T ÉMATICKÉ OKRUHY A DOPORUČENÁ LITERATURA
K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIE
NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTĚ
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
(LISTOPAD 2010)

Přijímací test z ekonomie prověřuje znalosti ekonomické vědy v rozsahu, který je požadován
po studentech bakalářského studia na Vysoké škole ekonomické pro úspěšné složení
bakalářské zkoušky z ekonomie. Testové otázky jsou formulovány v anglickém jazyce.
Jde o vědomosti z těchto témat a o znalosti těchto základních pojmů:
ČÁST MIKROEKONOMICKÁ
1. Úvod do ekonomie: vzácnost, výrobní faktory, hranice výrobních možností, náklady
příležitosti (alternativní náklady), dělba práce, ekonomický koloběh (koloběh tržní
ekonomiky), význam trhu a cen
2. Trh a tržní mechanismus: poptávka, křivka poptávky, zákon klesající poptávky, tržní
rovnováha a tržní cena, vliv změny poptávky a změny nabídky na tržní rovnováhu
3. Chování spotřebitele a formování poptávky: celkový a mezní užitek, zákon klesajícího
mezního užitku, optimum spotřebitele (optimální spotřebitelská alokace), odvození
poptávky za předpokladu měřitelnosti užitku, indiferentní analýza, substituční a důchodový
efekt, substituty a komplementy, cenová elasticita poptávky, tržní poptávka
4. Chování výrobce a formování nabídky: náklady (explicitní a implicitní, průměrné a mezní,
fixní a variabilní), produkční funkce, zákon klesajících výnosů, nákladové funkce,
optimum (rovnováha) firmy, ekonomický zisk
5. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu: nabídka firmy v krátkém a v dlouhém období,
zastavení činnosti (bod uzavření firmy v krátkém období), odchod z trhu (bod zvratu v
dlouhém období), nabídka firmy a tržní nabídka, tržní rovnováha, efektivnost rovnováhy,
přebytek spotřebitele a přebytek výrobce
6. Mezinárodní obchod (absolutní a komparativní výhody), přínosy z obchodu, obchodní
ochranářství a jeho důsledky (dovozní cla, dovozní kvóty)
7. Charakter nedokonalé konkurence: nedokonalá konkurence (nedokonalý trh), příčiny
nedokonalého trhu, diferenciace produktu, monopolistická konkurence, oligopol, monopol
8. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence: optimum (rovnováha) firmy na
nedokonalém (nedokonale konkurenčním) trhu, stanovení ceny
9. Vlastnictví soukromé a veřejné, firma v soukromém vlastnictví, akciové společnosti
10. Formování cen na trzích výrobních faktorů: výrobní faktory, mezní produkt výrobního
faktoru, poptávka po výrobním faktoru, nabídka výrobního faktoru, transferová platba
(transferový výdělek) a renta, vliv elasticity nabídky faktoru na výši renty
11. Trh práce a trh kapitálu: poptávka po práci, nabídka práce, rozhodování mezi prací a
volným časem, substituční a důchodový efekt změny mzdy, mzdové rozdíly, poptávka po
kapitálu, nabídka kapitálu, výnosy z kapitálu
12. Trh výrobních faktorů a rozdělování: výrobní faktory, mezní produkt výrobního faktoru,
poptávka po výrobním faktoru
13. Tržní rovnováha a její dosahování, rovnováha a efektivnost, přebytek výrobce a přebytek
spotřebitele, změny rovnováhy
14. Externality, Coaseho teorém, veřejné statky

1

ČÁST MAKROEKONOMICKÁ
1. Domácí produkt: hrubý a čistý produkt, nominální a reálný produkt, metody měření HDP,
rozdělování produktu, agregátní výdaje a jejich složky, makroekonomický koloběh (toky
mezi makroekonomickými sektory)
2. Kapitál, investice a úrok: kapitál, investice, úspory, časová preference, úroková míra
nominální a reálná, trh zapůjčitelných fondů (trh kapitálu), lidský kapitál
3. Rovnovážný produkt: spotřeba, investice (plánované a neplánované), model rovnovážného
produktu (45° model), důchodotvorný účinek investic (multiplikační efekt)
4. Peníze: vznik a formy peněz, peněžní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích, bankovní
soustava, banky s částečnými rezervami a tvorba peněz (multiplikační tvorba vkladů),
peněžní zásoba a peněžní agregáty, trh peněz a jeho rovnováha – krátké a dlouhé období
5. Agregátní poptávka a agregátní nabídka: agregátní poptávka, agregátní nabídka v dlouhém
a krátkém období, potenciální produkt, makroekonomická rovnováha, změny agregátní
poptávky a agregátní nabídky
6. Hospodářský cyklus: fáze a příčiny hospodářských cyklů, mechanismus hospodářského
cyklu, důsledky cyklických výkyvů
7. Hospodářský růst: zdroje hospodářského růstu, bariéry hospodářského růstu, hospodářský
růst a politika
8. Trh práce a nezaměstnanost: příčiny a druhy nezaměstnanosti, důsledky dlouhodobé
nezaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti (politika vytváření pracovních míst)
9. Inflace: měření inflace, důsledky inflace, příčiny a formy inflace, Phillipsova křivka,
rozšířené pojetí Phillipsovy křivky (přirozená míra nezaměstnanosti, krátkodobá a
dlouhodobá Phillipsova křivka)
10. Vnější ekonomická rovnováha: měnový kurz, nominální a reálný kurz, teorie parity kupní
síly, intervence do měnových kurzů, režimy měnových kurzů, platební bilance a její složky
(finanční účet, běžný účet, bilance zboží a služeb), rovnováha platební bilance a její
dosahování, zahraniční zadluženost
11. Veřejná volba: volba mezi soukromými a veřejnými statky, racionální neznalost, zájmové
skupiny
12. Veřejné rozpočty a rozpočtová politika: veřejné rozpočty, státní rozpočet a jeho struktura,
daně a daňová politika (Lafferova křivka), schodek státního rozpočtu (cyklický a
strukturální schodek), financování rozpočtového schodku, účinky státních výdajů
(důchodotvorný účinek a efekt vytěsňování), státní dluh
13. Měnová politika: nástroje a cíle měnové politiky, expanzivní a restriktivní politika, bariéry
účinnosti měnové politiky (účinnost v krátkém a dlouhém období, důsledky aktivistické
politiky, inflační očekávání), režimy měnové politiky: „zavěšení“ měnového kurzu,
měnové pravidlo (pravidlo měnového růstu), inflační cílování, protiinflační politika
ZÁKLADNÍ LITERATURA K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU:
1. Holman, R.: Mikroekonomie středně pokročilý kurz, C. H. Beck, Praha, 2002
2. Holman, R.: Makroekonomie středně pokročilý kurz, C. H. Beck, Praha, 2004
3. Mankiw, G. N.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha, 1999
4. Frank, R. H., Bernanke, B. S.: Ekonomie, Grada Publishing, Praha, 2002
Další doporučená literatura, ze které je možno čerpat, je uvedena v akreditačním materiálu
předmětu Ekonomie (5EN100), dostupného z internetové adresy http://isis.vse.cz/katalog/.
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