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Ú
Úvodní
slovo garaanta
Váážení studenti,
do
ostává se Vám
V
do ru
ukou útlá publikace,
p
která
k
vám má pomocci bez prob
blémů
prroplout stud
diem modu
ulu Oborováá specializacce 1. Tento
o modul je vvyučován ažž nyní
vee třetím ročníku, je teedy zřejmé,, že zkušen
nosti se studiem již máte a máte
e také
m
možnost
navvazovat na vědomostti a dovedn
nosti nabytté v předcchozích ročnících
sttudia. Toto je
j v modulu
u Oborová specializace
s
e 1 nezbytnéé. Pokud jstte ještě dokkonale
neezvládli modul Správcee, je více neež pravděpo
odobné, že nebudete m
moci s úspě
ěchem
ab
bsolvovat ani
a tento modul.
m
Pro zvládnutí
z
taak náročnéh
ho modulu,, jakým Oborová
sp
pecializace 1 bezesporu je, jsou základní znalosti
z
z předchozích
p
h ročníků prostě
p
neezbytností.
Nicméně dosst už “strašení”. Po ab
bsolvování modulu
m
Obo
orová speciializace 1 budete
m konečněě završeno vaše bakalářské vzdělání v oblasti financí a tato oblaast již
mít
prro vás nebu
ude neznám
mou a neprozkoumanou
u veličinou.
Seeznámíte see s možnosstmi a zálud
dnostmi fin
nančních trhů, budete umět definovat
vššechny cenné papíry a budete taaké vědět kde a jak s nimi obch
hodovat. Budete
scchopni poso
oudit finančční zdraví po
odniku. Nau
učíte se zhodnotit a posoudit jedn
notlivé
investice, do
otknete se i vztahů mezinárodní
m
ch financí. Naučíte see řídit náklady a
kaalkulovat ceenu. Získátee vědomosti potřebné
é ke contro
ollingovému
u řízení pod
dniku.
Taaktéž pláno
ování financcí vám po absolvován
a
í modulu nebude
n
cizí. To vše zaavršíte
zd
dokonalením
m podvojnéého účtován
ní.
Na závěr vám přeji mnoho úspěchů při stu
udiu a to jak
j při práci s pedaggogem
vee výuce, takk při zpracovvávání jednotlivých čásstí seminárn
ní práce.
garant
g
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1 Název modulu
1.
m
Oborováá specializace 1
2 Číselné označení:
2.
o
nevyplňovat

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
5. semesttr
modul specializačníh
ho zaměřen
ní

Typ mod
dulu

povinný
mezioborrový
Rozsah výuky
v
(v hodinách)

kombinovvaná formaa

Forma ukončení

zkouška

4 Studijní zátěž
4.

30 kon
nzultací

7,5 kreditů
ů

Charakteristika stu
udijní zátěže
e
K
Kombinova
ané studium
m

Ohodnoceení kredity

Oborový pro
ojekt – část podnikové finance

1,5

Oborový pro
ojekt – část finanční trh
hy

1,5

Oborový pro
ojekt – část manažerskké finance

1,5

Účast na kon
nzultacích

1

Píísemná zkouška

2
Celkem

4

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tituly

Zařřazení

Kontakt

Ko
olková

Andrea,, Ing.
Ph.D.

garant

andrea.kolkova@vssp.cz PS, KS
K

Váálková

Dagmarr, doc.
Ing. CScc.

vyučující

Po
olách

Jiří, prof. Ing.
CSc.

vyučující

Po
opesko

Boris,
doc.
Ing. Ph.D.

Vo
ozňáková

Iveta,
doc.
Ing., Ph..D.

Filipczyková

Hana, Doc.
Dr. Ing.

Be
eňová

Kamila, Ing.

Dvvorská

Kamila,
Ph.D.

Hronová

Pavlína,, Ing.

Krrčová

Soňa, In
ng.

Nešporková

Renáta, Ing.
Ph.D., MBA
M

Ing.

Form
ma
výuky
v

PS, KS
K

PS, KS
K

vyu
učující

PS, KS
K

vyu
učující

PS, KS
K

vyu
učující

PS, KS
K

vyu
učující

PS, KS
K

vyu
učující

PS, KS
K

vyu
učující

vyu
učující
učující
vyu

PS, jen část
Manaažerské
financce
PS, KS
K
PS, KS Jen
část
Podn
nikové
finan
nce

5

Opravilová

Hana, In
ng.

vyu
učující
PS, KS Jen
část
Podn
nikové
finan
nce

6 Jména vyučujících
6.
Přříjmení

Jméno, tituly
t
Zařaazení

Kontakt

Form
ma
výukyy

Ko
olková

Andrea, Ing.
Ph.D.

garaant

andrea.kollkova@vsp.cz

PS, KS

Novotný

Jan, doc.. Ing.
CSc.

vyuččující

Vo
ozňáková

Iveta, doc.
Ing., Ph.D
D.

Filipczyková

Hana, Doc.
Dr. Ing.

Be
eňová

Kamila, Ing.
I

Dvvorská

Kamila, Ing.
Ph.D.

Krrčová

Soňa, Ingg.

Nešporková

Renáta, Ing.
Ph.D., MBA
M

Opravilová

Hana, Ingg.

PS, KSS

vyuččující

PS, KSS

vyuččující

PS, KSS

vyuččující

PS, KSS

vyuččující

PS, KSS

vyuččující
vyuččující

vyuččující

PS, KSS
PS, KS
K Jen
část
Podnikové
finance
PS, KS
K Jen
část
Podnikové
finance
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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
ní informaace o stu
udijních
v jednotlivých modulech. Sttudent získká základn
materiálech.
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.
ní výuka – prezenčníí výuka vyybraných téémat modu
ulu (problematika
• Prezenčn
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 vzttahuje ke kaapitolám, ktteré nejsou
u ve studijníí opoře
určeny k samostudiu.

7.. Definováání rozsahu a obsahu kombinova
k
né výuky
Uččivo je rozd
děleno do 28 samostatných tématt (kapitol), které
k
jsou ro
ozděleny do
o třech
neezávislých částí
č
a to Finanční trhyy, Podnikové finance a Manažerskké finance. Modul
úzzce navazuje na modull Správce vyyučovaný v druhém roččníku a rozššiřuje a detailizuje
záákladní pozn
natky získan
né v oblasti finančního řízení podn
nikatelských
h subjektů.
 Modul se zaměěřuje na zíískání znalo
ostí a dovedností ve všech obllastech
podniikového finaančního rozzhodování.
 Studeenti budou provedenii jak detaily a probléémy účtování v konkrrétních
právn
ních formácch podnikán
ní, tak získkají přehled o nástrojíích a možn
nostech
podniikání na kap
pitálových trzích, osvojjí si základy bankovnicttví.
 Studeentům budee umožněno
o nahlédno
out do praktických pro
oblémů finančního
řízeníí, zejména se naučí ap
plikovat me
etody finanční analýzyy v praxi, naaučí se
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použíívané meto
ody ocenění podniku, budou jim osvětleny jednotlivé formy
financcování pod
dniku a seznámí se s moderními trendy v o
oblasti finančního
řízeníí.
 Studeenti se naaučí používvat modelyy řízení nákladů, naaučí se prracovat
s mod
derními tecchnikami kaalkulací. V neposlední
n
ř
řadě
je modul také zaaměřen
na po
ochopení vztahů
v
a ro
ozdílů finančního, nákladového a manaže
erského
účetn
nictví. Stud
dentům bu
udou objassněny pojm
my controllling a naučí se
základ
dům contro
ollingového řízení podn
niku.

Číslo a název
n
modu
ulu
č.

Prrezenční Pozznámka
výýuka

Tém
ma

1. •

Finančn
ní trhy

ano

2. •

Podniko
ové finance

ano

3. •

Manažeerské financee

ano

8.. Časový harmonogra
h
am výuky v kombinovaané formě studia
s
Vee svém stud
diu jste si zvvolili výuku buď
b v týden
nních konzulltacích, neb
bo měsíčních
h.
V následujícícch řádcích můžete
m
viděět, jak budou konzultacce rozprostřřeny během
seemestru
• 5 konzulttací
(6+6+6+6+6 hodin)
h
měsíčn
ní konzultacce
(4+4+4+4+4++4+4+2 hodiiny) týdenn
ní konzultacce
• 8 konzulttací

Varianta IV

Časový haarmonoggram pětti konzulttací
Po
ořadí
ko
onzultace

Náplň kon
nzultace

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty
Výuka části Finančníí trhy

1

Prezenční výuka
Výuka části Podniko
ové finance

2

Prezenční výuka
Kontrola oborového
o projektu z části Finanční trhy
Kontrolní tutoriál
t

3

Výuka části Podniko
ové finance
Prezenční výuka

8

Výuka části Manažerské financee
4

Prezenční výuka
Závěrečnýý tutoriál

5

Kontrola oborového
o projektu z části Podn
nikové finan
nce
a Manaže
erské financce
Výuka části Manažerské financee

Prezenční výuka

Varianta VII

Časový haarmonoggram osm
mi konzultací
Po
ořadí
ko
onzultace

Náplň kon
nzultace

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty
Výuka části Finančníí trhy

1

Prezenční výuka
Výuka části Finančníí trhy

2

Prezenční výuka
Kontrola oborového
o projektu z části Finanční trhy
Kontrolní tutoriál
t

3

Výuka části Podniko
ové finance
Prezenční výuka
Výuka části Podniko
ové finance

4

Prezenční výuka

5

Prezenční výuka

Výuka části Podniko
ové finance
Výuka části Manažerské financee
6

Prezenční výuka

7

Prezenční výuka

Výuka části Manažerské financee

Závěrečnýý tutoriál
8

Kontrola oborového
o projektu z části Podn
nikové finan
nce
a Manaže
erské financce
Výuka části Manažerské financee

Prezenční výuka

9.. Vyučovaccí metody
 řízenéé samostudium
 konzu
ultace
 případ
dové studiee a výpočty příkladů
 skupinové cvičen
ní problemaatiky

9

10
0. Požadavkky na ukonččení modulu
 oborový projektt z dílčích čáástí modulu
 účast na konzultaacích
mné ověřeníí získaných znalostí
 písem

11
1. Metody a struktura hodnoceníí
 oboro
ový projektt rozčleněná do tří díílčích celků
ů dle dílčích
h částí modulu –
v každ
dé ze tří částí
č
modullu student bude mít zadánu dílčí část sem
minární
prácee. Všechny části
č
pak do
ohromady tvvoří kompleexní celek.
 účast na konzultaacích
 písem
mné ověřeníí získaných znalostí

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

Získané
é body

Procenttní vyjádřen
ní

Oborový projjekt část Fin
nanční trhy 15

15%

Oborový pro
ojekt část Podnikové 15
nance
fin

15%

Oborový pro
ojekt část Manažerské
M
15
fin
nance

15%

Úččast na konzultacích

10

10%

získaných 45

45%

Píísemné
zn
nalostí
Ce
elkem

ověření

100

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
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Shrnutí a závěr
Prrůvodce stu
udiem je do
okument, který
k
vás prrovedl organizací výukky tohoto modulu.
m
Prrávě jste see dozvěděli, že modu
ul navazuje na modul Správce a znalosti z tohoto
m
modulu
jsou k úspěšném
mu absolvovvání Oborovvé specializace 1 nezbyytné.
Teento modull završuje vaaše bakalářřské vzdělán
ní v oblasti financí
f
a po
o jeho absolvování
váám již pojem
m finance neebude nezn
námý.
Přřeji vám mn
noho úspěcchů ve stud
diu a to jak v prezenčn
ní výuce ved
dené lektorrem tak
přři samostud
diu.

garant
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