6 řeší an
ntropogenníí vlivy na ŽP
P, objasňujee povahu a vvlastnosti zn
nečisťujících
h
látek ve vodě, v ovzduší
o
a v půdě a defiinuje ochranu proti nim
m.
 Témaa č. 7 je věno
ováno legislativě v oblaasti ochranyy ŽP.
 Témaa č. 8 je zam
měřeno na fu
unkce ŽP v ekonomické
e
ém systému
u – specifiku
uje
ekono
omické násttroje a zdro
oje pro ochrranu ŽP.
 Témaa č. 9 prezen
ntuje typolo
ogii ekologicckých škod a jejich vliv na hospodaaření
podniiku.
 Témaa č. 10 posilu
uje odpadové hospodáářství, racionální hospo
odaření s od
dpady,
hodno
ocení jejich významnossti a podáváá přehled fo
orem naklád
dání s odpady.
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Číslo a název modulu
č.

Přednáška

Téma

1

Globální problémy světa ve
vztahu k životnímu prostředí
p

ano

2

Země ‐živá planeta

ano

3

Surovino
ové zdrojee, jejich
význam
pro
lidskou
společno
ost

ano

4

Ekologie a životní pro
ostředí

ano

5

Environm
mentální
Země

ano

6

Antropogenní vlivy na
n ŽP

ano

7

Legislativva v oblasti ochrany
ŽP

ano

8

Funkce ŽP v ekon
nomickém
systému

ano

systém

Aktivitty na cvičenícch

Hodnocení
H

 zadání povinné literaturry,
 osvětlení fo
ormy studia a jeho
hodnocení,
 interaktivníí diskuse k téématu č. 1,
 příklady glo
obálních prob
blémů a jejicch
řešení na lo
okální úrovni v ČR.
 Důsledky po
ohybu litosféérických
desek na lokalizaci ner. surovin a
h přírodních jjevů,
anomálních
 čtení geologgických map.
 Exkurze do Českého
hydrometeo
orologického
o ústavu,
 jevy vzdušn
né turbulencee,
 předpovědíí počasí.
Exkurze s výkladem do geologickéh
ho
pavilonu F. Pošepného
o na VŠB‐TTU
Ostrava. Přříklady využiití nerostnýcch
surovin pro
o technické účely.
Exkurze naa oblast reekultivace po
p
hlubinné
těžbě
u
uhlí,
využití
ely
pohodnické krajiny pro úče
rekreace v okolí
o
dolu ČSA
A
Zpracování
dokumentacce
z předchozícch exkurzí s ohledem na
n
téma č. 4.

aktivita na
cvičen
ní
(diskusse)

Interaktivní
diskuse,
zadání sem.
prácee
Interaktivní
diskuse,
zápis z
exkurzze
Interaktivní
diskuse,
zápis z
exkurzze
Interaktivní
diskuse,
zápis z
exkurzze
Hodnoceení,
zpracovvání
dokumen
ntac
e
Exkurze do čistírny od
dpadních vo
od Interaktivní
Černý potokk
diskuse,
zápis z
exkurzze
Exkurze naa „laguny“, představení Interaktivní
heterogenníí kontamin
nant, ukázkka
diskuse,
zápis z
jeho
j
likvidacce a využití.
exkurzze
Exkurze do spalovny
s
odp
padů SPOXO

 Úloha státu
u, právní povinnosti
Interaktivní
diskusse
fyzických a právnických PSP při
dodržování zákonů,
 povinnosti provozovate
p
elů zařízení,
produkující znečištění,
 příklady řeššení z MSK
Exkurze na
n
lokalitu
u „Karolinaa“ Interaktivní
představujíccí nové velkkorysé využití
diskuse,
zápiss
brownfields..
z exkurrze
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 Dokumentaace k EIA,
 Zpracování svodného do
okumentu

9

Ekologické škody a jejich vliv
na hospo
odaření podn
niku

ano

10
0

Odpadovvé hospodářství

ano

Hodnoccení
program
mu
cvičen
ní
Exkurze naa OZO Osttrava‐Kunčicce, Interaktivní
diskuse,
zpracování komunálního odpadu
zápiss
z exkurrze
 Prezentace seminární p
práce a její
Hodnoccení
semestrrální
hodnocení,
 bodové hod
dnocení za aktivity
prácee,
v průběhu semestru.
s
bodovvé
hodnocení
za semeestr

8.. Vyučovací metody
 Předn
nášky, kteréé předcházeejí cvičením
 Cvičení ‐ procvičo
ování látky probrané na
n přednášcce, interaktivvní diskuse
o exkurrze na vyb
brané lokaality s odbo
orným výkkladem, naa kterých je
konfro
ontována probírána
p
té
ématika s jeejí prakticko
ou realizacíí, interaktivvní
diskusse účastníků
ů.
 Samo
ostudium s odkazem na
n vybrané kapitoly povinné
p
liteeratury a sttudijní opo
oru
modu
ulu.
 Vypraacování a prrezentace seminární prráce.
V prezenčníí formě stud
dia se studeent zúčastní přednášekk a cvičení, na kterých bude studijjní
l
látka
objasňována a procvičován
p
na. Od stud
denta se oččekává aktivvní přístup, příprava na
p
přednášky
a cvičení s plněním
p
zad
daných úkolů. Přípravaa se očekáváá i vzhledem
m k exkurzím
m,
n kterých lze tak lép
na
pe pochopitt smysl i mííru plnění jednotlivých
j
h rolí v konkrétní situaaci
n
navštívenéh
ho subjektu
u. Nutno mít
m na paměti, že smyyslem exkurze je neje
en pochopeení
p
praktické
r
realizace
p
probírané
p
problematik
ky po stráánce obsah
hové, ale i pochopeení
p
podnikatels
ských aktivit navštíveného subjekktu po strán
nce řízení, p
procesní, marketingové
m
éi
e
ekonomické
é. I na tyto aspekty
a
činnosti podniiku musí býtt zaměřenáá diskuse.

9.. Požadavky na ukončení modullu
P
Podmínky
z
získání
zápo
očtu:
 přítom
mnost na přřednáškách,
 plněn
ní zadaných úkolů a akttivita na cviččeních,
 účast na exkurzích a aktivita studenta na bázi odpovídající znalostí záklladny danéh
ho
témattu,
 zpracování a prezentace sem
minární práce; bez ní nelze
n
udělit zápočet.
Dosažžení minimáálně 50 bod
dů za výše uvedené hod
dnotící aktivvity.

7

10
0. Metodyy a strukturra hodnocení
S
Student
bud
de v průběh
hu tohoto dílčího
d
modu
ulu hodnoceen v následujících aktivvitách:
 Studeent bude muset
m
průběěžně sledovvat studijníí látku na p
přednáškách, které jso
ou
povin
nné (min. 80
0% účast),
 na cvvičeních a odborných
o
exkurzích bude
b
hodno
oceno stud
dentovo akttivní zapojeení
do disskusí (min. 80%
8 účast) a plnění zadaných úko
olů dle pokyynů pedagogga,
 u sem
minární prácce, která bu
ude zpracovvána v písem
mné podob
bě dle pokyn
nů pedagogga,
bude hodnocenaa nejen obssahová strán
nka zadaného tématu,, ale i formaa prezentacce,
uměn
ní oslovit přítomné
p
a přesvědčitt je o spráávnosti dekklarovaných
h argumenttů.
Verbáální prezenttace proběh
hne v českém
m jazyce.

Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a
úččast na před
dnáškách
akktivita na cvvičeních
úččast a aktiviita na exkurrzích
vyypracování a prezentaace semináární
prráce
Ce
elkem

Získané body

Pro
ocentní vyjáádření

15
20
30
35

15%
20%
30%
35%

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%
%
(50 – 59 bodůů)
E = 50 - 59%
m
F = 49 - 0 %
(449 bodů a méně)

Shrnutí a závěr
Vá
ážení studenti,
prrůvodce stu
udiem dílčího modulu Ekologické aspekty po
odnikání Vá
ám slouží ja
ako pomůckka
k pochopení
p
nejen co budee náplní stud
dia tohoto modulu,
m
ale především jakk bude výuka
a probíhat, ja
ak
bu
ude obsahovvě i časově fá
ázována a ja
aké jsou pod
dmínky pro úspěšné
ú
splnění studia to
ohoto modullu.
Po
ochopením tohoto
t
textu bude Vaše studium
s
usnadněno, můžete se na n
něj organizaččně připravitt a
bu
ude pak již záležet
z
na Vašem
V
zájmu
u a osobní motivaci,
m
abyyste probíran
nou látku ússpěšně zvlád
dli.
Zn
novu připom
mínám, že v modulu vollená kombin
nace teoreticcké přípravyy a její ověřování v pra
axi
fo
ormou odborrných exkurzzí Vám umožžní látce dokkonale porozzumět a získkat tak cennéé vědomostii a
zkkušenosti, kteeré pak můžžete vhodně využít
v
ve Vašší profesioná
ální kariéře. P
Přeji Vám do
o studia hodn
ně
zd
daru.

garant
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