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1. PŘEDNÁŠKA    

Úvod  – charakteristika  kurzu,  požadavky,  informace 

1.  Úvod do makroekonomie 

 Makroekonomické  sektory 

 Základní  makroekonomické  agregáty 

2.  Domácí  produkt 

 Makroekonomický  výstup     

 Metody  zjištění  makroekonomického  výstupu 

 

2.  PŘEDNÁŠKA  

3.  Spotřeba,  investice  a  rovnovážný  produkt   

 Spotřební  funkce   

 Investice  a  rovnovážný  produkt  – model s linií  45  stupňů 

 Důchodotvorný  účinek  investic,  investiční  multiplikátor 

 

3.  PŘEDNÁŠKA  

4.  Agregátní  poptávka 

 Agregátní  poptávka,  odvození  křivky  AD   

 Změny  reálného  HDP,  „šoky“  ze  strany  poptávky 

 

4. PŘEDNÁŠKA  

5.  Agregátní  nabídka 

 Agregátní  nabídka  a  potenciální  produkt 

 Změny  reálného  HDP,  „šoky“  ze  strany  nabídky 

 Model AD-AS  a  ekonomická  rovnováha 



5.  PŘEDNÁŠKA  

6.  Peníze  a  poptávka  po  peněžních  zůstatcích   

 Peníze  jako  prostředek  směny 

 Transakční  a  opatrnostní  zůstatky 

 Poptávka  po  peněžních  zůstatcích 

 Nabídka  peněz  – peněžní  zásoba 

 

6.  PŘEDNÁŠKA   

 Rovnováha  na  trhu  peněz 
 Růst  peněžní  zásoby  v krátkém  a  dlouhém  období 

 Změny  rovnováhy  na  trhu  peněz 

 

7.  PŘEDNÁŠKA   

7.  Bankovní  soustava  a  tvorba  peněz 

 Bankovní  soustava 

 Změny peněžní  zásoby 

 Multiplikovaná  expanze  depozit 

 

Průběžný  test  z témat  1.  – 4. tohoto harmonogramu, tj. z obsahu  látky  do  3.  přednášky  
včetně 

 

8.  PŘEDNÁŠKA   

8. Inflace   

 Inflace  a  její  měření 

 Důsledky  inflace  – přerozdělování,  zamlžení  cenových  informací 

 Druhy  inflace,  rozvinutí  inflace  – inflační  spirála,  setrvačnost  inflace 

 

9. PŘEDNÁŠKA    

 Inflace  a  nezaměstnanost  – Phillipsovy  křivky   

 



10.  PŘEDNÁŠKA    

9.  Otevřená  ekonomika   

 Měnový  kurz  a  měnový  trh 

 Teorie  parity  kupní  síly 

 

11.  PŘEDNÁŠKA    

 Platební  bilance 

 Rovnováha  a  nerovnováha  platební  bilance,  dopady  na  měnový  kurz 

 

12.  PŘEDNÁŠKA  

10.  Fiskální  politika 

 Veřejné  rozpočty,  rozpočtová  salda 

 Lafferova  křivka 

 Vytěsňovací  efekt  veřejných  investic 

 

13.  PŘEDNÁŠKA  

11. Měnová  politika 

 Cíle  a  nástroje  měnové  politiky 

 Typy  měnových  politiky  a  jejich  účinnost 

 

Poznámka: 

Harmonogram  přednášek  je  orientační.  Jednotlivá  témata  mohou  být  v případě  potřeby  
zkrácena či  vynechána s odkazem na literaturu. 


