
24

AULA, roč. 14, 02 / 2006

Z P R Á V Y

Spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni 
(ZČU) a Marquette University (MU) na kurzu byla 
zahájena v roce 1996.

Studenti ekonomie obou univerzit společně 
každým rokem absolvují speciální kurz, který se koná 
v letním semestru akademického roku. Kurz probíhá 
ve dvou fázích. První probíhá v Plzni na Západočeské 
univerzitě a druhá pak v Milwaukee na Marquette 
University. Kurz je určen studentům z vyšších ročníků 
ekonomických oborů, kteří mají dostatečné odborné 
znalosti a velmi dobrou znalost anglického jazyka.

Stěžejní částí kurzu je jeho praktická část. Studenti 
zpracovávají případové studie z praxe malých a střed-
ních podniků v kontextu srovnání situace v ČR a USA. 
Případové studie studenti zpracovávají ve smíšených 
týmech (1 český(á) student(ka) a 2 američtí studenti). 
Návrhy studií zpracovávají čeští studenti, nebo je 
zadávají spolupracující firmy. Studie jsou tematicky 
zaměřeny na konkrétní ekonomický jev a jeho aplikaci 
i řešení v praxi. Američtí studenti si z předložených 
studií vyberou ty, které jsou pro ně nejvíce zajímavé 
a vyhledají firmy, které se zabývají stejnou či obdobnou 
činností v USA. Se zpracováním případových studií 
souvisí nutná spolupráce s podniky a komunikace 
s jejich zástupci, vyhledávání potřebných informací, 
jejich zpracování a vyhodnocení, týmová spolupráce 
a profesionální prezentace dosažených výsledků.

V letošním roce zpracovávali studenti případo-
vé studie na tato témata: výroba a logistika, export 
a zákaznické služby, hlavní problémy v oblasti v HRM 
(Human Resource Management), nezaměstnanost (se 
zaměřením na problematické skupiny), marketing, 
investice a vývoj ve veřejné dopravě, podmínky 
dealerského prodeje, podpora regionální turistiky 
a investiční strategie státu. Čeští studenti zpracová-
vali studie ve spolupráci s agenturou CzechInvest, 

Krajským úřadem Plzeňského kraje, Hyundai Motor 
CZ, Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s., 
s Úřadem práce v Plzni, Škodou Transportation, Plzeň 
a Plzeňským Prazdrojem, a.s.

V první fázi kurzu studenti při zpracovávání pří-
padových studií spolupracují prostřednictvím elek-
tronických komunikačních technologií, poté následuje 
desetidenní pobyt studentů z MU na ZČU a reciproční 
pobyt studentů ZČU v Milwaukee. Během obou stu-
dijních pobytů je pro studenty připraven odborně-
kulturní program. Studenti absolvují odborné před-
nášky z oblasti ekonomie, připraveny jsou exkurze 
do významných podniků a návštěva zajímavých míst 
v okolí Plzně a Milwaukee. Studenti také navštěvují 
spolupracující firmy a konzultují s jejich zástupci práci 
na případových studiích.

Struktura kurzu umožňuje studentům poznat 
odlišné ekonomické i kulturní prostředí druhé země 
a v neposlední řadě i seznámit se s odlišným způso-
bem výuky, myšlení a životního stylu. Během tohoto 
kurzu jsou studenti nuceni komunikovat v anglickém 
jazyce na odborné úrovni, tudíž dalším z cílů kurzu je 
i zlepšení odborné jazykové terminologie účastníků. 
Studenti po úspěšné obhajobě projektů obdrží účast-
nický certifikát a na konci kurzu je jim od univerzity 
přiznán příslušný počet kreditů.
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