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CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU
Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s podnikovým managementem, s procesy,
které v podnicích probíhají a jimiž se naplňuje základní obecný cíl jejich činnosti. Po absolvování
budete ovládat problematiku nezbytnou pro přijímání finančních rozhodnutí operativního i
strategického charakteru, v návaznosti na ostatní činnosti. V průběhu studia bude objasňována
problematika financování podniku, finančního řízení a zároveň plánovacího procesu, řízení majetkové
a kapitálové struktury, včetně pracovního kapitálu ve vazbě na efektivnost a udržení stálé likvidity,
dále bude objasněna problematika řízení a plánování nákladů, investičních rozhodování a hodnocení
investičních projektů, včetně rizik s tím spojených.
Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy,
případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto
konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované
případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo
mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd.,
bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.
Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší
firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT








Zdroje financování podniku
Řízení majetkové a kapitálové struktury
Řízení likvidity
Podnikatelský a finanční plán, včetně kalkulace nákladů
Investiční záměr
Finanční analýza
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe,
týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz
níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat
alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 %
a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.

MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Komparace výhodnosti leasingu/úvěru
2. Řízení pohledávek, zásob a cash flow
3. Rozpočty/kalkulace výrobků i služeb
4. Zakladatelský rozpočet

5. Plánování a hodnocení investičních projektů
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