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Programy CŽV 

Efektuace: podnikatelské a kreativní myšlení  
Lidské zdroje v digitální společnosti 

English for Corporate World 
Obchodování na mezinárodních trzích  
Marketing a marketingová komunikace 4.0 pro MSP 

Interkulturní firemní komunikace  
Řízení podnikových financí a finančních rizik  
Moderní metody řízení výroby, logistiky, výzkumu a vývoje 

Řízení projektů, projektový management  

 



Základní dokumenty programu CŽV 

sylabus programu 
studijní text 
metodika pro práci v programu 



Sylabus  

Abstrakt 
 
Základní 
charakteristika 
programu CŽV, 
obsahové 
vymezení a 
přínos pro 
účastníka 
programu, 
event. další 
aspekty, které 
chcete 
vyzdvihnout. 
 



Sylabus  

Cíle programu 
 
3 až 5 
očekávaných, 
zamýšlených, 
měřitelných a 
ověřitelných 
výsledků 
programu CŽV. 
Nutno vycházet 
ze vzdělávacích 
potřeb cílové 
skupiny.  



Sylabus  

Motto 
programu 
 
Vlastní či 
převzatý 
citát s cílem 
zaujmout 
potenciální 
účastníky. 
 



Sylabus  

Struktura 
programu 
 
Rámcové 
vymezení 
obsahu 
programu v 10 
tématech. 
Vycházejte ze 
vzdělávacích 
potřeb cílové 
skupiny a cílů 
programu.  
 



Sylabus  

Metody výuky 
 
Volba metod musí 
vycházet ze 
stanovených cílů a 
struktury 
programu. 
Vzhledem k cílové 
skupině a 
současným 
trendům se 
předpokládá 
využití zejména 
interaktivních 
metod. 



Sylabus  

Časová 
dotace 
 
14 hodin 
přímé výuky a 
adekvátní 
rozsah studia 
materiálů a 
tvorby 
projektu.  



Sylabus  

Požadavky na 
absolvování 
 
Ověření dosažených 
výsledků programu 
CŽV. Vzhledem 
k cílové skupině a 
současným trendům 
se předpokládá 
zpracování (event. 
obhajoba) 
konkrétního, 
praktického, 
profesně 
orientovaného 
projektu.  



Sylabus  

Zdroje ke 
studiu 
 
V souladu se 
současnými 
technologickými 
možnostmi 
uvádějte nejen 
textové zdroje, 
ale také video a 
audio materiály. 









Úvod 
 
Rozsah cca 1 strana.  

Uveďte: 

• aktuálnost a význam tématu z pohledu praxe a CŽV, 

• strukturu textu, 

• přínos absolvování programu CŽV pro účastníka 

• event. další dle potřeby. 

 

 



Kapitola 
Cíle kapitoly: Klíčové koncepty:  

• Cca 3 až 5 cílů. 
 

• Cca 5 až 10 pojmů a konceptů. 
• Jedná se o širší pojetí než klíčová slova. 
 

Text kapitoly: 

• Rozsah kapitoly cca 8 až 10 stran. 
• V textu důkladně odkazujte na použité zdroje. Používejte výhradně formu jméno-datum 

(harvardský styl). 
• Nutno zařadit požadované součásti textu (případové studie apod.). 
 

Otázky k zamyšlení:  Shrnutí: 

• 3 až 5 otázek.  
• Otázky slouží k lepšímu porozumění textu a 

k rozvoji kritického myšlení. Otázky by měly 
zdůrazňovat vazbu tématu k reálnému světu.  

 

• Cca 5 odrážek. 
• Rozsah cca půl strany. 
 



Součásti textu 

• dotazník 
• případová studie 
• cvičení 
• etika v praxi 
• konzultantská výzva 
• poznatky z aktuálního výzkumu 

 



Dotazník 

• Dotazníky/testy zaměřené na zkoumání postojů, názorů, reagování v 
určitých situacích apod.  

 
 



Případová studie 

• Případovou studii lze vytvořit zcela novou na základě vlastních dat a 
informací, na základě článků v médiích a odborných časopisech či 
převzít z jiných studijních materiálů. Vždy je nutné respektovat 
autorská práva a odkazovat na všechny použité prameny.  

• Případové studie poskytují čtenářům příležitost aplikovat koncepty v 
jednotlivých kapitolách na vybrané firmy a hledat pomocí těchto 
konceptů řešení na konkrétní a praktické případy. 

• Ke každé případové studii je vhodné zařadit otázky. 
 



Cvičení 

• Cvičení představují aktivity pro studenty.  
• Může se jednat např. o výpočty, nastudování dalších materiálů, 

prozkoumání různých webových stránek, ale také aktivity realizované 
v externím prostředí (např. rozhovor s manažerem).  

• Dle charakteru cvičení mohou být na konci zařazeny otázky. 
 



Etika v praxi 

• Příklady, jak řešit etická dilemata.  
• Rozvíjí úvahy a diskuze o profesních aktivitách s ohledem na 

etické aspekty rozhodování. 
• Řeší, jak by se posluchači zachovali, pokud by byli 

konfrontování se stejným rozhodovacím problémem. 
 



Konzultantská výzva 

• Každá kapitola obsahuje alespoň jednu úkolu zachycující 
příklady, který manažeři a podnikatelé čelí. 

• Tento typ úkolu staví posluchače do role konzultanta, který má 
manažerovi či podnikateli poradit.  



Poznatky z aktuálního výzkumu 

• Aktuální výsledku výzkumu a jejich dopady do praxe.  
• Statistiky a studie, které účastníky CŽV seznámí se současnými 

koncepty v manažerské a podnikatelské praxi z pohledu 
výzkumu. 



Povinná součást 
programu 

Povinná součást 
kapitoly 

Min. počet Rozsah 

Dotazník Ne Ne --- max. 1 strana (více 
opravdu pouze ve 
výjimečných případech) 

Případová studie ano (bez EfCW) ano 10 max. 2 strany, min. ½ 
strany 

Cvičení ano  ano 10 cca 1 strana 

Etika v praxi 
 

ano (bez EfCW) ne 3 max. 1 strana 
 

Konzultantská výzva ano (bez EfCW) ano 10 max. 1 strana 
 

Poznatky z aktuálního výzkumu ano (bez EfCW) ne 3 max. 1 strana 
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