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Ú
Úvodní
slovo garaanta
Váážené studeentky, vážen
ní studenti,
do
o Vašich rukou
r
se dostává
d
moderně ko
oncipovaný modul, ktterý je součástí
sp
pecializace oboru Pod
dnikání a manageme
ent v životn
ním prostřeedí. Dílčí modul
m
Ekkologické asspekty podnikání je jeednosemesttrální a bud
de realizováán v 5. semestru.
Po
o jeho abso
olutoriu získkáte základn
ní znalosti a porozumění v oblasti jak minimaalizace
rizzik tak i v nacházení
n
n
nových
přílležitostí pro
o optimalizaci podnikaatelských aktivit,
a
vyyplývajících z legislatiivy v oblassti ochrany životníh
ho prostředí a z po
oznání
haarmonickéh
ho vztahu člověka k životnímu
u prostředíí. Pochopeením záklaadních
přřírodních zákonitostí
z
a jejich využitím
v
prro podnikaatelské aktiivity si rozzšíříte
m
možnosti
prraktického profesionáálního uplaatnění jak ve sféře výroby, tak i
vee službách. Znalost problematiky tohoto dílčího modulu, jehož obsaah je
prrezentován v sylabu a ve studijní opoře je naa trhu prácee žádána a je proto prro Vás
PEERSPEKTIVN
NÍ INVESTICÍ. Využijte tuto
t
nabízen
nou šanci.
Víttězslav Zam
marský
garant modulu

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

Typ mod
dulu

dílčí modul specializačního zam
měření
volitelná specializace
e PMŽP
pro všech
hny obory

Rozsah výuky
v
(v hodinách)

kombinovvaná formaa

16 hod
din,
4 konzzultace (4x4
4)

Forma ukončení

zápočet, zkouška, generovaná dle dosaže
ených
bodů

3

4 Studijní zátěž
4.

4 kredity

Varrianta dvou
usemestráln
ního modulu
u, nehodícíí odstranit
4.. Celková studijní záttěž modulu

7,5 kreditů
ů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 5.
5 semestr

4 kredity

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 6.
6 semestr

Charakteristika stu
udijní zátěže
e
K
Kombinova
ané studium
m
Úkoly
z opory
vypracováání

Ohodnoceení kredity
modulu

k samosstatnému

0,5 kredittu

Semestrální práce

2,0 kredittu

Kontrolní test k ověřeení znalostí látky modu
ulu

1,5 kredittů

Celkem

4 krredity

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tittuly

Zařaazení

Kontakt

Zaamarský

Vítězslav, prof.,
Ing., CSc.

garaant

vitezslav.zaamarsky@vssp.cz KS

Miroslav, prof.,
Ing., CSc.

vyuččující

miroslav.kaloc@vsb.czz

Kaaloč

Form
ma
výuky

KS
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6.. Organizaace výuky
ombinovanáá forma výýuky modulu je založena na kom
mbinaci prezzenční a disstanční
Ko
fo
ormy výukyy. Principiálně je všakk založena na samostu
udiu. Předp
pokládá se zájem
sttudenta o látku
l
modu
ulu. Student studuje samostatně
s
ě s využitím
m studijní opory a
vyybraných kaapitol zadané literaturry. Student má možno
ost využít o
osobní konzzultace
po
o domluvě s pedagoggem či vyyužít konzu
ultací prosstřednictvím
m emailu, které
s vzhledem
v
k charakteru látky modulu by
b měly být orienttovány pře
evážně
naa organizační záležitossti. V průběěhu výuky se student povinně účastní naa třech
tu
utoriálech a praktické výuce
v
v rám
mci blokovýcch konzultaccí.
• Vstupní tutoriál – koná
k
se v prvním
p
týdn
nu výuky přřed zahájen
ním blokové
é výuky
u. Jeho nááplní bude seznámeníí studentů s obsahem
m studia, cílem a
v modulu
formou studia. Student zde získá
z
základ
dní informace o studijjních materriálech.
Garant/vvyučující podá studentům podrobné
p
informacee o prin
ncipech
kombino
ovaného stu
udia, způso
obu práce s Průvodci studia
s
a společnými pravidly
p
při práci s oporami.
• Kontroln
ní tutoriál – je zakom
mponován do harmon
nogramu výuky a vzh
hledem
k obsaho
ové orientaaci látky modulu
m
prob
běhne po výuce pátéého tématu
u látky
modulu, tzn. v polovině výuky látky modulu.
m
Jeh
ho náplní bude konzzultace
s tutorem
m (garanteem) modulu
u, zdůraznění vybran
ných probléémů a vysvětlení
dotazů posluchačů,
p
, možnost individuálních či skupin
nových kon
nzultací s tutorem,
vyhodno
ocení úkolů zadanýých v rámci opory modulu k samostaatnému
kredity a zaadání úkolů
vypracovvání, jež je hodnoceno
h
ů na závěreččný tutoriál..
• Závěrečn
ný tutoriál – proběhnee v rámci po
oslední konzzultace a jeho obsahem
m bude
vyhodno
ocení studijn
ních úkolů uložených
u
studentům
s
na předcho
ozích tutoriáálech a
kontroln
ní test z probrané láátky modulu pro splnění studijních požaadavků
pro získáání zápočtu a prezentacce seminárn
ní práce.
ní výuka – vybraných témat
t
je dáána studijníí dotací 16 hodin za se
emestr,
• Prezenčn
omezeno
ou v průběěhu tří tuttoriálů, z nichž každýý bude 1 hodinový. Výuka
vybranýcch témat modulu
m
prob
bíhá formou konzultaccí, tzn. stud
denti jsou s látkou
obeznám
mení předch
hozím samo
ostudiem. Výuku vede v průběhu ssemestru gaarant a
vyučujícíí modulu dle konkrétn
ního rozvrhu. Praktickáá prezenční výuka vzh
hledem
k její obssahové různ
norodosti a významu i vzhledem k předchozí studijné orrientaci
studentů
ů je oriento
ována na po
ochopení prrincipu a filosofie všecch témat (kaapitol),
zařazenýých do výu
uky. Prezenční výukaa proběhnee ve 4 blo
ocích, viz časový
harmono
ogram výukky.
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7.. Definováání rozsahu a obsahu kombinova
k
né výuky
děleno do 10
0 samostatn
ných, na sebe navazujíících témat::
Uččivo je rozd
 Úvodní téma uvádí studentty do globáálních problémů světa,, na řešení vztahu
globální‐lokální, na složitost a provázanost inteerakce človvěka s příro
odou a
nutno
ost osobní i společensské odpově
ědnosti orgaanizací pro udržitelný rozvoj
lidskéé komunity.
 Kapito
oly (témataa) č. 2 – 5 představvují planetu
u Zemi jakko živou planetu.
Osvěttlují struktu
uru a složen
ní Země, vzn
nik nerostnýých surovin
n a jejich využívání
pro člověka, ale i efekty ko
ontaminace
e, které vzn
nikají v průb
běhu různorodých
výrob
b a mají imp
pakt na environmentáln
ní systém Zeemě.
 Antro
opogenní vliivy na životní prostředí jsou předm
mětem tém
matu č. 6. Je podán
jejich charakter, způsob vzn
niku a nutno
ost jejich miinimalizace či likvidace.
 Témaa č. 7 se týýká legislativvy v oblasti tvorby a ochrany živvotního pro
ostředí.
Je zdee vymezenáá úloha státtu, právní povinnosti
p
f
fyzických
a právnických osob
při dodržování zákonů a povinností provozovaatelů zařízeení, produkkujících
znečišštění.
 Kapito
oly č. 8 – 10 jso
ou oriento
ovány na funkci živvotního pro
ostředí
v ekonomickém systému, neboť
n
platí, že „zdravá ekonomikaa vyžaduje zdravé
ŽP a zdravé ŽP vyžaduje
v
zd
dravou ekonomiku“. Student bud
de dále seznámen
s typo
ologií ekolo
ogických škkod a jejicch vlivem na hospod
daření podniku a
koneččně s celossvětově i regionálně a lokálně aktuální problematiikou –
problematikou odpadového
o
o hospodářsství.

Ekologiccké aspektyy podnikání
č
č.

Tém
ma

Prezzenční Poznámka
výuka

1.

Globální problémy svěěta ve vztahu k životnímu prostředí.
p
Ve studijní
budou ob
bjasněny globální problémyy a megatrend
dy současného
o světa,
jejichž nepochopení může být přřekážkou pro
o podnikání. Budou
bálními, regio
onálními i lokáálními a
objasněny vztahy mezi procesy glob
Č
jejich možžnými dopadyy na situaci v ČR.

NE

samo
ostudium
, možné
m
kon
nzultace
na kontrolní
k
m tutoriálu

2.

Země – živá
ž
planeta. Stavba a slo
ožení Země, jednotlivých geosfér,
g
využití liitosféry pro člověka, geneze vzniku ložisek nero
ostných
surovin, drift
d litosférických desek, vznik
v
anomáln
ních přírodních
h jevů a
metody ochrany
o
vůči nim.
n

A
ANO

studium
pory a
op
vyb
braných
kaapitol
zaadané
sttudijní
lite
eratury
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3.

Surovinovvé zdroje, en
nergetické zd
droje současn
nosti a budoucnosti.
Obnovitelné a neobno
ovitelné surovvinové zdroje
e, situace v ČR, voda
ostných
jako strategická surovvina, způsobyy dobývání a úpravy nero
s
a rekultivace pohorn
nické krajiny.
surovin, sanace

A
ANO

studium
op
pory a
vyb
braných
kaapitol
zaadané
sttudijní
lite
eratury

4.

Ekologie a životní prostředí. Environmenta
E
listika, ekosyystémy,
biotické složky prosttředí, vztahy mezi popullacemi, biodiiverzita,
interakcee člověka s přírodním prostřředím, důsledky pro člověkka.

NE

samo
ostudium
opory, možné
konzultace na
tuttoriálu

5.

Environm
mentální systém Země. Enerrgetické zdroje environmen
ntálního
systému Země, cyklické projevyy Země a Slunce, horrninový,
mický cyklus, cyklus
c
vývoje lidstva.
hydrologiický, geochem

NE

samo
ostudium
opory, možné
konzultace na
tuttoriálu

6.

Antropoggenní vlivy na životní prostředí. Povaha a vlaastnosti
znečisťujíících látek, znečišťování
z
v
ovzduší a půd,
a ochrana vod,
znečišťovvání fyzikálním
mi vlivy, analýzza rizik, výběrr a metody sanačních
technologgií.

A
ANO

studium
pory a
op
zaadané
sttudijní
lite
eratury

7.

Legislativva v oblasti ochrany
o
životního prostřed
dí. Význam a úloha
práva v ŽP, nástroje, prrostředky, rep
prese, sankce,, základní záko
on o ŽP,
ování vlivu na ŽP
Česká inspekce ŽP, Státní fond ŽP, záákon o posuzo

A
ANO

studium
pory a
op
zaadané
sttudijní
lite
eratury

8.

Funkce životního
ž
pro
ostředí v eko
onomickém systému.
s
Pod
dniková
ekonomikka a ochrana ŽP, finančníí zdroje pro ochranu
o
ŽP, náklady
podniku a ekonomickké nástroje na péči o ŽP, způsoby hod
dnocení
osti, daňová po
olitika, pozitivvní a negativní stimulace.
efektivno

A
ANO

studium
pory a
op
zaadané
sttudijní
lite
eratury

9.

Ekologickké škody a jejich vliv na hosspodaření pod
dniku. Charaktteristika
škod, způ
ůsoby úhrad, příčiny poško
ozování prostřředí, typologiie škod,
způsoby hodnocení
h
ško
od.

A
ANO

studium
pory a
op
zaadané
sttudijní
lite
eratury

10
0.

Odpadové hospodářstvví. Racionální hospodaření s odpady, klaasifikace
odpadů, formy
f
nakládání s odpady,, hodnocení významnosti
v
o
odpadů,
odpad jakko surovina.

A
ANO

studium
pory a
op
zaadané
sttudijní
lite
eratury

7

8.. Časový harmonogra
h
am výuky v kombinovaané formě studia
s
Vzzhledem k charakteru
c
a rozsahu látky,
l
která je pro stud
denty nová a vyžaduje
e proto
deelší a sou
uvisející sttyk studen
nta s pedaggogem běěhem výukky, bude časový
haarmonogram
m výuky sou
ustředěn do
o 4 blokových konzultaací.
• 4 konzulttace
(4+4+4+4 hod
diny)
měsíčn
ní konzultacce

Časový haarmonoggram čtyřř konzulttací
Po
ořadí
ko
onzultace

Náplň kon
nzultace

1

Prezenční výuka
(blokové studium
s
– 4 hodinyy)

2

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty

Kontrolní tutoriál
t
‐ 1 hodina

• Seznáme
ení studenttů s obsahem, cílem a formou
f
studia
(1. tutorriál),
• upozorn
nění na způsob studia 1, 4 a 5 tématu, form
mou
samostu
udia z oporyy a zadané sstudijní literratury,
• blokové studium fo
ormou kon
nzultace, ve
e které bud
dou
probrány základy láátky témat čč. 2 a 3.
• Vyhodno
ocení úkolů
ů, zadaných v rámci opo
ory na
1. tutoriálu,
• zadání úkolů
ú
pro záávěrečný tuttoriál,
• zadání seminární prráce.
Formou konzultací
k
bude probrána látka z té
émat č. 6 a 7

Prezenční výuka
‐ 3 hodiny
3

4

Prezenční výuka
‐ 4 hodiny
Závěrečnýý tutoriál
‐ 2 hodiny
Prezenční výuka
‐ 2 hodiny

Bloková výuka
v
bude zaměřena n
na konzultaace k tématům
č. 7,8 a 9.
• Vyhodno
ocení studijních úkolů z předchozíího tutoriálu,
• kontroln
ní test pro splnění zápo
očtu,
• prezentaace a hodno
ocení semin
nární práce
Konzultace k probleematice tém
matu č. 10
0 – Odpado
ové
hospodářřství.

8

9.. Vyučovaccí metody
 Studiu
um modulu
u je založen
no na samo
ostudiu studenta, kterrý využívá studijní
s
oporyy a vybranýých kapitol zadané stu
udijní literatury, která je důležitáá nejen
pro pochopení obsahu prob
bírané látky,, ale i pro fo
ormu těchto
o sdělení.
 Vzhledem k rozzsahu látkky modulu
u, jejího charakteru a skute
ečnosti,
že pro
o studenty této specializace je studijní láátka nová a dosud se
s s ní
nesettkali, je zařřazena do vyučovacícch metod modulu i výuka prezzenční,
ve kteeré vyučujíccí seznámí studenty s principy a filosofií probíraných témat
formo
ou konzulttací. Tato forma výýuky vyžaduje od studenta rovněž
odpovvídající sam
mostudijní přřípravu na bázi
b opory a vybraných
h kapitol zad
daných
studijjních zdrojů
ů.
 Součáástí vyučovaacích metod
d je i kontro
ola úkolů, sttanovených
h ve studijníí opoře
a zadaané vyučujíícím. Jde o nezbytnost
n
kontroly prrůběžného ssystému stu
udia.
 Semin
nární prácee, která jee součástí kontrolníh
ho mechan
nismu výukkového
proceesu modulu umožň
ňuje prokázat zvlád
dnutí probírané tématiky
na ko
onkrétním případu
p
a při prezentaaci výsledků
ů této prácee i formu předání
p
takto získaných informací.

10
0. Požadavkky na ukonččení modulu
Pro úspěšnéé ukončení modulu mu
P
usí student splnit:
 úkolyy vyplývající ze studijní opory a kon
nkretizovan
né vyučujícím. Jde o ko
ontrolní
opatřření ověřujíccí průběžnéé studium láátky tematiccky heteroggenní,
 zpracování a prezentace sem
minární práce,
 kontrrolní test realizovaný
r
na posledním tutorriálu má p
prokázat záákladní
znalosti ze všecch deseti témat, pro
obíraných v průběhu modulu, získané
z
ury, konzultacemi
samostudium opory a vybraných kaapitol zadaané literatu
(osob
bními či skup
pinovými) a prezenční blokovou výukou.
v

11
1. Metody a struktura hodnoceníí
Sttudent budee v průběhu
u tohoto dílčího modulu hodnocen
n v následujjících aktivittách:
 studeentu budou
u předložen
ny v průběhu prvního
o tutoriálu konkrétní úkoly,
vytyčeené ve stud
dijní opoře.. Úkoly se po
p obsahovvé stránce týkají všech deseti
tématt probíranéé látky. Úloh
hy určí jedn
notlivcům či
č skupinám vyučující a lze se
na něě připravit pouze
p
na bázi studijní opory.
o
 Studeenti se na počátku výýuky modu
ulu seznámíí se zadáníím své sem
minární
prácee. Jde o strručnou, 2‐3
3 stránkovo
ou informaaci, kterou student zp
pracuje
v rám
mci samostu
udia a v závvěrečném tutoriálu
t
ji prezentuje v českém jazyce.
Hodnotí se jak zvládnutí zadaného odborného
o tématu, ttak i forma jeho
sdělení. Studijním
m zdrojem pro
p vypraco
ování semin
nární práce jje studijní opora
o
a
zadan
né vybrané kapitoly odborné literaatury.
 Součáástí závěreečného tuttoriálu je kontrolní test, ve kterém sttudenti
odpovvídají písem
mně na otáázky z prob
bírané látkyy. Jde o ovvěření pochopení
podsttaty probíraané látky beez nároků naa detaily.

9

 Po sp
plnění výšee uvedenýcch požadavvků v předeem známé limitující podobě
p
(sumaativní hod
dnocení, hodnotící
h
stupnice), splní stu
udent požadavky
na zápočet a ze získaných bodů gene
erována zkkouška v rozzsahu A – F‐ Pro
získán
ní zápočtu nutno
n
získatt nejméně 50
5 bodů.

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

Získané
é body

Procenttní vyjádřen
ní

Úkoly (písem
mné, ústníí), zadané
o
ve sttudijní opořře
z otázek

40
4

40 %

Seeminární prráce a její prrezentace

30
3

30 %

Ko
ontrolní závvěrečný testt

30
3

30 %

Ce
elkem

100
1

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

10

Shrnutí a závěr
Prrůvodce stu
udiem dílčíh
ho modulu Ekologické
é aspekty podnikání
p
p
pro kombino
ovanou
fo
ormu studiaa dává Vám
m, vážení studenti, pře
ehled jak o obsahu, tak i o formě
ě výuky
to
ohoto modu
ulu. Výuka je kombinaací samostu
udia a prezeenční výukyy, vedené blokově
b
(4
4 bloky) fo
ormou kon
nzultací. Základem
Z
pro úspěššné absolutorium modulu
m
jee samostudium rovno
oměrně časově rozlo
ožené v prrůběhu seemestru. Hlavním
H
sttudijním zdrrojem je prro Vás stud
dijní opora modulu, ob
bsahující i o
otázky k zam
myšlení
a jednoduchéé úlohy, ježž jsou testeem porozum
mění probraané a zadan
né látky. Tu
utoriály
a bloková prezenční výu
uka nemá charakter
c
přednášek,
p
ale konzulttací, směřo
ovaných
naa úplné pocchopení látkky modulu. Kromě opo
ory modulu Vám bude podána ke
e studiu
i látka z vybraných kapittol odbornýých publikací. Cílem tééto metodyy výuky je umět
u
se
orrientovat v odborných textech,, jež Vám
m budou neoddělitelným průvvodcem
a potřebou ve
v Vaší pro
ofesionální praxi. Pro potřeby úspěšného
ú
splnění stu
udijních
po
ožadavků modulu
m
budou tyto texxty omezeny pouze naa minimální, avšak nezzbytnou
m
míru.
Váážení studenti,
látka modulu
u Ekologickké aspekty podnikání je velmi zaajímavá a V
Vaši vyučujíící jsou
zkkušení pedaagogové, kteří prošli dllouholetou praxí a mo
ohou Vám p
předávat ne
ejen své
zn
nalosti teorretické, alee i praktickké. A navícc i formou
u, která po
osluchače zaujme.
z
To
o přispěje bezesporu
b
k podpoře Vašeho zájjmu o mod
dul a stane se i motivvací jak
ab
bsorbovat probíranou
p
látku optim
málním způsobem.
Přřeji Vám chu
uť a vytrvalost ve studiiu.
prof.. Ing. Vítězslav Zamarskký, CSc.
garant modulu
m
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