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Ú
Úvodní
slovo garaanta
Váážené studeentky, vážen
ní studenti,
prrávě máte možnost
m
čísst Průvodcee studiem k první dílčíí části mod
dulu Mezináárodní
po
odnikání, tedy
t
dokum
ment, kterýý pro Vás představu
uje velmi důležitý sttudijní
m
materiál.
Jakk už vyplýváá z názvu, tento mate
eriál Vás „p
provede“ o
obsahem modulu
M
Mezinárodní
podnikáníí. Naleznette zde všechny nezbyytné inform
mace týkající se
ob
bsahu modulu, tzn., jso
ou uvedenaa a popsánaa všechna témata, o ktterých bude
eme v
ráámci výuky hovořit a ktterá budem
me procvičovat. Je zde také defino
ována organ
nizace
výýuky, požad
davky na uko
ončení mod
dulu a to vče
etně metod
d a strukturyy hodnocen
ní.
Peečlivě si teento studijn
ní materiál prostudujte. Pokud budete po
ostrádat ně
ějakou
informaci, či Vám nebud
de něco jasn
né, zeptejte
e se příslušn
ného vyučujjícího.
Přřeji Vám mnoho úspěchů při náročném
m procesu studia a získání sp
pousty
prraktických dovedností
d
a důležitých
h znalostí.

1 Název modulu
1.
m
M
Mezinárodní
í podnikáníí
2 Číselné označení:
2.
o
B
BVS.3.1.1

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
5. semesttr

Typ mod
dulu

modul specializačníh
ho zaměřen
ní
povinně volitelný
v
mezioborrový/oboro
ový

Rozsah výuky
v
(v hodinách)

kombinovvaná formaa

16 kon
nzultací

Forma ukončení

1 zápočett, zkouška za
z celý mod
dul

3

4 Studijní zátěž
4.

3,5 kreditů
ů

4.. Celková studijní záttěž modulu

7,5 kreditů
ů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 1.
1 semestr

3,5 kreditů
ů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 2.
2 semestr

4,0 kreditů
ů

Charakteristika stu
udijní zátěže
e
K
Kombinova
ané studium
m

Ohodnoceení kredity

M
Mezinárodn
ní podnikán
ní (dílčí částt 1)
V
Vypracován
ní semestrállní práce + její
j prezentaace

2

T
Test

1,5
Celkem

3,5

4

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tituly
t

Zařazení

Ko
ontakt

Forma výuky
v

Viilamová

Šárka, doc. Ing.
Ph.D.

garant

PS, KS

Švvajdová

Lenka, In
ng. Ph.D.

vyučující

PS, KS

Sttoch

Milan, In
ng. Ph.D.

vyučující

PS, KS

Zaapletalová

Šárka, In
ng. Ph.D.

vyučující

PS, KS

Baaránková

Lucie, In
ng.

vyučující

PS, KS

6.. Organizaace výuky
Ko
ombinovanáá výuka přředmětu je založena na
n prezenčční a distan
nční formě výuky.
Sttudent studuje samo
ostatně s využitím studijní
s
op
pory s možžností konzzultace
prrostřednictvvím e‐mailu
u, případněě po domluvě s pedaagogem oso
obně, povin
nně se
úččastní na třeech tutoriállech a prakttické výuce v rámci blokových kon
nzultací:
• Vstupní tutoriál – koná
k
se v prvním
p
týdn
nu výuky přřed zahájen
ním blokové
é výuky
v jednotlivých mod
dulech. Jed
dná se o setkání stu
udentů s vedoucím prvního
p
ročníku, seznámení s obsahem
m studia, cílem a fo
ormou stud
dia. Student získá
základní informace o studijnícch materiále
ech. Poslucchačům je p
podána pod
drobná
pech kombinovaného studia,
s
způssobu práce s Průvodci studia
informacce o princip
a společn
nými pravid
dly při práci s oporami.
• Kontroln
ní tutoriál – koná se zpravidla uprostřed
u
s
semestru
(vviz harmon
nogram
výuky), v rozsahu 1 hodiny ko
onzultací s tutorem
t
mo
odulu, zdůrraznění vybraných
problémů a vysvětlení dotazzů posluchačů, možnost individ
duálních případně
skupinovvých konzultací s tutorem, vyhod
dnocení úko
olů zadaných v rámci opory
modulu k samostattnému vyp
pracování, případně dílčí
d
kontro
ola semesttrálních
prací, zadání úkolů na závěrečn
ný tutoriál.
• Závěrečn
ný tutoriál – před začátkem
z
zkouškového
o období v rámci po
oslední
konzultaace (před zaačátkem zko
ouškového období) v rozsahu 1 h
hodiny konzzultace
s tutorem
m, vyhodno
ocení studijn
ních úkolů uložených
u
s
studentům
n
na předcházejícím
tutoriálu
u, možnost individuálních konzultací, kontrollní test ověěření znalostí před
zkouškou
u atd.
• Prezenčn
ní výuka – prezenční výuka vybrraných témaat modulu se zaměřen
ním na
hlubší pochopení
p
p
problematik
ky v rozsah
hu rozvrhu kombinovaaného stud
dia (16
5

výukovýcch hodin). První výu
uka probíh
há ve form
mě konzulttace dle rozvrhu
r
(případn
ně po ukonččení kontrolního tutoriiálu). Výuku
u vedou běh
hem semesstru dle
konkrétn
ního rozvrhu
u garant a tutoři
t
modu
ulu. Praktickká výuka se vztahuje ke
e všem
kapitolám
m modulu.
7.. Definováání rozsahu a obsahu kombinova
k
né výuky
M
Modul
Mezin
národní pod
dnikání je ro
ozdělen do dvou
d
dílčích
h částí.
d části jee rozděleno do 5 samosstatných tém
mat (kapito
ol).
Učivo první dílčí
m
ho podnikání na evrop
pských
Taato dílčí čásst je zaměřeena na problematiku mezinárodníh
trzích.
nováno úvo
odu do prob
blematiky mezinárodní
m
ího podnikání,
 První téma je věn
é integrace a její vliv naa podnikáníí, vč.
bude zde vysvětllena podstaata evropské
důsledků které pro
p podniky přináší spo
olečná obchodní politikka EU.
 Druhéé téma je zaaměřeno naa zvyšování konkurenceeschopnostti firem v rámci EU
a problematiku ochrany
o
hosspodářské soutěže
s
na jednotném
j
vnitřním trhu EU
 Třetí téma
t
se zab
bývá vlivem
m a důsledkyy uplatňování společnýých politik EU na
podniikatele, prin
ncipem subssidiarity a kompetencí
k
v rámci EU
 Čtvrtéé téma se týýká společn
ného rozpoččetu EU, jeh
ho příjmové a výdajové
é
strukttury vč. tren
ndů vývoje fiskální poliitiky Evropsské unie, finanční ráme
ec na
období 2007‐201
13 a možností financovvání rozvojee podnikání z fondů EU
t
je věn
nováno základním příčinám a prob
blémům glo
obalizace a jejich
 Páté téma
vlivu na mezinárodní podnikkání, vč. pozzitivních a negativních
n
dopadů
globalizace na po
odnikatele a podnikáníí (internacio
onalizace států a firmy,,
oblémy, antroposociáln
ní problémyy)
interssociální problémy, ekossociální pro
Číslo a název
n
modu
ulu
č.

Tém
ma

1.

Prrezenční Pozznámka
výýuka
an
no

+ samo
ostudium
viz studijní
s
opora k
odulu
mo

an
no

+ samo
ostudium
viz studijní
s
opora k
odulu
mo

an
no

+ samo
ostudium
viz studijní
s
opora k
odulu
mo

Podnikán
ní na Jednotném vnitřním trhu EU

2.

3.

Rozvoj ko
onkurencescchopnosti firem v EU v kontextu
ochrany hospodářsk
h
ké soutěže

Politiky EU a jejich klasifikace z hlediska do
opadu na
podnikateele
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4.

Společný rozpočet EU, finanční rámec na období
o
2007
7‐
2013

5.

Globální problémy
p
p
podnikání
naa mezinárod
dních trzích
h

an
no

+ samo
ostudium
viz studijní
s
opora k
odulu
mo

an
no

+ samo
ostudium
viz studijní
s
opora k
odulu
mo

8.. Časový harmonogra
h
am výuky v kombinovaané formě studia
s
Modul Mezin
M
národní pod
dnikání je v rámci komb
binované fo
ormy studia dotován 16
6
ho
odinami kon
nzultací za semestr.
s
Blo
oková měsííční výuka jee realizován
na ve čtyřecch
ko
onzultacích za semestr. Bloková týýdenní výukka je realizo
ována v pěti konzultacícch za
seemestr.
• 4 konzultace (4++4+4+4 hod
diny)
měsíčn
ní konzultacce
• 5 konzultací (4+3+3+3+3 hodiny)
h
týdenn
ní konzultacce

Časový haarmonoggram čtyřř konzulttací
Po
ořadí
ko
onzultace
1

Náplň kon
nzultace

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

Prezenční výuka

Získání záákladních in
nformací o sstudijních materiálech.
m
.
Seznáme
ení studentů
ů se způsobem práce se Sylabem,
Průvodce
em studia a Studijní op
porou. Stude
entům jsou
předány základní infformace o o
obsahu mod
dulu
odní podnikkání a způso
obu hodnocení a
Mezináro
ukončeníí tohoto mo
odulu.
Úvod do problematiiky modulu.. Řešení příp
padových
studií. Zaadání seminárních praccí.
Konzultace s tutorem
m. Kontroln
ní test znalo
ostí.

Kontrolní tutoriál
t
2
Prezenční výuka

3

Prezenční výuka

Závěrečnýý tutoriál
4
Prezenční výuka

Výklad k dalším tématům problemaatiky modulu
Mezináro
odní podnikání. Řešení případových studiíí a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům.
Výklad k dalším tématům problemaatiky modulu
Mezináro
odní podnikání. Řešení případových studiíí a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům.
Vyhodno
ocení testu a seminárníích prací. Ko
onzultace s
tutorem (vysvětlení případných
h nejasnostíí).
Prezentace seminárních prací.
Řešení prraktických cvičení
c
a řízená diskuse
e k danému
tématu.
7

Časový haarmonoggram pětti konzulttací
Po
ořadí
ko
onzultace

Náplň kon
nzultace

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

1

Prezenční výuka

2

Prezenční výuka

Získání záákladních in
nformací o sstudijních materiálech.
m
.
Seznáme
ení studentů
ů se způsobem práce se Sylabem,
Průvodce
em studia a Studijní op
porou. Stude
entům jsou
předány základní infformace o o
obsahu mod
dulu
Mezináro
odní podnikkání a způso
obu hodnocení a
ukončeníí tohoto mo
odulu.
Úvod do problematiiky modulu.. Řešení příp
padových
studií. Zaadání seminárních praccí.
Výklad k dalším tém
matům probllematiky mo
odulu
Mezináro
odní podnikkání. Řešeníí případovýcch studií a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům.
Konzultace s tutorem
m. Kontroln
ní test znalo
ostí.

Kontrolní tutoriál
t
3
Prezenční výuka

4

Prezenční výuka

Závěrečnýý tutoriál
5
Prezenční výuka

Výklad k dalším tématům problemaatiky modulu
Mezináro
odní podnikání. Řešení případových studiíí a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům.
Výklad k dalším tématům problemaatiky modulu
Mezináro
odní podnikání. Řešení případových studiíí a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům.
Vyhodno
ocení testu a seminárníích prací. Ko
onzultace s
tutorem (vysvětlení případných
h nejasnostíí).
Prezentace seminárních prací.
Řešení praktických
cvičení a řřízená disku
p
use k danému
tématu.

9.. Vyučovaccí metody





Předn
nášky ‐ výklaad tématu se
s zapojením
m interaktivvních diskussních forem
m.
Řízené samostud
dium.
Řešen
ní případovýých studií.
Řízená diskuze s využitím zp
pracovaných
h seminárníích prací.

10
0. Požadavkky na ukonččení modulu






Vypraacování sem
minárních prrácí – dle zaadání jednottlivých dílčích částí
Prezeentace seminárních praací
Splněění zadaných
h úkolů a daalších aktivit
Písem
mné kontrolní testy
Zkoušška z modullu Mezináro
odní podnikkání

8

11
1. Metody a struktura hodnoceníí
Sttudent budee v rámci modulu hodn
nocen v následujících aktivitách:
a
 Přípraava a aktivn
ní účast na konzultacích
k
h – studentii musí v prů
ůběhu seme
estru
přistu
upovat ke sttudiu aktivn
ně a plnit úkkoly uveden
né ve studijn
ní opoře nebo
zadan
né na konzu
ultacích.
 Kontrrolní písemn
ný test znalo
ostí
 Zpraccování a preezentace sem
minární prááce
 Úspěššné absolvo
ování zkouškky
Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a
Mezinárodn
M
ní
č 1)
část

podnikkání

Získané
é body

Procenttní vyjádřen
ní

(dílčíí

V
Vypracován
ní semestrállní práce

10
1

10

P
Prezentace
semestráln
ní práce

10
1

10

T
Test

30
3

30

V
Vypracován
ní semestrállní práce

10
1

10

P
Prezentace
semestráln
ní práce

10
1

10

T
Test

30
3

30

Mezinárodn
M
ní
č 2)
část

Ce
elkem

marketting

(dílčíí

100

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)
E = 50 - 59%
%
(50 – 59 bodůů)
F = 49 - 0 %
(449 bodů a méně)
m
9

Shrnutí a závěr
Váážené studeentky, vážen
ní studenti,
cílem tohoto
o průvodce studiem je usnadnit Vám
V
orientaci v obsahu
u a struktuřře první
díílčí části mo
odulu Mezin
národní pod
dnikání. Pokkud jste si tento studijn
ní materiál pečlivě
prrostudovali,, měly by Vám
V
být jaasné základ
dní informace, které jsou nezbyttné pro
ússpěšné abso
olvování to
ohoto modu
ulu. Seznám
mili jste se s jednotlivýými tématyy, které
teento modul tvoří a kterré budou so
oučástí výukky. Zároveň máte přehled o tom, jak
j a za
co
o budete ho
odnoceni a jak
j je modu
ul ukončen.
Na závěr nezbývá než po
opřát Vám úspěšné
ú
absolvování to
ohoto modu
ulu.
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