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Inovace sylabu předmětu 5HP381 Chapters in Economic Policy 

Kód předmětu: 5HP381 

Název v jazyce 

výuky: 
Chapters in Economic Policy 

Název česky: Kapitoly z hospodářské politiky 

Název anglicky: Chapters in Economic Policy 

Způsob 

ukončení 

a počet kreditů: 

zkouška (2 kredity), zkouška ECTS (3 kredity) 

(Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.) 

Forma výuky: prezenční – mimosemestrální  

Jazyk výuky: angličtina 

Doporučený typ 

a ročník studia: 
bakalářský: 3; magisterský: 3 

Zaměření 

předmětu: 

Kurz rozvíjí základy teorie a praxe hospodářské politiky v kontextu současného světového vývoje. 

Seznamuje s východisky formulace moderní hospodářské politiky České republiky jako malé 

členské země Evropské unie s otevřenou ekonomikou. Vysvětluje systémové souvislosti mezi 

hospodářskou, sociální, environmentální a regionální politikou, problematiku rozhodování o cílech 

a strategiích a možnosti využití nástrojového mixu hospodářské politiky.  

Kurz je vyučován zahraničním profesorem. 

Výstupy 

předmětu: 

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni chápat, rozvíjet a aplikovat poznatky teorie 

národního hospodářství. 

Obsah 

předmětu: 

Kapitoly z hospodářské politiky dle zaměření daného zahraničního vyučujícího. Bližší info viz 

http://khp.vse.cz 
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Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže): 

Druh 
Prezenční 

studium 

Účast na přednáškách 26 h 

Příprava na přednášky 26 h 

Příprava na závěrečný test 26 h 

Celkem 78 h 

 

Požadavky na ukončení(váha): 

Druh 
Prezenční 

studium 

Absolvování závěrečného testu 100 % 

Celkem 100 % 

 

Literatura: 

Typ Autor Název Místo vydání Nakladatel Rok ISBN 

Z Treaty establishing a Constitution for Europe Luxembourg 
Office for Official Publications of 

the European Communities 
2005 92-824-3100-2 

Z FRIEDMAN, M. -- FRIEDMAN, R. D. Capitalism and freedom Chicago University of Chicago Press 2002 0-226-26421-1 

Z BROWN, C. V. -- JACKSON, P. M. Public sector economics Oxford, UK Blackwell 1995 0-631-16207-0 

Z MUELLER, D. Public Choice II. 

 

Cambridge University Press 1989 990000833X 
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Dodatečné informace z webu katedry 

Přednášet budou 

prof. Peter Boettke. Peter Boettke is a professor of economics at George Mason University, the 
BB&T Professor for the Study of Capitalism, vice president for research, and research director for 
the Global Prosperity Initiative at the Mercatus Center, and the deputy director of the James M. 
Buchanan Center for Political Economy. Boettke has authored numerous books and articles (his 
most recent book Challenging Institutional Analysis and Development: The Bloomington School 
was published Routledge, 2009). Since 1998 Boettke has served as an editor of the Review of 
Austrian Economics. 

prof. Terry Anderson. Terry Anderson is the John and Jean De Nault Senior Fellow at the Hoover 
Institution and also the executive director of PERC—the Property and Environment Research 
Center—a think tank in Bozeman, Montana, that focuses on market solutions to environmental 
problems. T. Anderson is the author or editor of thirty books including Free Market 
Environmentalism which is a pioneering attempt to establish a property-based approach to 
environment protection. Anderson has published widely in both professional journals and the 
popular press on private property related issues. 

 

 

http://mercatus.org/peter-boettke
http://www.hoover.org/fellows/9908



