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I. Úvodní informace a charakteristika přípravného kurzu

Vyučující:

doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D. (٭1965) – nyní docent na katedře mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské (KMIE FPH) VŠE v Praze, vedoucí sekce hospodářských dějin a dějin ekonomického myšlení. Absolvent FNH VŠE v Praze, obor politická ekonomie (1991), specializace politologie na FMV VŠE v Praze (1994), doktorského studia Ekonomie na IES FSV UK v Praze (1999), habilitace v oboru Ekonomie na FNH VŠE v Praze (2000). Odborné zkušenosti z výuky magisterských, bakalářských i doktorských kurzů standardní mikro- a makroekonomické teorie; garant několika předmětů z oblasti dějin ekonomických a sociálních teorií, resp. hospodářských dějin na všech stupních studia na VŠE v Praze. Hlavní publikační aktivity zaměřené na teorie, historii zkoumání a aplikace tzv. dlouhých vln (dlouhodobých Kondratěvových společensko-ekonomických cyklů), oblasti dějin ekonomického a sociálního myšlení, metodologie, resp. aktuálního stavu společenských věd ve světle soudobé globalizace, politické analýzy a prognózy a různých učebních textů k výuce standardní mikro- a makroekonomické teorie zejména na VŠE  v Praze apod. (celkem cca 350 položek, včetně příspěvků v denním tisku – podrobněji viz osobní www stránky). Pedagogická, vědecko-výzkumná, odborná a poradní spolupráce s různými institucemi (lektor na Komoře auditorů ČR, poradce pro politickou analýzu, působení v CSTS, redakční práce aj.) a VŠ, dříve též s ekonomickými fakultami v Ústí nad Labem, Pardubicích, Brně, Kladně, s ARC-VŠPSV, VŠFS aj.

e-mail: sirucek@vse.cz                                                                               internet: http://nb.vse.cz/~sirucek

Kontakt: KMIE FPH VŠE v Praze
                nám. W. Churchilla 4
                130 67, Praha 3
                tel. 224 098 343 (č. m. 343 RB)
                 
Garant zkoušek z ekonomické teorie: prof. Ing. Miloš Mach, CSc.

Rozsah přípravného kurzu: 20 hodin

Organizace a harmonogram přípravného kurzu: podle dohody a aktuální situace
Stručná charakteristika přípravného kurzu:

Kurz standardní makroekonomické teorie - spolu s obdobným kurzem mikroekonomie - připravuje na dílčí písemnou zkoušku z ekonomické teorie (ekonomie) předepsanou KA ČR. Podle zadání zkouška odráží požadavky kladené na absolventy magisterského (inženýrského) studia na VŠE         v Praze - srovnatelné s obdobnými evropskými školami (např. v rámci škol CEMS). Kurz v zásadě odpovídá části dřívějšího celoškolsky povinného předmětu Makroekonomie II, resp. makročástem nových kurzů Ekonomie 2 (podrobněji na http://mie.vse.cz). Podle složení účastníků kurz taktéž obsahuje nezbytnou rekapitulaci základní úrovně standardní makroproblematiky. Podrobnou strukturu přednášek předmětů přednášených na bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia na VŠE v Praze, resp. další studijní materiály (úkoly, ukázky testů aj.) zájemce nalezne na adrese http://nb.vse.cz/~sirucek.

Úspěšné vykonání zkoušky a porozumění přednášené látce vyžaduje znalost elementárních základů vybraných témat standardní makroekonomické teorie na úrovni základního (tj. bakalářského) kurzu přednášeného na VŠE v Praze; doporučená literatura tuto znalost předpokládá. Výklad, resp. hlavní doporučené studijní prameny odráží pokročilejší úroveň a základní makroekonomické souvislosti    a kategorie pouze stručně připomínají. Pro absolventy kurzů standardní makroekonomie je rozsah      a hloubka výkladu dostačující pro úspěšné absolvování makroekonomické části zkoušky; pro účastníky, kteří tento předmět nikdy nestudovali je nezbytné alespoň rámcové seznámení se základní literaturou. Při studiu doporučené literatury je důležité respektování jejího charakteru a stupně pokročilosti - materiály středních a pokročilejších kurzů nejsou obvykle určeny pro úplné začátečníky.

Čas věnovaný jednotlivým tématům a celkový průběh přípravného kurzu, resp. možné zařazení dalších témat či praktičtějších příkladů a reálií, rozšiřující problematiky a přesahů, komparací s jinými přístupy apod., je možné upravit podle konkrétních požadavků a znalostí účastníků. Způsob výuky je přednáškový, posledních cca 60 minut je tradičně věnováno opakování, shrnutí tématických okruhů, dotazům, problémům a řešení typových příkladů, resp. otázek požadovaných v rámci zkoušky.

Vedle návaznosti a propojení látky základního, resp. pokročilejšího kurzu standardní makroekonomické teorie je třeba připomenout další možná úskalí zvládnutí předepsané látky. Makromodely jsou silným zjednodušením reality a osvětlují pouze základní vazby fungování modelové tržní ekonomiky. Budují výchozí pojmový a kategoriální aparát (užívaný mnohými dalšími disciplínami), a jsou i jakýmsi abstraktním „intelektuálním cvičením“. Standardní „čistou“ makroekonomickou teorii proto nutno minimálně pojímat jako nedílnou součást ekonomického, resp. společenskovědního základu každého vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ekonoma především; jako nezbytnou výbavu „nenechat se příliš ošálit“ od teoretických ekonomů, různých analytiků, tzv. nezávislých expertů aj. 

Vedle teoretické makroekonomie existují různé oblasti makroekonomie aplikované, makroanalýzy a hospodářských politik, které již nejsou předmětem kurzu ani zkoušky. Zájemcům zde lze doporučit např. texty Kadeřábková, A.; Žďárek, V.: Základy makroekonomické analýzy. Praha, Vysoká škola ekonomie a managementu 2006 či Kotlán, I. a kol.: Aplikovaná hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2001.

Nutno taktéž upozornit na formalizovaný charakter a používání matematických, statistických aj. kvantitativních postupů, resp. instrumentaria - přípravný kurz tento aspekt v mnohém potlačuje, nicméně předpokládá rámcové znalosti na úrovni středoškolské látky (sklon, tempové veličiny, indexy apod.).

Hlubší a kritické pochopení mikro-, ale zejména makroekonomických témat je téměř nemožné bez alespoň přehledové znalosti dějin ekonomických teorií. Standardní mikroekonomická teorie je kondenzovaným vyjádřením neoklasické doktríny (v podstatě bez větších rozporů), u standardně pojímané makroekonomie (ve smyslu „ekonomie hlavních proudů“) je však nutné zohlednit konfrontaci minimálně dvou základních intelektuálních tradic - neoklasické a keynesovské. Tyto vystupují v řadě různých podob (kdy standardní neokeynesovství je často interpretováno jako speciální případ obecnějšího neoklasického teoretického systému), které se v určitých etapách - v rámci „řečiště“ standardní ekonomie - přibližují či vzdalují. Konsensus standardní makroekonomie (rozbitý cca v 70. - 80. letech) však stále nebyl plně obnoven a mnozí hovoří o přetrvávající rozpolcenosti makroekonomie i stálém hledání nového výchozího modelu a přístupu. Existuje proto celá řada sporných míst (např. ohledně sklonu křivky LM či křivky SAS), které v sobě kondenzují odlišná teoreticko-metodologická východiska i vidění ekonomiky a zakládají rovněž rozdílná doporučení pro praktickou hospodářskou politiku. Hlavní doporučená literatura a výklad odráží z větší části pohledy neokeynesovské (včetně výchozího modelu IS-LM či přístupů k otevřené ekonomice), s „více neoklasickými“ přístupy (včetně modelu „vyčišťujících se trhů“)  se lze seznámit např. v níže specifikované literatuře [15] či [25], která však již přesahuje požadavky ke zkoušce. 

Hlavní literatura a výklad respektují tzv. reportérský přístup, kdy nezaujatě seznamují s různými přístupy a modely, a to včetně specifikace jejich předpokladů, složitostí, přínosů i omezení. Jiné studijní materiály ([14] či [15]) reprezentují naopak spíše tzv. přístup indoktrinační, kdy odlišné pohledy, složitosti a kontroverze bývají přehlíženy a je propagována jediná „správná“ teorie,  nezřídka však bez specifikace předpokladů či na základě jednoduchých „výukových příkladů“, posouvajících náročnou teoretickou ekonomii spíše do roviny lidové disciplíny, přístupné a srozumitelné naprosto každému.

Opomenout nelze ani neoddělitelnost, resp. stále těsnější propojování makro- a mikroekonomické teorie, aktuálně umocňované rozpornými procesy soudobé globalizace s rostoucí otevřeností ekonomik. Právě důraz na otevřenost ekonomik, též v kontextu postupující evropské integrace, náleží ke stěžejním trendům soudobé (nejen) teoretické makroekonomie. V českém jazyce je k dispozici např. text Baldwin, R.; Wyplosz, Ch.: Ekonomie evropské integrace. Praha, Grada 2008. Zájemci o oblast mezinárodní ekonomie mohou využívat publikace Neumann, P.; Žamberský, P.; Jiránková, M.: Mezinárodní ekonomie. Praha, Grada Publishing 2010 nebo Cihelková, E.; Frait, J.; Varadzin, F.; Mach, M.; Brůžek, A.; Žamberský, P.: Mezinárodní ekonomie II. Praha, C. H. Beck 2008. Rozpory soudobé globalizace interdisciplinárně naznačuje podrobný text Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007; zájemce lze odkázat též na materiály v časopise Marathon (dostupné z http://www.marathon.webnode.cz, resp. http://www.valencik.cz/marathon).

Na paměti je nutno stále mít i fakt, že vedle standardní ekonomické teorie existují mnohé alternativní přístupy a koncepce „mimo hlavní proudy“ (institucionalizující směry, marxistická politická ekonomie, postkeynesovci či liberální rakouská a neorakouská škola aj.), které již ekonomii obvykle nečlení na oblast mikro- a makroekonomie, staví na odlišných metodologických i ideologických východiscích           a teoretický systém obvykle budují odlišným způsobem. Kontroverznost a určitá rozpolcenost je přitom charakteristická i pro standardní ekonomii „hlavních proudů“, s prolínáním přístupů neokeynesovských a dominantní neoklasické doktríny v řadě různých podob. Výše naznačené problémy, resp. související doporučená literatura však již nejsou předmětem výkladu přípravného kurzu ani součástí zkoušky.

Zájemcům je zde možné doporučit texty z oblasti dějin ekonomického a sociálního myšlení: Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007; Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (resp. 1. a 2. vydání. Tamtéž, 1999, 2001); Brožová, D.: Malé dějiny ekonomického myšlení. 2. přepracované vydání. Praha, VŠE v Praze - Oeconomica 2006; Koderová, J.; Sojka, M.; Havel, J.: Teorie peněz. Praha, ASPI 2008; Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 či Sirůček, P.: Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003.

Další doporučenou literaturu nalezne zájemce v sylabech předmětů na http://nb.vse.cz/~sirucek, kde je zavěšena taktéž charakteristika učebních textů autora, resp. další studijní materiály či prezentace. Jako hlavní studijní pramen základní úrovně standardní mikroekonomické teorie lze doporučit text Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. 10. vydání. Slaný, Melandrium 2007 (či předchozí vydání). Pro studium pokročilejších úrovní standardní mikroekonomické teorie (nezbytné pro zvládnutí mikroekonomické části zkoušky, se samostatným sylabem) možno doporučit učebnici Hořejší, B.; Soukupová, J.; Macáková, L.; Soukup, J.: Mikroekonomie. 4. rozšířené vydání. Praha, Management Press 2006 (nebo všechna vydání předchozí). Odkazy na další literaturu - učebnicového i pramenného charakteru - lze nalézt ve výše doporučovaných publikacích, resp. na www stránkách autora či katedry.

II. Doporučená hlavní studijní literatura v jazyce českém

Doporučená literatura středně pokročilého (magisterského, resp. inženýrského) kurzu:

[1] Dornbusch, R.; Fischer, S.: Makroekonomie. 6. vydání. Praha, SPN a Nadace Economics 1994 (požadované pasáže kap. 1. - kap. 10., kap. 15. - kap. 17., kap. 18. část 18.3.).

[2] Mach, M.: Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. 3. vydání. Slaný, Melandrium 2001 (včetně dotisků či 2. vydání 1. části (pro studenty VŠH). Tamtéž 2003 nebo texty Makroekonomie II. Pro inženýrské studium. První  a druhá část. 2. vydání. Slaný, Melandrium 1998)       - vždy bez paragrafů 1.3., 2.6., 3.3., 3.5., 3.7., 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8., 5.1., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. 

Doporučená literatura k základnímu (bakalářskému) kurzu:

[3] Helísek, M.: Makroekonomie. Základní kurs. 2. přepracované vydání. Slaný, Melandrium 2002 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2000, resp. texty Makroekonomie pro bakalářské studium. 1. vydání. Slaný, Melandrium 1996 nebo 2. vydání. Tamtéž 1998).
[4] Helísek, M.: Základy makroekonomie. Průvodce studiem. Praha, Eupress - Vysoká škola finanční       a správní 2004. 
[5] Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie. Praha, Grada 1999. 
[6] Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz. 3. vydání. Slaný, Melandrium 2007 (nebo 2. vydání. Tamtéž 2007, resp. 1. vydání. Tamtéž 2006). 
[7] Rusmichová, L., Soukup, J. a kol.: Makroekonomie. Základní kurs. 5. vydání. Slaný, Melandrium 2002.
[8] Samuelson, P. A.; Nordhaus, W. D.: Ekonomie. 18. vydání. Praha, Svoboda 2007.
[9] Schiller, B. R.: Makroekonomie dnes. Brno, Computer Press 2004.

Doporučenou literaturu lze zakoupit v prodejnách VŠE v Praze či specializovaných obchodech v celé ČR. 

Rozšiřující a prohlubující literatura:

[10] Bachanová, V.; Musil, P.; Vystavělová, L.: Makroekonomie II. Cvičebnice. Brno, Masarykova univerzita v Brně 2005.
[11] Cahlík, T.; Hlaváček, M.; Seidler, J.: Makroekonomie. 2. upravené vydání. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2010.
[12] Frank, R. H.; Bernanke, B. S.: Ekonomie. Praha, Grada 2002.
[13] Hedija, V.; Musil, P.: Praktikum makroekonomie. Plzeň, Aleš Čeněk 2009.
[14] Holman, R.: Ekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (nebo 1. vydání. Tamtéž 1999, 2. přepracované a doplněné vydání. Tamtéž, 2001, resp. 3. aktualizované vydání. Tamtéž 2002).
[15] Holman, R.: Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha, C. H. Beck 2010 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2004).
[16] Hořejší, B.; Soukupová, J.; Macáková, L.; Soukup, J.: Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2010 (lze používat též 1. vydání. Tamtéž, 1996, 2. přepracované vydání. Tamtéž, 1999, 3. doplněné vydání. Tamtéž 2002, 2003 a 2004 či 4. rozšířené vydání. Tamtéž 2006).
[17] Macáková, L. a kol.: Pracovní listy z Ekonomie 2 (pro středně pokročilé). 3. vydání. Slaný, Melandrium 2009 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2005, resp. 2. vydání. Tamtéž 2006).
[18] Mach, M.: Řešené problémy ke kursu Makroekonomie II. Jinočany, H + H 1992.
[19] Mach, M.: Makroekonomie. Pokročilejší analýza. 3. část. Slaný, Melandrium 2002.
[20] Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie. Praha, Grada 1999.
[21] Pavelka, T.: Makroekonomie. Cvičebnice. 2. rozšířené vydání. Praha, Česká zemědělská univerzita    v Praze 2005.
[22] Pošta, V.; Sirůček, P.: Makroekonomie. Základní kurz. Cvičebnice. 2. přepracované vydání. Slaný,     Melandrium 2008 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2006).
[23] Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha, VŠE v Praze - Oeconomica 2011 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2003,  2. přepracované vydání. Tamtéž 2005, resp. 3. přepracované vydání. Tamtéž 2006).
[24] Sirůček, P.; Neset, P. a kol.: Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2003).
[25] Soukup, J.; Pošta, V.; Neset, P.; Pavelka, T.; Dobrylovský, J.: Makroekonomie.  2. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2010 (lze používat též 1. vydání. Tamtéž 2007).
[26] Soukup, J.; Pošta, V.; Neset, P.; Pavelka, T.; Dobrylovský, J.: Makroekonomie. Cvičebnice. Slaný, Melandrium 2009.

Doporučení a poznámky:

- pro zvládnutí zkoušky je nezbytné studium publikace [2], která je vhodná také ke sledování výkladu během přípravného kurzu 
- pro úplné začátečníky je vhodné studovat publikace [2] v kombinaci s pasážemi textů [4], [6], [7], resp. [25]
- pro pokročilejší je vhodné studovat publikace [2] (případně vybrané pasáže textů [1], resp. [25]) a pro zopakování, resp. procvičení používat texty [3], [4], [6], [22], [23] nebo [24]
- k procvičení lze používat cvičebnice [10] a [13], resp. k procvičení části látky text [18]
- samotné publikace [15], resp. [25] nejsou pro zkoušku dostačující ani příliš vhodné 
- publikace [19] je primárně určena pro doktorské studium a přesahuje nároky zkoušky
- publikace [17] je sbírkou neřešených příkladů z Ekonomie 2 a není pro zkoušku nutná
- publikace [26] je cvičebnicí k textu [25] a pro zkoušku není nutná
- druhý oddíl publikací [23] zčásti nahrazuje cvičebnice [22], [24]
- text [4] reprezentuje průvodce k učebnicím [3]
- publikace [5], [8], [9], [12], [14], [20] reprezentují standardní světové, resp. původní české učebnice základní úrovně ekonomické teorie (obvykle včetně mikroekonomických části) a mohou být částečně využity jako substitut učebních textů [3], [6], [7]
- příklady aplikací standardní makroekonomické teorie (včetně příkladů, resp. českých reálií - viz [6], [14], [15], [25]), na různých úrovních pokročilosti, lze nalézt v textech [1], [5], [6], [8], [12], [14], [15] či [20] - obdobně jako prameny [11], [21] však již v celé řadě aspektů přesahují požadovaný rámec zkoušky
- text [16] je hlavním doporučovaným pramenem k přípravě na mikroekonomickou část zkoušky
- materiály [23] slouží i k procvičení standardní mikroekonomické teorie základní úrovně  - zde mohou být využity jako doplněk k přípravě na obě části zkoušky

Další publikace učebnicového, resp. pramenného charakteru (ke studiu makro- a mikroekonomické standardní teorie různých stupňů pokročilosti), v českém i jiných jazycích, může podle potřeby a zájmu posluchačů doporučit vyučující (též viz materiály na http://nb.vse.cz/~sirucek či http://mie.vse.cz).

III. Struktura přednášek a studijní prameny
Téma 1.: Úvod do středně pokročilého kurzu standardní makroekonomické teorie
A) Předmět standardní makroekonomie
B) Základní ideové školy v makroekonomii
C) Makroekonomická teorie a makroekonomická politika
D) Klíčové pojmy a souvislosti makroekonomie 
Alternativní dodatky: 1) Aktuální stav a problémy soudobé makroekonomie ve světle globalizace
                                      2)  Historické kořeny, vývoj a problémy standardní makro- a mikroekonomie
                                      3)  Základní makroekonomické agregáty a makroekonomické reálie
Doba trvání: cca 45 minut (dodatky podle času a zájmu - nejsou součástí požadavků na zkoušku)
Pracovní listy: 1 - 2 (k dodatkům - nejsou součástí požadavků na zkoušku)
Základní literatura: - [1]: kap. 1., kap. 2. (vždy vybrané pasáže)
                                - [3]: kap. 1., kap. 2.
                                - [6]: kap. 1., kap. 2.
                                - [25]: kap. 1., kap. 2. (vždy vybrané pasáže)
Doporučené příklady a otázky: - [6]: kap. 1./př. 1, 2,  3, 4, kap. 2./př. 5
Poznámka: zde uváděné kapitoly a příklady korespondují s následujícími vydáními textů (z II. části):     [1] 6. vydání, [2] 3. vydání 2001 (resp. dotisky), [3] 2. přepracované vydání,  [6] 1. vydání, [25] 1. vydání - u předchozích či novějších vydání jsou možné mírné odlišnosti 

Téma 2.: Determinace rovnovážné produkce v modelu důchod-výdaje
A) Předpoklady a jádro modelu důchod-výdaje
B) Determinace rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu
C) Charakteristika jednoduchého multiplikátoru
D) Determinace rovnovážné produkce v třísektorovém modelu
Alternativní dodatky: 1) Teorie spotřeby a investic
                                      2) Rozpočet a rovnovážná produkce
Doba trvání: cca 90 minut (dodatky podle času a zájmu - nejsou součástí požadavků na zkoušku)
Pracovní listy: 3 - 14
Základní literatura: - [1]: kap. 3. (vybrané pasáže)
                                - [2]: kap. 1. (v části 1.1. bez odvozování multiplikátoru, bez paragrafu 1.3.)
                                - [3]: kap. 3.
                                - [6]: kap. 3.
                                - [25]: kap. 3., kap. 5. (vždy vybrané pasáže)
Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 1.1./př. 1, 2, kap. 1.2./př. 3, 4, 5; [6]: kap. 3./př. 1, 2, 3

Téma 3.: Model IS-LM a fiskální, resp. monetární politika
A) Předpoklady a jádro modelu IS-LM
B) Rovnováha na trhu zboží a křivka IS
C) Rovnováha na trhu peněz, resp. ostatních finančních aktiv a křivka LM
D) Model IS-LM jako celek
E) Fiskální politika v modelu IS-LM
F) Monetární politika v modelu IS-LM
Alternativní dodatky: 1) Poptávka po penězích a nabídka peněz
                                      2) Kombinace fiskální a monetární politiky
                                      3) Rozpracování IS-LM analýzy
Doba trvání: cca 210 minut (dodatky podle času a zájmu - nejsou součástí požadavků na zkoušku)
Pracovní listy: 15 - 39
Základní literatura: - [1]: kap. 4., kap. 5., kap. 15. (vždy vybrané pasáže)
                                - [2]: kap. 2. (v části 2.5. bez obrázků 2.27, 2.28, bez paragrafu 2.6.) 
                                - [3]: kap. 1., kap. 6., kap. 12., kap. 13.
                                - [6]: kap. 1., kap. 4., kap. 11., kap. 12.
                                - [25]: kap. 6., kap. 7. (vždy vybrané pasáže)
Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 2.1./př. 2, kap. 2.2./př. 3, kap. 2.3./př. 4, 5  

Téma 4.: Determinace rovnovážné produkce v otevřené ekonomice
A) Úvod do problematiky otevřené ekonomiky
B) Čtyřsektorový model důchod-výdaje
C) Model IS-LM-BP
D) Determinace měnového kurzu v dlouhém období
E) Determinace měnového kurzu v krátkém období
Alternativní dodatky: 1) Keynesovské a jiné přístupy k otevřené ekonomice
                                      2) Platební bilance a její vyrovnávání
                                      3) Mundell-Flemingův model při dokonalé kapitálové mobilitě
                                      4) Další koncepty determinace měnového kurzu
Doba trvání: cca 180 minut (dodatky podle času a zájmu - nejsou součástí požadavků na zkoušku)
Pracovní listy: 40 – 67
Základní literatura: - [1]: kap. 6. (vybrané pasáže)
                                - [2]: kap. 3. (bez odvozování multiplikátorů a identit v části 3.1., bez obrázku 3.9 v části 3.2., bez paragrafu 3.3., bez obrázků 3.15, 3.16 v části 3.4., bez paragrafu 3.5., v paragrafu 3.6. pouze základní vazby bez odvozování)
                                - [3]: kap. 3., kap. 7., kap. 11., kap. 14.
                                - [6]: kap. 9., kap. 10., kap. 13.
                                - [25]: kap. 5., kap. 7., kap. 8., kap. 9. (vždy vybrané pasáže)
Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 3.1./př. 1; [6]: kap. 9./př. 1, 2, 3, 4, 5, kap. 10./př. 4

Téma 5.: Model AD-AS
A) Úvod do analýzy AD-AS
B) Agregátní poptávka v uzavřené ekonomice a model IS-LM
C) Mikroekonomické zakotvení křivky AS
D) Klasická křivka AS a účinky hospodářských politik
E) Extrémní případ keynesovské křivky AS a účinky hospodářských politik
F) Pozitivně skloněná keynesovská křivka AS a účinky hospodářských politik
Alternativní dodatky: 1) Agregátní poptávka v otevřené ekonomice
                                      2) Koncept AS M. Friedmana
                                      3) Další přístupy k analýze AS v soudobé makroekonomii
Doba trvání: cca 210 minut (dodatky podle času a zájmu - nejsou součástí požadavků na zkoušku, mimo nezbytné základní seznámení s přístupem M. Friedmana potřebné pro další pasáže)
Pracovní listy: 68 – 80
Základní literatura: - [1]: kap. 7., kap. 8., kap. 9., kap. 15. (vždy vybrané pasáže) 
                                - [2]: kap. 4. (bez obrázků 4.4, 4.5 v části 4.1., bez obrázků 4.29, 4.30 v části 4.2.4., v části 4.2.5. pouze základní předpoklady, souvislosti a závěry, bez částí 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8.)
                                - [3]: kap. 4.
                                - [6]: kap. 5.
                                - [25]: kap. 12., kap. 13., kap. 14. (vždy vybrané pasáže)
Doporučené příklady a otázky: - [6]: kap. 5./př. 1, 2, 3

Téma 6.: Trhy práce, nezaměstnanost a Phillipsovy křivky
A) Neoklasický trh práce
B) Nezaměstnanost a její charakteristiky
C) Teorie přirozené míry nezaměstnanosti
D) Původní mzdová a cenově inflační verze Phillipsovy křivky
E) Rozšířená Phillipsova křivka a křivky AS
Alternativní dodatky: 1) Neoklasická a keynesovská pojetí trhů práce
                                      2) Léčení nezaměstnanosti  
                                      3) Aktuální stav a problémy Phillipsovy křivky 
Doba trvání: cca 180 minut (dodatky podle času a zájmu - nejsou součástí požadavků na zkoušku)                                       
Pracovní listy: 81 – 89
Základní literatura: - [1]: kap. 8., kap. 17. (vždy vybrané pasáže) 
                                - [2]: kap. 5. (bez paragrafu 5.1., bez obrázků 5.16, 5.17 v části 5.2.)
                                - [3]: kap. 9., kap. 10.
                                - [6]: kap. 7., kap. 8.
                                - [25]: kap. 10., kap. 15. (vždy vybrané pasáže)
Doporučené příklady a otázky: - [6]: kap. 7./př. 2, 3, 4, kap. 8./př. 2, 5

Téma 7.: Teorie inflace a model SP-DG
A) Základní pojmy teorie inflace
B) Křivka SP a její charakteristiky
C) Křivka DG a její charakteristiky
D) Nabídková inflace
E) Metody léčení inflace
Alternativní dodatky: 1) Měření a náklady inflace
                                      2) Přizpůsobovací cesty v modelu SP-DG                                
                                      3) Alternativní pojetí, resp. léčení inflace
Doba trvání: cca 180 minut (dodatky podle času a zájmu - nejsou součástí požadavků na zkoušku)
Pracovní listy: 90 - 97
Základní literatura: - [1]: kap. 16., kap. 17., kap. 18. (vždy vybrané pasáže) 
                                - [2]: kap. 6. (v části 6.3. pouze základní logiku a propočet přizpůsobovacích procesů pro statická očekávání, bez českých reálií v paragrafu 6.5.)
                                - [3]: kap. 10.
                                - [6]: kap. 8.
                                - [25]: kap. 11., kap. 14. (vždy vybrané pasáže)
Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 6.2./př. 1, kap. 6.3./propočty přizpůsobovací cesty pro j = 1, kap. 6.5./propočty omezování inflace; [6]: kap. 8./př. 3, 4 

Poznámka: jednotlivé varianty zkouškových testů z Ekonomie  obsahují vedle širších teoretických otázek z oblasti mikro- a makroekonomické teorie vždy jeden příklad zaměřený na výše uvedené propočty týkající se procesů desinflace

Téma 8.: Dlouhodobý ekonomický růst
Poznámka: v současnosti není součástí zkouškových testů - přednášeno podle času a zájmu účastníků
A) Základní pojmy teorie růstu
B) Produkční funkce, kapitálová intenzita a produktivita práce
C) Základní rovnice růstového účetnictví
Alternativní dodatky: 1) Keynesovské a neoklasické modely ekonomického růstu
                                      2) Solowův model ekonomického růstu
                                      3) Teorie endogenního ekonomického růstu                                 
                                      4) Alternativní přístupy k ekonomickému růstu
Doba trvání: cca 180 minut (vše podle času a zájmu - v současnosti není součástí požadavků na zkoušku)
Pracovní listy: 98
Základní literatura: - [1]: kap. 10. (vybrané pasáže) 
                                - [2]: kap. 7. (částem A), B), C) odpovídá paragraf 7.1.) 
                                - [3]: kap. 5., kap. 8.
                                - [6]: kap. 6.
                                - [25]: kap. 16., kap. 17. (vždy vybrané pasáže)
Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 7.4./př. 1, 2; [6]: kap. 6./př. 4

Závěrečné poznámky:
- středně pokročilé úrovně standardní makroekonomické teorie (obdobně jako základní kurzy) mohou zahrnovat i další témata: např. Ekonomická rovnováha, Národohospodářské agregáty a identity, Statický model dlouhého období (všeobecná rovnováha trhů), Dynamický model dlouhého období (hospodářský růst), Modely krátkodobějších hospodářských výkyvů (ekonomické cykly), Makroekonomické politiky, Veřejné rozpočty, Bankovní systém, Mezinárodní obchod a obchodní politika apod., resp. komparace různých pohledů a přístupů, historická zarámování, metodologické aspekty, formalizace modelů atd.
- výše uvedená problematika však již přesahuje rámec požadavků na zkoušku
- zájemcům zde lze doporučit základní literaturu (např. [3]: kap. 1., kap. 2., kap. 7., kap. 8., kap. 12., kap. 13., kap. 14., [6]: kap. 2., kap. 6., kap. 13., [14]: kap. 1., kap. 5., kap. 15., kap. 19., kap. 20.,          kap. 22., kap. 24., kap. 25., kap. 28., kap. 29., kap. 30.), resp. pokročilejší studijní prameny (např. [15]: kap. 1., kap. 2., kap. 3., kap. 4., kap. 9., kap. 14. nebo pasáže textu [25])

IV. Příloha - vybrané základní grafy, schémata a prezentace + komentáře k materiálům

Účastníkům přípravného kurzu jsou k dispozici podkladové pracovní listy obsahující některé důležité grafy, schémata, odvození, předpoklady, shrnutí apod. Jedná se však pouze - a výlučně - o pomocné neoficiální studijní materiály (využívající taktéž grafických ilustrací z doporučené literatury, zde již ale bez uvádění příslušného pramene). Pracovní listy v žádném případě plně nenahrazují doporučenou studijní literaturu a jejich znalost nepokrývá celkové nároky na zkoušku. 

Autor se omlouvá za různou úpravu i kvalitu zpracování podkladových materiálů. Vesměs jde o ofocené slajdy aj. pomocné materiály používané při přednáškách a seminářích na VŠE v Praze. Vedle těchto materiálů je pro úspěšné absolvování zkoušky nezbytná znalost odpřednášené problematiky (včetně řady dalších grafů, schémat či rovnic), resp. seznámení s vybranými pasážemi doporučené studijní literatury uváděnými u každého tématu (v čele s textem [2]).

Připomenout nutno, že samozřejmou součástí zkoušky z ekonomie je vedle makroekonomické problematiky také oblast mikroekonomie (viz příslušný sylabus). Případné další materiály (např. prezentace k makročástem kurzů Ekonomie 2 na VŠE v Praze) jsou všem zájemcům k dispozici na adrese http://nb.vse.cz/~sirucek.

Příloha: 

98 pracovních listů (číslo 1 - 98) + prezentace (podklady 48 snímků, především s. 2 podkladů má však pouze informativní charakter a vztahuje se primárně ke kurzům na VŠE v Praze, s. 4 - 6 podkladů telegraficky shrnuje vývoj standardních ekonomických teorií a není již předmětem zkoušky)
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I. Úvodní informace a charakteristika přípravného kurzu

Vyučující:

doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D. (٭1965) – nyní docent na katedře mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské (KMIE FPH) VŠE v Praze, vedoucí sekce hospodářských dějin a dějin ekonomického myšlení. Absolvent FNH VŠE v Praze, obor politická ekonomie (1991), specializace politologie na FMV VŠE v Praze (1994), doktorského studia Ekonomie na IES FSV UK v Praze (1999), habilitace v oboru Ekonomie na FNH VŠE v Praze (2000). Odborné zkušenosti z výuky magisterských, bakalářských i doktorských kurzů standardní mikro- a makroekonomické teorie; garant několika předmětů z oblasti dějin ekonomických a sociálních teorií, resp. hospodářských dějin na všech stupních studia na VŠE v Praze. Hlavní publikační aktivity zaměřené na teorie, historii zkoumání a aplikace tzv. dlouhých vln (dlouhodobých Kondratěvových společensko-ekonomických cyklů), oblasti dějin ekonomického a sociálního myšlení, metodologie, resp. aktuálního stavu společenských věd ve světle soudobé globalizace, politické analýzy a prognózy a různých učebních textů k výuce standardní mikro- a makroekonomické teorie zejména na VŠE  v Praze apod. (celkem cca 350 položek, včetně příspěvků v denním tisku – podrobněji viz osobní www stránky). Pedagogická, vědecko-výzkumná, odborná a poradní spolupráce s různými institucemi (lektor na Komoře auditorů ČR, poradce pro politickou analýzu, působení v CSTS, redakční práce aj.) a VŠ, dříve též s ekonomickými fakultami v Ústí nad Labem, Pardubicích, Brně, Kladně, s ARC-VŠPSV, VŠFS aj.

e-mail: sirucek@vse.cz                                                                               internet: http://nb.vse.cz/~sirucek

Kontakt: KMIE FPH VŠE v Praze
                nám. W. Churchilla 4
                130 67, Praha 3
                tel. 224 098 343 (č. m. 343 RB)
                 
Garant zkoušek z ekonomické teorie: prof. Ing. Miloš Mach, CSc.

Rozsah přípravného kurzu: 20 hodin

Organizace a harmonogram přípravného kurzu: podle dohody a aktuální situace

Stručná charakteristika přípravného kurzu:

Kurz standardní mikroekonomické teorie - spolu s obdobným kurzem makroekonomie - připravuje na dílčí písemnou zkoušku z ekonomické teorie (ekonomie) předepsanou KA ČR. Podle zadání zkouška odráží požadavky kladené na absolventy magisterského (inženýrského) studia na VŠE         v Praze - srovnatelné s obdobnými evropskými školami (např. v rámci škol CEMS). Kurz v zásadě odpovídá části dřívějšího celoškolsky povinného předmětu Mikroekonomie II, resp. mikroekonomickým částem nových kurzů Ekonomie 2 (podrobněji na http://mie.vse.cz). Podle složení účastníků kurz taktéž obsahuje nezbytnou rekapitulaci základní úrovně standardní mikroekonomické problematiky. Podrobnou strukturu přednášek příslušných předmětů přednášených na magisterském stupni studia na VŠE v Praze, resp. další materiály (úkoly, ukázky testů aj.) zájemce nalezne na http://nb.vse.cz/~sirucek.

Úspěšné vykonání zkoušky, resp. porozumění přednášené látce nutně vyžaduje znalost základů standardní mikroekonomické teorie na úrovni základního (tj. bakalářského) kurzu přednášeného na VŠE v Praze; doporučená literatura tuto znalost přímo předpokládá. Výklad stručně shrnuje, resp. opakuje základní pojmy a souvislosti mikroekonomické teorie - z větší části však již odráží pokročilejší úroveň. Pro absolventy kurzů standardní mikroekonomie je rozsah a hloubka výkladu dostačující pro úspěšné absolvování mikroekonomické části zkoušky; pro účastníky, kteří tento předmět nikdy nestudovali je potom zcela nezbytné alespoň rámcové seznámení také se základní literaturou. Při studiu doporučené literatury je důležité respektování jejího charakteru a stupně pokročilosti - materiály středních a pokročilejších kurzů nejsou obvykle určeny pro úplné začátečníky.

Čas věnovaný jednotlivým tématům a celkový průběh přípravného kurzu, resp. možné zařazení praktičtějších příkladů či reálií, rozšiřující problematiky, přesahů či komparací s alternativními přístupy je možné upravit podle konkrétních požadavků a znalostí účastníků. Způsob výuky je přednáškový, posledních cca 60 minut bývá tradičně věnováno opakování, shrnutí tématických okruhů, dotazům, problémům či řešení typových příkladů, resp. otázek požadovaných v rámci zkoušky.

Vedle návazností a propojení základního, resp. pokročilejšího kurzu standardní mikroekonomie       - mnohem těsnějšího než v případě makroekonomických témat - je třeba připomenout další možná úskalí zvládnutí předepsané látky. Moderní mikroekonomie se vyznačuje vysoce abstraktním modelovým charakterem, je budována axiomaticky v duchu „předpokladového“ přístupu jako věda formálně logická a často je jí vytýkáno značné odtržení od reality. Mikroekonomické modely osvětlují pouze základní vazby fungování tržní ekonomiky, budují výchozí pojmový a kategoriální aparát (který užívají mnohé další, nejen ekonomické, disciplíny), ale jsou i jakýmsi abstraktním „intelektuálním cvičením“      - standardní mikroekonomii proto nutno minimálně pojímat jako nedílnou součást ekonomického, resp. společenskovědního základu každého vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ekonoma především; jako výbavu „nenechat se příliš ošálit“ od teoretických ekonomů, různých analytiků aj. Vedle teoretické mikroekonomie existují  i oblasti mikroekonomie aplikované, které nejsou součástí kurzu ani zkoušky. Nutno upozornit na formalizovaný charakter a rozšířené používání matematických, ekonometrických či statistických aj. postupů, resp. instrumentaria - kurz tento aspekt v mnohém potlačuje, nicméně přímo předpokládá rámcové znalosti na úrovni středoškolské matematiky (sklon, první derivace apod.).

Hlubší a kritické pochopení mikroekonomických a především pak makroekonomických témat je téměř nemožné bez alespoň přehledové znalosti dějin ekonomických učení. Standardní mikroekonomická teorie je kondenzovaným vyjádřením neoklasické doktríny, naproti tomu v rámci standardně pojímané makroekonomie (ve smyslu „ekonomie hlavních proudů“) je ale nutné již zohlednit konfrontaci minimálně dvou intelektuálních tradic - neoklasické a keynesovské (i když standardní neokeynesovství je často interpretováno jako speciální případ obecnějšího neoklasického teoretického systému). Zapomínat nelze ani na neoddělitelnost, resp. stále těsnější propojování teorie mikroekonomické a makroekonomické - aktuálně umocňované především procesy globalizace a rostoucí otevřeností soudobých ekonomik.         V duchu přístupu metodologického individualismu zde vyvstává klíčová otázka mikroekonomického zakotvení moderní makroekonomické „nadstavby“. Na paměti je nutno stále mít i fakt, že vedle standardní ekonomické teorie existují mnohé alternativní přístupy a koncepce „mimo hlavní proudy“ (institucionalizující směry, marxistická politická ekonomie, postkeynesovci nebo liberální rakouská               a neorakouská škola apod.), které již ekonomii obvykle nečlení na oblast mikro- a makroekonomie, staví na jiných metodologických i ideologických východiscích, dávají jiná hospodářsko-politická doporučení     a teoretický systém obvykle budují odlišným způsobem. Výše zmíněné problémy, resp. související doporučená literatura však již nejsou předmětem výkladu tohoto kurzu ani součástí zkoušky.

Zájemcům je možné doporučit texty z oblasti dějin ekonomického a sociálního myšlení: Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007; Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (resp. 1. a 2. vydání. Tamtéž, 1999, 2001); Brožová, D.: Malé dějiny ekonomického myšlení. 2. přepracované vydání. Praha, VŠE v Praze - Oeconomica 2006; Koderová, J.; Sojka, M.; Havel, J.: Teorie peněz. Praha, ASPI 2008; Sirůček, P.: Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003 či Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010. Další prameny a materiály lze nalézt v sylabech kurzů na http://nb.vse.cz/~sirucek.

Jako hlavní studijní pramen základní úrovně standardní makroekonomické teorie lze doporučit text Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz. 3. vydání. Slaný, Melandrium 2007 (resp. 2. vydání. Tamtéž 2007 či 1. vydání. Tamtéž 2006) či podrobnější materiál Helísek, M.: Makroekonomie. Základní kurs. 2. přepracované vydání. Slaný, Melandrium 2002 (resp. 1. vydání. Tamtéž, 2000). Pro studium pokročilejších úrovní makroekonomické teorie (nutné pro zvládnutí makroekonomické části zkoušky - viz samostatný sylabus) lze doporučit především učební texty Mach, M.: Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Slaný, Melandrium 2001, resp. Mach, M.: Makroekonomie. Pokročilejší analýza. 3. část. Slaný, Melandrium 2002. Stále aktuálnější problémy otevřenosti moderních ekonomik odráží text Baldwin, R.; Wyplosz, Ch.: Ekonomie evropské integrace. Praha, Grada 2008 apod. Rozpory soudobé globalizace interdisciplinárně naznačuje publikace Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007; zájemce lze odkázat i na materiály v časopise Marathon (dostupné z http://www.marathon.webnode.cz, resp. http://www.valencik.cz/marathon). Odkazy na další literaturu - učebnicového i pramenného charakteru - zájemce nalezne v doporučených publikacích, resp. na www stránkách autora či katedry.

II. Doporučená hlavní studijní literatura v jazyce českém

Doporučená literatura k základnímu (bakalářskému) kurzu:

[1] Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. 10. vydání. Slaný, Melandrium 2007 (lze používat také předchozí vydání - např. 9. vydání. Tamtéž. 2005 nebo 8. vydání. Tamtéž 2003 aj.).

[2] Sirůček, P.; Nečadová, M.; Macáková, L.: Mikroekonomická teorie I. Cvičebnice. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003 (resp. Sirůček, P.; Nečadová, M.: Dtto. 1. vydání. Tamtéž 2001 nebo je možno používat starší, mírně odlišná, vydání např. viz Sirůček, P.: Mikroekonomie I - cvičebnice. Tamtéž 1996 nebo Sirůček, P.; Nečadová, M.: Mikroekonomie I - sbírka řešených problémů. Tamtéž 1999 aj.).

Doporučená literatura středně pokročilého (magisterského, resp. inženýrského) kurzu:

[3] Hořejší, B.; Soukupová, J.; Macáková, L.; Soukup, J.: Mikroekonomie.  5. aktualizované rozšířené vydání. Praha, Management Press 2010 (lze používat též 1. vydání. Tamtéž, 1996, 2. přepracované vydání. Tamtéž, 1999, 3. doplněné vydání. Tamtéž 2002, 2003 a 2004 či 4. rozšířené vydání. Tamtéž 2006 - požadované pasáže zde jsou bez podstatnějších změn) - vždy mimo kap. 4., 12. - 20., bez rozšiřujících výkladů a matematických dodatků 

Doporučenou literaturu lze zakoupit v prodejnách VŠE v Praze či specializovaných obchodech v celé ČR.

K dispozici jsou Standardy kurzů Mikroekonomie 1 (bakalářský kurz) a Mikroekonomie 2 (magisterský, resp. inženýrský kurz) s nároky, ukázkami testů, studijní literaturou atd. (Praha, VŠE v Praze 1996) - dostupné na stránkách KMIE FPH VŠE v Praze na http://mie.vse.cz,  kde zájemce nalezne další materiály, informace a odkazy (též viz stránky http://www.vse.cz, resp. http://nb.vse.cz/~sirucek).

Rozšiřující a prohlubující literatura:

[4] Frank, R. H.: Mikroekonomie a chování. Praha, Svoboda 1995.
[5] Frank, R. H.; Bernanke, B. S.: Ekonomie. Praha, Grada 2002.
[6] Holman, R.: Ekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (nebo 1. vydání. Tamtéž 1999, 2. přepracované a doplněné vydání. Tamtéž, 2001, resp. 3. aktualizované vydání. Tamtéž 2002).
[7] Holman, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 2. aktualizované vydání. Praha, C. H. Beck 2007 (nebo 1. vydání. Tamtéž, 2002).
[8] Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie II. Cvičebnice. 4. upravené vydání. Slaný, Melandrium 2008 (resp. mírně odlišná 1. a 2. vydání. Tamtéž, 1997 a 2000, nebo 3. upravené vydání. Tamtéž 2003).
[9] Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Repetitorium. Středně pokročilý kurs. 5. přepracované vydání.  Slaný, Melandrium 2007 (resp. 4. upravené a rozšířené vydání. Tamtéž 2003 nebo Macáková, L.; Soukupová, J.: Mikroekonomie. Repetitorium (středně pokročilý kurs). 2. vydání. Slaný, Melandrium 1998 apod.).
[10] Macáková, L. a kol.: Pracovní listy z Ekonomie 2 (pro středně pokročilé). 3. vydání. Slaný, Melandrium 2009 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2005, resp. 2. vydání. Tamtéž 2006).
[11] Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie. Praha, Grada 1999.
[12] Pošta, V.; Sirůček, P.: Makroekonomie. Základní kurz. Cvičebnice. 2. přepracované vydání. Slaný, Melandrium 2008 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2006).
[13] Samuelson, P. A.; Nordhaus, W. D.: Ekonomie. 18. vydání. Praha, Svoboda 2007.
[14] Schiller, B. R.: Mikroekonomie dnes. Brno, Computer Press 2004.
[15] Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha, VŠE v Praze - Oeconomica 2011 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2003,  2. přepracované vydání. Tamtéž 2005, resp. 3. přepracované vydání. Tamtéž 2006).
[16] Sirůček, P.; Neset, P. a kol.: Makroekonomická teorie I. Cvičebnice. 1. část. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003 (nebo 1. vydání. Tamtéž 2003).
[17] Sojka, M.;  Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 4. vydání. Praha, Libri 2001.
[18] Soukup, J.: Mikroekonomická analýza. 3. vydání. Slaný, Melandrium 2003 (resp. Mikroekonomická analýza. Vybrané kapitoly. 1. vydání. Tamtéž, 1999 a 2. vydání. Tamtéž 2001).
[19] Soukupová, J.; Macáková, L.: Teorie firmy. 2. rozšířené vydání. Slaný, Melandrium 2009.
[20] Varian, H. R.: Mikroekonomie. Moderní přístup. Praha, Victoria Publishing 1995.

Doporučení a poznámky:

- pro zvládnutí zkoušky je nezbytné studium publikace [3], která je vhodná také ke sledování výkladu během přípravného kurzu 
- pro úplné začátečníky je vhodné studovat texty [1] (resp. [2]), později vybrané pasáže učebnice [3]
- pro pokročilejší je vhodné studovat požadované pasáže učebnice [3] a pro zopakování, resp. procvičení používat učební texty [1] (resp. [2])
- první oddíl publikací [15] zčásti nahrazuje cvičebnici [2]
- publikace [5], [6], [11], [13], resp. [14] reprezentují standardní světové, resp. původní české učebnice základní úrovně ekonomické teorie (včetně makroekonomické části) a mohou být částečně využity jako substitut učebního textu [1]
- publikace [7] jako jediný studijní pramen není pro zkoušku příliš vhodná, ale může nahradit některé pasáže textu [3], resp. [1]
- učební texty [8] a [10] nejsou pro zkoušku nutné
- samotná publikace [9] není pro zkoušku dostačující a není příliš vhodná zejména pro začátečníky 
- publikace [18] je primárně určena pro doktorské studium mikroekonomické teorie na VŠE v Praze
- učební text [19] je primárně určen pro specializované předměty vyučované na VŠE v Praze
- příklady aplikací standardní mikroekonomické teorie (včetně příkladů, resp. reálií z českého prostředí - viz [6], [7]) lze nalézt v publikacích [4], [5], [6], [7], [11], [13], [14] či [20] - stejně jako texty [18], resp. [19] však již v celé řadě aspektů přesahují požadovaný rámec zkoušky
- studijní texty [12], resp. [16] jsou primárně směřovány k procvičení standardní makroekonomické teorie základní úrovně (a mohou být částečně substituovány texty [15]) - zde mohou být využity jako další studijní materiál k přípravě na makroekonomickou část  zkoušky, resp. jako doplněk k přípravě na část mikroekonomickou

Další publikace učebnicového, resp. pramenného charakteru (ke studiu mikro- a makroekonomické standardní teorie různých stupňů pokročilosti), v českém i jiných jazycích, může podle potřeby a zájmu posluchačů doporučit vyučující (též viz materiály na http://nb.vse.cz/~sirucek a http://mie.vse.cz).

III. Podrobná struktura tématických bloků a přednášek

blok I. ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU MIKROEKONOMIE 2

přednáška 1.: Úvod do středně pokročilého kurzu standardní ekonomické teorie - část mikroekonomická

A) Základní pojmový aparát obecné ekonomie
B) Trh a tržní mechanizmus
C) Základní nástroje mikroekonomické analýzy
  C1) Poptávkově-nabídková analýza jako nástroj řešení problémů rovnováhy
  C2) Vztahy mezi veličinami jako nástroj řešení optimalizačních problémů
Dodatek: Základní matematické postupy používané v kurzu

Doba trvání: cca 90 minut

Základní pojmy nutné k zapamatování:

ad A) ekonomika, ekonomie, různé ekonomické školy a proudy, neoklasická ekonomie, předmět zkoumání standardní ekonomie, „vzácnostní“ definice economics, zdroje (inputy, vstupy, výrobní faktory), práce, půda, kapitál, primární výrobní faktory, technologie, přírodniny, důchody z výrobních faktorů, volné a vzácné statky, ekonomická vzácnost, omezené zdroje versus neomezené potřeby, spotřební a kapitálové statky, výstup (output), alternativní užití zdrojů, rozhodování (volba) jako jádro ekonomie, kalkulace nákladů a výnosů, vyrovnání mezních veličin jako kritérium efektivní alokace, racionální chování subjektů, základní tržní subjekty, ekonomické cíle, náklady opětované příležitosti (alternativní náklady), zákon klesajících výnosů, předmět zkoumání mikroekonomie a makroekonomie, ekonomie pozitivní a normativní, schéma ekonomického koloběhu
ad B) trh, tržní mechanizmus, členění trhů, tržní subjekty, poptávka, nabídka, cena, konkurence, funkce trhu, základní problémy ekonomické organizace, smíšená ekonomika, tržní selhání
ad C) abstrakce, modelování, rovnováha, poptávkově-nabídková analýza, poptávková funkce a křivka, typy poptávky, zákon klesající poptávky, substituční a důchodový efekt, determinanty poptávky, poptávka a poptávané množství, nabídková funkce a křivka, typy nabídky, zákon rostoucí nabídky, determinanty nabídky, nabídka a nabízené množství, rovnovážná cena, režimy trhu, grafické                      a algebraické řešení tržní rovnováhy, komparativní statika, stavové a tokové veličiny, veličiny celkové, průměrné a mezní, geometrická interpretace veličin, vztahy mezi veličinami
ad Dodatek) možnosti vyjádření ekonomických souvislostí, grafy v mikroekonomii, sklon, sklon přímky a křivky, sklon mezi body a v bodě, mezní veličina, první derivace, směrnice, strmost, pohyb po funkci     a pohyb funkce, lokální extrém funkce s jednou proměnnou, extremalizační podmínky prvního a druhého řádu 

Pracovní listy: 1 - 8

Hlavní značky a zkratky: L, K, A, D, d, S, s, P, p, Q, q, TR, AR, MR

Základní literatura: - [3]: kap. 1. (lze vynechat matematické pasáže na s. 28 - 34)
                                - [1]: kap. 1., kap. 2., kap. 3., kap. 20.

Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 1.2./př. 1, 4, 14, kap. 1.4./př. 2, 4, 7, kap. 1.5./př. 3, 7, 8, 10,     kap. 2.2./př. 8, 13, 21, kap. 3.2./př. 1, 13, 15, 28, kap. 3.4./př. 1, 2

Poznámka: zde uváděné kapitoly a stránky, resp. čísla příkladů korespondují s následujícími vydáními  textů (viz část II. sylabu): [1] 9. vydání, [2] 2. aktualizované vydání,  [3] 4. rozšířené vydání   - u předchozích či novějších vydání jsou možné mírné odlišnosti, se kterými seznámí vyučující

blok II. POPTÁVKA NA TRHU FINÁLNÍCH PRODUKTŮ
             (EKONOMICKÉ ROZHODOVÁNÍ SPOTŘEBITELE)

přednáška 1.: Teorie chování spotřebitele

A) Východiska zkoumání chování spotřebitele
B) Užitek a jeho měření
C) Kardinalistická verze teorie mezního užitku
D) Ordinalistická verze teorie mezního užitku
E) Tvary a vlastnosti indiferenčních křivek
F) Vnitřní a rohové řešení spotřebitelského optima

Doba trvání: cca 90 minut

Základní pojmy nutné k zapamatování:

ad A) domácnost (spotřebitel), suverenita spotřebitele, funkce domácností v modelu tržní ekonomiky, rozhodování domácností, cíl spotřebitele, maximalizace užitku ze spotřeby, kritérium spotřebitelské volby, univerzální racionální spotřebitel, racionalita modelového ekonomického člověka (koncepce homo oeconomicus), konzistence spotřebitele, preference, axiomy preferenčních relací (srovnání a úplnosti, transitivity, lokální nesaturovanosti), konvexnost preferencí
ad B) subjektivní užitek (resp. užitečnost), celkový a mezní užitek, determinanty užitku, zákon klesajícího mezního užitku, bod nasycení, porovnatelnost užitků, měřitelnost užitků, kardinalistická           a ordinalistická verze teorie mezního užitku
ad C) kardinální veličiny, tabulka a křivky užitku, kritérium alokace pro jeden a dva statky, spotřebitelské optimum, odvození klesajícího tvaru individuální poptávky v kardinalistické verzi, ztotožnění křivky poptávky a mezního užitku
ad D) ordinální veličiny, indiferenční analýza a její kroky
ad E) indiferenční soubor, indiferenční křivka a mapa, směr preferencí, základní vlastnosti indiferenčních křivek a jejich souvislost s axiomy, konvexnost indiferenčních křivek, princip různosti ve spotřebě            a zákon substituce, mezní míra substituce ve spotřebě, žádoucí, nežádoucí a neutrální statky, alternativní tvary indiferenčních křivek, substituty a komplementy, dokonalé a blízké substituty, resp. komplementy
ad F) spotřebitelské optimum, obnovování rovnováhy, linie rozpočtu (příjmu), mezní míra substituce ve směně, geometrické řešení optima, kardinalistické vyjádření optima (rovnice vyrovnané spotřeby), ordinalistické vyjádření optima (rovnice ekvivalentní substituce), vnitřní (tečnové) a rohové řešení

Pracovní listy: 9 - 17

Hlavní značky a zkratky: U, TU, MU, IC, BL (KL), I, PX, PY, MRSC, MRSE

Základní literatura: - [3]: kap. 2. (mimo paragrafu 2.6., resp. matematického dodatku)
                                - [1]: kap. 4.

Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 4.2./př. 2, 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, kap. 4.4./př. 1, 4, 7, 8

přednáška 2.: Formování poptávky a její vlastnosti

A) Individuální poptávka
B) Vliv změny důchodu na poptávku
   B1) Důchodová spotřební křivka
   B2) Typy statků podle reakce na změnu důchodu
   B3) Engelovy křivky
   B4) Důchodová elasticita poptávky
C) Vliv změny ceny zkoumaného statku na poptávku
   C1) Cenová spotřební křivka
   C2) Odvození individuální poptávkové křivky
   C3) Cenová elasticita poptávky
   C4) Substituční a důchodový efekt
D) Vliv změny ceny ostatních statků na poptávku
   D1) Křížová elasticita poptávky
   D2) Křížový substituční a důchodový efekt
   D3) Elasticita substituce
E) Elasticity poptávky - shrnutí, vztahy mezi elasticitami
F) Tržní poptávka

Doba trvání: cca 120 minut

Základní pojmy nutné k zapamatování:

ad A) individuální spotřebitelská poptávka, prostá a rozvinutá poptávková funkce, faktory poptávky, homogenita poptávkové funkce
ad B) důchodová spotřební křivka (důchodová stezka expanze), její vlastnosti a tvary, normální statky nezbytné a luxusní, méněcenné (inferiorní) statky, jednoduchá a výdajová Engelova křivka, tvary Engelových křivek pro různé statky, mezní a průměrný sklon ke spotřebě, důchodová elasticita poptávky, koeficient důchodové elasticity poptávky - v bodě (bodová elasticita), resp. mezi body (oblouková elasticita) a jeho hodnoty, vztah mezi důchodovými elasticitami jednoho spotřebitele, změna důchodu       v aparátu poptávkově-nabídkové analýzy
ad C) cenová spotřební křivka (cenová stezka expanze), její vlastnosti a tvary, odvození individuální poptávkové křivky, cenová elasticita poptávky, koeficient cenové elasticity poptávky - v bodě (bodová elasticita), resp. mezi body (oblouková elasticita) a jeho hodnoty, vztah mezi elasticitou a sklonem, elasticita přímky a křivky, vztah mezi elasticitou a příjmy (výdaji), determinanty cenové elasticity poptávky, resp. substitučního a důchodového efektu cenové změny, cenová elasticita v rozhodování firmy, substituční a důchodový efekt (pouze slovní vymezení a znaménka efektů podle typu statků), Giffenův statek, změna ceny v aparátu poptávkově-nabídkové analýzy
ad D) křížová elasticita poptávky, koeficient křížové elasticity poptávky - v bodě (bodová elasticita), resp. mezi body (oblouková elasticita) a jeho hodnoty, křížový substituční a důchodový efekt (pouze slovní vymezení a znaménka efektů), elasticita substituce, koeficient elasticity substituce a jeho hodnoty, změna ceny druhého statku v aparátu poptávkově-nabídkové analýzy
ad E) bodové a obloukové elasticity, význam pro rozhodování subjektů, vztah mezi důchodovou, cenovou a křížovou elasticitou
ad F) individuální, tržní a agregátní poptávka, determinanty tržní (dílčí) poptávky, konstrukce křivky tržní poptávky (při nezávislosti individuálních poptávek)

Pracovní listy: 18 – 29

Hlavní značky a zkratky: X, ICC (IEP), EC, EEC, MPC, APC, EID (EDI), PCC (PEP), EPD (EDP), TE (CE), SE, IE (DE), ECD (EDC), sigma, d, D, AD

Základní literatura: - [3]: kap. 3. (mimo grafických rozkladů, resp. rozšíření na s. 87 - 92, grafických rozkladů na s. 97, rozšíření na s. 101 - 102, paragrafu 3.6. a matematického dodatku)
                                 - [1]: kap. 5.

Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 5.2./př. 4, 5, 6, 13, 16, 24, 26, 29, kap. 5.4./př. 2, 3, 4, 8, 9

blok III. NABÍDKA NA TRHU FINÁLNÍCH PRODUKTŮ 
               (EKONOMICKÉ ROZHODOVÁNÍ VÝROBCE)

přednáška 1.: Firma a volba technologie

A) Úvod do teorie firmy
B) Produkční analýza - základní pojmy
C) Volba technologie v krátkém období
D) Volba technologie v dlouhém období
   D1) Substituce výrobních faktorů a izokvanty
   D2) Optimální kombinace vstupů a křivka rostoucího výstupu
   D3) Výnosy z rozsahu

Doba trvání: cca 120 minut

Základní pojmy nutné k zapamatování:

ad A) firma (podnik, výrobce), vymezení a funkce firmy, produkce (výroba), příčiny existence firem, transakční náklady, základní typy firem v tržní ekonomice, velikost firmy, cílová funkce a rozhodování firmy, faktory rozhodování firmy, podmínky konkurence, velmi krátké, krátké, dlouhé a velmi dlouhé období
ad B) technologické omezení firmy, produkční funkce a její předpoklady, technická efektivnost, změny technologie výroby, vlastnosti krátkodobé a dlouhodobé produkční funkce, teorie mezní produktivity a její předpoklady
ad C) zobrazení krátkodobé produkční funkce křivkami fyzického produktu, celkový, průměrný a mezní fyzický produkt, vztahy mezi křivkami produktu, zákon klesajícího mezního produktu (zákon klesajících mezních výnosů, klesající výnosy z variabilního inputu, zákon proměnných proporcí), rostoucí, klesající                 a konstantní výnosy z variabilního vstupu, průběh krátkodobé produkční funkce podle typu výnosů          z variabilního vstupu, fáze produkční funkce, stadia výroby a vývoj veličin produktu, kritérium volby technologie v krátkém období
ad D) zobrazení dlouhodobé produkční funkce pomocí izokvantové mapy, izokvanty a jejich vlastnosti, konvexnost izokvant, mezní míra technologické substituce, hladká substituce a omezení substituce faktorů v ekonomické realitě, dokonalá nahraditelnost a nemožnost nahrazování (fixní proporce) faktorů, elasticita substituce faktorů, koeficient elasticity substituce faktorů a jeho hodnoty, kroky izokvantové analýzy, izokosta (linie stejných nákladů, linie rozpočtu firmy), sklon izokosty, mezní míra ekonomické substituce, posuny a pootočení izokosty, nákladové optimum firmy (dualita maximalizační a minimalizační úlohy), geometrická interpretace optima, vnitřní (tečnové) a rohové řešení, pravidlo minimalizace nákladů, resp. substituce, křivka rostoucího výstupu (stezka expanze firmy) v dlouhém a krátkém období, odvození nákladových křivek pomocí křivek rostoucího výstupu (stezek expanze firmy), rostoucí, klesající a konstantní výnosy z rozsahu, úspory z velkovýroby, dopady na mapu izokvant, změny výnosů z rozsahu podél dlouhodobé produkční funkce, stupeň homogenity produkční funkce, členění a typy produkčních funkcí

Pracovní listy: 30 - 39

Hlavní značky a zkratky: Q, SR (S), LR (L), TPPL (TPL), APPL (APL), MPPL (MPL), MRTS, MRES, TC, PL (w), PK (r), sigma, LCEP (LREP, LOEP), SCEP (SREP, SOEP)
Základní literatura: - [3]: kap. 5. (bez paragrafu 5.5., resp. matematického dodatku, v části 5.3. pouze     grafická vyjádření křivek bez formalizace)
                                 - [1]: kap. 6.1., kap. 6.3.

Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 6.2./př. 1, 5, 11, 14, 19, kap. 6.4./př. 5, 7

přednáška 2.: Příjmy, náklady a zisk

A) Příjmy firmy
   A1) Příjmy firmy v dokonalé konkurenci
   A2) Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci
B) Typy nákladů v ekonomické teorii
C) Vlastnosti a tvary nákladových křivek v krátkém období
D) Vlastnosti a tvary nákladových křivek v dlouhém období
   D1) Dlouhodobé náklady
   D2) Vztahy krátkodobých a dlouhodobých nákladů
E) Zisk firmy - obecná charakteristika
F) Obecná pravidla rozhodování firmy o velikosti výstupu

Doba trvání: cca 120 minut

Základní pojmy nutné k zapamatování:

ad A) příjmy (tržby) firmy, dokonalá a nedokonalá konkurence na trhu výstupu, celkový, průměrný          a mezní příjem, individuální firemní poptávka (poptávka po produkci firmy), odvození příjmů z firemní poptávky, vlastnosti příjmových křivek v dokonalé a nedokonalé konkurenci, vztah mezi mezním příjmem a sklonem křivky firemní poptávky, resp. cenovou elasticitou
ad B) nákladové omezení firmy, účetní a ekonomické pojetí nákladů, explicitní a implicitní náklady, náklady obětované příležitosti (alternativní) náklady, cena práce (mzdová sazba), cena kapitálu (nájemné), celkové, průměrné a mezní náklady, determinanty charakteru a výše nákladů, trvale investované (zapuštěné, ponořené) náklady, soukromé a společenské náklady
ad C) odvození krátkodobých nákladových křivek pomocí krátkodobé produkční funkce, celkové náklady, náklady fixní a variabilní, průměrné náklady, průměrné fixní a průměrné variabilní náklady, mezní náklady, vztah mezních nákladů a mezního produktu práce, resp. vztah průměrných variabilních nákladů a průměrného produktu práce, průběh nákladů v závislosti na typu výnosů z variabilního vstupu, vzájemné vztahy krátkodobých nákladových křivek
ad D) dlouhodobé celkové, průměrné a mezní náklady, průběh dlouhodobých nákladů v závislosti na výnosech z rozsahu, vzájemné vztahy dlouhodobých nákladových křivek, porovnání krátkodobých            a dlouhodobých nákladů, obálková (obalová) křivka LTC a LAC, význam dlouhodobých nákladů
ad E) účetní a ekonomické pojetí zisku, účetní (podnikatelský) a ekonomický (čistý ekonomický) zisk, celkový, průměrný (jednotkový) a mezní zisk, grafické znázornění zisku, normální zisk, zdroje zisku
ad F) optimum firmy, zlaté pravidlo maximalizace zisku (volba optimálního výstupu), obecná pravidla krátkodobého a dlouhodobého rozhodování firmy, ziskovost a ukončení činnosti firmy

Pracovní listy: 40 - 45

Hlavní značky a zkratky: Q, TR, AR, MR, L, K, PL (w), PK (r), STC, SAC (STAC), SMC, FC, VC, AFC, AVC, LTC, LAC, LMC, TP (pí)

Základní literatura: - [3]: kap. 6. (v subkapitole 6.1.1. mimo formalizovaného vyjádření křivek - pouze grafy, bez paragrafu 6.4.), kap. 7.
                                 - [1]: kap. 6.2., kap. 6.4., kap. 7.

Doporučené příklady a otázky: - [2]: kap. 7.1./př. 1, 4, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28,                kap. 7.4./př. 1, 3, kap. 7.5./př. 1, 2, 4

blok IV. TRŽNÍ STRUKTURY

přednáška 1.: Chování dokonale konkurenční firmy a odvětví

A) Charakteristika modelu dokonalé konkurence
B) Optimum dokonale konkurenční firmy v krátkém období
C) Rovnováha dokonale konkurenčního odvětví v krátkém období
D) Optimum dokonale konkurenční firmy v dlouhém období
E) Rovnováha dokonale konkurenčního odvětví v dlouhém období
F) Střetávání poptávky a nabídky na dokonale konkurenčním trhu
G) Efektivnost dokonalé konkurence

Doba trvání: cca 90 minut

Základní pojmy nutné k zapamatování:

ad A) konkurence jako atribut tržního mechanizmu, členění konkurence (konkurence na straně poptávky, na straně nabídky, „napříč“ trhem, konkurence cenová a necenová), konkurence dokonalá a nedokonalá, tržní struktury (tržní systémy, podmínky konkurence) a jejich základní charakteristiky, model dokonalé konkurence a jeho teoretický, resp. praktický význam, parametrický charakter cen, předpoklady modelu dokonalé konkurence, nereálnost modelu dokonalé konkurence, identičnost firem v modelu dokonalé konkurence, příjmové křivky v dokonalé konkurenci, rovnováha dokonale konkurenčního odvětví (trhu) a optimum dokonale konkurenční firmy
ad B) grafická ilustrace volby krátkodobého optimálního výstupu, nutná a postačující podmínka optima, možné velikosti krátkodobého zisku, způsoby minimalizace ztráty, bod ukončení činnosti (uzavření) firmy, odvození individuální nabídkové křivky
ad C) individuální a tržní (dílčí) nabídka, odvození tržní nabídky při neměnnosti, resp. změnách cen vstupů (křivka SIS), algebraický a grafický způsob řešení tržní rovnováhy
ad D) změny v dlouhodobém horizontu, mechanizmus přelévání kapitálu (změn počtu firem na trhu), podmínka rovnovážného počtu firem (úloha normálního zisku), dlouhodobé optimum dokonale konkurenční firmy, bod zvratu (vyrovnání nákladů s výnosy, nulového zisku), grafická ilustrace dlouhodobého rozhodování
ad E) křivka nabídky dokonale konkurenčního odvětví v dlouhém období (křivka LIS), odvětví                 s rostoucími, klesajícími a konstantními náklady, resp. cenami (pouze tvary křivky LIS bez odvození)
ad F) teorie dílčí versus celkové (všeobecné) rovnováhy, faktor času a konstituování tržní rovnováhy, cenová elasticita nabídky, koeficient cenové elasticity nabídky, faktory cenové elasticity nabídky
ad G) ekonomická efektivnost, alokační (paretovská) a výrobní efektivnost, kritérium alokační a výrobní efektivnosti, efektivnost dokonale konkurenčního trhu a ekonomiky, výhody ze směny a jejich význam, přebytek spotřebitele a přebytek firmy, efektivnost versus spravedlnost rozdělování

Pracovní listy: 46 – 53

Hlavní značky a zkratky: SIS, LIS (ostatní viz předchozí témata)

Základní literatura: - [3]: kap. 8. (mimo obr. 8-5, v paragrafu 8.8. bez grafického vyjádření, bez paragrafů 8.8.5., 8.9., 8.10., 8.11. a matematického dodatku)
                                - [1]: kap. 8., kap. 9.

Doporučené příklady a otázky: [2]: kap. 8.2./př. 4, 6, 7, 11, 18, kap. 9.2./př. 1, 2, 4, 7

přednáška 2.: Chování firmy v podmínkách monopolu

A) Obecná charakteristika nedokonalé konkurence
B) Charakteristika a vznik monopolu
C) Rozhodování monopolu o výstupu a ceně
D) Monopolní síla a její měření
E) Efektivnost a důsledky existence monopolu
F) Cenová diskriminace v podmínkách monopolu
G) Regulace monopolu

Doba trvání: cca 90 minut

Základní pojmy nutné k zapamatování:

ad A) nedokonalá konkurence, příjemci a tvůrci ceny, základní charakteristiky tržních struktur (počet       a velikost firem, míra koncentrace, typ produkce, podmínky vstupu a výstupu), tržní selhání (nedokonalosti) a jejich příčiny, vládní selhání, nekalá konkurence, zdroje nedokonalé konkurence, nákladové příčiny (úloha rostoucích výnosů z rozsahu, resp. úspor z velkovýroby), význam křivky dlouhodobých průměrných nákladů, bariéry konkurence (překážky vstupu do odvětví), diferenciace produktu, segmentace poptávky, příjmové křivky v podmínkách nedokonalé konkurence
ad B) úplný (dokonalý, čistý) monopol a jeho základní charakteristiky, příčiny existence monopolu, monopoly v tržní a centrálně plánované ekonomice, potenciální přednosti velkých monopolních firem, místní monopol, přirozený monopol, přírodní monopol, monopson, bilaterální (dvoustranný) monopol
ad C) grafická ilustrace krátkodobého a dlouhodobého rozhodování monopolu o výstupu a ceně, kritérium volby optimálního výstupu, stanovení ceny ziskovou (cenovou) přirážkou, krátkodobá                a dlouhodobá ziskovost monopolu, překážky vstupu do odvětví, neexistence nabídkové křivky monopolu
ad D) tržní moc (síla), monopolní síla a síla monopsonu, míra koncentrace odvětví, Lernerův index (pravidlo převrácené elasticity), zdroje monopolní síly, resp. faktory cenové elasticity firemní poptávky
ad E) alokační neefektivnost monopolu, sociální náklady existence monopolu, náklady mrtvé váhy, výrobní efektivnost v podmínkách monopolu, výhody velkých firem, tzv. Schumpeterova hypotéza, moderní liberální ekonomie monopolu
ad F) cenové strategie, cenová diskriminace, cenová diferenciace, podmínky cenové diskriminace a její cíle, dokonalá a nedokonalá cenová diskriminace prvního stupně, cenová diskriminace druhého stupně, cenová diskriminace třetího stupně a její formy, podmínka cenové diskriminace třetího stupně
ad G) usměrňování činnosti monopolu pomocí nástrojů hospodářské politiky, antimonopolní zákonodárství, ekonomická a sociální regulace monopolu, cenová a necenová regulace, různé případy cenového stropu, problémy regulace monopolů

Pracovní listy: 54 – 59

Hlavní značky a zkratky: m, L (ostatní viz předchozí témata)

Základní literatura: - [3]: kap. 9. (mimo paragrafů 9.5., 9.7., bez grafického zobrazení cenových diskriminací v subkapitole 9.8. a rozšiřujícího výkladu)
                                - [1]: kap.10., kap.11.1., kap.18. (zde pouze základní pojmy a souvislosti)

Doporučené příklady a otázky: [2]: kap. 10.2./př. 1, kap. 11.2./př. 5, 18, kap. 11.4./př. 1, 2

přednáška 3.: Chování firmy a trhu v monopolistické konkurenci

A) Charakteristika monopolistické konkurence
B) Rozhodování monopolisticky konkurenční firmy v krátkém období
C) Rozhodování monopolisticky konkurenční firmy v dlouhém období a rovnováha monopolisticky konkurenčního odvětví
D) Efektivnost monopolistické konkurence

Doba trvání: cca 45 minut

Základní pojmy nutné k zapamatování:

ad A) monopolistická (monopolní) konkurence (velká skupina) a její základní charakteristiky, monopol    z diferenciace produktu, formy a význam diferenciace produktu, segmentace poptávky, cenová a křížová elasticita firemní poptávky v podmínkách monopolistické konkurence, reklama a náklady odbytu
ad B) grafická ilustrace krátkodobé volby výstupu a ceny monopolisticky konkurenční firmy, kritérium optima monopolisticky konkurenční firmy, ziskovost v krátkém období, minimalizace ztráty
ad C) změny poptávky po produkci monopolisticky konkurenční firmy v dlouhém období, mechanizmus vstupu firem na monopolisticky konkurenční trh, tendence k nulovému zisku, grafická ilustrace dlouhodobého optima monopolisticky konkurenční firmy, rovnováha monopolisticky konkurenčního trhu
ad D) alokační neefektivnost monopolistické konkurence, výrobní neefektivnost monopolistické konkurence, převis výrobních kapacit, individualizace poptávky, komparace efektivnosti jednotlivých tržních struktur, resp. jejich přednosti a nevýhody

Pracovní listy: 60 – 62

Hlavní značky a zkratky: viz předchozí témata

Základní literatura: - [3]: kap. 10. (mimo paragrafu 10.4.)
                                - [1]: kap. 11.3.

Doporučené příklady a otázky: [2]: kap. 12.2./př. 1, 6, 10

přednáška 4.: Chování firem v podmínkách oligopolu

A) Společné předpoklady modelů oligopolu
B) Modely duopolu - Cournotovo, Stackelbergovo a kartelové řešení
C) Model oligopolu se zalomenou křivkou poptávky
D) Modely oligopolu s dohodou
E) Oligopol s dominantní firmou a cenové vůdcovství

Alternativní dodatky: 1) Modely oligopolu založené na teorii her
                                      2) Cenová tvorba v ekonomické praxi
                                      3) Alternativní cíle firmy
                                      4) Postoj vlády k různým podnikům
                                      5) Typy firem v tržní ekonomice

Doba trvání: cca 60 minut (dodatky podle času a zájmu - nejsou součástí požadavků na zkoušku)

Základní pojmy nutné k zapamatování:

ad A) oligopol (oligopolní konkurence, malá skupina) a jeho základní znaky, homogenní oligopol (typu A) a diferencovaný oligopol (typu B), podmínky vstupu do odvětví při oligopolu, rozhodovací závislost oligopolních firem, strategičnost rozhodování oligopolních struktur, chování zisk maximalizujícího oligopolu, oligopson, efektivnost v podmínkách oligopolu
ad B) duopol, symetrický duopol, Cournotovo a Stackelbergovo řešení duopolu (pouze celkový výsledek a vzájemné porovnání), kartelové řešení a jeho grafická ilustrace
ad C) grafická ilustrace modelu duopolu se zalomenou (zlomovou) křivkou poptávky, zalomená poptávková křivka a nespojitý průběh mezních příjmů, interpretace rovnováhy firmy, koncepce plných nákladů, problém vysvětlení rigidity cen v realitě
ad D) koordinace činnosti oligopolních firem, smluvní oligopol, koluse, tajné a veřejné dohody, kartely, nestabilita kartelových dohod, antitrustové zákonodárství
ad E) grafická ilustrace modelu oligopolu s dominantní firmou, konkurenční lem (okraj), výstup a cena firem v modelu oligopolu s dominantní firmou, křivka poptávky po produkci dominantní firmy a křivka nabídky konkurenčního lemu, cenové vůdcovství bez dominantní firmy, barometrická tvorba cen
ad Dodatky) teorie her, výplatní matice, Nashova rovnováha, vězňovo dilema, tvorba cen přirážkou, alternativní cíle firmy, praktické komplikace při maximalizaci zisku, manažerské a behavioristické modely, Baumolův model (firma maximalizující obrat), malé, střední a velké podniky, jejich přednosti      a omezení, postoj vlády k různým firmám, firmy v individuálním vlastnictví, partnerství, akciové společnosti (korporace), další typy firem (státní, družstevní, ve vlastnictví zaměstnanců aj.)

Pracovní listy: 63 - 67 

Hlavní značky a zkratky: viz předchozí témata

Základní literatura: - [3]: kap. 11. (mimo subkapitoly 11.9. a rozšiřujícího výkladu, všechny modely oligopolu bez formalizovaných vyjádření - pouze grafické ilustrace), kap. 12. (pouze jako rozšíření pro účely dodatků)
                                 - [1]: kap. 11.2., kap. 12. (pouze jako rozšíření pro účely dodatků)

Doporučené příklady a otázky: [2]: kap. 12.2./př. 1, 13, 14, kap. 13.2./př. 1, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18 (pouze jako rozšíření pro účely dodatků)

blok V. TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Poznámka: v současnosti není součástí zkouškových testů - přednášeno výhradně  podle času a zájmu účastníků přípravného kurzu

přednáška 1.: Obecný model tvorby cen služeb výrobních faktorů a specifika jednotlivých faktorů

A) Specifika trhů výrobních faktorů
B) Obecný model konkurenční tvorby cen služeb výrobních faktorů na základě principů teorie mezní produktivity
C) Specifika trhů práce a půdy - základní pojmy
D) Specifika trhů kapitálu a kapitálových statků - základní pojmy
E) Rozdělování důchodů - úvod do problematiky

Klíčové základní pojmy a souvislosti:

výrobní faktory (vstupy, inputy), primární a sekundární výrobní faktory, teorie mezní produktivity, specifika trhů výrobních faktorů, ceny služeb výrobních faktorů, výnosy a náklady na výrobní faktory, příjem z mezního produktu faktoru, kritérium optima firmy při nákupu faktoru, individuální a tržní poptávka po faktoru, nabídka faktoru ze strany domácností, transferový výdělek a ekonomická renta, nájem služeb výrobních faktorů, mzdová sazba, renta, pachtovné, čistá ekonomická renta, úrok, odborové svazy, nezaměstnanost, monopson, kapitál, typy kapitálu, kapitálové statky, rozhodování na trzích kapitálu, poptávka po kapitálu, nabídka kapitálu, úspory, investice, krátkodobá a dlouhodobá rovnováha na trhu kapitálu, investiční rozhodování, teorie současné hodnoty, důchody a jejich skladba, pracovní důchody, vlastnické důchody, nerovnosti v důchodech, měření nerovností, Lorenzova křivka, Giniho koeficient, přerozdělovací procesy v tržní ekonomice, vliv přerozdělování na ekonomické aktivity, bohatství (majetek) a jeho nerovnosti

Pracovní listy: 68 - 72 

Doporučená literatura pro úvodní seznámení: - [1]: kap. 13., kap. 14., kap. 15., kap. 16.;                       [2]:  kap. 14.2./př. 1, 2, 3, 4, 20, 22,                   kap. 14.4./př. 1, 3, 5, kap. 15.2./př. 1, 3, 7, 8

Pokročilejší literatura - [3]: kap. 13., kap. 14., kap. 15., kap. 16., kap. 17.

Závěrečné poznámky:
- středně pokročilé úrovně standardní mikroekonomické teorie (obdobně jako základní kurzy) obvykle zahrnují ještě další témata: např. Všeobecná rovnováha, Tržní selhání, Mikroekonomická politika vlády, Interakce a rovnováha trhů či témata věnovaná mikroekonomickým aspektům otevřených ekonomik
- uvedená problematika však již přesahuje rámec požadavků na zkoušku a není proto ani předmětem přípravných kurzů
- zájemcům zde lze doporučit základní literaturu (především [1]: kap. 17., kap. 18., kap. 19.),              resp. pokročilejší studijní prameny (především [3]: kap. 18., kap. 19., kap. 20.)

IV. Příloha - vybrané základní grafy, schémata a prezentace + komentáře k materiálům

Účastníkům přípravného kurzu jsou k dispozici podkladové pracovní listy obsahující některé důležité grafy, schémata, odvození, předpoklady, shrnutí apod. Jedná se však pouze - a výlučně - o pomocné neoficiální studijní materiály (využívající taktéž grafických ilustrací z doporučené literatury, zde již ale bez uvádění příslušného pramene). Pracovní listy v žádném případě plně nenahrazují doporučenou studijní literaturu a jejich znalost nepokrývá celkové nároky na zkoušku. 

Autor se omlouvá za různou úpravu i kvalitu zpracování podkladových materiálů. Vesměs jde o ofocené slajdy aj. pomocné materiály používané při přednáškách a seminářích na VŠE v Praze. Vedle těchto materiálů je pro úspěšné absolvování zkoušky nezbytná znalost odpřednášené problematiky (včetně řady dalších grafů, schémat či rovnic), resp. seznámení s vybranými pasážemi doporučené studijní literatury uváděnými u každého tématu (v čele s textem [3]).

 Připomenout nutno, že samozřejmou součástí zkoušky z ekonomie je vedle mikroekonomické problematiky také oblast makroekonomie (viz příslušný sylabus). Další materiály (např. prezentace k mikroekonomickým částem kurzů Ekonomie 2, kurzům Mikroekonomie 2 aj. přednášených na VŠE v Praze) jsou všem zájemcům k dispozici na adrese http://nb.vse.cz/~sirucek.

Příloha: 

72 pracovních listů (číslo 1 - 72) + prezentace (podklady 36 snímků, především s. 2 podkladů má však pouze informativní charakter a vztahuje se primárně ke kurzům na VŠE v Praze)

