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Struktura kurzu
• Kurz je rozdělen do tří modulů:
• V úvodním modulu je prezentován stát jako ekonomický subjekt, jsou
studovány příčiny existence veřejného sektoru a jeho funkce.
• V druhém modulu je studován systém veřejných ﬁnancí, jehož
prostřednictvím jsou ﬁnancována státní opatření a daňový systém ČR.
• V třeMm modulu je představeno fungování vybraných oblasM
veřejného sektoru, jejich organizace a ﬁnancování.

Forma výuky a komunikace v semestru
• Výuka probíhá online skrze platformu Zoom, vždy ve středu
standardně mezi 11.00-13.50 a to s tím, že posledních 20 minut
setkání je prostor vyčleněný na dotazy, feedback, komentáře … prosím
využívejteJ
• Moodle jako hlavní komunikační kanál, prosím přihlaste se do kurzu.
• V Moodle (sekce Obecné informace) je otevřeno diskusní fórum, do
kterého prosím pište dotazy vztahující se k organizaci kurzu, k zadání
prací atp., které by mohly zajímat i ostatní kolegy/gyně.
• Výuka probíhá každý týden, viz harmogram v Moodle.

Student by na konci kurzu měl:
• mít přehled o vývoji hlavních východisek veřejné ekonomie a měl by
umět vysvětlit a diskutovat zdroje odlišnos^ 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 efek^vnost veřejného sektoru a
• znát principy a zákonitos^ systému veřejných ﬁnancí, orientovat se ve
velikos^ a struktuře veřejných příjmů a výdajů a znát daňový systém
v ČR.

Podmínky ukončení předmětu
Předmět bude mít student/ka úspěšně splněn, pokud v průběhu
semestru získá alespoň 50 bodů ze 150 možných. PlaM, že:
• body je možno získat v povinných ak^vitách (max. 100 bodů) a
v dobrovolných ak^vitách (max. 50 bodů),
• student(ka) musí splnit všechny povinné ak^vity, v každé z nich musí
získat minimálně 50% bodů,
• dobrovolné ak^vity nejsou povinné, student(ka) si může vybrat, zda je
chce absolvovat a zároveň student(ka) může zpracovat každou
dobrovolnou ak^vitu jen jednou,
• student(ka) musí mít splněnu docházku a ak^vní účast v kurzu.

Docházka a aktivní účast v předmětu
• Předpokládá se osobní a ak^vní 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.

Hodnocení kurzu
(dle Opatření děkanky
17/2018):

•91 % a více
•81-90 %
•71-80 %
•61-70 %
•51-60 %
•0-50 %
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Aktivita

Body

Povinné (100 bodů)
Dobrovolné (50 bodů)

Nobelisté v ekonomických vědách (písemná práce)

Max. 30

Nobelisté v ekonomických vědách (prezentace)

Max. 20

Semestrální práce na zadané téma (online workshop)

Max. 50

Reading Rothbard

Max. 15

Reading „Growth in a Time of Debt“

Max. 15

Různé aktivity na semináři v rámci třetího modulu

Max 20
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• PEKOVÁ, J. Veřejné ﬁnance: úvod do problemabky. Praha: ASPI, 2002. 453 s. ISBN 80-86395-19-7
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