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Veřejná ekonomika a správa

Akademický rok: 2023/2024

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa

Garantující katedra: Katedra veřejné ekonomie

Forma studia: kombinované navazující magisterské

Plán studia: jednooborový

• charakteristika programu a uplatnění absolventů

• studijní povinnosti

• státní závěrečné zkoušky

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá alespoň jeden předmět.

Studium jazyků

Jazyk II – Student si volí pouze jeden jazyk, který všakmusí být jinýnež ten, který absolvoval v celém

rozsahu v rámci Jazyka I.

Volitelné předměty

Studenti si zapisují jako volitelné předměty (kredity C) libovolné předměty ze všech programůnebo

z přehledu volitelných předmětů, a to do požadovaného minimálního počtu 120 kreditů.

Své splněné předměty si student ověří pomocí kontrolních šablon v IS MU (Student – Kontrola prů-

chodu studiem). A získané kredity v aplikaci Student – Známky za celé studium, získané kredity a

stud. průměr.

https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/23082-verejna-ekonomika-a-sprava
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zakladni-studijni-povinnosti
https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-verejne-ekonomie/szz-na-kve
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1. ročník

1. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MKE_MIE2
Mikroekonomie 2 (KEk) zk 4 kr. 20 hodin

Čapek, Krčál, Kvasnička, Čellárová, Kosíková, Menšík

Prerekvizity: (! MPE_MIE2 ) && (! MPE_AMI2 ) && (! NOWANY ( MPE_AMI2 ,

MPE_MIE2 ))

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

MKV_MZVS
Metody zkoumání veřejného sektoru (KVE) zk 6 kr. 16 hodin

Špalek, Jahoda, Fónadová, Hanušová

Prerekvizity: ! MKV_KMZV

Poznámka: Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět

MKV_KMZV.

MKV_VEF2
Veřejné finance 2 (KVE) zk 8 kr. 16 hodin

Jahoda, Bakoš

MKV_VEVO
Veřejná volba (KVE) zk 6 kr. 16 hodin

Špalek, Malý, Hyánek

Prerekvizity: ! MKV_TEVS

Poznámka: Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět

MKV_TEVS.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

MKV_EKKU
Ekonomika kultury (KVE) zk 5 kr. 12 hodin

Svoboda, Škarabelová

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

2. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BKV_MVVS
Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém

sektoru (KVE)

zk 6 kr. 4 hodiny

Hrůza, Škarabelová

Prerekvizity: forma ( K )

Poznámka: Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován

více individuálně, příp. blokovou formou.

MKE_MAE2
Makroekonomie 2 (KEk) zk 4 kr. 20 hodin

Čapek, Tomeš, Žídek

Prerekvizity: (! MPE_AMA2 ) && (! MPE_MAE2 ) && (! NOWANY ( MPE_MAE2 ,

MPE_AMA2 )) && forma ( K )

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKE_MIE2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKV_MZVS
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKV_VEF2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKV_VEVO
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKV_EKKU
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKV_MVVS
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKE_MAE2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
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MKV_ANVP
Analýza veřejné politiky (KVE) zk 8 kr. 12 hodin

Malý, Pavlík

Prerekvizity: forma ( K )

MKV_TEDP
Teze diplomové práce (KVE) z 3 kr.

Fónadová, Hyánek, Jahoda, Špalková

Prerekvizity: ((! NOW ( MKV_DIPR )&&(! MKV_DIPR ))) && forma ( K )

MKV_VZVP
Tvorba, hodnocení a realizace veřejných projektů

(KVE)

zk 6 kr. 16 hodin

Soukopová, Soukopová, Molak, Molak, Tóthová, Tóthová, Páleníková

Prerekvizity: ! MKV_TMHV && forma ( K )

Poznámka: Předmět si nezapisují studenti, kteří již absolvovali předmět

MKV_TMHV.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

MKV_EKBY
Ekonomika bydlení (KVE) zk 4 kr. 12 hodin

Špalková

Prerekvizity: forma ( K )

Poznámka: Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován

více individuálně či ve spojení s předmětem MPV_EKBY (výuka probíhá v úterý

od 14 hodin).

MKV_EKSP
Ekonomika sportu (KVE) zk 5 kr. 12 hodin

Pavlík

Prerekvizity: forma ( K )

Poznámka: Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován

více individuálně, příp. blokovou formou.

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKV_ANVP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKV_TEDP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKV_VZVP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKV_EKBY
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKV_EKSP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
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MKV_ESZS
Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb (KVE) zk 5 kr. 12 hodin

Wildmannová

Prerekvizity: ( BKV_ZASP ) && forma ( K )

Poznámka: Zapisují si studenti, kteří absolvovali BKV_ZASP. Pokud se zapíše

méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp.

blokovou formou.

2. ročník

3. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MKV_AKVS
Auditing a kontrola ve veřejném sektoru (KVE) zk 5 kr. 12 hodin

Kvapilová, Páleníková

Prerekvizity: (! MKV_KVSE )&& (! MKV_AUDA )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MKV_KVSE a

MKV_AUDA.

MKV_DIS1
Diplomový seminář 1 (KVE) z 12 kr. 4 hodiny

Fónadová, Hyánek, Špalková

Prerekvizity: MKV_TEDP

Poznámka: Úvodní přednáška dle rozvrhu. Dále průběžné konzultace s

vedoucím práce.

MKV_MAUD
Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru

(KVE)

zk 5 kr. 12 hodin

Hladká, Pejcal

MKV_ORCH
Organizační chování (KVE) zk 4 kr. 12 hodin

Lukášová

Poznámka: Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován

více individuálně.

MKV_RVVS
Řízení ve veřejné správě (KVE) zk 8 kr. 16 hodin

Lukášová, Špaček, Špalková

STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK

MKJ_JAJ2
Jazyk 2 Angličtina (CJV) zk 5 kr.

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Phillips, Pojslová, Punčochářová, Putnová,

Stejskalová, Václavík

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu

státní závěrečné zkoušky

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKV_ESZS
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKV_AKVS
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKV_DIS1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKV_MAUD
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKV_ORCH
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKV_RVVS
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JAJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
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MKJ_JFJ2
Jazyk 2 Francouzština (CJV) zk 5 kr.

Červenková, Veškrnová, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu

státní závěrečné zkoušky

MKJ_JNJ2
Jazyk 2 Němčina (CJV) zk 5 kr.

Chládková, Sojková, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu

státní závěrečné zkoušky

MKJ_JRJ2
Jazyk 2 Ruština (CJV) zk 5 kr.

Ševečková, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia,

nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.

MKJ_JSJ2
Jazyk 2 Španělština (CJV) zk 5 kr.

De Azevedo Camacho, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu

státní závěrečné zkoušky

4. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MKV_DIS2
Diplomový seminář 2 (KVE) z 12 kr. 4 hodiny

Hyánek, Špalková

Prerekvizity: MKV_DIS1 && forma ( K )

Poznámka: Formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Zapisují si

studenti, kteří absolvovali předmět MKV_DIS1.

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JFJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JNJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JRJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JSJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKV_DIS2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
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MKV_RKMD
Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností

(KVE)

z 4 kr. 16 hodin

Lukášová

Prerekvizity: forma ( K )

STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK

MKJ_JAJ2
Jazyk 2 Angličtina (CJV) zk 5 kr.

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Pojslová, Punčochářová, Putnová, Stejskalová,

Václavík

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu

státní závěrečné zkoušky

MKJ_JFJ2
Jazyk 2 Francouzština (CJV) zk 5 kr.

Červenková, Veškrnová, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu

státní závěrečné zkoušky

MKJ_JNJ2
Jazyk 2 Němčina (CJV) zk 5 kr.

Chládková, Sojková, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu

státní závěrečné zkoušky

MKJ_JRJ2
Jazyk 2 Ruština (CJV) zk 5 kr.

Ševečková, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia,

nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky

MKJ_JSJ2
Jazyk 2 Španělština (CJV) zk 5 kr.

De Azevedo Camacho, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu

státní závěrečné zkoušky

Legenda

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKV_RKMD
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JAJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JFJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JNJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JRJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JSJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
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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

• Odborná rozprava

• Obhajoba diplomové práce (součástí je práce)

Datum a čas vygenerování dokumentu: 14. května 2023 v 18:21


