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Sylabus předmětu 5EN202 - 
Mikroekonomie I. 

Kód 
předmětu:  5EN202 

Název v jazyce 
výuky:  Mikroekonomie I. 

Název česky: Mikroekonomie I. 
Název 
anglicky: Microeconomics I 

Způsob 
ukončení 
a počet 
kredit ů: 

zkouška (4 kredity), zkouška ECTS (6 kreditů) 
(Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.) 

Forma výuky: Prezenční studium: 2/2 
(počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně) 

Jazyk výuky: čeština 
Zaměření 
předmětu:  

Analýza rozhodování spotřebitele a výrobce na trzích zboží a služeb a na trzích výrobních 
faktorů s použitím středně pokročilého analytického aparátu; rozhodování v podmínkách rizika 
a nejistoty; všeobecná rovnováha trhů; případy selhání trhů, zásahy státu do tržního procesu. 

Výstupy 
předmětu:  

Po úspešném absolvování tohoto kurzu budou stuednti ovládat nejdůležitější koncepty teorie 
spotřebitele, teorie firmy a teorie tržní rovnováhy. Zvládnutí těchto témat bude podloženo 
používaním a rozvojem kvantitativních technik na středně pokročilé úrovni. 

Obsah 
předmětu:  

Metoda a předmět ekonomie,  
Teorie spotřebitele: spotřebitelská substituce, rozpočtové omezení, kardinalistický 
a ordinalistický přístup. Poptávka: křivka poptávky, substituční a důchodový efekt, cenová 
elasticita poptávky, Engelova křivka, důchodová a křížová elasticita poptávky, spotřebitelův 
přebytek. Volba mezi spotřebou a volným časem. Volba mezi přítomnou a budoucí spotřebou: 
časová preference, optimální kombinace přítomné a budoucí spotřeby. Rozhodování 
v podmínkách rizika: očekávaný výnos, očekávaný užitek, informace snižující riziko, pojištění 
proti riziku, diverzifikace.  
Firma: transakční náklady a existence firmy, cíle firmy, problém pána a správce; Produkce 
a náklady: produkční funkce a náklady firmy: krátkodobá produkční funkce, dlouhodobá 
produkční funkce, technická substituce. Společenské náklady a nabídka: společenské náklady, 
nabídka v krátkém a dlouhém období.  
Směna: hranice produkčních možností, optimální kombinace produkce, směna na základě 
odlišných spotřebních preferencí, směna na základě odlišných produkčních možností: absolutní 
výhody a komparativní výhody, mezinárodní obchod a Heckscher-Ohlinova teorie,migrace, 
obchodní ochranářství  
Tržní rovnováha a tržní cena; přínosy ze směny, změny rovnováhy, státní zásahy.  
Nedokonalé trhy: příjemce a tvůrce ceny, tvorba ceny na nedokonalém trhu, cenová 
diskriminace, monopolistická konkurence, oligopoly (Cournotův, Bertrandův), kartel, Nashova 
rovnováha, otevřené a regulované trhy. Monopol a konkurence: rovnováha monopolu, 
diskriminující monopol, vlastnictví jedinečného faktoru, monopol a konkurence jako proces, 
přirozený monopol, síťový efekt.  
Trhy práce: produkční funkce a poptávka po práci, tržní nabídka práce, rovnováha trhu práce, 
odbory, minimální mzda, diskriminace na trzích práce, nezaměstnanost, pracovní rizika 
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a kompenzující mzdové rozdíly.  
Kapitál a úrok: používání a investování kapitálu, příležitost investovat a ochota spořit, trh 
zapůjčitelných fondů, nominální a reálná úroková míra, alokace kapitálu, lidský kapitál.  
Všeobecná rovnováha a efektivnost: všeobecná rovnováha trhů, efektivnost ve výrobě, 
efektivnost v rozdělování, efektivní kombinace statků, kompenzační platby.  
Externality a volné zdroje: společenské a soukromé náklady a výnosy, daně a subvence 
k potlačení externalit, vlastnická práva a Coaseho teorém, volné zdroje  
Veřejné statky a veřejná volba: nevylučitelnost a problém černého pasažéra, nezmenšitelnost 
(nerivalita), veřejná volba: politický trh, teorém středového voliče, racionální neznalost voliče, 
zájmové skupiny.  
Právo a ekonomie: zločin a trest, trestní odpovědnost, vzájemné nehody.  

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže): 

Druh  Prezenční studium 
Účast na přednáškách 26 h 
Příprava na přednášky 13 h 
Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech 26 h 
Příprava na cvičení/semináře/tutoriály 26 h 
Příprava na průběžný test (testy) 13 h 
Příprava na závěrečný test 52 h 
Celkem 156 h 
 
Požadavky na ukončení(váha): 
Druh  Prezenční studium 
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 20 % 
Absolvování průběžného testu (testů) 30 % 
Absolvování závěrečného testu 50 % 
Celkem 100 % 
 
Zvláštní podmínky a podrobnosti: 
žádné 
 
Literatura:  

Typ Autor  Název Místo 
vydání Nakladatel Rok ISBN 

Z HOLMAN, R. Mikroekonomie : středně 
pokročilý kurz Praha C.H. Beck 2002 80-7179-

737-5 

Z VARIAN, H. R. Intermediate microeconomics : 
a modern approach New York W.W. Norton 1990 0-393-

96025-0 

Z NICHOLSON, 
W. 

Microeconomic theory : basic 
principles and extensions [Cincinnati] South-Western/Thomson 

Learning 2002 0-03-
033593-0 

Z základní literatura 
D doporučená literatura 
 


