
4.9.32. Základy managementu a marketingu II 

Volitelný předmět ZÁKLADY MANAGEMENTU A MARKETINGU je koncipován jako 

dvouletý pro 3. a 4. ročník s 2 hodinami týdně. 

Ekonomické problémy provázejí člověka v každodenním životě a každý má přibližnou 

představu i o managementu a marketingu. V tomto volitelném předmětu bychom na gymnáziu 

do těchto oborů chtěli proniknout tak, aby se dosáhlo prvního kroku - určité odbornosti. Jde o 

obory, které na jedné straně vycházejí z empirických poznatků a na druhé by měly poskytovat 

užitečné postupy pro praxi. Právě zde by po vysokoškolských studiích měly nalézt své 

uplatnění. 

Výchovné strategie: 

Případové studie, spolupráce s Europe Direct (přednášková činnost odborníků), exkurze, 

využití e-learningové aplikace Junior Achievement, řešení motivačních úloh internetovou 

formou. 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Mediální produkty a jejich význam 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Globalizační a rozvojové procesy 

 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Základní problémy sociokulturních rozdílů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 účinně spolupracuje ve skupině 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 dohodne se o práci, jejím průběhu a výsledcích 

 pochopí druhého a pomůže mu 

 spoluvytváří pohodovou a přátelskou atmosféru 

 dodržuje stanovená pravidla a zásady bezpečnosti práce 

 osvojí si umění sebeúcty a úcty k ostatním 

 zvládá práci ve skupině 

 akceptuje a respektuje zvláštnosti jiných kultur 

 odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích a své jednání 

podle toho koriguje 

 přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě a toleranci 



Kompetence komunikativní  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 

a kultivovaně 

Kompetence k podnikavosti 

 efektivně promýšlí vlastní práci i práci druhých 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost a vyhodnocuje informace o vzdělávacích a 

pracovních příležitostech 

 usiluje o dosažení stanovených cílů a průběžně hodnotí dosažené výsledky 

 chápe práci jako proces, kontinuální a dlouhodobou záležitost 

 při samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon a jeho dokončení 

Kompetence občanská 

 chápe environmentální problémy a základní ekologické souvislosti 

 uvědomuje si přínos fyzikálního poznávání pro rozvoj moderních technologií a 

ochranu životního prostředí 

 rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval přírodu a životní prostředí ani kulturu 

 posuzuje události veřejného života a respektuje různorodost hodnot a názorů 

Kompetence k řešení problémů 

 řeší modelové situace z reálného života 

 aplikuje jednou vyřešený problém na jiné téma 

Kompetence k učení 

 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení 

 je schopen posoudit věrohodnost informačního zdroje 

 používá odborné terminologie a symboliky 

 kriticky hodnotí informace a tvořivě je zpracovává 

3. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ  

MARKETING 

Výstupy učivo 

žák identifikuje roli marketingu pro úspěch 

zboží na trhu 

charakterizuje příčiny a podstatu tržního 

selhání 

Tržní vztahy, hospodářská politika, vývoj 

marketingu, průzkum trhu, spotřebitel a 

zákazník, výrobek a cena, propagace a 

distribuce 



postihne vzájemný vztah ekonomické teorie 

a hospodářské politiky 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Uživatelé 

Účinky mediální produkce a vliv médií 

komentář 

Výukové situace a vzdělávací strategie: referát, diskuze, skupinová práce, exkurze 

přesahy do: 

D (3. ročník): Soudobé dějiny (od roku 1945) - české země, OSVZ (3. ročník): Člověk jako 

jedinec, OSVZ (3. ročník): Člověk ve společnosti, (3. ročník): Úvod do politologie 

přesahy z: 

(3. ročník): Úvod do politologie 

4. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - SEMINÁŘE) 

MANAGEMENT 

Výstupy učivo 

žák charakterizuje hlavní dovednosti 

manažera 

vyjádří se ke kvalitě určitých manažerských 

rozhodnutí 

zhodnotí možnosti managementu v tržním 

hospodářství 

Management a manažerské dovednosti, 

manažerská rozhodnutí, základní funkce 

managementu, výrobní a operační 

management, management pracovních sil 

komentář 

Výukové situace a vzdělávací strategie: referát, diskuze, skupinová práce, exkurze 

přesahy do: 

OSVZ (4. ročník): Etika, ČaSP (4. ročník): Sebepoznání, ČaSP (4. ročník): Komunikace 

mezi lidmi, ČaSP (4. ročník): Životní úspěch, akční plánování, (4. ročník): Ekonomické 

problémy trhu, (4. ročník): Stát a ekonomika, (4. ročník): Peníze a bankovní soustava, (4. 

ročník): Aplikovaná psychologie, (4. ročník): Sociologie, (4. ročník): Politologie 

přesahy z: 

ČaSP (4. ročník): Životní úspěch, akční plánování, ČaSP (4. ročník): Vstup na trh práce 

 


