
Veřejná ekonomie (DXV_VEEK) 
Sylabus předmětu v doktorském studijním programu „Veřejná ekonomie“ 
 
1. Cíl předmětu 
 
Prohloubení znalostí Teorie veřejného sektoru. Pochopit důvody pro hluboké rozdíly 
v teoretických přístupech, chápání a nakonec i praktických řešeních problémů fungování 
veřejného sektoru. Napomoci kvalitní formulaci problémů a cílů disertačních prací. 
 
2. Metoda (pojetí kurzu) 
 
Kurz je založen na kombinaci dvou principů: 
1. Aktivní participace studentů při výuce – řízená diskuse, argumentační cvičení apod.  
2. Selektivní výběr témat podle jejich relevance z pohledu „brněnské školy“: VE jako vědecká 
disciplína, pojetí optima, efektivnost a veřejný zájem.  
 
3. Struktura 2008 – místnosti budou upřesněny 
termín lektor téma úkoly pro přípravu: 
4.3. 
9,00-14,00 
 

Nemec Začlenění veřejné ekonomie do 
systému věd, hlavni součásti - úvod 
do doktorského studia VE; 
normativnost vs. pozitivnost, 
neziskovost a donucení – hlavní 
charakteristiky VS, ekonomické 
funkce vlády. Efektivnost veřejné 
správy, private x public mix 

• připravte si vlastní verzi 
„mind map“ – grafického 
znázornění součástí oboru 
veřejná ekonomie a vztahu 
mezi nimi 

.  
 

prof. Juraj 
Nemec  
(UMB 
Banská 
Bystrica) 

 Připravit se na diskusi přístupu ke 
svému  disertačnímu tématu.  

 doc. Radim 
Valenčík 
(VŠFS 
Praha) 

Teorie redistribučních systémů jako 
perspektivní směr rozvoje teorie her 
 

• teze na IS – další odkazy 
na literaturu v tezích 

• Teorie redistribučních 
systémů jako 
perspektivní směr 
rozvoje teorie her – 
článek na IS  

• www.vsfs.cz/vyzkum-a-
projekty/seminar/ 

• www.valencik.cz/marath
on.  

28.4. 
 

Malý • Efektivnost VS, pojetí optima a 
stanovování cílů, přístupy, 
hlavní problémy, veřejný 
zájem. 

• Faktory efektivnosti. 
Konkurence ve VS, výkonové 
financování, specifika řízení a 
rozhodování 

prostudovat podklady z adresáře 
(souboru) „prodruhou“ (na IS) 
připravit si vlastní interpretaci 
problému efektivnosti k tématu 
disertace 
Projít Von Misesovu Byrokracii. 



• Liberální názory na roli státu a 
veřejný sektor, teorie 
byrokracie 

 
 
4. Literatura k nastudování (anebo minimálně k nahlédnutí…) ☺ 
POZOR – PLATÍ PRO VŠECHNY STUDENTY, prezenční, kombinované atd. 
 
U zkoušky se bude požadovat předložení „čtenářského deníku“ – jinými slovy soubor 
vlastnoručních rešerší (jedna cca 0,5-1 s.) sumarizujících „co jsem vlastně přečetl a co mi to 
dalo“. Výběr je na Vás a Vašich školitelích. Níže prezentovaný soubor slouží pro inspiraci. 
Množství podle jednoduchého vzorce: za každý zahájený měsíc od března 2011 (včetně) po 
termín zkoušky minimálně dvě knihy, anebo pět odborných článků (1 kniha = 2,5 článku). 
Alespoň třetina titulů v cizím jazyku (rešerše může být i česky).   
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5. Zajímavé odkazy 
 

http://www.aynrand.cz/pages/archiv/BioKinkor.html (články objektivisty a liberála J.Kinkora) 



http://ceses.cuni.cz/ (Centrum pro ekonomické a sociální strategie - Potůček) 

http://www.libinst.cz/ (Liberální institut) 

www.valencik.cz/marathon 

 

6. Forma a obsah „zkoušky“ (bez záruky – pan prof. Nemec si patrně přizpůsobí) 

Forma ústní, obvykle dvě otázky: první směrem k některému obecnému pojmu či problému, 
druhá aplikovaná na vlastní téma disertace. Hodnotím orientaci v problému, rozhled, 
sečtělost resp. znalost literatury, schopnost syntetizovat poznatky, schopnost reagovat, úroveň 
verbální prezentace. (Někdy je lépe umět (si) položit správnou otázku, než předstírat znalost 
odpovědí…)



 
 

 
 
  
 

Nejen 
trh 
M. 
Potůček  
Praha, 
SLON 
1997  
188 stran, 
125 Kč  

 

Publikace analyzuje roli trhu, státu a občanského 
sektoru (neziskových organizací) v proměnách české 
společnosti. Vymezuje přednosti a selhání těchto 
regulátorů a pole jejich možného uplatnění. Do 
obecnějšího výkladového rámce zasazuje vybrané 
události veřejného života v České republice po roce 
1989. Kniha je určena všem, kde se zajímají o veřejné 
záležitosti a vyšla také v anglickém jazyce. 

 
  
 

 

Nakladatelství Svoboda 
ISBN 80-205-0522-9 

brožovaná vazba, 
176 stran 

Trh a stát 
Jiří Kinkor 

Ničím nemůže filozofie sebe sama a historii 
lidstva ovlivnit více než tím, jak se staví k 
otázce lidského poznání reality, a zejména jak 
chápe podstatu a úlohu pojmů v procesu 
poznání. 

Vztah pojmů a idejí ke smyslově vnímané realitě 
(tzv. problém univerzálií) je nejvážnějším 
problémem, jímž se filozofie od svého zrození 
zabývá. Lidé stěží mohou správně interpretovat 
a používat např. pojmy svoboda, trh a stát, když 
nevědí, jak se pojmy tvoří a proč vůbec člověk 
pojmy potřebuje, aby přežil. 

Tato kniha je určena všem, kdo se chtějí lépe 
orientovat v nepřehledné každodenní záplavě 
mediálních zpráv a komentářů týkajících se 
morálních, společenských, ekonomických a 
politických témat.  


