OKRUHY OTÁZEK Z EKONOMIE PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ
ZKOUŠKY – KEM/SBZEK
ČÁST MIKROEKONOMIE
1. Předmět ekonomie, základní ekonomické vztahy
předmět ekonomie, pozitivní a normativní ekonomie, vzácnost, hranice produkčních možností,
náklady obětované příležitosti, zákon klesajících výnosů
2. Trh a tržní mechanismus
formování a vznik trhu, konkurence, rovnováha trhu, přebytek spotřebitelů a výrobců, proces
tvorby tržní ceny, teorém pavučiny, neviditelná ruka trhu
3. Chování spotřebitele a formování poptávky na trhu výrobků a služeb
cíl spotřebitele, funkce celkového a mezního užitku, indiferenční analýza, substituční a
důchodový efekt, poptávka, faktory posunu, cenová elasticita
4. Produkční analýza, náklady, příjmy
produkční funkce v krátkém období a dlouhém období, nákladové funkce v krátkém a dlouhém
období, příjmové funkce v dokonalé a nedokonalé konkurenci
5. Firma v dokonalé konkurenci a formování nabídky na trhu výrobků a služeb
charakteristika modelu dokonalé konkurence, pravidlo maximalizace zisku, bod uzavření firmy
v krátkém období, bod zvratu, nabídka firmy, faktory posunu, cenová elasticita
6. Firma v nedokonalé konkurenci na trhu výrobků a služeb
charakteristika nedokonalé konkurence, rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci,
charakteristika monopolu, oligopolu a monopolní konkurence
7. Trhy výrobních faktorů a rozdělování důchodů
rozhodování firmy na trhu výrobních faktorů, příjem z mezního produktu výrobního faktoru,
poptávka po výrobním faktoru, Lorenzova křivka, Giniho koeficient
8. Trh práce, půdy a kapitálu
charakteristika monopsonu, individuální a tržní nabídka práce, substituční a důchodový efekt, ,
charakteristika trhu půdy, nabídka půdy, kapitál a kapitálové statky, nabídka na trhu kapitálu
v krátkém a dlouhém období
9. Celková (všeobecná) rovnováha
dílčí a celková rovnováha, Paretovo kritérium efektivnosti, efektivnost ve výrobě, efektivnost ve
směně, box-diagram, výrobně-spotřební efektivnost
10. Tržní selhání a mikroekonomická politika státu
cíle a nástroje mikroekonomické politiky státu, selhání státu, regulace monopolu, podstata a
typy externalit, veřejné statky, morální hazard a nepříznivý výběr

ČÁST MAKROEKONOMIE
1. Makroekonomický koloběh, makroekonomický produkt a důchod
základní makroekonomické subjekty a finanční toky mezi nimi, tvorba a užití produktu produktová a výdajová metoda určení makroekonomického výstupu, rozdělení produktu důchodová metoda určení makroekonomického výstupu
2. Jednoduchý keynesiánský model určení důchodu
předpoklady modelu, rovnováha v modelu, dvou-sektorový model a jednoduchý multiplikátor,
tří-sektorový model, čtyř-sektorový model
3. Peníze a trh peněz
peněžní agregáty, motivy držby peněz, nabídka peněz, jednoduchý depozitní multiplikátor, trh
peněz, kvantitativní rovnice peněz
4. Agregátní nabídka a poptávka
agregátní poptávka, Keynesův efekt, efekt reálných peněžních zůstatků (Pigouův),
přesměrování domácích výdajů, horizontální a pozitivně skloněná keynesiánská křivka
krátkodobé agregátní nabídky, agregátní nabídka při pružných nominálních mzdách
5. Ekonomický růst a hospodářský cyklus
zdroje ekonomického růstu, bariéry ekonomického růstu, pojem hospodářského cyklu,
krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cykly, vnější a vnitřní příčiny cyklů
6. Otevřená ekonomika, vnější ekonomická rovnováha
absolutní a komparativní výhody, mezinárodní pohyb kapitálu, příčiny pohybu krátkodobého a
dlouhodobého kapitálu, platební bilance, nominální/reálný měnový kurs,
zhodnocení/znehodnocení, režimy měnového kurzu
7. Pojmy nezaměstnanost a inflace
frikční a dobrovolná nezaměstnanost, strukturální, cyklická a nedobrovolná nezaměstnanost,
přirozená míra nezaměstnanosti, měření inflace, příčiny inflace, důsledky inflace
8. Makroekonomická stabilizační politika, Phillipsovy křivky
pojem makroekonomické stabilizační politiky, typy a nositelé makroekonomické stabilizační
politiky, konfliktnost a komplementarita cílů hospodářské politiky, krátkodobá a dlouhodobá
Phillipsova křivka
9. Fiskální politika, důchodová politika
nástroje fiskální politiky, diskreční opatření/vestavěné stabilizátory, deficit
strukturální/cyklický/skutečný, ekonomie strany nabídky, pojem důchodové politiky, dopady do
efektivnosti, potlačení inflace
10. Monetární politika, vnější měnová a obchodní politika
přímé a nepřímé nástroje monetární politiky, kurzová politika, vliv měnového kurzu na čisté
exporty, cíle obchodního protekcionismu, nástroje, důsledky

