Podmínky zakončení předmětu

TEORIE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ I., II.
Předmět všeobecného základu TNH se vyučuje v letním semestru 1. ročníku (2/1) a v zimním
semestru 2. ročníku (2/2).
V letním semestru 1. ročníku je ukončen písemným zápočtem (4 kredity), v zimním semestru 2.
ročníku písemným zápočtem a písemnou zkouškou (6 kreditů). Písemnou zkoušku je možno
konat až po získání obou zápočtů.
Zápočet z TNH I. – LS 2018/2019
V letním semestru 1. ročníku je výuka ukončena zápočtem (4 kredity). Zápočet je udělen za zisk
18 bodů z maximálně 30 možných, přičemž max. 22 bodů je možné získat za písemný zápočtový
test, max. 2 body za docházku a max. 6 bodů za aktivitu na seminářích. Zároveň z písemného
zápočtového testu je nutné získat minimálně 11 bodů.

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení.
Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší.
Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby,
rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.
Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o několika
otázkách (celkem 12 otázek za semestr). Odevzdání podepsaného kvizu slouží jako doklad o
docházce. Za účast na všech seminářích jsou 2 body, za účast na všech seminářích kromě
jednoho 1 bod, za nižší účast 0 bodů. Za plný počet správných odpovědí na otázky ve všech
kvizech je 6 bodů za aktivitu, nižší počty správných odpovědí se na body za aktivitu
přepočítávají proporcionálně.
Zápočtový test pro všechny studenty denního studia i kurzu CŽV se píše formou
celokatedrového zápočtového testu ve zkouškovém období v termínech vyhlášených katedrou v
IS, přihlašování je možné pouze přes informační systém. Test trvá 40 minut. Počet termínů ve
zkouškovém období je celkem 5 (pro studenty magisterského studijního programu 4 termíny ve
zk. období v květnu a červnu, 1 termín ve zk. období v září; pro studenty CŽV 5 termínů v jejich
zk. období v květnu a červnu).
Zápočty na seminářích, individuální zápočty ani ústní přezkušování se nepřipouští.
Pokyny k termínům zápočtu, nahlížení do testu a další informace budou vždy zveřejněny na estránkách katedry.
Zápočet TNH II - ZS 2019/20
Zápočet je udělen za zisk minimálně 7 bodů z max. 13 možných, přičemž max. 3 body je možné
získat za docházku a max. 10 bodů za aktivitu na seminářích.

Ke každému semináři bude předepsána literatura ke čtení a sada několika problémů k řešení.
Očekává se, že studenti si před seminářem předepsanou literaturu přečtou a problémy vyřeší.
Semináře budou zaměřeny na ukázku řešení poskytnutých problémů, diskusi předepsané četby,
rozšíření materiálu z přednášek, příklady a aplikace.
Docházka a aktivita budou ověřeny na konci každého semináře krátkým kvizem o několika
otázkách (celkem 20 otázek za semestr). Odevzdání podepsaného kvizu slouží jako doklad o
docházce. Za účast na všech seminářích či účast s jednou absencí jsou 3 body, za každou další
absenci se odečítá bod (záporné body za docházku se však neudělují). Za plný počet správných
odpovědí na otázky ve všech kvizech je 10 bodů za aktivitu, nižší počty správných odpovědí se
na body za aktivitu přepočítávají proporcionálně.
V případě dosažení méně než 7 bodů lze zápočet získat na základě absolvování písemného testu
v rámci celokatedrových termínů (max 3 pokusy). Ke složení zápočtu v tomto testu je třeba
získat minimálně 60 % možných bodů v testu. Body za docházku a aktivitu na seminářích se již
nezapočítávají.
Zkouška z TNH II
Závěrečná zkouška z TNH je písemná, obsahuje látku za oba semestry výuky. Obsahem
písemného testu je sada otázek multiple choice a sada problémů k řešení (obdobné problémům
předepisovaným na semináře). Otázky, příklady a problémy testují znalost a zejména
porozumění ekonomických pojmů a principů a schopnost aplikovat tyto pojmy a principy na
konkrétní otázky fungování trhů a právní regulace.
Závěrečná zkouška má formu celokatedrového písemného testu ve zkouškovém období v
termínech vyhlášených katedrou v SIS. Přihlašování je možné pouze přes informační systém.
Test trvá 90 minut. Počet vypsaných termínů ve zkouškovém období ZS 2019/20 je celkem 4,
dále bude vypsán 1 termín v červnu a 1 termín v září LS 2019/20.
Před konáním zkoušky je student povinen mít v SIS udělení zápočtu z TNH I a TNH II, jinak se
nelze na zkoušku do systému přihlásit a zkoušku absolvovat.
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