OBECNÉ OKRUHY OTÁZEK K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO DSP

1) Obecná ekonomická teorie
a) Teorie firmy v dokonalé a nedokonalé konkurenci (rovnováha firmy v tržní formě
dokonalé konkurence, funkce maximálního zisku, investiční rozhodování firmy bez a
s přístupem na kapitálový trh. Rovnováha v tržní formě nedokonalé konkurence,
cenová diskriminace monopolu, Cournotův model, Stackelbergův model, modely na
bázi teorie her, Chamberlinův model)
b) Rovnováha uzavřené ekonomiky v krátkém, středním a dlouhém období (Model
IS – LM, účinky fiskální a monetární expanze v různých situacích. Model AD – AS,
odvození AD a odvození AS v různých ekonomických školách. Harrod – Domarův
model a Solowův model ekonomického růstu)
c) Otevřená ekonomika a determinanty měnového kursu (model IS – LM – BP,
odvození agregátní poptávky v otevřené ekonomice v systému fixního měnového
kursu, absolutní a relativní verze teorie parity kupní síly, parita úrokových sazeb)
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2) Podniková ekonomika a management
a) Náklady a jejich struktura, controlling – obsah, pojetí, využití v ekonomické praxi,
vnitropodnikové účetnictví
b) Finanční management - pojetí, plánování, investice (finanční zdroje a hodnocení) Užití
metod DCF při financování projektu vlastním a smíšeným kapitálem, ČSH, VVP,
MVA. Finanční stabilita projektu.
c) Organizace a řízení výrobních procesů (plánování, organizování, vlastní výrobní
náklady, racionalizace), management kvality
d) Studie proveditelnosti projektu
e) Financování aktiv podnikatelského plánu. Funkce čistého pracovního kapitálu,
finanční páka, finanční stabilita
f) Finanční a komplexní metody měření a řízení výkonnosti podniku
g) Inovační procesy, financování inovačního procesu, efektivnost inovací, základy
strategického řízení podniků
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