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Ú
Úvodní
s
slovo
gaaranta modulu
m
Váážené studeentky, vážen
ní studenti,
materiál, kteerý se vám
m
m dostává do
d rukou, spolu s dalším studijn
ním materiiálem ‐
tj.. sylabem modulu,
m
přředstavuje základní in
nformační zdroj
z
pro ú
úspěšné zvvládnutí
vaašeho studiaa, které je specializačn
s
ně zaměřeno
o.
Díílčí část Podnikání
P
na interneetu, která je součáástí specializačního modulu
m
„ITT v podniku
u„ je zaměřena na přřípravu webu, který bude
b
prodáávat určitý finální
prrodukt, tzn
n. výrobky nebo služb
by. Předstaavuje celou
u řadu mo
ožností, jak využít
internet pro podnikání a jakých ch
hyb se vyvaarovat nejeen při jeho zahájení, ale
a také
v následném průběhu po
odnikání.
Cíílem modulu je předstaavit informační sítě jakko prostřed
dí podporujíící podnikán
ní. Tato
čáást rovněž předkládá možnosti, jak tvořit a spravovvat jednodu
uché, ekonomicky
vyyvážené mo
odely elekttronického obchodu v ČR. Dále nabízí m
možnost se
eznámit
see s hlavními oblastmi internetové
i
ého markettingu a práávními aspeekty, které souvisí
s podnikáním
m na interneetu.
Teento studijní materiál informujee nejen o obsahové náplni vyybraného modulu,
m
ale zároveň podává in
nformaci o samotné organizacci výuky a studia modulu
m
„ITT v podniku
u“
‐ dílčí část Podnikání
P
n internetu
na
u. Výuka modulu
m
je koncipovan
ná tak, že student
s
ab
bsolvuje přřednášky a cvičení vybraných
v
témat.
t
V průběhu
p
výýukového procesu
p
prrobíhá dílčí a závěrečnáá kontrola získaných
z
zn
nalostí a věd
domostí.
garant
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1 Název modulu
1.
m
IT v podniku ‐ dílčí část Podnikkání na inte
ernetu
2 Číselné označení:
2.
o
B
BVS.3.7.2

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
6. semesttr

Typ mod
dulu

modul specializačníh
ho zaměřen
ní
Povinně volitelný
v
mezioborrový

Rozsah výuky
v
(v hodinách)

prezenčníí forma

1x2 hodiny týdně
přednáášek
1x 3 ho
odiny týdně
cvičeníí

Forma ukončení

zápočet, generovaná zkouška

4 Studijní zátěž
4.

9

7,5 kred
ditů

Ce
elková stud
dijní zátěž modulu
m

1 7,5 kred
10
ditů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 5.
5 semestr

1 3,5 kred
11
ditů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 6.
6 semestr

1 4,0 kred
12
ditů

4

Charakteristika studijní záttěže
P
Prezenční
s
studium

Ohodn
nocení krediity

2 hodiny přřednáška (14
4 týdnů)

1,1,00

3 hodiny cvvičení (14 týýdnů)

1,50

a
aktivita
na cvičení
c

0,25

p
příprava
na průběžný test
t

0,25

p
příprava
na zápočtový test
t

1,00
Celkem
m

4,00

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tituly
t

Zařazení

Ko
ontakt

Hronová

Pavlína, Ing.

garant

Heeryán

Bronislav, Ing.

vyučující

PS,KS

M
Matúš

Zdeněk, Ing.

vyučující

PS, KS

13
3

14

16
6

Forma výuky
v

17
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6.. Organizaace výuky
Ho
odinová dotaace tohoto modulu
m
představuje 2 ho
odiny přednáášek a 3 hodiiny cvičení. Reálně
R
to
o znamená, že v každém
m týdnu prroběhne pře
ednáška v ro
ozsahu dvou
u hodin a cvičení
c
v rozsahu tří hodin, dle aktuálního rozvrhu
r
přísslušné studijjní skupiny. Rozsah sem
mestru
je stanoven na
n 14 výuko
ových týdnů
ů. Celkem za
z semestr bude realizováno 28 hodin
přřednášek a 42
4 hodin cvičení.
Saamotná organizace výukyy je následujíící:
-

-

účast na přednáškkách není povvinná, pro sttudenty by vššak měla býtt prioritní,
účast na cvičeních
h je povinná v minimálním
m rozsahu 80
0‐ti % celkové docházky,
v průb
běhu výuky se
s předpokláádá studentů
ův aktivní přístup, který představuje jedno
z kritéérií pro ceelkové hod
dnocení stu
udenta (dallší kritéria jsou vym
mezena
v násleedujícím textu tohoto studijního matteriálu)
neúčaast na cvičen
ní je možné nahradit jed
dině po předcházející dohodě s příslu
ušným
pedaggogem,
dílčí část
č
Podnikáání na intern
netu modulu IT v podn
niku je ukon
nčena (po splnění
stanovvených podmínek) uděělením zápoččtu a násleedně je gen
nerovaná zko
ouška.
Zkouška je autom
maticky gene
erovaná na základě sou
učtu dosažen
ných bodů v obou
t celkový součet bodů
ů dosažených
h v 5. semesstru a 6. sem
mestru.
částecch modulu, tzn.

7.. Definováání obsahu prezenční výuky
v
Uččivo je rozd
děleno do 7 samostattných témaat (kapitol). Uvedená témata nab
bízí souhrnný
přřehled o možnostech
m
h využití počítačovýc
p
ch sítí v po
odnikání a představu
uje možnosti
jak vytvořit a spravovat jednoduchýý elektroniccký obchod v ČR.
 První téma – přeedstavuje ob
blast podnikkání, předevšším příležito
osti a možnosti podnikáání
nuje principyy úspěchu a předpokladyy pro prodejn
nost produkttů.
na internetu. Defin
 Druhéé téma – sppecifikuje poostup pro založení inteernetového oobchodu. Dáále specifikuuje
tvorbu
u strategie, tvorbu
t
obcho
odního plánu
u a formulaci cíle e‐shopu
u.
 Třetí téma – se zabývá graafickou úpraavou webovvé stránky – tvorbou loga, úpravou
fotogrrafie, tvorbou a úpravou tlačítek.
 Čtvrtéé téma – rozeebírá možnoosti tvorby vlaastního e‐shopu a jeho nnáslednou spprávu.
 Páté téma
t
– sousstředí svou pozornost
p
naa využití maarketingových nástrojů v internetovéém
prostřředí a na měřření výkonno
osti založené
ého a provozzovaného e‐sshopu.
 Šesté téma – charrakterizuje elektronické platební
p
systtémy, jejich vvyužití a bezp
pečnost.
 Sedméé téma – je
j zaměřeno
o na význam internetu
u z pohledu podnikatele – jeden ze
zásadn
ních zdrojů pro
p vyhledán
ní a získání po
otřebných in
nformací.
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Číslo a název modulu
č.

Téma

Pře
ednáška

1.

Možnosti podnikání na intern
netu ‐
obchodní příležitosti v ČR a ve světě.
Principy úspěchu, prodejnost produ
uktů.

ano

Koncepce
interneto
ových
ob
bchodů‐
základní ch
harakteristikaa, nejčastějšší chyby
při zaklád
dání interneetového ob
bchodu.
Specifikacee obchodníh
ho plánu a cíle e‐
shopu, form
mulace strattegie pro podnikání
na internettu.

Cviičení 1
•
•
•

Právní pod
dmínky vym
mezující pod
dnikání
na Internettu.

2.

Aktivity na cvičeních

ano

Organizzace
semestru
Úspěch
h v podnikání
Identifikace
osti pro
příležito
podnikáání na
interneetu

Cviičení 2
•

•

Vývoj a tvvorba e‐sho
opu ‐ techn
nologie,
obsah a funkčnost, úvodní stráánka a
produkty, objednávkov
o
vý proces.

Identifikace
legislativních
nek pro
podmín
založen
ní živnosti
praktickké seznámeníí
s analyttickými
nástroji pro
identifikaci
ostí na
příležito
elektronickém trhu

Hodnoceníí
Individuální
zapojení
o
studenta do
výuky,
aktivita
studenta,
docházka
studenta.

Individuální
zapojeníí
studenta do
d
výuky,
aktivita
studenta,
docházkaa
studenta.

Cviičení 3
•

•

3.

Grafické zpracování
z
w
webové
stráánky –
tvorba logga, úprava fotografií,
f
tvvorba a
úprava tlaččítek.

ano

postupu pro
návrh p
tvorbu zákaznického
o
webovéého rozhraní
práce
s identifikovanou
cílovou
u skupinou
Individuální
zapojení
zpracovvání vlastního
o
studenta do
návrhu loga
výuky,
ukce a tvorba aktivita
konstru
studenta,
tlačítekk
docházka
úprava fotografií
studenta,
kontrola
zadaných
úkolů.

Cviičení 4
•
•
•
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4.

Tvorba vlastního e‐sho
opu ‐ pomocí open
source, úprava stránekk. Správa e‐sshopu ‐
databáze zákazníků, ob
bjednávky.

ano

Cviičení 5
•
•

tvorba vlastního e‐
shopu
vytvořeení www
stránkyy

Cviičení 6
•
•

tvorba katalogu
zboží
zpracovvání návrhu
objednáávkového
systému

Individuální
zapojení
o
studenta do
výuky,
aktivita
studenta,
docházka
studenta,
kontrola
zadaných
úkolů.

Cviičení 7
•
•
•

5.

Internetovvý marketin
ng ‐ prop
pagace,
optimalizacce pro vyhledávače, tvorba
zajímavých
h obsahů. Vyhodnoce
ení e‐
shopu ‐ měření
m
výko
onnosti, jed
dnotlivé
ukazatelé a jejich rozbo
or.

ano

nocení
vyhodn
návštěvvnosti
návrh p
pro tvorbu
databázze zákazníků
umisťovvání a
doplňovvání
fotograafií

Cviičení 8
•
•

•

Individuální
zapojení
propagace e‐shopu
o
studenta do
využití
výuky,
marketingových
aktivita
studenta,
nástrojů
docházka
netovém
v intern
studenta,
prostřeedí
kontrola
praktickké využití on‐
o
průběžného
line násstrojů
testu.
v markeetingu

Cviičení 9
•
•

výkonnost e‐shopu
sestaveení některých
ukazateelů pro
měřeníí výkonnosti
u
e‐shopu

Cviičení 10
•

výpočett a analýza
jednotlivých
ukazateelů
výkonnosti e‐shopu
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6.

Zásadní chyyby při podn
nikání na internetu.
Elektronickké platební systémy a jejich
bezpečnostt.

ano

Cviičení 11
•

•

praktickké příklady
pro identifikaci
u konkrétních
výskytu
chyb
zpracovvání návrhu
pro min
nimalizaci
chybovosti

Cviičení 12
•

7.

Internet prro podnikatele. Elektronické
bankovnicttví.

ano

konkréttní využití
jednotlivých
způsobů úhrady
produktů

Cviičení 13
•

procvičení
přednesené
matiky na
problem
konkréttních
příkladeech

Cviičení 14
•

Individuální
zapojení
o
studenta do
výuky,
aktivita
studenta,
docházka
studenta,
kontrola
zadaných
úkolů.

Shrnutíí a ukončení
semestru

Individuální
zapojení
o
studenta do
výuky,
aktivita
studenta,
docházka
studenta,
kontrola
ho
zápočtovéh
testu.

8.. Vyučovací metody





Přednes vybrané prroblematikyy
Cvičení, případová studie
s
Samostu
udium
Řízená diskuse

9.. Požadavky na ukončení modullu







Povinná účast na cvvičení v minimálním rozzsahu 80 % celkové docházky
Průběžnýý test ‐ do
osažení alesspoň 50 %
Zápočtovvý test – do
osažení alespoň 70 %
Semestráální práce
Plnění zaadaných úko
olů
Dosažení minimálněě 25 bodů z celkového hodnocení v dílčí částii „Podnikání
na intern
netu“ (tj. v letním
l
semeestru)
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10
0. Metodyy a strukturra hodnocení
 Povinná účast na cvvičení – prů
ůběžná konttrola účasti studenta naa jednotlivýých cvičenícch
 Průběžnýý test – píseemný test, který
k
je tvořen z uzavřených a oteevřených otázek,
případněě z probranýých, početn
ních příkladů
ů, student musí
m dosáhn
nout minim
málně 50 %
stanoven
ného bodovvého hodno
ocení
 Zápočtový test – píssemný test,, který je tvořen z uzavvřených a ottevřených otázek,
o
případněě z probranýých, početn
ních příkladů
ů, student musí
m dosáhn
nout minim
málně 70 %
stanoven
ného bodovvého hodno
ocení
 Semestrá
ální práce – hodnocen
na bude kvalita celkovéého zpracovvání a kvalitaa samotné
prezentaace práce
 Aktivita studenta, plnění
p
zada
aných úkolů
ů – předměttem hodnoccení je aktivvní přístup
studentaa při řešení vybrané pro
oblematiky a kvalita plnění zadanýých úkolů

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

Získané body

Prrůběžný test

10

Záápočtový test

15

Seemestrální
prrezentace)

práce

(zzpracování

a

15

Akktivita studenta, plnění zadaných úko
olů

10

Ce
elkem

50

Pro
ocentní vyjáádření
20
30
30
20
100

V
Výsledná
hoddnotící stuppnice (generrovaná zkou
uška za obě části modullu „IT v pod
dniku“) :
A = 90 - 100%
%
B = 80 - 89%
%
%
C = 70 - 79%
D = 60 - 69%
%
E = 50 - 59%
%
F = 49 - 0 %

(90 - 100 boddů)
(80 - 89 bodůů)
(70 - 79 bodůů)
(660 - 69 bodůů)
(50 – 59 bodůů)
m
(449 bodů a méně)
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Shrnutí a závěr
Váážené studeentky a vážeení studenti,
díílčí část Pod
dnikání na in
nternetu modulu
m
IT v podniku
p
je vámi zvolen
ná, specializzační součáást
sttudijního ob
boru, který studujete
s
n Vysoké škkole podnikkání, a.s. v b
na
bakalářské formě
f
studiia.
Cíílem této dílčí části modulu je rozšířit vaše pověědomí o problematiku souvisejíící
s podnikáním
m a podpořřit osvojeníí si věcné a obsahovvé souvislossti mezi po
odnikavostí a
po
odnikáním, které nabízzí internetovvé prostřed
dí.
Sttudium toho
oto modulu
u předkládá možnost zíískat přehleed o možno
ostech podn
nikání a jejicch
ro
ozvoji v pro
ostředí mod
derních, info
ormačních sítích.
s
Dále je možné seznámit se s možnostm
mi
elektronickéh
ho obchod
dování. V této části modulu je
j také klaaden důraz na rozvvoj
po
odnikatelských kompeetencí a takktéž na problematiku samotného
o řízení pod
dnikatelskéh
ho
prrocesu.
Záároveň je vhodné zd
důraznit, žee zmíněný průvodce a další sttudijní matteriály, které
po
oskytuje VŠŠP, a.s. jso
ou jen základním info
ormačním zdrojem
z
prro vaše stu
udium. Protto
jee nezbytné, také soustřředit pozorn
nost zejmén
na na doporručenou odb
bornou literaturu a další
uvvedené zdro
oje.
Odpovědný přístup
p
ke studiu,
s
spojeení jak anallytického taak syntetického myšlen
ní, vám určitě
po
omůže dosááhnout uspo
okojivých výýsledků nejen při ukon
nčení tohoto
o modulu.
garant
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