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Studium mezinárodního managementu je zaměřeno na operace mezinárodních firem v
hostitelských zemích. Týká se především manažerských problémů souvisejících s tím, jak
lépe řídit tok lidí, zboží a peněz s ohledem na konečný cíl v situacích, které zahrnují
překračování hranic mezi státy. Působení faktorů prostředí je pro zahraniční firmy mnohem
intenzivnější, než pro firmy domácí. Manažeři, kteří jsou zapojeni do mezinárodního
obchodu se střetávají s mnoha faktory, jejichž působení je, z jejich hlediska, odlišné od
působení na firmy, které jsou orientování pouze na podnikání ve vlastní zemi. Rozdíl od
obecného managementu lze spatřit v důrazu na mezinárodní prostředí manažerských
aktivit a to jak v podnikatelském, tak i nepodnikatelském sektoru. Nároky na manažery
působící v nadnárodních korporacích jsou velmi vysoké. Podléhají mnoha vlivům a jejich
špičkový výkon nesmí být negativně ovlivněn působícími tlaky. Nadnárodní firmy obvykle řídí
ti nejlepší manažeři. V opačném případě by dlouhodobě neuspěly v tvrdém konkurenčním
boji. Klíčové kompetence jsou nezbytné pro úspěšné řízení mezinárodní firmy. Manažer
musí vědět „co dělat“ a „jak to dělat“. Aby uspěl, musí mít také technické znalosti, operační
neboli praktické dovednosti.

Cíl modulu:

Ve vzdělávacím modulu zaměřeném na mezinárodní management se studenti naučí, jak
správně postupovat při řízení mezinárodní společnosti, jak efektně řídit zaměstnance a
zároveň s nimi dobře spolupracovat, nebo například jak vytvářet správná a včasná
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rozhodnutí. Cílem je seznámit studenty s odlišnostmi manažerské pozice v organizaci, která
je zaměřena „pouze“ na domácí trh a organizací mezinárodní a interkulturní, která se
pohybuje v rámci neomezených možností globalizovaného světa a trhu, který přináší tolik
příležitostí a rizik.
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