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Ú
Úvodní
slovo garaanta
Váážené studeentky, Vážení studenti,,
do
o Vašich rukkou se dostává modern
ně a účelově koncipovaaný modul, který je součástí
sp
pecializace oboru Pod
dnikání a manageme
ent v životn
ním prostřeedí. Dílčí modul
m
Ekkonomické aspekty ochrany
o
živvotního prostředí je jednosemeestrální a bude
reealizován v 6.
6 semestru
u.
Po
o jeho abso
olutoriu získkáte základn
ní znalosti a porozumění v oblasti jak minimaalizace
rizzik, tak i v nacházení nových příležitostí pro
o optimalizzaci podnikaatelských aktivit,
vyyplývajících z legislatiivy v oblassti ochrany životníh
ho prostředí a z po
oznání
haarmonickéh
ho vztahu čllověka k živvotnímu pro
ostředí. Pochopení bazálních příro
odních
záákonitostí a jejich vyyužitím pro podnikatelské aktiivity si rozšíříte možžnosti
prraktického profesionál
p
ního uplatn
nění jak ve sféře
s
výrobyy, tak i ve službách.
Zn
nalost problematiky to
ohoto dílčího modulu, jehož obsah je prezen
ntován v sylabu a
vee studijní opoře
o
je na
n trhu prááce žádanáá a proto je
j pro Váss PERSPPEK
KTIVNÍ
IN
NVESTICÍ.
Vyyužijte tuto nabízenou šanci.
garant
g

1 Název modulu
1.
m
EKONOM
MICKÉ ASPEEKTY OCHRA
ANY ŽIVOTN
NÍHO PROSTTŘEDÍ
2 Číselné označení:
2.
o
nevyplňovat

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
6. 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 kon
nzultací, 4x4
4

Forma ukončení

zápočet, zkouška ge
enerovaná dle dosaže
ených
bodů

3

4 Studijní zátěž
4.

3,5 kreditů
ů

Charakteristika stu
udijní zátěže
e
K
Kombinova
ané studium
m

Ohodnoceení kredity

Úkoly z ko
onzultací k samostatné
s
ému zpraco
ování

0,5 kreditu

Kontrolní test k ověřření znalosttní látky

1,0 kreditů

Ročníkováá práce

2,0 kredity
Celkem

3,5 kreditů

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tittuly

Zařazení

Kaaloč

Miroslav
prof., Ing., CSc.

garaant

Zaamarský

Vítězslav
prof., Ing., CSc.

Kontakt

Form
ma
výukky

miroslav.kkaloc@vsb.czz

KS
vitezslav.zamarsky@vssp.cz

vyuččující

KS

6.. Organizaace výuky
Ko
ombinovanáá výuka přředmětu je založena na
n prezenčční a distan
nční formě výuky.
Prrincipiálně je
j však postavena na samostudiu
s
u. Předpokláádá se protto zájem stu
udenta
o látku modu
ulu. Studen
nt studuje samostatně
s
ě s využitím
m studijní opory a vybraných
kaapitol zadan
né literaturyy. Student má možnosst využít i osobní
o
konzultace po dohodě
d
s pedagogem
m či využítt konzultaccí prostřed
dnictvím emailu, které by mě
ěly být
orrientovány převážně na organiizační záležžitosti a osvětleni
o
kklíčových aspektů
prrobírané láátky. V prů
ůběhu výuky bude student po
ovinně účaastněn na třech
tu
utoriálech a na praktickké prezenčn
ní výuce v ráámci blokovvých konzulttací.
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•

•

•

•

Vstupní tutoriál – se koná v prvém týdnu
t
výukky před zaahájením blokové
b
prezenčn
ní výuky modulu.
m
Jeh
ho naplní, bude seznáámení stud
dentů s obssahem,
cílem a formou
f
studia. Studen
nt zde získá rovněž zákkladní informace o rozzsahu a
náplní studijních materiálů. Garant/vvyučující podá studeentům pod
drobné
informacce o principech kombinovaného
o studia, způsobu
z
prráce s Průvodcem
studia modulu,
m
stud
dijní opoře, modulu a s vybraným
mi kapitolam
mi zadané sttudijné
odbornéé literaturry. Studen
nti budou
u seznámeni s návvazností modulu
m
na předccházející již absolvovaná dílčí modul speciaalizace a see způsobem
m jeho
využití pro
p účely ročníkové práce.
p
Stude
enti budou rovněž seeznámeni s dílčími
úkoly, vyyplývajícími ze studijn
ní opory modulu i se způsoby h
hodnocení aktivity
a
studentaa v průběhu
u výuky.
Kontroln
ní tutoriál – je zakom
mponován do harmon
nogramu výuky a vzh
hledem
k obsaho
ové orientaaci látky, prrobírané v modulu, prroběhne po
o výuce sed
dmého
tématu látky mod
dulu, tzn. zhruba v polovině
p
výýukového procesu modulu.
m
Jeho náp
plní bude ko
onzultace s tutorem/gaarantem modulu, zdůrraznění vyb
braných
problémů a vysvětllení dotazů
ů studentů, možnost in
ndividuálnícch či skupin
nových
konzultaací s tutorem
m, vyhodno
ocení dílčích
h úkolů zadaných v rám
mci opory modulu
m
k samosttatnému vyypracování, již jsou hodnoceny krredity a zad
dání nových
h úkolů
na závěrečný tutoriál.
ný tutoriál – proběhne v závěreččné části po
oslední blokkové konzultace a
Závěrečn
jeho ob
bsahem bud
de vyhodn
nocování sttudijních úkolů, uložeených stud
dentům
na předcchozích tuto
oriálech, ko
ontrolní tesst z probran
né látky mo
odulu pro splnění
s
studijnícch požadavvků a preezentace ročníkové
r
práce, to znamená všech
povinnosstí, jež jsou nutné pro splnění
s
požadavků pro
o získání záp
počtu.
Prezenčn
ní výuka vyybraných téémat modullu proběhnee v blocích a je dána studijní
s
dotací 16
6 hodin za semestr, omezenou o průběh tříí tutoriálů, z nich každýý bude
představvovat časový rozsah 1 hodinyy. Výuka jednotlivých
h témat modulu
m
proběhn
ne formou konzultací,
k
tzn. studen
nti jsou s láttkou seznámení předcchozích
studiem.. Výuku vede v průběhu sem
mestru gaarant a vvyučující modulu
m
dle konkkrétního rozzvrhu. Bloko
ová prezenčční výuka vzhledem k předchozí studijní
s
orientaci a zátěži studentů je orientována
o
a na pochop
pení principu a filosofie
e všech
dulu.
témat (kkapitol), zařaazených do výuky mod

7.. Definováání rozsahu a obsahu kombinova
k
né výuky
Modul je volitelný, koreesponduje s předcháze
M
ejícím modu
ulem speciaalizace (Ekologické
asspekty podnikání), je bezprostřeedním doplňkem ekon
nomických disciplín a v řadě
přřípadů s nim
mi těsně so
ouvisí. V ko
onkrétních podobách vysvětluje teorii a ap
plikační
prraxi v oblassti ochrany ŽP. Student po jeho absolvování nabývá základní zn
nalosti,
ktteré lze posléze rozšířitt v průběhu praktické činnosti
č
po jeho
j
absolu
utoriu.
Modul upozo
M
orňuje na mnohdy
m
nep
právem opo
omíjené eko
onomické ssouvislosti a limity
z oboru
o
ŽP při rozvíjení podnikatelských aktivit a po
oskytuje i praktické návody
n
z oblasti
o
výb
běru a eko
onomického
o hodnocení ekotech
hnických prrostředků. Modul
5

ro
ovněž zvýraazňuje legiislativní rámec aktivit právě z pohledu o
ochrany živvotního
prrostředí. Uččivo modulu
u je rozděleno do 9 sam
mostatných,, na sebe naavazujících kapitol
(témat):
1] Úvod do
o modulu. Vymezení základn
ních pojmů. Energeetická zajišštěnost
[1
společnosti.
[2
2] Ekonomiccké nástrojje v péči o životní prostředí.
p
F
Financován
í péče o životní
prostředíí. Téma máá za úkol osvětlit
o
pro
oblematiku řízení péče o ŽP, seznámit
s pojmy tvorba
t
a ochrana
o
ŽP,, se správn
ními orgányy a občanskými iniciativami,
působícím
mi v oblasti ochrany ŽP, s nástroji k řízení pééče o ŽP a se zdroji, je
ež jsou
k dispozicci pro financcování ochrrany ŽP.
[3
3] Environm
mentální a ostatní investice, ekonomické
e
é a ekolo
ogické hodnocení
environm
mentálních opatření. Téma č. 3 seznaamuje s výýznamem pojmu
environm
mentální op
patření, se zařízeními a technologiemi, aplikovanými v této
zájmové oblasti, s investicemi a odpiso
ovou praxí a s vlivem
m ekotechn
nických
prostředkků na hosp
podaření, na
n sestavu rozpočtu a plánování eko‐prosttředků.
Součástí tématu jee i hodnoccení účinku
u ekotechnických opaatření, definování
položek ekonomické
e
ého a ekolo
ogického ho
odnocení, osvětlení
o
technik BAT a BREF
(Best Avaailable Technique; BAT Reference Documentss).
[4
4] Postupy při výběru ekotechnicckých prostřředků, ekon
nomika, hodnocení dů
ůsledků
použití ekotechnický
e
ých prostřeedků. Stude
ent zde naalezne inforrmace, týkaající se
obecných
h podmíneek optimáálního výběru techn
niky, odpo
ovědí na otázky
co znameená rozhod
dovací analýza a kritická diskuse a seznám
mí se s kriitériem
a časovým
m průběhem výběru a hodnocen
ní ekotechn
nických pro
ostředků. Pochopí
rovněž prrůběh a prin
ncip výběro
ového řízeníí.
[5
5] Ekologickká a ekonom
mická rizikaa jako součáást podnikaatelských akktivit, ekono
omické
hodnocen
ní. Téma pojednává o systematizaci ekologgických a ekkonomickýcch rizik
a jejich důsledcích
d
pro podnikatelské aktivity,
a
osvvětlí ekono
omickou sttabilitu
podniku a vlivy na jeho imagge a poučí o hodnoceení obou ttypů rizik a jejich
mickou stabiilitou podniku.
souvislosti s ekonom
[6
6] Metody hodnocení
h
š
škod
na živo
otním prosttředí. Témaa je orientovváno na objjasnění
kategorií a metod hodnoceníí škod na životním prostředí.
p
B
Budou objaasněny
nákladové a ostatní používané metody.
m
[7
7] Monetárn
ní a nemon
netární hod
dnocení ško
od na živottním prostřředí. Látka tohoto
tématu podává
p
přehled o mon
netárním, sociálním,
s
e
ekologickém
m a ekonom
mickém
hodnocen
ní škod, o nemonetárním hodn
nocení škod
d, objasní p
pojem ekologická
újma. So
oučástí tém
matu je přeehled a po
ochopení metod
m
TUKP
P, dle D. Fullera,
F
bodovacíích metod a porozumění určováníí hodnot kvaalitativních multiplikátorů.
[8
8] Hodnocení kvality životního prrostředí, environmentáální audit a formy pro
ovádění
této evaluace. Studeent pochop
pí parametrry hodnocení kvality ŽŽP, dikci a aplikaci
a
zákonů č.
č 100/2001
1 Sb. a č. 76/2002
7
Sb
b., týkající se
s posuzování vlivu na ŽP a
o integrované preveenci, významnou souččástí témattu je pocho
opení cíle, druhů,
6

hlediska, metod a fází environm
mentálního auditu.
a
[9
9] Ekonomikka odstraňování škod
d. Student pochopí význam
v
po
ojmů brown
nfields,
blackfield
ds a greenfiields a jejicch charakteristické prvky, seznám
mí se se souvislostí
druhů akktivit a stu
upně zneho
odnocení krajiny
k
a s technickou
u a ekonom
mickou
náročnosstí nápravn
ných operrací. Seznáámí se rovněž
r
s cííli, strateggickými
koncepceemi, právní úpravou náápravných opatření
o
a s postupovýými kroky jaak daný
problém řešit.

Číslo a název
n
modu
ulu
č.

Téma

Pre
ezenční
výu
uka

1.

Úvod do problematiky. Vymezeníí základních pojmů.
s
Energetickáá zajištěnost společnosti.

2.

Po
oznámka

NE

ssamostudium,, možné
konzultace
e na
kontrolním tu
utoriálu

Ekonomické nástroje v péči
p o životní prostředí.
p

ANO

studium opory a
k
vybraných kapitol
zadané studijní
literaturry

3.

Environmentální a osstatní investtice, ekonom
mické a
nvironmentáln
ních opatření..
ekologické hodnocení en

ANO

ssamostudium opory a
k
vybraných kapitol
zadané studijní
literaturry

4.

Postupy při výběru ekoteechnických prrostředků, eko
onomika,
užití ekotechnických prostře
edků.
hodnocení důsledků pou

ANO

ssamostudium opory a
k
vybraných kapitol
zadané studijní
literaturry

5.

Ekologická a
ekonomická
rizika jako
h
podnikatelsských aktivit, ekonomické hodnocení.

ANO

ssamostudium opory a
k
vybraných kapitol
zadané studijní
literaturry

6.

Metody ho
odnocení škod na životním prostředí.
p

NE

ssamostudium opory a
k
vybraných kapitol
zadané studijní
literaturry

7.

Monetární a nemonetáární hodnoceení škod na životním
prostředí.

NE

ssamostudium opory a
k
vybraných kapitol
zadané studijní
literaturry

8.

Hodnocení kvality živo
otního prostřředí, environmentální
my prováděníí.
audit a form

ANO

ssamostudium opory a
k
vybraných kapitol
zadané studijní
literaturry

součást

7

9.

Ekonomika odstraňování škod.

ANO

ssamostudium opory a
vybraných kapitol
k
zadané studijní
literaturry

8.. Časový harmonogra
h
am výuky v kombinovaané formě studia
s
Vzzhledem k charakteru
c
a rozsahu výuky mod
dulu, která navazuje n
na předcho
ozí dílčí
m
modul,
ale je pro stud
denty nová vyžaduje proto delšíí a souvisleejší styk stu
udenta
s pedagogem
m během výýuky, budee časový haarmonogram
m výuky so
oustředěn do
d čtyř
onzultací.
blokových ko
•
•

4 konzulttace
4 konzulttace

(4+4+4+4 hod
diny)
(2+2+2+3 hod
diny)

měsíčn
ní konzultacce
týdenn
ní konzultacce

Časový haarmonoggram čtyřř konzulttací
Po
ořadí
ko
onzultace
1

2

3

4

Náplň kon
nzultace

P
Pokyny
ped
dagoga
Z
Zaměření,
úkoly
ú
a různé pokyny pro studentyy

Vstupní tu
utoriál
– 1 hodinaa

SSeznámení studentů s obsahem, cílem a fo
ormou stud
dia,
s využíváním
m opory a zadané od
dborné literratury; zadání
ú
úkolů
a ročn
níkové práce.
F
Formou
kon
nzultace pro
obrána látkaa kapitol č. 1,2 a 3.

Prezenční výuka
– blokové studium
– 3 hodinyy
Prezenční výuka
F
Formou
kon
nzultace bu
ude probrán
na látka kapitol č. 4 a 5,
– 4 hodinyy
k
konzultace
k ročníkovéé práci
Prezenční výuka
– blokové studium
– 3 hodinyy
Kontrolní tutoriál
– 1. hodina
Prezenční výuka
– blokové studium
– 2 hodinyy
Závěrečnýý tutoriál
‐ 2 hodiny

F
Formou
kon
nzultace bud
de probránaa látka kapitol č. 6 a 7.

Kontrola úkolů zadanýcch na vstupním tutoriáálu; konzultaace
K
k ročníkové práci.
K
Konzultace
budou orien
ntovány k tématům č. 8 a 9.

Kontrolní jednoduchýý test; p
K
prezentace a evaluaace
r
ročníkové
práce; celkovvé hodnoceení plnění zaadaných úkolů
a udělení záápočtu.

8

9.. Vyučovaccí metody
 Studiu
um modulu
u je založeeno na sam
mostudiu jaako báze vvýuky modulu. Student
využívvá studijní opory, a vyybraných kapitol
k
odbo
orné literattury, která je významn
ná
nejen
n pro pocho
opení podro
obnějších in
nformací pro
obrané látkky, ale pro formu
f
těchtto
sdělení a návyk pracovat
p
s odbornými
o
texty.
t
 Vzhledem rozsah
hu látky mo
odulu, jejího
o charakterru a skutečn
nosti, že pro
o studenty je
látka zcela nová a dosud se s ní nesetkkali, je do vyyučovacích metod zařaazena i výukka
prezeenční, ve které vyučujíící seznámí studenty s principy prrobírané látky a objassní
jim paartie a prob
blematiku, která nebyyla formou samostudia
s
a pochopena. Je zřejm
mé,
že beez relevantn
ního samosttudia jedno
otlivých tém
mat modulu nesplní konzultace svvůj
smysll.
 Součáástí vyučovvacích mettod je i kontrola
k
jeednoduchýcch úkolů, stanovenýcch
ve stu
udijní opořee a vyučujícíím zadané. Jde o nezbyytnost kontroly průběžžného studiaa.
 Kontrrolní test jee obsahově i co do rozsahu látkyy jednoduch
hý a je ved
den záměrem
přesvvědčit se, žee student zvládl tematiccký celou láátku modulu
u.
 Ročnííková prácee prokazuje zvládnutí láátky modulu na konkrétním příkladě. Hodno
otí
se nejjen obsah, ale
a i forma prezentace.

10
0. Požadavkky na ukonččení modulu
Pro úspěšnéé ukončení modulu mu
P
usí student splnit:
 Úkolyy, zadané zee studijní op
pory, prokazzující pocho
opení dílčí p
partie látky,
 kontrrolní jednod
duchý text realizovaný v závěrečnéém tutoriálu
u, prokazujíící pochopeení
stěžejjních znalosstí z celé láttky modulu,
 zpracování a prrezentace ročníkové práce dle pokynů vyyučujícího má
m prokázat
zvládn
nutí teoretické části prrobírané láttky na konkrrétním případovém zpracování.

11
1. Metody a struktura hodnoceníí
V průběhu
u studia to
ohoto dílčího modullu bude student
s
ho
odnocen v následujícícch
a
aktivitách:
 v průb
běhu vstup
pního tutoriiálu budou studentům
m zadány ko
onkrétní úkkoly vytyčen
né
ve stu
udijní opořee. Úkoly se týkají
t
vybraaných tématt probírané látky. Ke sp
plnění těchtto
drobn
ných úkolů postačuje
p
studijní opora.
 Studeentům bude v průběh
hu vstupního tutoriállu individuálně zadán
na ročníkovvá
prácee, její forma, rozsah, ko
onkrétní tém
ma, způsob vypracován
ní a prezenttace. Student
pro jeejí zpracovvání využijee z hlediska studijních zdrojů stu
udijní oporu
u a zadano
ou
odbornou literaaturu. Prezentace a zpracování
z
ročníkové práce bud
de v českém
jazycee.
 V průběhu závěrečného tu
utoriálu prroběhne ottestování zzískaných znalostí látkky
modu
ulu formou jednoduché
j
ého písemného testu.
Po
o splnění výýše uvedenýých a hodnocených akktivit v předem známé hodnotící stupnici
s
bud
de
vyygenerována zkouška v klasifikačn
ní škále A – F. Pro získkání zápočtu nutno zísskat nejmén
ně
50
0 bodů.
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Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a

Získané
é body

Procenttní vyjádřen
ní

Úkoly zadan
né z otázeek studijní
pory
op

25
2

25 %

Ko
ontrolní písemný test

35
3

35 %

Ro
očníková prráce

40
4

40 %

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)
%
(660 - 69 bodůů)
D = 60 - 69%
E = 50 - 59%
%
(50 – 59 bodůů)
F = 49 - 0 %
(449 bodů a méně)
m

Shrnutí a závěr
Váážení studenti,
prrůvodce stu
udiem dílčíh
ho modulu Ekonomické aspekty ochrany životního prrostředí
Váám dává přřehled jak o obsahu, taak i o formě
ě výuky toh
hoto modullu. Samotnáá výuka
jee zde koncip
pována jako
o kombinacee samostud
dia, které přřevažuje, s prezenční výukou,
v
orrganizovano
ou blokovvě a prob
bíhající formou kon
nzultací. Znovu zdůrazňuji,
žee základem pro úspěšn
né absoluto
orium modu
ulu je samo
ostudium ro
ovnoměrně časové
ro
ozložené. Hlavním
H
sttudijním zd
drojem je opora modulu, obsahující i otázky
k zamyšlení k řešení a jeednoduché úkoly, jež jsou testem
m porozuměění probrané látky.
Tu
utoriály a bloková prrezenční výýuka nemáá charakterr přednášek, ale kon
nzultací,
naa kterých lzze objasnitt ne zcela pochopeno
ou látku zee samostud
dia. Kromě opory
m
modulu
Vám
m bude zadána v požžadovaném
m rozsahu i látka z o
odborné literatury
reeflektující požadovaný
p
ý a současně minim
malizovaný objem vee vztahu k náplni
a významu modulu.
m
Váážení studenti,
látka modulu Ekonom
mické aspekkty ochrany životního
o prostředí je nejen
n velmi
zaajímavá, alee – jak bylo řešeno v úvvodu – pro Vaši praxi prospěšná.
p
Pedagogovvé, kteří
Váás budou modulem
m
prrovázet, jso
ou zkušení odborníci,
o
j
jejichž
živottní profesní dráha
jim
m umožnilaa získat zku
ušenosti i dovednosti
d
jak
j z provo
ozní praxe, tak i pedaggogické
činnosti. Rádi Vám je přeedají v průb
běhu výuky modulu. Vyyužijte této šance.
Garant modulu
m
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