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Anotace modulu:
Úspěšní obchodní lídři mají vize a plány do budoucnosti a hluboce si uvědomují
význam místních a globálních trhů, na kterých působí. Chápou silné a slabé stránky,
jejich podnikání a produktové řady, konkurenceschopnost a vznikající trendy ve svém
podnikatelském sektoru. Díky strategickému nadhledu tito vůdci předvídají změny v
podmínkách globálního trhu, uznávají potenciální příležitosti k inovacím, určují
strategické iniciativy na podporu firmy a úspěšně předvídají překážky vstupu na
domácí a mezinárodní úrovni. Vzdělávací modul nabízí ucelený pohled na
problematiku mezinárodního obchodu, včetně ekonomických a strategických aspektů,
které jsou pro úspěch podnikání v globálním prostředí klíčové. Tento modul je zaměřen
na analýzu prostředí mezinárodního obchodu, vhodné používané nástroje a částečně
i specifika mezinárodního marketingu. Studenti tak získají znalosti potřebné k
porozumění

makroekonomickým

(mezinárodní

obchod)

a

mikroekonomickým

(mezinárodní podnikání) otázkám v globálním prostředí, tvorbě vhodných strategií pro
rozšiřování potenciálu do nadnárodního měřítka, pochopení odlišností tvorby
lokálních, národních a mezinárodních strategií a jejich praktického použití. Na
ekonomickou část pak logicky navazuje alespoň základní úvod z oblasti
mezinárodního marketingu, který dotváří ucelený přehled, vysvětlující globální pojetí
pro specifickou oblast mezinárodního obchodu.

Cíl modulu:
Tento vzdělávací modul nabízí ucelený pohled na jednotlivé aspekty mezinárodního
obchodu, včetně ekonomických a strategických aspektů s ním spojených. Studenti
získají znalosti potřebné k porozumění makroekonomickým (mezinárodní obchod)
a mikroekonomickým (mezinárodní podnikání) otázkám v mezinárodním prostředí.
Seminář provede studenta problematikou strategického managementu, ekonomickými
specifiky a mezinárodním marketingem a ukáže tak efektivně cestu k dalším
možnostem samostudia v této rozsáhlé problematice.
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