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Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium 
Kompletní znění testových otázek – makroekonomie 
 

 Koš Znění otázky Odpověď 
a) 
 

Odpověď 
b) 
 

Odpověď 
c) 
 

Odpověď 
d) 
 

Správná 
odpověď 

1. 
 

1 Ekonomické veličiny, 
které jsou měřeny 
v běžných cenách, 
bývají označovány 
jako:  

normální reálné nominální srovnatelné c 

2. 
 

1 Největší část 
agregátních výdajů 
tvoří: 
 

spotřební výdaje investice vládní výdaje na 
statky a služby 

čistý export a 

3. 
 

1 Mezi předpoklady 
jednoduchého 
výdajového modelu 
nepatří: 
 

ekonomika se 
nachází v expanzní 
produkční mezeře 

cenová hladina je 
konstantní 

úroková míra je 
konstantní 

peníze jsou exogenní 
veličinou 

a 

4. 
 

1 Jednoduchá 
keynesiánská 
spotřební funkce 
vyjadřuje vztah mezi 
výdaji na spotřebu a: 

úrokovou sazbou cenovou hladinou úsporami disponibilním 
důchodem 

d 

5. 
 

1 Zvýšení čistého 
exportu povede 
v modelu AS-AD k: 
 

negativnímu 
poptávkovému šoku 

negativnímu 
nabídkovému šoku 

pozitivnímu 
poptávkovému šoku 

pozitivnímu 
nabídkovému šoku 

c 
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6. 
 

1 Dlouhodobá 
makroekonomická 
rovnováha nastává, 
když: 

ekonomika je ve 
stavu plné 
zaměstnanosti 

množství 
poptávaného 
reálného HDP je 
vyšší než nabízené 
množství reálného 
HDP 

křivka AD protíná 
křivku SRAS v její 
vertikální části 

ekonomika vyrábí na 
hranici svých 
fyzických výrobních 
kapacit 

a 

7. 
 

1 Pojmem deflace 
rozumíme: 

trvalý růst cenové 
hladiny 

trvalý pokles cenové 
hladiny 

snižování tempa růstu 
cenové hladiny 

zvyšování tempa 
růstu cenové hladiny 

b 

8. 
 

1 Stagflace znamená: 
 
 
 

pokles cenové 
hladiny a současné 
zvýšení produktu 

zvýšení cenové 
hladiny a současné 
snížení produktu 

stabilní cenovou 
hladinu a současně 
žádnou změnu 
produktu 

zvýšení cenové 
hladiny a současně 
žádnou změnu 
produktu 

d 

9. 
 

1 Jestliže reálný HDP 
roste, poptávková 
křivka po reálných 
penězích se posune: 
 

doleva a úrokové 
míry vzrostou 

doleva a úrokové 
míry klesnou 

doprava a úrokové 
míry vzrostou 

doprava a úrokové 
míry klesnou 

c 

10. 
 

1 Co z následujícího 
není funkcí peněz: 
 

prostředek směny míra likvidity zúčtovací jednotka uchovatel hodnoty b 

11. 
 

1 Jestliže je cenová 
hladina 1,5; reálný 
HDP 120 mld. Kč a 
množství peněz 
v ekonomice 30 mld. 
Kč, potom rychlost 
oběhu peněz je:  
 

2,6 4 5 6 d 

12. 
 

1 Keynesiánský model 
na trhu práce 
předpokládá: 

rovnováhu na trhu 
práce za předpokladu 
pružných mezd a cen, 
kdy rozlišujeme 
dobrovolnou a 
nedobrovolnou 
nezaměstnanost 

rovnováhu na trhu 
práce za předpokladu 
nepružných mezd a 
cen, kdy rozlišujeme 
dobrovolnou a 
nedobrovolnou 
nezaměstnanost 

rovnováhu na trhu 
práce za předpokladu 
pružných mezd a cen, 
kdy rozlišujeme 
pouze dobrovolnou 
nezaměstnanost 

rovnováhu na trhu 
práce za předpokladu 
nepružných mezd a 
cen, kdy rozlišujeme 
pouze dobrovolnou 
nezaměstnanost 

b 

13. 
 

1 Frikční 
nezaměstnanost 
souvisí zejména s: 

nesouladem nabídky 
práce a poptávky po 
práci z hlediska jejich 
struktury 

nízkou mobilitou 
pracovní síly 

hospodářským 
cyklem 

ani jedna odpověď 
není správná 

d 
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14. 
 

1 Negativní vztah mezi 
mírou 
nezaměstnanosti a 
tempem růstu 
nominálních mezd 
vyjadřuje: 

původní Phillipsova 
křivka 

modifikovaná 
Phillipsova křivka 

Friedmanova verze 
Phillipsovy křivky 

Lucasova verze 
Phillipsovy křivky 

a 

15. 
 

1 Co z následujícího 
udává správné 
pořadí fází 
hospodářského 
cyklu: 
 

vrchol, dno, 
kontrakce, expanze 

vrchol, kontrakce, 
dno, expanze 

vrchol, expanze, dno, 
kontrakce 

vrchol, expanze, 
kontrakce, dno 

b 

16. 
 

1 Který z následujících 
nástrojů není 
vestavěným 
stabilizátorem: 
 

progresivní 
důchodová daň 

subvence k cenám 
zemědělské produkce 

operace na volném 
trhu 

podpora v 
nezaměstnanosti 

c 

17. 
 

1 Sníží-li centrální 
banka diskontní 
sazbu, potom za 
jinak nezměněných 
podmínek: 
 

množství peněz 
v ekonomice vzroste 
a úrokové sazby 
klesnou 

množství peněz 
v ekonomice klesne a 
úrokové sazby 
klesnou 

množství peněz 
v ekonomice vzroste 
a úrokové sazby 
vzrostou 

množství peněz 
v ekonomice klesne a 
úrokové sazby 
vzrostou 

a 

18. 
 

1 Mezi přímé nástroje 
monetární politiky 
patří: 

operace na volném 
trhu 

diskontní nástroje devizové operace dohled nad 
komerčními bankami 

d 

19. 
 

1 Co z uvedeného 
může mít tendenci 
posilovat domácí 
měnu: 

růst domácího 
produktu 

růst zahraničního 
produktu 

růst domácí cenové 
hladiny 

pokles domácí 
úrokové sazby 

b 

20. 
 

1 Pokud přírůstek 
reálného HDP o 400 
mld. Kč vyvolá 
přírůstek importu o 
120 mld. Kč, mezní 
sklon k dovozu (mpi) 
bude: 

0,3 3,3 2,8 4 a 
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21. 
 

1 Graf znázorňuje: 
 

 

důchodovou funkci investiční funkci 
 

spotřební funkci 
 

úsporovou funkci 
 

d 

22. 
 

1 Následující graf 
třísektorové 
ekonomiky 
znázorňuje: 
 

 

růst mezního sklonu 
ke spotřebě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zvýšení sazby 
důchodové daně 

snížení sazby 
důchodové daně 

snížení investic c 

23. 
 

1 Který z uvedených 
grafů zachycuje růst 
čistého exportu 
(NX)? 
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24. 
 

1 Graf znázorňuje: 
 

 

snížení investic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

snížení mezd  snížení produktivity 
práce 

zvýšení spotřebních 
výdajů 

b 

25. 1 Graf znázorňuje: 
 

 

přebytek na trhu 
peněz v krátkém 
období 
 
 
 
 
 
 

nedostatek na trhu 
peněz v krátkém 
období 

přebytek na trhu 
peněz v dlouhém 
období 

nedostatek na trhu 
peněz v dlouhém 
období 

c 

26. 2 Užití HDP vyjadřuje 
následující metoda 
propočtu HDP: 

výdajová důchodová odvětvová výdajová i důchodová a 

27. 2 Přičteme-li 
k ukazateli hrubý 
domácí produkt 
saldo zahraničních 
důchodů, získáme 
ukazatel: 

čistý domácí produkt čistý domácí důchod hrubý národní důchod disponibilní důchod c 

28. 2 Dochází-li 
v jednoduchém 
keynesiánském 
výdajovém modelu 
k čerpání zásob, 
platí, že: 

klesá výše 
jednoduchého 
multiplikátoru 

národohospodářský 
produkt je větší než 
agregátní poptávka 

agregátní poptávka je 
rovna 
národohospodářském
u produktu 

agregátní poptávka je 
větší než vytvořený 
národohospodářský 
produkt 

d 
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29. 2 Která z uvedených 
rovnic nezachycuje 
rovnici spotřební 
funkce v třísektorové 
ekonomice: 

C = CA + mpc.YD C = CA – mpc.TA + 
mpc.TR + (1 – 
t).mpc.Y 

C = CA + mpc.TA + 
mpc.TR + (1 – 
t).mpc.Y 

C = CA;3 + (1 – 
t).mpc.Y 

c 

30. 2 V třísektorové 
ekonomice platí, že: 

funkce spotřeby je 
rovnoběžná s funkcí 
agregátních výdajů 

funkce úspor je 
rovnoběžná s funkcí 
spotřeby 

funkce spotřeby je 
strmější než funkce 
agregátních výdajů 

funkce agregátních 
výdajů protíná 
vertikálu níž než 
funkce spotřeby 

a 

31. 2 Ve čtyřsektorové 
ekonomice vede růst 
mezního sklonu 
k importu k: 

růstu rovnovážného 
produktu 

růstu importu rovnoběžnému 
posunu funkce 
agregátních výdajů 

tomu, že funkce 
agregátních výdajů se 
stává strmější 

b 

32. 2 Jednoduchý 
výdajový multiplikátor 
nám říká: 

jak reaguje 
autonomní položka 
na jednotkovou 
změnu rovnovážného 
produktu 

jak reaguje spotřeba 
na jednotkovou 
změnu disponibilního 
důchodu 

jak reaguje 
rovnovážný produkt 
na jednotkovou 
změnu autonomních 
výdajů 

jak reaguje 
rovnovážný produkt 
na změnu úspor 

c 

33. 2 Jednoduchý peněžní 
multiplikátor: 

je závislý na výši 
úrokové sazby 

není ovlivněn 
povinnými 
minimálními 
rezervami 

slouží k výpočtu 
celkové výše depozit 
(peněžní zásoby) 

určuje výši úrokové 
sazby, za kterou si 
budou moci komerční 
banky půjčovat 
peníze od centrální 
banky  

c 

34. 2 Centrální banka 
zvyšuje množství 
peněz v ekonomice: 

prodejem vládních 
cenných papírů 

zvýšením sazby 
povinných 
minimálních rezerv 

zvýšením diskontní 
sazby 

nákupem deviz d 

35. 2 Která z uvedených 
typů inflace nemá 
vliv na produkt a jeho 
přerozdělení? 

inflace 
neanticipovaná a 
současně 
nevyrovnaná 

inflace 
neanticipovaná a 
současně vyrovnaná 

inflace anticipovaná a 
současně 
nevyrovnaná 

inflace anticipovaná a 
současně vyrovnaná 

d 

36. 2 Znehodnocení kurzu 
domácí měny má 
dopad na křivku 
agregátní poptávky i 
křivku agregátní 
nabídky. Uvažujeme-
li krátkodobou 
pozitivně skloněnou 

posunu křivky 
agregátní poptávky 
doprava a křivky 
agregátní nabídky 
dolů 

posunu křivky 
agregátní poptávky 
doprava a křivky 
agregátní nabídky 
nahoru 

posunu křivky 
agregátní poptávky 
doleva a křivky 
agregátní nabídky 
dolů 

neplatí žádná 
z uvedených 
možností 

b 
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křivku agregátní 
nabídky, 
znehodnocení měny 
domácí země, 
povede v krátkém 
období k: 

37. 2 Klasická křivka 
agregátní nabídky je 
založena na 
následujících 
předpokladech: 

flexibilní nominální i 
reálné mzdy, fixní 
cenová hladina a 
produkt je vždy na 
úrovni potenciálního 
produktu 

fixní nominální i 
reálné mzdy, flexibilní 
cenová hladina a 
produkt je vždy na 
úrovni potenciálního 
produktu  

flexibilní nominální i 
reálné mzdy, flexibilní 
cenová hladina a 
produkt je vždy na 
úrovni potenciálního 
produktu 

neplatí žádná z výše 
uvedených možností 

b 

38. 2 Který z uvedených 
přístupů k trhu práce 
předpokládá, že 
nominální mzdy a 
ceny jsou pružné, 
oba subjekty na trhu 
práce sledují vývoj 
reálných mezd a 
připouští 
krátkodobou 
dobrovolnou 
cyklickou 
nezaměstnanost? 

klasicko-neoklasický 
přístup 

keynesiánský přístup monetaristický přístup neokeynesiánský 
přístup 

c 

39. 2 Negativní nelineární 
vztah mezi mírou 
nezaměstnanosti a 
mírou inflace 
v případě 
neočekávaného 
poptávkového či 
nabídkového šoku v 
ekonomice vyjadřuje: 

původní Phillipsova 
křivka 

modifikovaná 
Phillipsova křivka 

Friedmanova verze 
Phillipsovy křivky 

Lucasova verze 
Phillipsovy křivky 

d 
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40. 2 Hodnotu absolutního 
indexu sklíčenosti 
můžeme zapsat jako: 

MI = π + u MIA = 0,5π + 0,5u UPI = π – 3gHDPr UPIA = 0,13π + 0,87u b 

41. 2 Mezi příčiny 
nabídkové inflace 
patří: 

investiční boom rychlý růst výrobních 
nákladů 

deficitní státní 
rozpočet 

daně b 

42. 2 V boji s inflačním 
nebezpečím 
monetaristé 
převážně doporučují: 

restrikci ve vládních 
nákupech 

zmrazení růstu mezd 
a cen 
administrativním 
opatřením 

zavedení stabilního 
tempa růstu peněžní 
zásoby na úrovni 
tempa růstu 
potenciálního 
produktu 

neplatí žádná 
z uvedených 
možností 

c 

43. 2 Okunův zákon 
zachycuje vztah 
mezi: 

reálným produktem a 
mírou 
nezaměstnanosti 

reálným produktem a 
mírou inflace 

reálným produktem a 
mzdovými požadavky 
odborů 

reálným a 
potenciálním 
produktem 

a 

44. 2 Z koncepce 
Lafferovy křivky 
nevyplývá, že: 

při zvýšení daňové 
sazby se může výnos 
z daní zvyšovat i 
snižovat 

při zvyšování výnosu 
z daní se produkt 
nemůže snižovat 

při snížení daňové 
sazby se může výnos 
z daní zvyšovat i 
snižovat 

klesá-li výnos z daní, 
měla by vláda 
daňovou sazbu snížit 

b 

45. 2 Jestliže je deficit 
státního rozpočtu 
financován prodejem 
vládních dluhopisů 
soukromým osobám, 
jedná se o: 

diskontní financování dluhové financování monetizaci dluhu rezervní financování b 

46. 2 Neutralita peněz 
znamená, že zvýší-li 
centrální banka 
jednorázově peněžní 
zásobu: 

zvýší se reálné mzdy 
a reálný produkt 

zvýší se jen 
nominální mzdy, 
nominální produkt a 
cenová úroveň 

nezmění se ani 
reálné, ani nominální 
veličiny mezd a 
produktu 

v krátkém i v dlouhém 
období se 
zaměstnanost zvýší 

b 

47. 2 Který z přístupů 
k monetární politice 
uvádí, že pokud je 
monetární politika 
očekávaná, je 
neúčinná?  

monetaristický přístup keynesiánský přístup klasický přístup teorie racionálních 
očekávání 

c 
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48. 2 Při expanzi 
způsobené 
pozitivním 
nabídkovým šokem 
dochází k: 

poklesu produkce růstu cenové hladiny poklesu míry inflace růstu 
nezaměstnanosti 

c 

49. 2 Dlouhé 
Kondratěvovy vlny (v 
délce 50 až 60 let) 
jako příklad 
cyklického vývoje 
ekonomiky jsou 
zapříčiněny: 

válkami rozšiřováním 
světového trhu 

významnými 
inovacemi 

platí vše výše 
uvedené 

d 

50. 2 Pokles produkce a 
rostoucí 
nezaměstnanost 
spojená s růstem 
míry inflace je 
nazývána: 

stagnace stagflace slumpflace recese c 

 

 


