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Cíl
• porozumět tomu, čím je stát charakteristický jakožto subjekt
ekonomických vztahů a získat přehled o formách, kterými v
moderních smíšených ekonomikách zasahují státy do ekonomických
vztahů, o příčinách těchto státních zásahů, stejně jako i o důsledcích,
které tyto zásahy mají nebo mohou mít.
• samotná role státu v národním hospodářství je velice kontroverzní
oblastí, proto je cílem i to, aby se studenti seznamovali s různými
názory na tuto problematiku a zaujímali vlastní kvalifikované názory.

Student by na konci kurzu měl:
• mít přehled o vývoji hlavních východisek veřejné ekonomie a měl by
umět vysvětlit a diskutovat zdroje odlišnosQ názorů na roli státu
v moderních smíšených ekonomikách;
• znát způsoby měření rozsahu veřejného sektoru a orientovat se
v tom, jaká je jeho role a velikost ve vyspělých moderních
ekonomikách;
• rozumět pojmům jako je selhávání trhu a vlády, znát jejich příčiny a
dopady a měl by umět posuzovat efekQvnost veřejného sektoru a
• znát principy a zákonitosQ systému veřejných ﬁnancí, orientovat se ve
velikosQ a struktuře veřejných příjmů a výdajů a znát daňový systém
v ČR.

Harmonogram

Podmínky ukončení předmětu
Předmět bude mít student/ka úspěšně splněn, pokud v průběhu semestru získá
alespoň 50 bodů ze 100 možných. Platí, že:
• body je možno získat v povinných aktivitách (max. 60 bodů) a
v dobrovolných aktivitách (max. 40 bodů),
• student(ka) musí splnit všechny povinné aktivity, v každé z nich musí získat
minimálně 50% bodů,
• k ústní zkoušce může přistoupit student(ka), který(á) v průběhu semestru
získal(a) alespoň 40 bodů,
• dobrovolné aktivity nejsou povinné, student(ka) si může vybrat, zda je chce
absolvovat a zároveň student(ka) může zpracovat každou dobrovolnou
aktivitu jen jednou,
student(ka) musí mít splněnu docházku a aktivní účast v kurzu.
•

Aktivita

Podmínky pro
splnění
studijních
povinností

Povinné (60 bodů)

Dobrovolné (40
bodů)

Body

Test průběžných znalostí

25

3x Reading (příprava na
semináře, odevzdání
podkladů pro diskusi)

3x 5bodů
= 15

Ústní zkouška

20

Reading (10 min
prezentace a řízení
diskuse na semináři)

15

Zpracování
cizojazyčného resumé a
diskuse textu

15

Různé aktivity na
semináři

10

Hodnocení kurzu
(dle Opatření děkanky
17/2018):

•91 % a více
•81-90 %
•71-80 %
•61-70 %
•51-60 %
•0-50 %
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Docházka a aktivní účast v předmětu
• Předpokládá se osobní a akQvní účast studenta/studentky v hodinách.
• Bez odůvodnění se povolují tři absence.
• Více absencí je možných pouze po řádném zdůvodnění a předchozí
konzultaci s garantem kurzu.
• Student(ka) je zároveň povinen(nna) zúčastnit se přednášky a
semináře externistů ve čtvrtém týdnu výuky (tj. 10/03) a ve třináctém
týdnu (tj. 12/05). Za neúčast na těchto přednáškách a seminářích
bude studentovi(ce) odečteno 10 bodů.
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Reading
• Povinná individuální aktivita
• Rothbard a nobelisté v ekonomických vědách (Coase, Nash,
Buchanen, Arrow)
• Zadání konkrétního readingu ve 2., 5. a 7. týdnu semestru.
• Prezentace 3., 6. a 8. týden semestru (více viz harmonogram)
• Výstup: esej v rozsahu 3-5 normostran. Odevzdává se do Moodle vždy
nejpozději v den prezentace a diskuse.
• Body: max. 5 bodů à reading

Reading prezentace a řízení diskuse na
semináři
• Dobrovolná aktivita, individuální či ve dvojici
• Pro každý diskusní reading seminář je možno zpracovat prezentaci na
deset minut a následně řídit diskusi na semináři
• Výstup: prezentace odevzdávaná do Moodle vždy nejpozději v den
prezentace.
• Body: max. 15 à prezentace a řízení diskuse
• K aktivitě se přihlašuje v Moodle.

Resumé a diskuse cizojazyčného textu

• Dobrovolná akQvita pro všechny: maximálně 15 bodů a maximálně jedno resumé na studenta
• Článek:
• Vybírá si student sám z dostupných elektronických zdrojů či knih.
• Článek se musí zabývat výsostně ekonomickým tématem a souviset s veřejnou ekonomií. Pokud tomu
tak nebude, body za resumé nelze udělit.
• Rozsah původního článku/kapitoly v knize: 20 - 30 stran.
• Použitelné jazyky zdrojového textu - AJ, FR, NJ (ostatní dle domluvy).
• Obsah:
• Resumé je převyprávěním - výtahem – toho nejdůležitějšího z článku.
• Tedy o čem autor píše, jaký problém řeší a k čemu došel.
• Formální náležitosQ:
• Rozsah: 5 - 7 normostran
• Samozřejmě v českém/slovenském jazyce :-)
• Forma odevzdání: elektronická, do Moodle
• Termín odevzdání: nutno odevzdat do 24/05/2020 včetně spolu s původním článkem do Moodle

Informace a kontakt
Všechny informace v Moodle

Zuzana Kotherová a Gabriela Vaceková
zuzana.kotherova@fsv.cuni.cz
gabriela.vacekova@fsv.cuni.cz

