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Úvodní slovo garanta modulu
Vážení studenti,
dostává
ostává se Vám do rukou útlá publikace, která vám má pomoci bez problémů
proplout studiem modulu Oborová specializace 1. Ten
Tento
to modul je vyučován až nyní
ve třetím ročníku, je tedy zřejmé, že zkušenosti se studiem již máte a máte také
tak
možnost navazovat na vědomosti a dovednosti nabyté v předchozích ročnících studia.
Toto je v modulu Oborová specializace 1 nezbytné. Pokud jste ještě úspěšně nezavršili
modul Správce, jee více než pravděpodobné, že nebudete moci s úspěchem absolvovat
ani tento modul. Pro zvládnutí tak náročného modulu, jakým Oborová specializace 1
bezesporu je, jsou základní znalosti z předchozích ročníků prostě nezbytností.
Nicméně dost už “strašení”. Po absolvování modulu Oborová specializace 1 budete
mít konečně završeno vaše bakalářské vzdělání v oblast
oblastii financí a tato oblast již
pro vás nebude neznámou a neprozkoumanou veličinou.
Seznámíte se s možnostmi a záludnostmi finančních trhů, budete umět definovat
def
všechny cenné papíry a budete také vědět kde a jak s nimi obchodovat. Budete
schopni posoudit finanční zdraví podniku. Naučíte se zhodnotit a posoudit jednotlivé
investice, dotknete se i vztahů mezinárodních financí. Naučíte se řídit náklady a
kalkulovat
lovat cenu. Získáte vědomosti potřebné ke controllingovému řízení podniku.
Taktéž plánování financí vám po absolvování modulu nebude cizí. To vše završíte
zdokonalením podvojného účtování.
Na závěr vám přeji mnoho úspěchů při studiu a to jak při práci s pedagogem ve výuce,
tak při zpracovávání jednotlivých částí seminární práce.
garant
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1. Název modulu
Oborová specializace 1
2. Číselné označení: nevyplňovat

3. Zařazení modulu do studia

bakalářské studium
3. ročník
5. semestr
modul specializačního zaměření

Typ modulu

Povinný
mezioborový
Rozsah výuky (v hodinách)

prezenční forma

Forma ukončení

souborná zkouška.

4. Studijní zátěž

3 přednášek + 7 cvičení

9

7,5 kreditů

Charakteristika studijní zátěže
Prezenční studium

Ohodnocení kredity

Oborový projekt – část podnikové finance

1,5

Oborový projekt – část finanční trhy

1

Oborový projekt – část manažerské finance

1

Písemná zkouška

2

Ústní zkouška

2
Celkem

7,5

4

5. Jména vyučujících
Příjmení

Jméno, tituly

Zařazení

Kontakt

Forma
výuky

Kolková

Andrea, Ing.
Ph.D.

garant

andrea.kolkova@vsp.cz PS, KS

Válková

Dagmar, doc.
Ing. CSc.

vyučující

Polách

Jiří, prof. Ing.
CSc.

vyučující

Popesko

Boris,
doc.
Ing. Ph.D.

Vozňáková

Iveta,
doc.
Ing., Ph.D.

Filipczyková

Hana, Doc.
Dr. Ing.

Beňová

Kamila, Ing.

Dvorská

Kamila, Ing.
Ph.D.

Hronová

Pavlína, Ing.

Krčová

Soňa, Ing.

Nešporková

Renáta, Ing.
Ph.D., MBA

PS, KS

PS, KS

vyučující

PS, KS

vyučující

PS, KS

vyučující

PS, KS

vyučující

PS, KS

vyučující

PS, KS

vyučující
PS, jen část
Manažerské
finance
vyučující
PS, KS
vyučující
PS, KS Jen
část
Podnikové
finance
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vyučující
Opravilová

PS, KS Jen
část
Podnikové
finance

Hana, Ing.

6. Jména vyučujících
Forma výuky

Příjmení

Jméno, tituly

Zařazení

Kontakt

Kolková

Andrea, Ing.
Ph.D.
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andrea.kolkova@vsp.cz PS, KS

Novotný

Jan, doc. Ing.
CSc.

Vozňáková

Iveta, doc.
Ing., Ph.D.

Filipczyková

Hana, Doc.
Dr. Ing.

Beňová

Kamila, Ing.

Dvorská

Kamila, Ing.
Ph.D.

Hronová

Pavlína, Ing.

Krčová

Soňa, Ing.

Nešporková

Renáta, Ing.
Ph.D., MBA

Opravilová

Hana, Ing.

PS, KS
vyučující

vyučující

PS, KS

vyučující

PS, KS

vyučující

PS, KS

vyučující

PS, KS

vyučující
PS, jen část
Manažerské
finance
vyučující
PS, KS
vyučující
PS, KS Jen
část
Podnikové
finance
vyučující

PS, KS Jen
část
Podnikové
finance
6

6. Organizace výuky

Výuka probíhá ve třech paralelně probíhajících částech a to Finanční trhy, Podnikové
finance a Manažerské finance. Jednotlivé části mohou být z organizačních důvodů
vyučovány různými lektory. Zkoušení pak probíhá vybraným lektorem. Jednotlivé části
modulu jsou vyučovány prostřednictvím přednášek a cvičení. Část Finanční trhy
obsahuje
je jen cvičení a to v rozsahu 2 hodiny týdně. Část Podnikové finance je vyučována
v rozsahu 1+3 a Manažerské finance jsou vy
vyučovány jako část s dotací 2+2 hodin týdně.

7. Definování obsahu prezenční výuky

Učivo je rozděleno do 28 samostatných témat (kapitol),, které jsou rozděleny do třech
nezávislých částí a to Finanční trhy, Podnikové finance a Manažerské finance.
finance Dílčí kapitoly
jsou definovány v sylabu modulu. Modul úzce navazuje na modul Správce vyučovaný
v druhém ročníku a rozšiřuje a detailizuje základní poznatky získané v oblasti finančního
řízení podnikatelských subjektů.
 Modul se zaměřuje na získání znalos
znalostí
tí a dovedností ve všech oblastech podnikového
finančního rozhodování.
 Studenti budou provedeni jak detaily a problémy účtování v konkrétních právních
formách podnikání, tak získají přehled o nástr
nástrojích
ojích a možnostech podnikání
na kapitálových trzích, osvoj
osvojí si základy bankovnictví.
 Studentům bude umožněno nahlédnout do praktických problémů finančního řízení,
zejména se naučí aplikovat metody finanční analýzy v praxi, naučí se používané
metody ocenění podniku, budou jim osvětleny jednotlivé formy financování
financován podniku
a seznámí se s moderními trendy v oblasti finančního řízení.
 Studenti se naučí používat modely řízení nákladů, naučí se pracovat s moderními
technikami kalkulací. V neposlední řadě je modul také zaměřen na pochopení vztahů
a rozdílů finančního, nákladového a manažerského účetnictví. Studentům budou
objasněny pojmy controlling a naučí se základům controllingového řízení podniku.
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Číslo a Oborová specializace 1
č.
1. •

Téma
Finanční trhy

Přednáška

Aktivity
na cvičeních

Hodnocení

ne

Diskuze

Seminární
práce z dílčí
části,
písemné a
ústní
ověření
znalostí,
aktivita na
cvičeních

Řešení
případových
studií, příkladů
Skupinové
výpočty

2. •

Podnikové finance

ano

Diskuze
Řešení
případových
studií, příkladů
Skupinové
výpočty

3. •

Manažerské finance

ano

Diskuze
Řešení
případových
studií, příkladů
Skupinové
výpočty

Seminární
práce z dílčí
části,
písemné a
ústní
ověření
znalostí,
aktivita na
cvičeních
Seminární
práce z dílčí
části,
písemné a
ústní
ověření
znalostí,
aktivita na
cvičeních

8. Vyučovací metody

 prezenční výuka
 výklad pedagoga
 diskuze
 případové studie a výpočty příkladů
 skupinové cvičení problematiky
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9.. Požadavky na ukončení modulu

 oborový projekt z dílčích částí modulu
 aktivní účast na cvičení
 písemné ověření získaných znalostí
 ústní ověření získaných znalostí

10.. Metody a struktura hodnocení

 oborový projekt rozčleněný do tří dílčích celků dle dílčích částí modulu – v každé ze
tří částí modulu student bude mít zadánu dílčí část oborového projektu.
projektu Všechny
části pak dohromady tvoří komplexní celek.
 aktivní spolupráce na cvičeních - student bude schopen reagovat na dotazy
pedagoga zkoumající pochopení předchozí látky
látky,, student bude aktivně
spolupracovat
at při řešení případových studií vedených pedagogem, student se bude
b
aktivně účastnit diskuzí na aktuální témata zvolené problematiky
 písemné ověření získaných znalostí
 ústní ověření získaných znalostí

Struktury sumativního hodnocení a jeho složek v rámci modulu
Hodnocená aktivita

Získané body

Oborový projekt část Finanční trhy

Procentní vyjádření

15

15%

část Podnikové 15

15%

Oborový projekt část Manažerské 15
finance

15%

Aktivní spolupráce na cvičeních

10

10%

Písemné ověření získaných znalostí

30

30%

Ústní ověření získaných znalostí

15

15%

Oborový projekt
finance
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Výsledná hodnotící stupnice
A = 90 - 100%
(90 - 100 bodů)
B = 80 - 89%
(80 - 89 bodů)
C = 70 - 79%
(70 - 79 bodů)
D = 60 - 69%
(60 - 69 bodů)
E = 50 - 59%
(50 – 59 bodů)
F = 49 - 0 %
(49 bodů a méně)

Shrnutí a závěr
Průvodce studiem je dokument, který vás provedl organizací výuky tohoto modulu. Právě
jste se dozvěděli, že modul navazuje na modul Správce a znalosti z tohoto modulu
jsou k úspěšnému absolvování Oborové specializace 1 nezbytné.
Tento modul završuje vaše bakalářské vzdělání v oblasti financí a po jeho absolvování vám
již pojem finance nebude neznámý.
Přeji vám mnoho úspěchů ve studiu.
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