Veřejná ekonomika a správa (dvouoborové studium)
Akademický rok: 2020/2021
Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Garantující katedra: Katedra veřejné ekonomie
Forma a typ studia: kombinované bakalářské dvouoborové
•

charakteristika oboru a uplatnění absolventů

•

studijní povinnosti

•

státní závěrečné zkoušky

Dvouoborové studium Veřejná ekonomika a správa (ESF MU) a zvolený obor na Fakultě
sociálních studií MU (FSS), na Fakultě filozofické MU (FF) nebo na Fakultě pedagogické
(PedF)
Studenti oboru Veřejná ekonomika a správa musí:
•

získat minimálně 90 kreditů v požadované struktuře, tj. absolvovat všechny předměty povinné,
31 kreditů z předmětů povinně volitelných (včetně předmětů Bakalářský seminář 1 a 2 a Teze
bakalářské práce) a 2 kredity z volně volitelných předmětů;

•

student si povinně volí buď předmět Základy ekonomie, nebo předměty Mikroekonomie 1 a
Makroekonomie 1. Volba předmětu je doporučena dle toho, z jakých předmětů bude student
skládat Státní závěrečnou zkoušku.

Bakalářská práce a státní závěrečná zkouška
Téma bakalářské práce si student volí buď na ESF MU nebo na partnerské fakultě, a podle toho
si zapisuje z povinně volitelných předmětů předměty vztažené k bakalářské práci vždy právě na
jedné z fakult (pro ESF MU se jedná o předměty Teze bakalářské práce, Bakalářský seminář 1 a 2).
Na ESF MU si student téma bakalářské práce volí ve 2. ročníku v termínu daném harmonogramem
příslušného akademického roku pro ESF, a to z témat určených v Rozpise v IS MU pro obor Veřejná
ekonomika a správa. Při výběru témat z nabídky druhého oboru se řídí vnitřními předpisy FSS
MU/FF MU/PedF/MU.
Státní závěrečnou zkoušku musí student absolvovat zvlášť na obou oborech (tzn. zvlášť na ESF MU
a FSS MU/FF MU/PedF MU) a bakalářskou práci obhajuje v rámci SZZ na té fakultě, kam téma práce
oborově přísluší (podle pravidel uvedených v manuálu studenta).

Studium jazyků
Jazyk I – v daném semestru si student volí pouze jeden z nabízených jazyků, a to během studia
v celém rozsahu Jazyk I/1–I/4.
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Volitelné předměty
Studenti si zapisují jako volitelné předměty (kredity C) libovolné předměty ze všech programů a
nebo z přehledu volitelných předmětů, a to do požadovaného minimálního počtu 180 kreditů.
Své splněné předměty si student ověří pomocí kontrolních šablon v IS MU (Student – Kontrola průchodu studiem). A získané kredity v aplikaci Student – Známky za celé studium, získané kredity a
stud. průměr.
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1. ročník
1. semestr (podzimní)
POVINNÉ PŘEDMĚTY
BDX_AKAP

Akademické psaní (ESF)

z

2 kr. distanční výuka

Kvizda, Nekuda, Nekuda, Poláček
BKP_ZAPR

Základy práva (KPr)

zk

4 kr.

6 hodin

Foltas, Dvořáková, Dobrovolná, Ronovská
Poznámka: nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPZAPR
BKV_EVSE

Ekonomika veřejného sektoru (KVE)

zk

6 kr.

6 hodin

zk

8 kr.

12 hodin

Svoboda
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
BKE_MIE1

Mikroekonomie 1 (KEk)

Kvasnička, Celebi, Coufalová, Čapek, Červenka, Ďuriník, Chini, Chovancová,
Karlínová, Konôpková, Mikula, Murín, Solnička, Ševčík, Špetík, Šuterová
Prerekvizity: (! BPE_MIC1 ) && (! BPE_MIE1 ) && (! NOWANY ( BPE_MIC1 ,
BPE_MIE1 ))
BKE_ZEKO

Základy ekonomie (KEk)

zk

4 kr.

12 hodin

Jandová, Lipovská, Tomeš
Prerekvizity: (! BPE_MIE1 ) && (! BKE_MIE1 ) && (! BPE_MAE1 ) && (! BKE_MAE1
)
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří jsou zapsáni ke studiu na některém z
oborů garantovaných na ESF MU.
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BKM_VTMA

Vstupní test do matematiky (KAMI)

z

kr.

zk

6 kr.

Bauer, Matulová

2. semestr (jarní)
POVINNÉ PŘEDMĚTY
BKV_VES1

Veřejná správa 1 (KVE)

8 hodin

Hrůza, Nemec, Špaček, Špaček
STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK
BKJ_JAJ1

Jazyk 1 Angličtina (CJV)

zk 16 kr.

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Putnová,
Václavík, Vašíčková
Prerekvizity: (! BKJ_JAZ1 )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 nebo
KJAZ. Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia,
nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
BKJ_JFJ1

Jazyk 1 Francouzština (CJV)

zk 16 kr.

Červenková, Veškrnová, Pojslová
Prerekvizity: (! BKJ_JAZ1 )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 nebo
KJAZ. Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia,
nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
BKJ_JNJ1

Jazyk 1 Němčina (CJV)

zk 16 kr.

Chládková, Pojslová, Sojková
Prerekvizity: (! BKJ_JAZ1 )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 nebo
KJAZ. Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia,
nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
BKJ_JSJ1

Jazyk 1 Španělština (CJV)

zk 16 kr.

De Azevedo Camacho, Pojslová
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
BKE_MAE1

Makroekonomie 1 (KEk)

zk

8 kr.

12 hodin

Žídek, Jandová, Mikula, Chovancová, Jonáš
Prerekvizity: (! BPE_MAC1 ) && (! BPE_MAE1 ) && (! NOWANY ( BPE_MAC1 ,
BPE_MAE1 ))
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BKM_MATE

Matematika (KAMI)

zk

6 kr.

12 hodin

zk

5 kr.

12 hodin

Bauer, Másilko, Matulová
Prerekvizity: ( BKM_VTMA )

2. ročník
3. semestr (podzimní)
POVINNÉ PŘEDMĚTY
BKH_ZMAN

Základy managementu (KPH)

Blažek, Kuchynková, Pirožek, Marciánová, Šafrová Drášilová
Prerekvizity: (! BKH_MAN1 )&&(! NOWANY ( BKH_MAN1 ))&&(! fakulta ( ESF ))
Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
BKV_VEF1

Veřejné finance 1 (KVE)

zk

8 kr.

12 hodin

Jahoda, Dvořáková, Bakoš
Prerekvizity: ( BKE_MAE1 )
Poznámka: Zapisují si studenti, kteří mají splněno BKE_MAE1.
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
BKM_STA1

Statistika 1 (KAMI)

zk

5 kr.

12 hodin

zk

8 kr.

8 hodin

zk

8 kr.

12 hodin

Zavadilová, Reichel, Budíková
Prerekvizity: ( BKM_MATE ) || ( BPM_MATE )

4. semestr (jarní)
POVINNÉ PŘEDMĚTY
BKV_ERNO

Ekonomika a řízení nestátních neziskových
organizací (KVE)
Hyánek, Pejcal

BKV_VEEK

Veřejná ekonomie (KVE)
Dvořáková, Malý, Špalek, Špalková

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
BKF_FIRI

Finanční řízení (KFin)

zk

6 kr.

12 hodin

Kalouda, Suchánek, Cupal, Hruška, Hvozdenská, Kajurová, Rakovská
BKF_OSFI

Osobní finance (KFin)

zk

8 kr.

12 hodin

Sponerová, Svoboda
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BKV_TEBP

Teze bakalářské práce (KVE)

z

3 kr.

Guzi, Špalek
Prerekvizity: (! NOW ( BKV_BAPR )&&(! BKV_BAPR ))
Poznámka: Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají
téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014.

3. ročník
5. semestr (podzimní)
POVINNÉ PŘEDMĚTY
BKF_FIU1

Finanční účetnictví 1 (KFin)

zk

8 kr.

12 hodin

Hvozdenská, Jurová, Valouch, Vodáková, Křížová
Prerekvizity: (( BKE_MIE1 || BPE_MIE1 ) || ( FSpS:bk1039 ) || ( FSpS:bk2039 )
|| ( BKH_ZMAN || BKE_ZEKO ))
STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK
BKJ_JAJ1

Jazyk 1 Angličtina (CJV)

zk 16 kr.

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Lukáčová, Pojslová, Punčochářová, Putnová,
Václavík, Vašíčková
Prerekvizity: (! BKJ_JAZ1 )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 nebo
KJAZ. Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia,
nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
BKJ_JFJ1

Jazyk 1 Francouzština (CJV)

zk 16 kr.

Červenková, Veškrnová, Pojslová
Prerekvizity: (! BKJ_JAZ1 )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ a BKJ_JAZ1.
Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději
však do termínu státní závěrečné zkoušky.
BKJ_JNJ1

Jazyk 1 Němčina (CJV)

zk 16 kr.

Chládková, Pojslová, Sojková
Prerekvizity: (! BKJ_JAZ1 )
Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 a KJAZ.
Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději
však do termínu státní závěrečné zkoušky.
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BKJ_JSJ1

Jazyk 1 Španělština (CJV)

zk 16 kr.

De Azevedo Camacho, Pojslová
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
BKV_BAS1

Bakalářský seminář 1 (KVE)

z

5 kr.

4 hodiny

Guzi, Špalek
Prerekvizity: BKV_TEBP
Poznámka: Úvodní přednáška dle rozvrhu. Dále průběžné konzultace s
vedoucím práce.

6. semestr (jarní)
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
BKV_BAS2

Bakalářský seminář 2 (KVE)

z

5 kr.

4 hodiny

Guzi, Hyánek, Svoboda, Špalek, Vaceková
Prerekvizity: BKV_BAS1
Poznámka: Formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Zapisují si
studenti, kteří absolvovali předmět BKV_BAS1.
BKV_VESP

Veřejná a sociální politika (KVE)

zk

6 kr.

8 hodin

Pavlík, Wildmannová
Prerekvizity: ! BKV_ZASP
Poznámka: Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět
BKV_ZASP.

Legenda
Povinné předměty
Povinné předměty v rámci vybraného bloku
Povinně volitelné předměty
Povinná volba jazyka
Tento předmět bývá vyučován v místnosti vybavené pro internetové přenosy
přednášek skrze systém Studium online.
U tohoto předmětu vyučující povoluje archivaci záznamu přednášky pro pozdější
zhlédnutí v systému Studium online.

Předměty státní závěrečné zkoušky
1. mateřsky na ESF MU:
1. Obhajoba závěrečné bakalářské práce (součástí je práce)
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2. Odborná rozprava
2. mateřsky na partnerské fakultě:
3. Odborná rozprava
Datum a čas vygenerování dokumentu: 19. května 2020 v 11:41
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