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•  Vyučující:	  Richard	  Neugebauer	  
•  Email:	  neugebaur@gmail.com	  
•  Mobil:	  602	  777	  875	  
•  Externista!	  	  
•  Moje	  pracoviště:	  BOHEMIA	  Troppau,	  o.	  p.	  s.,	  
Masarykova	  342/39,	  Opava	  
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Mikroekonomie	  

•  Učební	  pomůcka	  –	  viz	  můj	  profil	  na	  stránkách	  
matema_ckého	  ústavu	  

•  Text	  pomůcky	  je	  jen	  základem	  –	  další	  
učebnice:	  	  

•  Pokud	  si	  otevřete	  kterýkoli	  „standardní	  kurs	  
mikroekonomie“	  a	  seznámíte	  se	  se	  základy“,	  
musíte	  být	  schopni	  udělat	  zkoušku!	  

2	  



Mikroekonomie	  
•  Požadavky	  k	  zápočtu:	  

–  Referát	  
–  Test	  
–  Docházka	  není	  podmínkou.	  Jste	  z	  různých	  škol	  a	  například	  absolven_	  

obchodních	  škol	  mnohé	  z	  mikroekonomie	  už	  znají	  
•  Referát	  –	  témata	  –	  viz	  učební	  pomůcka.	  Příklad	  referátu:	  
•  Na	  referáty	  se	  hlaste	  od	  konce	  října.	  Budete	  je	  přednášet	  během	  cvičení.	  	  
•  Test	  bude	  v	  zápočtovém	  týdnu.	  Z	  10	  příkladů	  musíte	  mít	  alespoň	  6	  

správně.	  V	  testu	  budou	  příklady	  ze	  40	  v	  učební	  pomůcce	  nebo	  s	  odlišnými	  
číselnými	  údaji.	  Příklady	  projdeme	  na	  cvičeních.	  
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Mikroekonomie	  

•  Požadavky	  ke	  zkoušce:	  
•  Zkouška	  je	  ústní	  
•  Zkušební	  otázky	  jsou	  v	  učební	  pomůcce	  
•  Pokud	  nenajdete	  doslovnou	  odpověď	  v	  učební	  
pomůcce,	  hledejte	  ji	  v	  jiných	  učebnicích	  nebo	  kdekoli	  
jinde	  

•  Předtermín	  je	  možný,	  pokud	  se	  dohodnete	  nejméně	  
4	  a	  navrhnete	  mi	  termín.	  

•  Úspěšnost	  prvního	  pokusu	  bývá	  80%	  
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Mikroekonomie	  

•  Další	  doporučení:	  
– Čtěte	  odborný	  _sk	  (Economist,	  Financial	  Times,	  
Finance	  a	  úvěr,	  Ekonom,	  Euro,	  www.ihned.de,	  
www.patria.cz	  apod.)	  

– Přemýšlejte	  a	  hledejte.	  Je	  mi	  milejší	  vlastní	  
promyšlený	  názor,	  byť	  chybný,	  než	  bezhlavé	  
opakování	  pouček,	  aniž	  byste	  jim	  rozuměli.	  	  
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Mikroekonomie	  

•  Pokud	  budete	  mít	  dotazy	  během	  výuky	  nebo	  
cvičení,	  přihlaste	  se	  hned!	  

•  Pokud	  docházíte	  nebo	  přicházíte	  během	  
výuky,	  čiňte	  tak	  _še	  a	  ohleduplně	  k	  ostatním!	  
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Makroekonomie	  

•  Učební	  pomůcka	  –	  viz	  můj	  profil	  na	  stránkách	  
matema_ckého	  ústavu	  

•  Text	  pomůcky	  je	  jen	  základem	  –	  další	  
učebnice:	  	  

•  Pokud	  si	  otevřete	  kterýkoli	  „standardní	  kurs	  
makroekonomie“	  a	  seznámíte	  se	  se	  základy“,	  
musíte	  být	  schopni	  udělat	  zkoušku!	  
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Makroekonomie	  
•  Požadavky	  k	  zápočtu:	  

–  Referát	  
–  Test	  
–  Docházka	  není	  podmínkou.	  Jste	  z	  různých	  škol	  a	  například	  absolven_	  

obchodních	  škol	  mnohé	  z	  makroekonomie	  už	  znají	  
•  Referát	  –	  témata	  –	  viz	  učební	  pomůcka.	  K	  referátu:	  …	  
•  Na	  referáty	  se	  hlaste	  od	  konce	  března.	  Budete	  je	  přednášet	  během	  

cvičení.	  	  
•  Test	  bude	  v	  zápočtovém	  týdnu.	  Z	  5	  příkladů	  musíte	  mít	  alespoň	  3	  správně.	  

V	  testu	  budou	  příklady	  z	  učební	  pomůcky	  nebo	  s	  odlišnými	  číselnými	  údaji.	  
Příklady	  projdeme	  na	  cvičeních.	  
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Makroekonomie	  

•  Požadavky	  ke	  zkoušce:	  
•  Zkouška	  je	  ústní	  
•  Zkušební	  otázky	  jsou	  v	  učební	  pomůcce	  
•  Pokud	  nenajdete	  doslovnou	  odpověď	  v	  učební	  
pomůcce,	  hledejte	  ji	  v	  jiných	  učebnicích	  nebo	  
kdekoli	  jinde	  

•  Předtermín	  je	  možný,	  pokud	  se	  dohodnete	  
nejméně	  4	  a	  navrhnete	  mi	  termín.	  

•  Úspěšnost	  prvního	  pokusu	  bývá	  80%	  
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Makroekonomie	  

•  Pokud	  budete	  mít	  dotazy	  během	  výuky	  nebo	  
cvičení,	  přihlaste	  se	  hned!	  

•  Pokud	  docházíte	  nebo	  přicházíte	  během	  
výuky,	  čiňte	  tak	  _še	  a	  ohleduplně	  k	  ostatním!	  
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