TEMATICKÉ OKRUHY K ZÁPOČTU A ZKOUŠCE
TNH I,II
LS 2018/19 A ZS 2019/20
ZÁPOČTOVÝ TEST TNH I
Písemný test obsahuje otázky typu multiple-choice, otevřené slovní otázky a numerické nebo
grafické příklady. Formou a tematickým zaměřením jsou otázky a příklady obdobné
problémům předepsaným na jednotlivé semináře, řešeným na seminářích, a otázkám a
příkladům v seminářových kvizech. Testy pokrývají látku vyučovanou na přednáškách a
seminářích, v rozsahu základní literatury uvedené v sylabu a četby předepsané pro jednotlivé
semináře.
Test trvá 40 minut.
Otázky a příklady jsou z těchto okruhů:
1. Předmět a metody ekonomie
2. Hlavní principy mikroekonomie
3. Specializace a směna, komparativní výhoda
4. Ekonomické síly: poptávka a nabídka, elasticita, rovnováha, posuny nabídky a
poptávky
5. Trhy, efektivita a blahobyt, přebytek výrobce a spotřebitele, náklady mrtvé váhy
6. Zdanění, dopad daňového břemene
7. Mezinárodní obchod, obchodní bariéry
8. Tržní selhání: Externality, Pigouova daň, transakční náklady a Coaseho teorém,
veřejné statky, tragédie obecní pastviny
9. Vládní selhání, rent seeking.
10. Základy optimalizačního chování, celkové a mezní přínosy a náklady
11. Dokonalá konkurence, efektivita dokonale konkurenčního trhu
12. Monopol, přirozený monopol, regulace monopolu
13. Trhy práce, nabídka a poptávka, determinanty mezd
14. Nerovnost, její měření a příčiny, diskriminace
15. Strategické chování a teorie her: Věznovo dilema, Nashova rovnována, sekvenční hry

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA TNH II
Písemný test obsahuje otázky typu multiple-choice, otevřené slovní otázky a numerické nebo
grafické příklady. Formou a tematickým zaměřením jsou otázky a příklady obdobné
problémům předepsaným na jednotlivé semináře, řešeným na seminářích, a otázkám a
příkladům v seminářových kvizech. Testy pokrývají látku vyučovanou na přednáškách a
seminářích v předmětech TNH I i TNH II, v rozsahu veškeré základní literatury uvedené
v sylabu a četby předepsané pro jednotlivé semináře.
Test trvá 90 minut.
Otázky a příklady jsou z těchto okruhů:
1. Předmět a metody ekonomie
2. Hlavní principy mikroekonomie
3. Specializace a směna
4. Ekonomické síly: poptávka a nabídka, elasticita, rovnováha, posuny nabídky a
poptávky
5. Trhy, efektivita a blahobyt, přebytek výrobce a spotřebitele, náklady mrtvé váhy
6. Zdanění, dopad daňového břemene
7. Mezinárodní obchod, komparativní výhoda, obchodní bariéry
8. Tržní selhání: Externality, Pigouova daň, transakční náklady a Coaseho teorém,
veřejné statky, tragédie obecní pastviny
9. Vládní selhání, rent seeking.
10. Základy optimalizačního chování, mezní přínosy a náklady
11. Dokonalá konkurence, efektivita dokonale konkurenčního trhu
12. Monopol, přirozený monopol, regulace monopolu
13. Trhy práce, nabídka a poptávka, determinanty mezd
14. Nerovnost, její měření a příčiny, diskriminace
15. Strategické chování a teorie her: Věznovo dilema, Nashova rovnována, sekvenční hry
16. Firma a finance: hodnota peněz v čase, úrok, ceny aktiv, rozvaha a výsledovka
17. Základní makroekonomické pojmy: HDP, hospodářský cyklus, inflace, fiskální
politika, státní rozpočet, deficit, dluh, monetární politika, centrální banka
18. Principy ekonomické analýza práva: Konsekvencionalismus, Efektivnost, Pareto
efektivnost, Kaldor-Hicksovo kritérium, Coaseho teorém a transakční náklady
19. Instituce a společenský blahobyt: ekonomické mechanismy hospodářského růstu,
inkluzivní a extraktivní instituce

20. Ekonomická teorie vlastnictví: přínosy a náklady vlastnických práv, vlastnictví jako
svazek oprávnění, limity vlastnictví, ustavení a verifikace vlastnictví, nápravná
opatření při narušení vlastnictví
21. Ekonomická teorie odpovědnosti za škodu: minimalizace společenských nákladů,
objektivní a subjektivní odpovědnost, nedbalost, Handovo pravidlo, dvoustranné
nehody, hodnota statistického života.
22. Smluvní vztahy: oportunismus a vynutitelnost, motivace k plnění či porušení smlouvy,
nápravná opatření, neúplné kontrakty, defaultní pravidla a vyplňování mezer,
asymetrické informace ve smlouvách: neplatnost, informační povinnost, smlouvy a
alokace rizika
23. Ekonomie kriminality: ekonomický model kriminálního jednání, ekonomická teorie
optimální trestní politiky, ekonomie trestního řízení a alternativních trestních
procedur.
24. Správa korporací: oddělení vlastnictví od managementu v korporaci, problém pána a
správce (zmocnění), morální hazard, právní řešení problému zmocnění v korporaci
25. Ekonomie soudního procesu: soukromé a společenské náklady soudního sporu,
motivace účastníků soudního procesu, mimosoudní vyrovnání
26. Dopady právních regulací: metody vyhodnocní dopadů právních regulací, cost-benefit
analýza, RIA.

