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CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu Vám poskytne znalosti a vhled do problematiky finančního řízení podniků, s
níž se potýkají manažeři působící na globálních finančních trzích. Zahraniční operace a možnosti
mezinárodního financování s sebou nesou další příležitosti, rizika a složitosti, kterým musí finanční i
strategičtí manažeři rozumět. Cílem tohoto kurzu je analyzovat kritické faktory, rizika a rozhodnutí, která
se týkají krátkodobé i dlouhodobé finanční pozice firmy v mezinárodním prostředí, a diskutovat o
strategiích, jak se s těmito složitými problémy vypořádat.
Po absolvování tohoto předmětu budete schopni:
•
Porozumět historii a vývoji finančního kontextu mezinárodního obchodu, včetně vývoje
devizových trhů.
•
Získávat znalosti o expozicích a rizicích, kterým čelí firma podnikající ve více měnových
prostředích.
•
Znát způsob zajištění nebo zmírnění měnových rizik.
Orientovat se v možnostech financování mezinárodních operací a v tom, jak se
rozhoduje o zahraničních investicích.
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 LEKTORKOU KONZULTOVAT







Kapitola 1: Mezinárodní měnový systém
Kapitola 2: Devizové trhy (FX)
Kapitola 3: Expozice a řízení FX
Kapitola 4: Financování globální firmy
Kapitola 5: Mezinárodní investiční rozhodnutí
Kapitola 6: Řízení globálních finančních krizí a diplomová práce
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
Zadáním pro tento kurz je kompletní mezinárodní podnikatelský plán pro vstup do jiné země. Práce by
měla obsahovat shrnutí a mezinárodní obchodní plán a strategii vstupu na trh.
1. Obchodní cíle: Produkty nebo služby, které se mají prodávat, cílový prodej a rozpočet, časový plán
atd.
2. Průzkum trhu: Velikost trhu, analýza konkurence atd.
3. Vstupní režim: Partneři, distributoři, vlastní subjekt atd.
4. Financování a pojištění.
5. Dokument o strategii
6. Analýza politických, ekonomických a obchodních rizik.
7. Finanční prognózy.
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