Předpokládané znalosti
Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme
zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete
tématické okruhy a doporučenou literaturu vždy ve vztahu k jednotlivým
studijním oborům.

obor Veřejná správa
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1.

Personální systémy ve veřejné správě, systémy profesního vzdělávání úředníků veřejné
správy

D. Hendrych a kol. - Správní právo - obecná část, C.H.Beck, (zejména část C, oddíl III.)
Zákon. č. 312/2002Sb.
Internetové stránky ministerstva vnitra
2.

Veřejná správa, principy fungování veřejné správy, organizace české veřejné správy,
reforma české veřejné správy

D. Hendrych a kol. - Správní právo - obecná část, C.H.Beck, (zejména část A,C)
Máša, J.: Správní věda EFS MU Brno 1999
Internetové stránky ministerstva vnitra
3.

Příčiny soudobých reforem veřejné správy v Evropě, správní reformy v klíčových
evropských státech

Vidláková, O.: Reformy veřejné správy, FES Univerzita Pardubice, 2000
Lacina, K. a kol.: European Integration: Selected Chapters, FES Univerzita Pardubice 2000
Lacina, K.: „Vývoj systémů veřejné správy“, třetí až pátá kapitola,
Vysoká škola finanční a správní, 2001
4.

Charakteristické rysy správní činnosti nejstarších státních útvarů vytvořených na území
dnešní České republiky, Velkomoravské říše, České knížectví

Lacina,K.,Čechák.V. : „Vývoj systémů veřejné správy“,Praha-Professional Publishing, 2001
Žemlička J.: „Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách „-In:
Československý časopis historický 26 (1978), s. 559 - 586
Hoffmann F.: „České město ve středověku „,Praha 1992
Žemlička J.: „ Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách „ - In :
Československý časopis historický 26 (l978), s. 559 - 586
5.

Změny v charakteru a v každodenní činnosti orgánů středověké státní správy, role měst
ve veřejné správě daného období Dějiny středověku, Praha

Charubský, M.: Řízení měst v historickém vývoji, FES Univerzita Pardubice, 2000
Lacina, K.: „Vývoj systémů veřejné správy“, Vysoká škola finanční a správní, 2001
Čelakovský J.: „ O původu středověké ústavy městské „, Praha 1903
„ Česká města v 16.-18. století „,sborník příspěvků z konference redigovaný J. Pánkem
(Práce Historického ústavu ČAV , C/ 5),Praha 1991
Lacina ,K.,Čechák,V.: „ Vývoj systémů veřejné správy „,Praha- Professional Publishing 2001
„ Městské právo 16.-18. století v Evropě“,sborník redigovaný K.Malým,Praha 1982
6.

Charakteristické rysy centralistického způsobu správy uskutečňovaného v habsburské
monarchii, postavení měst v daném období, podstata tzv. tereziánských a josefínských
reforem, podstata tzv. Bachova absolutismu

Lacina ,K.,Čechák,V.: „ Vývoj systémů veřejné správy „,Praha- Professional Publishing 2001
Hledíková Z.,Janák J.:“ Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 „, Praha 1989
Bělina P.:“ Česká města v 18. století a osvícenecké reformy „,Praha 1985
(Studie ČSAV č. 20)
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7.

Správní právo a veřejná správa, správní činnost a její formy. Kontrola veřejné správy
a právní záruky ve veřejné správě

D. Hendrych a kol. - Správní právo - obecná část, C.H.Beck, (zejména část A,B,E,F)
8.

Správní trestání, správní delikty, přestupky. Systém správního trestání, správně právní
odpovědnost, řízení o přestupcích

D. Hendrych a kol. - Správní právo - obecná část, C.H.Beck, (zejména část B, oddíl V.)
E. Horzinková, B. Čechmánek - Přestupky a správní trestání, Eurounion Praha
Zákon o přestupcích v komentovaném znění
9.

Charakteristika, rozsah, zásady a subjekty správního řízení

D. Hendrych a kol. - Správní právo - obecná část, C.H.Beck, (zejména část B, oddíl IX)
Správní řád v komentovaném znění
10. Průběh správního řízení.
D. Hendrych a kol. - Správní právo - obecná část, C.H.Beck, (zejména část B, oddíl IX)
Správní řád v komentovaném znění
11. Přezkoumání správních rozhodnutí, správní soudnictví, výkon správních rozhodnutí
D. Hendrych a kol. - Správní právo - obecná část, C.H.Beck, (zejména část B, oddíl IX)
Správní řád v komentovaném znění
Správní řád soudní
12. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, pravomoc a působnost správních úřadů
D. Hendrych a kol. - Správní právo - obecná část, C.H.Beck, (zejména část C, B)
Máša, J.: Správní věda EFS MU Brno 1999
13. Teorie regionu a regionální struktura České republiky
Kadeřábková. J., Mates, P. a kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy, Codex Bohemia,
(zejména kap. 1, 4)
Stať - Lenderová, M., Jiránek. T.: Vývoj českého regionalismu v období mezi světovými válkami.
In: Sociologický časopis 3/1993
Sešity pro regionální politiku. Obce, města, regiony a sociální služby, kapitola 1.
Kapitolu 1 a 2 z práce: Hampl., M. a kol.: Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR, UK,
Praha 1987
Kapitolu 1 z práce: Chalupa, P.: Geografie obyvatelstva a sídel, MU, Brno 1992
14. Charakteristika územní samosprávy, reforma územní samosprávy
Z. Koudelka : Obce a kraje, Linde Praha (zejména oddíl 1.,3.)
Internetové stránky ministerstva vnitra
15. Obec jako základní jednotka územní samosprávy, postavení obce, působnost obce, orgány obce
Z. Koudelka : Obce a kraje, Linde Praha (zejména oddíl 1.,3.)
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Zákon o obcích v komentovaném znění
Internetové stránky ministerstva vnitra
Kopecký M. - Právní postavení obcí, Linde Praha
16. Kraje jako jednotky územní samosprávy, působnost a postavení kraje, dozor na
působností kraje, orgány kraje
Z. Koudelka : Obce a kraje, Linde Praha (zejména oddíl 1.,3.)
Internetové stránky ministerstva vnitra
17. Organizace a výkon státní správy v živnostenském podnikání
Polián M. - Správní právo hmotné, Prospektrum (zejména kap. IX.)
E. Horzinková - Živnostenský zákon v praxi, ANAG
18. Územní plánování, územní řízení
Polián M. - Správní právo hmotné, Prospektrum (zejména kap. XXVI.)
Stavební zákon v teorii a praxi, Linde Praha
19. Státní práva na úseku stavebního zákona
Polián M. - Správní právo hmotné, Prospektrum (zejména kap. XXVI.)
Stavební zákon v teorii a praxi, Linde Praha
20. Vnitřní správa
Polián M. - Správní právo hmotné, Prospektrum (zejména kap. I.)
MIKROEKONOMIE
1) Chování spotřebitele
Užitek zákon klesajícího užitku. Indiferenční analýza. Optimum (rovnováha) spotřebitele aritmetické a grafické vyjádření.
[HolEko] kap.2 (22 - 27 , 45)
[MacMie] kap.4 (47 - 62)
2) Poptávka a nabídka
Odvození poptávky. Tržní rovnováha a její grafické vyjádření. Posuny nabídky a poptávky.
Substitut, komplement. Elasticita poptávky a nabídky. Přebytek výrobce a přebytek spotřebitele.
[HolEko] kap.2 (29 - 43)
[MacMie] kap.4 (61 - 62), kap.3 (31 - 39), kap.8 (101 -103), kap.9 (107 -109)
3) Teorie firmy
Náklady firmy v krátkém období (typy, tvary a vlastnosti nákladových křivek v krátkém období).
Příjmy a zisk. Vyjádření nákladů a příjmů v celkových, průměrných a mezních veličinách. Optimum
firmy v dokonale konkurenčním trhu, bod zvratu a bod uzavření firmy.
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[HolEko] kap.3(53 - 79)
[MacMie] kap.6 (73 - 87), kap.7 (88 - 92), kap.8 (93 - 100)
4) Nedokonalá konkurence
Vymezení a příčiny nedokonalé konkurence. Optimum (rovnováha) firmy za nedokonalé
konkurence. Úplný monopol (optimální množství produkce a velikost ceny, důsledky existence
monopolu, regulace monopolu). Oligopol (smluvní oligopol, model oligopolu s dominantní firmou).
Monopolistická konkurence.
[HolEko] kap.6 (131 -153)
[MacMie] kap.10 (116 - 123), kap.11 (124 - 138)
5) Formování cen výrobních faktorů, teorie rozdělování
Podstata a specifika trhů výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobních
faktorů. Formy cen výrobních faktorů. Teorie rozdělování na bázi teorie mezní produktivity.
Skladba důchodů domácností. Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností.
[HolEko] kap.9 (241 - 254)
[MacMie] kap.13 (147 - 159), kap.16 (188 - 194)
6) Trh práce a trh půdy
Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenčního
trhu práce. Nedokonalosti trhu práce (faktory způsobující nedokonalosti, důsledky nedokonalostí,
problematika odborů a monopsonu na trhu práce).
[HolEko] kap.11 (269- 280)
[MacMie]kap.14 (160 - 172)
7) Veřejná správa v posledních letech existence habsburské monarchie 1848–1918 – organizace
státní správy podle Stadionovy ústavy, struktura státní správy po roce 1867, Stadionovo obecní
zřízení, organizace veřejné správy v posledních letech před 1. sv. válkou.
Kocourek, Ludomír. Správa v českých zemích a v Československu v letech 1848 - 2005. 1. vyd.
Praha: VŠFS, 2007. 134 s. ISBN 978-80-86754-75-8
Janák J., Hledíková Z., Dobeš J.: „Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost“,
Praha (nakladatelství Lidové noviny), 2005, ISBN: 80-7106-709-1
SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990. Vyd. 2. Praha: Eurolex Bohemia,
2005. ISBN 80-86861-66-X
8) Veřejná správa v období první republiky – tzv. recepční norma, ustavení orgánů
československé státní správy a územní samosprávy, veřejná správa v období platnosti tzv. „Župního
zákona“ a v období platnosti „organizačního zákona“. Správa v období tzv. druhé republiky a v
době Protektorátu Čechy a Morava.
Kocourek, Ludomír. Správa v českých zemích a v Československu v letech 1848 - 2005. 1. vyd.
Praha: VŠFS, 2007. 134 s. ISBN 978-80-86754-75-8
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Janák J., Hledíková Z., Dobeš J.: „Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost“,
Praha (nakladatelství Lidové noviny), 2005, ISBN: 80-7106-709-1
SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990. Vyd. 2. Praha: Eurolex Bohemia,
2005. ISBN 80-86861-66-X
9) Vývoj veřejné správy v českých zemích po roce 1945 – vývoj názoru na organizaci veřejné
správy v československém exilu v době 2. sv. války. Ustavování ČS správy na osvobozeném území
do května 1945. Veřejná správa v letech 1945 – 1948. Reorganizace veřejné správy v r. 1949 –
krajské zřízení. Změny ve veřejné správě po r. 1960 (socialistická ústava a zákon č. 36/1960 Sb. o
územně-správním členění státu), veřejná správa v období existence československé federace (1969
– 1993).
Kocourek, Ludomír. Správa v českých zemích a v Československu v letech 1848 - 2005. 1. vyd.
Praha: VŠFS, 2007. 134 s. ISBN 978-80-86754-75-8
Janák J., Hledíková Z., Dobeš J.: „Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost“,
Praha (nakladatelství Lidové noviny), 2005, ISBN: 80-7106-709-1
SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990. Vyd. 2. Praha: Eurolex Bohemia,
2005. ISBN 80-86861-66-X
Čechák V.:“Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004“), Praha
(EUPress) 2004, ISBN:80-86754-22-7
10) Teorie kapitálu a úroku
Základní pojmy teorie kapitálu (různá chápání kapitálu, členění kapitálu). Poptávka a nabídka
investičních prostředků. Nabídka o poptávka investičních příležitostí. Rovnováha na trhu kapitálu.
Úrok.
[HolEko] kap. 13 (308 - 329)
[MacMie] kap.15 (173 - 187)
11) Úloha vlády v ekonomice - mikroekonomické problémy
Hlavní funkce vlády. Zásahy vlády do dílčích trhů (do trhů finální produkce, do trhu práce) a jejich
příčiny. Nedělitelné a poručnické statky. Problematika externalit a její řešení. Veřejná volba.
[HolEko] kap.30 (637 -649) kap.17 (395 -407) , kap.16 (375 - 379),kap.18 (410 - 414))
[MacMie] kap.19 (230 - 238)
12) Teorie celkové ekonomické rovnováhy
Efektivnost ve výrobě. Efektivnost směny. Celková efektivnost.
[HolEko]kap.4 (87 - 93)
[MacMie] kap.17 (197 - 213)
13) Efektivnost a spravedlnost
Teorie společenského blahobytu a její problémy. Zabezpečení spravedlnosti s využitím redistribuční
funkce státu a prostřednictvím kapitálového trhu.
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[HolEko]
[MacMie] kap17 (214 - 216)
MAKROEKONOMIE
13) Makroekonomický produkt a důchod. Základní makroekonomické identity
Tvorba, rozdělení a užití produktu. Přidaná hodnota. Disponibilní důchod. Finální statky. Nominální
a reálný produkt. Čistý ekonomický blahobyt. Základní makroekonomické identity.
[HelMae] kap.2 (20 - 32),shrnutí a cvičení (32 - 34)
[HolEko] kap.19 (422 - 429)
14) Rovnovážný produkt v modelu důchod - výdaje
Spotřební výdaje a úspory domácností. Investiční výdaje. Vládní výdaje a daně. Čistý export.
Určení rovnovážné produkce, výdajový multiplikátor. Multiplikátor čistého exportu.
[HelMae] kap.3 (35 -62), shrnutí a cvičení (62 - 64)
[HolEko]
15) Agregátní poptávka a agregátní nabídka
Agregátní poptávka, poptávkové šoky. Agregátní nabídka v pojetí keynesiánském, klasickém
a monetaristickém. Nabídkové šoky. Rovnovážný produkt a rovnovážná cenová hladina v krátkém
a dlouhém období.
[HelMae]kap.4(67 - 88), shrnutí a cvičení (89 -90)
[HolEko]kap.23 (491 - 503)
16) Ekonomický růst, hospodářské cykly
Pojetí ekonomického růstu, zdroje růstu, růstové účetnictví. Bariéry růstu, překonání nerozvinutosti.
Prorůstová politika. Charakteristika hospodářského cyklu a jeho fází. Příčiny a mechanismus cyklu.
Proticyklická politika.
[HelMae] kap.5 (92 -114), shrnutí a cvičení (114 - 116), kap.8 (163- 178), shrnutí a cvičení (178
180)
[HolEko] kap24 (508 - 517), kap.25 (522 536)
17) Peníze a trh peněz. Měnová politika
Formy a funkce peněz. Bankovní systém a tvorba peněz. Poptávka po penězích, nabídka peněz.
Úroková sazba na trhu peněz. Nástroje a cíle měnové politiky. Keynesiánské a monetaristické pojetí
měnové politiky.
[HelMae]kap.6 (118 -137), shrnutí a cvičení (137 - 139) , kap.12 (244 - 261) ,shrnutí a cvičení
(263 - 264) [HolEko]kap.21 (456 - 473) , kap.22 (475 - 487)
18) Otevřená ekonomika: mezinárodní obchod a pohyb kapitálu, determinace měnového kursu
Absolutní a komparativní výhody, přínosy z obchodu. Faktory mezinárodního pohybu kapitálu.
Měnový trh a rovnovážný měnový kurs. Parita kupních sil, kurs podle trhu aktiv.
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[HelMae]kap.7 (141 - 159), shrnutí a cvičení (159 - 162)
[HolEko] kap.5 (105 - 114), kap.27 (567 - 582)
19) Nezaměstnanost. Makroekonomické problémy trhu práce
Definice a měření nezaměstnanosti. Příčiny a formy nezaměstnanosti, alternativní přístupy.
Přirozená míra nezaměstnanosti. Ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti. Politika
snižování nezaměstnanosti.
[HelMae] kap.9 (181 -197), shrnutí a cvičení (197 - 199)
[HolEko] kap.12 (287 - 304)
18) Inflace, protiinflační politika
Definice a měření inflace. Inflace tažená poptávkou, inflace tlačená náklady. Inflační očekávání.
Důsledky inflace. Snižování inflace, akomodace měnové politiky, důchodová politika. Phillipsovy
křivky, původní a rozšířená verze.
[HelMae] kap.10 (200 - 222) , shrnutí a cvičení (223 - 224)
[HolEko] kap.26 (538 - 564)
19) Rozpočet a fiskální politika
Charakteristika rozpočtové soustavy. Příjmy a výdaje rozpočtu jako nástroje fiskální politiky.
Keynesiánská, klasická a monetaristická interperetace fiskální politiky. Vládní deficity a dluhy.
Koordinace měnové a fiskální politiky.
[HelMae]kap.13 (266 285), shrnutí a cvičení (286 - 287)
[HolEko] kap.29 (616 - 635), kap.30 (637 - 645)
20) Vnější ekonomická rovnováha. Zahraničně ekonomická politika
Charakteristika platební bilance. Formy, příčiny a důsledky vnější ekonomické nerovnováhy.
Mechanismy obnovení vnější rovnováhy. Protekcionismus, jeho cíle a nástroje. Kursové systémy
a kursové intervence. Formy a cíle mezinárodní ekonomické integrace.
[HelMae]kap.11 (226 - 240), shrnutí a cvičení (241 - 242)
[HolEko] kap.28 (590 - 612)
Studijní literatura:
K přípravě na zkoušku stačí základní literatura. Okruhy otázek odpovídají členění dle kapitol.
Při přípravě doporučujeme vycházet z jedné učebnice, obtížnější otázky si prostudovat paralelně
i v další učebnici, příp. další doporučené literatuře.
STUDIJNÍ LITERATURA MIKROEKONOMIE
Základní literatura:
[HolEko] HOLMAN,R.: Ekonomie. Nakladatelství C.H.Beck 2001,. ISBN 80-7179-387-6
[MacMie] MACÁKOVÁ,L. a kol.: Mikroekonomie (základní kurz). 6. vydání. Slaný, Melandrium
2000 ISBN 80-86175 - 09 - X
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Další literatura:
[SamEko]. SAMUELSON, Paul. A., NORDHAUS, Wiliam D.: Ekonomie. 1. vydání. Praha,
Nakladatelství Svoboda 1991. 1011 s. ISBN 80-205-0192-4 (2. Vydání 1995, ISBN 80-205-0494-X).
SIRUČEK,P. - NEČADOVÁ,M.: Mikroekonomie I. Sbírka řešených problémů. 1. vydání. Slaný,
Melandrium 1999. ISBN 80-86175-06-5
MANKIW,G. : Zásady ekonomie. 1. české vydání . Grada Publishing. Praha 1999. ISBN 80-7169891-1 PEARCE, David W. a kol.: Macmillanův slovník moderní ekonomie. Praha, Nakladatelství
Victoria Publishing 1994. 549 s. ISBN 80-85605-42-2, VALENČÍK, R: Ekonomie I, II, Praha,
VŠFS 2001 (is.vsfs - dokumenty - katedra ekonomie a veřejných financí)
STUDIJNÍ LITERATURA MAKROEKONOMIE
Základní literatura:
[HelMae] HELÍSEK, Mojmír: Makroekonomie. Základní kurs. Slaný, Nakladatelství Melandrium
2002, 326 s. ISBN 80-86175-26-X.
[HolEko] HOLMAN, R.: Ekonomie. C. H. Beck 2001,. ISBN 80 - 7179 - 387-6
Další literatura:
MANKIW, N. G.: Zásady ekonomie. Grada 1999. ISBN - 80 - 7169 - 891 - 1
SAMUELSON, Paul A., NORDHAUS, Wiliam D.: Ekonomie. 1. vydání. Praha, Nakladatelství
Svoboda 1991. 1011 s. ISBN 80-205-0192-4 (2. vydání 1995, ISBN 80-205-0494-X),
PEARCE, David W. a kol.: Macmillanův slovník moderní ekonomie. Praha, Nakladatelství Victoria
Publishing 1994. 549 s. ISBN 80-85605-42-2,
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