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1. Tržní a vládní selhání   

2. Cíle hospodářské politiky a jejich hierarchie 

3. Nástroje hospodářské politiky 

4. Prorůstová a stabilizační politika  

5. Fiskální politika  

6. Monetární politika  

7. Zahraničně-obchodní politika  

8. Politika zaměstnanosti  

9. Sociální politika  

10. Aplikace hospodářské politiky ve vybraných zemích (USA, Velká Británie, Švédsko, 

Japonsko, ČR).  
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UKÁZKA TESTU Z ODBORNÉHO PŘEDMĚTU 
 

 

Test se skládá ze tří částí. V první části uchazeči vybírají právě jednu správnou odpověď ze tří 

možností. Druhou část tvoří otevřené otázky, na které musí uchazeč stručně odpovědět. Závěrečnou 

část představují tvrzení, o kterých uchazeč rozhoduje, zda jsou pravdivá či nikoli. Níže následují 

příklady otázek v jednotlivých částech testu.  

 

I. Vyberte jednu správnou odpověď 

 

1. Inflaci lze měřit kupříkladu pomocí: 

a) modelu s funkcí čistého vývozu, 

b) implicitního cenového deflátoru, 

c) NAIRU. 

 

2. Jednoduchý výdajový multiplikátor: 

a) pro třísektorovou ekonomiku obsahuje mezní sklon k importu,                                                                                                                             

b) vyjadřuje např., jak se změní úroveň produktu v ekonomice, vzrostou-li vládní výdaje, 

c) ukazuje, jak se mění výstup ekonomiky při změnách cenové hladiny. 

 

3. Pro ekonomiku ČR v roce 2017 platí zhruba: 

a) růst reálného HDP 4,5 %, obecná míra nezaměstnanosti 3,5 %, inflace 2 %, 

b) růst reálného HDP 1 %, obecná míra nezaměstnanosti 4,5 %, inflace 5 %, 

c) růst reálného HDP 2 %, obecná míra nezaměstnanosti 7 %, inflace 3 %, 

 

II. Stručně odpovězte na následující otevřené otázky 

 

4. Stručně popište princip „teorému lokomotivy“ a vymezte podmínky, za kterých k tomuto jevu v 

ekonomice může dojít.  

5. Vysvětlete a pomocí modelu AS-AD graficky zachyťte, jaký dopad na ekonomiku bude mít 

zvýšení vládních výdajů.  

 

III. Uveďte, zda jsou následující tvrzení pravdivá (P) nebo nepravdivá (N) 

 

6. Vestavěné stabilizátory jsou opatřením hospodářské politiky, která pro své fungování vyžadují 

schválení parlamentem. 

7. Mezi intervencionistickou hospodářskou politiku můžeme zařadit merkantilismus. 

8. Nositelem monetární politiky v ČR je ECB.  

9. Inflace se v ČR cíluje od roku 1998.  

10. Adam Smith patří mezi neoklasické ekonomy.  

 

 


