
Ekonomie I – Makroekonomie 
Anotace 
Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku. Objasňuje vztahy mezi trhy výrobků, služeb, práce a aktiv dané 
ekonomiky. Dále vysvětluje ovlivnění spotřeby, investic, míry inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho 
dlouhodobého růstu, problematiku hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiku a ekonomické problémy současné 
doby. Makroekonomie objasňuje, jak současné ekonomické teorie řeší klíčové problémy ekonomiky. 
Výuka je založena na výkladu problematiky a práci s předepsanou a doporučenou literaturou. Při výuce jde o popis jevů a 
procesů, poskytování informací, hledání souvislostí, objevování vztahů a zákonitostí. K tomu slouží příklady, práce se 
statistickými daty a aktuálními informacemi ze sdělovacích prostředků.  

Vzdělávací cíle 
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím skončení student: 

▪ měl potřebné teoretické ekonomické poznatky z makroekonomické oblasti, 
▪ poznal základní makroekonomické problémy a chápal jejich podstatu, 
▪ poznal základní ekonomické systémy, subjekty a vazby mezi nimi,  
▪ chápal podstatu fungování tržního hospodářství, 
▪ měl rozvinuté ekonomické myšlení, 
▪ měl schopnost posuzovat hospodářské činnosti, formulovat návrhy a doporučení pro kvalifikované hodnocení a kontrolu, 
▪ byl schopen kriticky a analyticky myslet v procesu řízení obchodních aktivit v národní i světové ekonomice. 

Obsah modulu 
1. Úvod do makroekonomie 
2. Peníze 
3. Agregátní poptávka a agregátní nabídka 
4. Výkonnost ekonomiky 
5. Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt 
6. Hospodářský cyklus a ekonomický růst 
7. Měnová politika 
8. Nezaměstnanost 
9. Inflace 

10. Měnový kurz 
11. Platební bilance 
12. Fiskální politika 
13. Mezinárodní obchod a obchodní politika 

Hodnocení 
Zimní období: zápočet, zkouška 
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