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Ú
Úvodní
slovo garaanta
Váážené studen
ntky, vážení studenti,

studium modulu Obchodního podnikkání má za cíl
c prohloubit Vaše znallosti a dovednosti
v oblasti
o
pod
dnikatelských
h aktivit ob
bchodních podniků. K studiu mod
dulu Obcho
odního
po
odnikání bylyy vytvořeny dva základn
ní studijní materiály, a to
o průvodce studiem a syylabus
modulu.
Přředkládaný průvodce
p
stu
udiem modu
ulu Obchodn
ního podnikáání Vám má sloužit před
devším
jako hlavní zdroj informaccí o způsobu
u studia mod
dulu. V průvo
odci studia n
naleznete zejména
informace týkkající se struktury mod
dulu, metod studia, meetod hodnoccení a požaadavků
po
otřebných k úspěšnému ukončení stu
udia daného modulu.
Prrůvodce stud
diem také podává inform
mace o obsaahu jednotlivých přednáášek a cvičení, jak
jso
ou hodnoceny dílčí výstupy v rámci dílčí části modulu
m
a čeh
ho se týká ccelkové hodn
nocení
v tomto
t
modu
ulu.
Daalší informace o modullu Obchodníího podnikáání naleznete v Sylabu m
modulu Obcchodní
po
odnikání. Syllabus modullu podává podrobné infformace o teematickém o
obsahu mod
dulu, o
čaasových dotaacích pro výu
uku jednotlivých témat a povinné a doporučené liiteratuře.
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1 Název modulu
1.
m
Obchodní podnikán
ní
2 Číselné označení:
2.
o
nevyplňovat

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
5. semesttr
1‐semestrální

Typ mod
dulu

povinný
oborový
Rozsah výuky
v
(v hodinách)

kombinovvaná formaa

Forma ukončení

souhrnnáá zkouška

4 Studijní zátěž
4.

30 kon
nzultací

7,5 kreditů
ů

Charakteristika stu
udijní zátěže
e
K
Kombinova
ané studium
m

Ohodnoceení kredity

A
Absolvován
ní konzultaccí k modulu
u

2,0

P
Příprava
naa konzultacii s hodnoce
enou aktivittou

2,0

P
Příprava
naa průběžný kontrolní te
est

1,5

V
Vypracován
ní jednoducché práce a její prezen
ntace

1,0

P
Příprava
naa zkoušku

1,0
Celkem 7,5
7
4

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tituly
t

Zařazení

Ko
ontakt

Forma výuky
v

Zaapletalová

Šárka, In
ng., Ph.D.

garant

PS, KS

Švvajdová

Lenka, In
ng., Ph.D.

vyučující

PS, KS

Viilamová

Šárka, Doc.,
D
Ing.,
Ph.D.

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
informacce o princip
pech kombinovaného studia,
s
způssobu práce s Průvodci studia
a společn
nými pravid
dly při práci s oporami.
ní tutoriál – koná se zpravidla uprostřed
u
s
semestru
(vviz harmon
nogram
• Kontroln
výuky), 1‐2
1 hodiny konzultací
k
s tutorem modulu,
m
zdů
ůraznění vyb
braných pro
oblémů
a vysvěttlení dotazů
ů posluchaččů, možnosst individuáálních přípaadně skupin
nových
konzultaací s tutoreem, vyhodn
nocení úko
olů zadaných v rámcci opory modulu
m
k samosttatnému vyypracování, případně dílčí kontrolaa semestrállních prací, zadání
úkolů naa závěrečný tutoriál.
• Závěrečn
ný tutoriál – před začátkem
z
zkouškového
o období v rámci po
oslední
konzultaace (před začátkem zkouškové
ého obdob
bí) 1‐2 ho
odiny konzzultace
s tutorem
m,
vyho
odnocení
studijních
h
úkolů
uloženýých
stud
dentům
na předccházejících tutoriálech,, možnost individuální
i
ích konzultaací, kontrollní test
ověření znalostí
z
přeed zkouškou
u atd.
• Prezenčn
ní výuka – prezenčníí výuka vyybraných téémat modu
ulu (problematika
například
d není obsaahem oporyy nebo je nutné látku vysvětlit, prezentovat apod.)
v rozsahu rozvrhu kombinovaaného studia (30 výukových hodin). První výuka
probíhá ve formě konzultace dle rozvrh
hu (případn
ně po ukon
nčení kontrrolního
tutoriálu
u). Výuku veedou během
m semestru dle konkréétního rozvrrhu garant a tutoři
modulu. Praktická výuka
v
se vzztahuje ke kapitolám
k
(1, 2, 3, 4, 5
5, 7, 8, 12, 13, 16,
17, 18, 19,
1 20, 23, 24)
2

5

7.. Definováání rozsahu a obsahu kombinova
k
né výuky
Uččivo je rozd
děleno do 24
4 samostatn
ných témat (kapitol).
 První téma se zabývá podstaatou a speccifikem podn
nikání obch
hodního pod
dniku.
 Druhéé téma se zabývá prů
ůběhem, výýznamem a metodami situační analýzy
a
obcho
odního podniku.
 Třetí téma
t
se zab
bývá tvorbo
ou strategie pro obchod
dní podnik.
 Čtvrtéé téma navazuje na třetí témaa a zabývá se probleematikou lo
oajality
zákazníků obcho
odu a péči o zákazníky v obchodu.
 V rám
mci pátého tématu see studenti seznámí s problematikou merch
handise
manaagementu. To
T znamenáá, že se bud
dou zabývatt tvorbou prroduktového mixu
pro obchodní po
odnik.
 Šesté téma čásstečně navaazuje na té
éma páté a zabývá se postave
ením a
význaamem služeb v obchodním podnikku.
 Sedm
mé téma se zabývá lokaalizací obch
hodního pod
dniku pomo
ocí metod územní
ú
analýzy.
 V rám
mci osmého
o tématu se studen
nti seznám
mí s možno
ostmi uspo
ořádání
obcho
odního podniku a meto
odami vytvááření nákup
pní atmosféry.
 Devátté téma úzzce navazujje na témaa osmé a zabývá
z
se m
merchandisingem,
prezeentací, v obcchodním po
odniku.
 Desátté téma je zaměřeno
z
na tvorbu ce
en v obchod
dním podnikku.
 Jeden
nácté téma se zabývá problematik
p
kou komunikace obcho
odního podn
niku.
 Dvanáácté téma je zaměřen
no na budo
ování a udržování kon
nkurenční výhody
v
obcho
odního podniku.
 Třináccté téma je zaměřen
no na význam a způssoby integrrace a kooperace
obcho
odních podn
niků.
 Čtrnácté a patnáácté téma se
s zabývají teorií
t
mezin
národní obcchodu, význ
namem
mezin
národního obchodu,
o
v
výhodami
a riziky mezzinárodního
o obchodu a také
mezin
národními ekonomický
e
ými vztahy.
 Témaata 16 – 19 jsou zaměřena na jed
dnotlivé mo
ožnosti reallizace obchodních
aktivit na mezináárodních trzzích.
mci témat 20 – 24 se studen
nti seznám
mí s realizaccí mezinárrodních
 V rám
obcho
odních aktivvit.
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Číslo a název
n
modu
ulu
č
č.

Tém
ma

Prezzenční Poznámka
výuka

1.

Management obcho
odního podniku

A
ANO

2.

Situační analýza obcchodního podniku

A
ANO

3.

Tvorba strategie
s
obcchodního po
odniku

A
ANO

4.

Budován
ní konkurenčční výhody obchodního
o
podniku

A
ANO

5.

Merchan
ndise Managgement

A
ANO

6.

Služby v obchodu

7.

Lokalizacce obchodu.. Metody úze
emní analýzyy

A
ANO

8.

Uspořád
dání obchodu
u

A
ANO

9.

Merchan
ndising

NE

samo
ostudium

10
0.

Cenová strategie
s
a politika
p
obch
hodního podniku

NE

samo
ostudium

11
1.

Komunikkační strateggie a politikaa obchodního podniku

NE

samo
ostudium

12
2.

Budován
ní loajality záákazníka v obchodu

A
ANO

13
3.

Integrace a kooperace obchodníích podniků

A
ANO

14
4.

Teorie mezinárodníh
m
ho obchodu

NE

samo
ostudium

15
5.

Mezinárrodní ekonom
mické vztahyy

NE

samo
ostudium

16
6.

Obchodn
ní metody

A
ANO

17
7.

Metody kapitálově nenáročné
n

A
ANO

18
8.

Metody kapitálově náročné
n

A
ANO

19
9.

Vázané obchody
o

A
ANO

20
0.

Realizace mezinárod
dních obchod
dních operaccí

A
ANO

21
1.

Podporaa mezinárodn
ních obchod
dních operací

NE

samo
ostudium

22
2.

Smluvní zajištění me
ezinárodních
h obchodních
h operací

NE

samo
ostudium

23
3.

Financovvání mezinárrodních obch
hodních ope
erací

NE

samo
ostudium

A
ANO

7

24
4.

Mezinárrodní obchod
dní vyjednávvání

A
ANO

8.. Časový harmonogra
h
am výuky v kombinovaané formě studia
s
Čaasový harmonogram výýuky modulu Obchodn
ní podnikáníí závisí na konkrétním
ro
ozsahu prezenční části výuky u mo
odulu a na zvolené
z
form
mě konzultaací (měsíčníí,
týýdenní).
• 5 konzultací (6+6+6+6+6 hodin)
h
měsíčn
ní konzultacce
• 8 konzultací (4+4+4+4+4++4+4+2 hodiiny) týdenn
ní konzultacce

Časový haarmonoggram pětti konzulttací
Po
ořadí
ko
onzultace

Náplň kon
nzultace

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty
Kapitoly 1, 2, 3, 4

1

Prezenční výuka
Kapitoly 5, 7, 8

2

Prezenční výuka
Kontrolní tutoriál
t

3

Kontrola znalostí ze samostudiaa kapitol 6, 9, 10, 11.
Průběžnýý kontrolní test
t z problematiky kap
pitol 1, 2, 3,, 4,
5, 6, 7, 8,, 9, 10, 11. Zadání
Z
úkolů na závěre
ečný tutoriáál.
Kapitoly 12, 13.

Prezenční výuka
Kapitoly 16, 17, 18, 19, 20.
4

Prezenční výuka
Závěrečnýý tutoriál

5

Kontrola zadaných úkolů,
ú
znalo
ostí ze samo
ostudia kapitol
14, 15, 21, 22. Od
devzdání a prezentace semestráální
práce.
Kapitoly 23, 24

Prezenční výuka

8

Časový haarmonoggram osm
mi konzultací
Po
ořadí
ko
onzultace

Náplň kon
nzultace

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty
Kapitoly 1, 2.

1

Prezenční výuka

2

Prezenční výuka

Kapitoly 3, 4, 5.

t
Kontrolní tutoriál
3

Kontrola znalostí ze samostudiaa kapitol 6, 9, 10, 11.
t z problematiky kap
pitol 1, 2, 3,, 4,
Průběžnýý kontrolní test
5, 6, 9, 10
0, 11. Zadán
ní úkolů na závěrečný tutoriál.
t
Kapitoly 7,8.

Prezenční výuka
Kapitoly 12, 13.
4

Prezenční výuka
Kapitoly 16, 17.

5

Prezenční výuka
Kapitoly 18, 19.

6

Prezenční výuka
Kapitoly 20, 23.

7

Prezenční výuka
Závěrečnýý tutoriál

Kontrola znalostí zee samostudia kapitol 14,
1 15, 21, 22.
Odevzdání a prezentace semesstrální práce
e.

8
Kapitoly 24.
Prezenční výuka

9.. Vyučovaccí metody
 Vybraaná témata modulu bu
udou předm
mětem prezenční výukyy. Větší pozzornost
bude na konzultaacích věnovvána teoretiicky náročnějším témaatům
 Aktivn
ním přístup
pem studen
ntů na kon
nzultacích budou
b
proccvičována témata
t
modu
ulu takovým
m způsobem
m, aby stude
enti praktickky rozvíjeli ssvé dovedno
osti.
 Případ
dové studiee
 Řešen
ní příkladů
 Řízené samostud
dium
 V rám
mci konzultaací bude pro
obíhat disku
use k probíraným témaatům.

9

10
0. Požadavkky na ukonččení modulu
 Účastt na konzulttacích je povvinná v rozssahu minimálně 80%.
 Modu
ul Obchodníí podnikání je ukončen
n zkouškou, která má ústní formu.

11
1. Metody a struktura hodnoceníí
 Kontrrolní průběžný test zn
nalostí – písemný tesst, ve kteréém bude student
s
odpovvídat jak na
n uzavřenéé otázky (ss výběrem odpovědí), tak na otevřené
otázkky. Student musí splnit průběžnýý test alespoň na 60%
%, to zname
ená, že
musí z testu získaat minimáln
ně 12 bodů..
 Prezeentace semeestrálního projektu
p
– zpracovanáá prezentacce na téma Návrh
strateegie pro fikttivní obcho
odní firmu. Semestrální projekt m
musí studentt (tým)
odevzzdat nejpozzději týden před posle
ední konzulltací. Studeent musí zísskat ze
semestrálního prrojektu min
nimálně 60%
%, tj. 12 bod
dů.
 Aktiviita na konzzultacích – student musí v průběěhu semestru přistupo
ovat ke
studiu
u aktivně a plnit úkoly zadané na konzultacích a formou samostudia se na
konzu
ultace pravvidelně přřipravovat. Student musí získkat z aktiviity na
konzu
ultacích min
nimálně 60%
%, tj. 6 bodů
ů.
 Dílčí podmínkou
u úspěšného absolvovvání modulu
u je 80% ú
účast studenta na
cvičen
ních. Neúčaast na cvičeních z důvo
odu nemoci lze do požaadované výšše 80%
nahraadit po dom
mluvě s vyuččujícím jinou
u formou.
Modul Obchodní podnikání je uko
M
ončen zkoušškou, která má ústní fformu. Ze zkoušky
m
musí
studen
nt získat aleespoň 30 bodů.
b
Poku
ud student nedosáhne 30 bodů
ů, musí
zkkoušku opakkovat. Zkouška se mů
ůže vykonávvat v řádném
m termínu a dvou opraavných
teermínech.

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

Získané
é body

Procenttní vyjádřen
ní

Ko
ontrolní prů
ůběžný test znalostí

20

20

Prrezentace semestrálníh
ho
prrojektu

20

20

Akktivita naa konzulltacích – 10
prrůběžné pln
nění úkolů, prezentace
p

10

Ússtní zkouškaa

50

50

Ce
elkem

100

100

10

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

Shrnutí a závěr
Prrůvodce stu
udiem modu
ulu Obchodní podnikán
ní a Sylabuss modulu Ob
bchodní podnikání
ussnadňují lépe pochopit systém studia
s
mod
dulu. Proto doporučujji před sam
motným
sttudiem pozzorně si prrostudovat tyto dva materiály. Naleznete v nich info
ormace
týýkající se témat modulu, metod
d hodnocení a požad
davky na ú
úspěšné ukkončení
m
modulu.
Nejdříve se seznamte se Sylabeem modulu
u Obchodní podnikán
ní, kde naleznete
po
odrobný rozzpis témat, klíčová slova ke každé
ému tématu a povinno
ou a doporu
učenou
litteraturu ke studiu.
Dáále si prosttudujte prů
ůvodce stud
diem, kde naleznete informace týkající se metod
ho
odnocení a konkrétní požadavky
p
n úspěšné ukončení modulu.
na
m
Neopomíjejtee při studiu
u modulu Obchodní
O
podnikání
p
čerpat inforrmace z povvinné a
do
oporučené literaturyy. Literatura je významným zdrojem informací a je
neepostradateelnou průvo
odkyní studeenta na vyssoké škole.

garant

11

