8. Mezinárodní vyjednávání a komunikace
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Anotace modulu:
Mezinárodní vyjednávání a komunikace patří k jedné z nejdůležitějších manažerských
dovedností řadících se do oblasti mezinárodních vztahů. Vyjednávání mezi subjekty je
jedna z hlavních forem jejich fungování. Je definované jako proces, který má předem
dané fáze a dynamiku. Neméně důležitá je role hodnotového systému a povahy lidí
jednotlivých kultur, podle nichž se volí optimální způsob vyjednávání a dalších různých
postupů. Studenti si ozkouší přímá jednání, jak dvoustranná, mnohostranná nebo
jednání za účasti třetí strany a zprostředkování obchodu. V současné praxi je
vyjednávání a komunikace chápána jako jedna ze stěžejních metod řešení konfliktů a
především jejich předcházení.
Cíl modulu:
Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem a osobnostmi mezinárodního jednání
a vyjednávání, objasnit úspěšné vyjednávací styly a vysvětlit mechanismy vyjednávání
v EU ve vztahu k veřejné správě. Dále se zaměříme na systém mezinárodních vztahů
a všechny jeho složky, mezi něž patří národní státy, mezinárodní vládní a nevládní
organizace a v současné době i multinacionální korporace, dále i soukromé subjekty.
Všechny zmíněné subjekty výrazně ovlivňují mezinárodní vztahy a prostředí, v němž
podnikají jednotlivé firmy. Mezinárodní systém představuje prostředí, která má vlastní
pravidla,

která

se

v

posledních

letech

modifikují

probíhajícími

procesy

internacionalizace, globalizace, regionalismus a integrace, a to nejen na evropském
kontinentu.
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