
Mikroekonomická a makroekonomická analýza 
 
1. Vysvetlite a graficky zobrazte a formálne zapíšte koncept užitočnosti v teórii spotrebiteľa 

(axiómy spotrebiteľskej teórie, preferencie, funkcie užitočnosti (najčastejšie používané), 
indiferenčné krivky, hraničná užitočnosť, hraničná miera spotrebiteľskej 
substitúcie).Zobrazte a vysvetlite vzťahy medzi konceptami dopytu (primárna a duálna 
úloha). Charakterizujte Shephardovo lemma a Royovu identitu. 

2. Formálne zapíšte a graficky zobrazte a popíšte primárnu úlohu rozhodovania sa spotrebiteľa 
a optimálnu stratégiu (rozpočtové ohraničenie, rovnováha spotrebiteľa)  a odvoďte 
dopytovú funkciu pre Cobbovu-Douglasovu funkciu užitočnosti. Analyzujte výber 
optimálnej stratégie v zmene príjmu a zmene cien statkov. Analyzujte, formálne zapíšte 
a graficky zobrazte dopad dane z príjmu versus dane z výrobku na optimálne rozhodnutie 
spotrebiteľa. 

3. Analyzujte, graficky zobrazte a formálne zapíšte pre individuálny dopyt: Závislosť dopytu 
od dôchodku, dôchodkovo-spotrebná krivka, normálne a podradné tovary, Engelova krivka, 
dôchodková elasticita dopytu; závislosť dopytu od cien, cenovo-spotrebná krivka, 
štandardné a Giffenove tovary, dopytová krivka, substitučné a komplementárne tovary, 
cenová elasticita dopytu. Zapíšte a vysvetlite formovanie úhrnného dopytu. Zapíšte vzťahy 
medzi cenovými a príjmovými elasticitami dopytu. 

4. Formálne zapíšte, graficky zobrazte a vysvetlite dôchodkový a substitučný efekt zmeny 
ceny normálnych statkov podľa Slutského a Hicksa. Zapíšte Slutského identitu a vzťah pre 
kompenzačnú dopytovú krivku.  

5. Charakterizujte produkčné funkcie a ich vlastnosti. Zapíšte a graficky zobrazte najčastejšie 
používané produkčné funkcie. Zapíšte a charakterizujte hraničný produkt, izokvanty, 
hraničnú mieru technickej substitúcie, zákon klesajúcej MRTS, elasticitu substitúcie, 
výnosy z rozsahu. 

6. Formálne zapíšte, charakterizujte a graficky zobrazte nákladové funkcie a vzťah medzi nimi 
z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. 

7. Formálne zapíšte úlohu, podmienku optimality a graficky zobrazte ponuku firmy 
maximalizujúcej zisk v podmienkach dokonalej konkurencie a v podmienkach nedokonalej 
konkurencie - monopolu. Porovnajte konkurenčnú a monopolistickej rovnováhu na 
čiastkovom trhu.  

8. Formálne zapíšte a charakterizujte rovnováhu úhrnnej ponuky a dopytu na čiastkovom trhu 
v podmienkach dokonalej konkurencie. Analyzujte vplyv dotácií a daní na rovnovážnu cenu 
a množstvo. 

9. Uveďte a charakterizujte trhové štruktúry nedokonalej konkurencie na strane ponuky 
a dopytu. Charakterizujte dopad rôznych foriem daní v podmienkach monopolu na 
rovnovážnu cenu a množstvo. 

10. Vysvetlite a zobrazte koncepcie oligopolu: Cournotov model, kolúzia – nekalá konkurencia, 
Stackelbergov model a porovnajte ich s dokonalou konkurenciou.  

11. Charakterizujte makroekonomické agregáty a spôsoby merania HNP. Zapíšte základnú 
makroekonomickú identitu a charakterizujte jej zložky. Zobrazte vzťah národného 
produktu, národného dôchodku, osobného dôchodku, alokáciu komponentov príjmového 
vyjadrenia dôchodku a definujte zložky tvorby hrubého národného produktu. 

12. Zobrazte kolobeh dôchodku v ekonomike. Charakterizujte jednotlivé zložky a vzťahy medzi 
nimi. Použite 45˚ Keynesov diagram. 

13. Definujte infláciu a uveďte jej kvantifikáciu. Charakterizujte cenovú hladinu, cenové 
indexy, hospodársky cyklus. Charakterizujte Philipsovu krivku a Okunov zákon. 

14. Formálne zapíšte a definujte nezamestnanosť. Zobrazte a vysvetlite prirodzenú 
a rovnovážnu mieru nezamestnanosti. 
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15. Formálne zapíšte a charakterizujte základné princípy klasického makroekonomického  
modelu. Vysvetlite vzťah rovnovážneho výstupu a zamestnanosti a vzťah peňazí, cien 
a úrokovej miery. 

16. Formálne zapíšte a charakterizujte Solowov model rastu 
17. Formálne zapíšte, zobrazte a charakterizujte rovnováhu v dvojsektorovom a trojsektorovom 

Keynesovom modeli. Formálne zapíšte a definujte Keynesov multiplikátor. 
18. Formálne zapíšte a charakterizujte IS-LM model. Charakterizujte fiskálnu a monetárnu 

politiku. Graficky analyzujte dopad jednotlivých typov politík (reštriktívna, expanzívna 
monetárna a fiskálna).   

19. Formálne zapíšte a charakterizujte rovnováhu v otvorenom modeli ekonomiky. 
20. Charakterizujte a graficky zobrazte účinnosť fiskálnej a monetárnej politiky za predpokladu 

dokonalej kapitálovej mobility v systéme fixných a flexibilných menových kurzov – 
pomocou Mundell-Flemingovho modelu. 
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