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Základní informace

Garant p ředmětu
Jan Přenosil

Q485, Ústav financí

mail: prenosil@mendelu.cz
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Základní informace II.

Základní informace na informačním systému:

• Veškeré materiály k přednáškám

• Informace o hostujících přednáškách 

• E-opora

• Plán studia
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Týden P řednášky Cvi čení Odp.

1 Organizace Organizace (skupiny + témata)

2 Stát Konzultace

3 Teorie VS Právní systém - teorie HP

4 Vývoj státu a VS v českých zemích Systém dělby moci v ČR PS

5 Vývoj státu a VS v českých zemích Volby HP

6 Centrální úroveň, Kraje, Obce E-gov PS

7
Brno – kancelář strategie případová 
studie

Politika menšin TK

8
Krajská úroveň – kompetence, činnosti 
JMK

Úřad - typologie HP

9 E-government v ČR - budoucnost Obec HP

10 Regionální politika EU
Územní vymezení v ČR 
(policie, soudnictví, státní 
správa)

HP

11 Hodnocení výkonu a kontrola VS
Projekty – teorie 
(administrátor, žadatel)

PS

12
Základy financování VS (vazba na VF a 
FRR)

TEST

Vyučující předmětu

• Jan Přenosil 
konzultace pondělí 17-18 (případně emailem)

• Petr Strejček 
konzultace pondělí 9-11

• Michal Petrůj
Konzultace dle domluvy emailem

• Tomáš Knotek
Konzultace dle domluvy emailem

Vždy v kanceláři Q485
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Kontakty

Jan Přenosil prenosil@mendelu.cz

Petr Strejček strejcek@node.mendelu.cz

Michal Petrůj xpetruj@mendelu.cz

Tomaš Knotek xknotek@node.mendelu.cz
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Doplňující informace

• Organizace přednášek a seminářů

• Hostující přednášky

• Způsob komunikace

• Doporučená literatura

Požadavky k zápočtu 

Co Termín Pokyny pro zpracování

Prezentace 
seminární 

práce

Dle vybraného 
tématu

Podklady konzultovat  s 
odpovědným cvičícím a zaslat 

podklady svému cvičícímu týden 
před prezentací

Test
Od 13. 12.

2010   
Poslední cvičení
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Seminární práce

• Ve skupinách po 2 (min 3, max 4)

• Nastudujete podkladové materiály z eopory, 
či dalších podkladů 

• Zkonzultujete s konzultantem (konzultační 
hodiny, mail)

• Dopracujete a zašlete svému cvičícímu týden 
před prezentací
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Styl prezentace

• Po výběru tématu prozkoumáte podkladové dokumenty 
(min. eopora, skripta)

• Konzultace s odpovědným cvičícím
• Dopracování vlastní prezentace a zaslání cvičícímu

• Úvod cvičícího (do 10 min)
• Prezentace skupiny na cvičení (cca 30-40 min)
• Odpovědi na dotazy, diskuze (max 15 min, případně 

písemně do dalšího cvičení)
• Využívání podkladových materiálů
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Zásady seminární práce

• .ppt prezentace

• Max 25 snímků

• Max 8 řádků na slide (bez nadpisu)

• Doprovodný text nebude čten při prezentaci!

• Délka prezentace 30-40 minut

• Jasné shrnutí

• Zpětná vazba (soutěž, test, křížovka…)
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Bonus

• Na základě vlastního hodnocení prezentací 
jednotlivých skupin může cvičící odpustit 
zápočtový test celé skupině a udělit zápočet.

• V případě nekvalitní prezentace může cvičící 
hodnotit seminář jako nevyhovující a zadat 
skupině seminární práci v rozsahu cca 20 
normostran.
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Požadavky ke zkoušce

Zkouška:
– Podmínkou zápisu na zkoušku a jejího vykonání je udělení

zápočtu.

– Zkouška je plánovaná ústní z okruhu definovaných každým
tématem přednášek a cvičení

– Soubor zkušebních otázek pro závěrečnou zkoušku bude doplněn
body ze studentských prezentací.
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Podíl studentů

• 3 rok

• Dle reakcí studentů modifikujeme přednášky I 
cvičení předmětu.

• Zpětná vazba vítána

• V evaluacích (anonymní hodnocení) 
očekáváme Vaše reakce (kladné i záporné)
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Zdroje:

• Viz syllabus v UIS


