Finanční investování
Anotace
Modul Finanční investování navazuje na ostatní ekonomické disciplíny daného studijního oboru. Rozšiřuje znalosti studentů a
umožňuje orientovat se na finančním trhu, rozlišovat individuální a kolektivní investování. Dále umožňuje i analyzovat základní
kritéria finančních rozhodnutí z hlediska času, rizika nebo výnosnosti. Současně se studenti seznamují s finančními institucemi,
poskytujícími finanční služby a s podmínkami poskytnutí těchto služeb. Připravují se k přijímání rozhodnutí, která mohou
přinášet případná rizika v oblasti vlastních i podnikových finančních investic.
K dosažení vzdělávacích cílů se využívá fiktivních situací s individuálním i týmovým řešením. Tato specializace umožňuje získat,
v ucelenější podobě, přehled v oblasti peněžní ekonomie, kapitálových trhů a finančních produktů. Dává absolventům základy
pro uplatnění v komerčním bankovnictví, investičních společnostech, ale i v dalších institucích finančního trhu.
Vzdělávací cíle
Výuka má prohloubit kompetence studenta při finančním řízení a připravit ho na profesní dráhu, kde bude především schopen:
▪ orientovat se v právních normách,
▪ analyzovat konkrétní situaci na finančním trhu,
▪ orientovat se ve finančních produktech a službách,
▪ řešit konkrétní finanční situace a posuzovat je z hlediska času, rizika a výnosnosti,
▪ vyhledávat aktuální informace pomocí internetu a rychle reagovat na jejich vývoj,
▪ rozlišovat spekulativní obchody od skutečného finančního rozhodování.
Obsah modulu
1. Historie cenných papírů
2. Cenné papíry podle českého práva a podle akciového práva
3. Směnky a šeky
4. Dluhopisy
5. Cenné papíry na zboží a jiné cenné papíry
6. Podnikání na kapitálovém trhu
7. Burza cenných papírů
8. Komoditní burza
9. Bankovnictví
10. Činnost ČNB a obchodních bank
11. Vkladová a úvěrová činnost
12. Pojišťovací vztahy
13. Náplň činnosti pojišťoven
14. Risk management
15. Pojišťovací produkty
16. Ekonomika pojišťovacího vztahu
Hodnocení
Zimní období: zápočet
Letní období: klasifikovaný zápočet
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