
 1 

Tézy pre štátnu záverečnú skúšku 

 

Študijný odbor: Aplikovaná ekonómia 

Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky 

 

Predmety: 

 

1. Kvantitatívne metódy v ekonómii . 

 

1.1. Operačný výskum.  

1.2. Ekonometria. 

 

2. Ekonomická teória  

 

2.1. Makroekonómia 

2.2. Mikroekonómia 

 

 

 

1 TÉZY Z PREDMETU KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII 

 

1.1 Operačný výskum  

 

1. Operačný výskum - terminológia, metódy a výsledky. Predmet skúmania operačného 

výskumu. Úlohy o rozdeľovaní zdrojov, dopravné úlohy, konfliktné situácie, sieťová 

analýza, zásobovací proces, hromadná obsluha. 

2. Štruktúrne modely (input-output analýza). Distribučné a nákladové rovnice, sústava 

technologických koeficientov, vlastnosti, ekonomická a technologická interpretácia. 

3. Aplikácie Lenotjevovho modelu medziodvetvových vzťahov. 

4. Ekonomická interpretácia dvojice duálnych úloh lineárneho programovania. 

5. Úloha lineárneho programovania, jej premenné, sústava doplnkových a umelých 

premenných, ohraničenia, účelová funkcia, typy úloh, grafická a ekonomická interpretácia. 

6. Simplexová metóda, riešiteľnosť ÚLP ako ekonomická kategória, pomerové vyjadrenie 

vzťahov, voľná premenná, neohraničený zdroj. 

7. Dualita v úlohách LP, dualita ako nástroj ekonomickej a produkčnej analýzy. Duálne ceny, 

veta o alternatíve a veta o rovnováhe - ekonomická interpretácia, nástroje analýzy 

efektívneho využívania zdrojov. 

8. Úlohy lineárneho programovania s parametrizovanými koeficientmi pravej strany a účelovej 

funkcie. Analýza senzitívnosti. 

9. Princíp optimálnosti a princíp efektívnosti v optimalizačných úlohách. 

10. Viacúčelová optimalizácia a viackriteriálne hodnotenie. Princíp agregácie cieľových kritérií. 

Agregácia parciálnych optimálnych riešení. Kompromisné riešenia. Cieľové programovanie. 
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11. Nelineárna optimalizácia. Konvexné programovanie. Úloha na voľný a viazaný extrém.  

Úloha výberu portfólia ako úloha nelineárneho programovania. Riešenie úloh nelineárneho 

programovania.  

12. Dopravné problémy, formulácia a metódy riešenia. Vybilancované a nevybilancované 

problémy. 

13. Priraďovacie problémy, formulácia a metódy riešenia. Vybilancované a nevybilancované 

problémy. 

14. Viacetapové rozhodovacie procesy, Bellmanov princíp optimality. 

15. Optimalizácia zásobovacieho procesu pomocou metód dynamického programovania. 

 

 

1.2 Ekonometria 

 

1. Ekonometrický model, lineárny jednorovnicový model, všeobecný lineárny model. 

2. Charakteristika náhodných porúch v modeli. Štandardné štatistické predpoklady jednorov-

nicového lineárneho modelu. Odhad parametrov lineárneho modelu. Štatistické vlastnosti 

estimátorov. 

3. Metóda najmenších štvorcov, jej vlastnosti v prípade štandardného modelu. Odhad rozptylu 

náhodnej poruchy. Meranie kvality vyrovnania, koeficient determinácie.  

4. Intervalový odhad a testovanie hypotéz o parametroch modelu.  

5. Modely s umelými premennými. 

6. Modely, ktorých náhodné poruchy nespĺňajú štandardné predpoklady: heteroskedasticita, 

autokorelácia. 

7. Vzťahy vysvetľujúcich premenných v lineárnom modeli, multikolinearita, dôsledky, 

zisťovanie, riešenie problému multikolinearity. 

8. Prognostická aplikácia jednorovnicového modelu, chyba prognózy. 

 

2 TÉZY Z PREDMETU EKONOMICKÁ TEÓRIA 

 

2.1 Makroekonómia 

  
1. Makroekonomické agregáty a systém  národných účtov. Hrubý domáci produkt a metódy 

jeho merania. Hrubý národný a hrubý domáci produkt. 

2. Rovnovážny dôchodok a multiplikátor, makroekonomický model jednoduchej ekonomiky. 

Riešenie úloh definovaných na modeli jednoduchej ekonomiky. 

3. Makroekonomické modely uzavretej ekonomiky. Riešenie úloh definovaných na modeloch 

uzavretej ekonomiky. Agregovaný dopyt. 

4. IS – LM model uzavretej ekonomiky. Makroekonomická regulácia. Multiplikátory fiskálnej 

a multiplikátory monetárnej politiky. 
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5. Dopyt na prácu, ponuka práce a rovnováha na trhu práce. Agregovaná ponuka. 

6. Klasický makroekonomický model a keynesiánske makroekonomické  modely. Rovnováha 

agregovaného dopytu a agregovanej ponuky. 

7. Statický makroekonomický model otvorenej ekonomiky s exogénnym vývozom.  

Makroekonomický model otvorenej ekonomiky s endogénnym vývozom. Riešenie úloh 

definovaných na modeloch otvorenej ekonomiky 

8. Makroekonomické modely  s pružným a fixným výmenným kurzom. 

9. IS – LM model a platobná bilancia 

10. Vnútorný trh a obchodná politika EÚ. Spoločný trh. Colná únia. Hospodárska únia. Spoločná 

obchodná politika. 

11. Menová politika EÚ. Smerovanie k menovej únii. Ekonomická podstata menovej únie. 

Spoločná menová politika. Pakt stability a rastu. Inštitúcie menovej únie a jej fungovanie. 

12. Aktuálne problémy ekonomickej politiky EÚ. Rozširovanie EÚ. Problém spoločného 

rozhodovania. Rozširovanie menovej únie. Vybrané ekonomické problémy EÚ. Trendy a 

perspektívy ekonomického vývoja. 

13. Modely medzinárdoného obchodu. Výnosy z rozsahu a medzinárodný obchod. 

14. Peniaze, úrokové miery a výmenné kurzy. Výmenné kurzy a trh výmenných kurzov. Cenové 

hladiny a výmenné kurzy z dlhodobého hľadiska. Medzinárodný monetárny systém. 

15. Meranie blahobytu. Prebytok spotrebiteľov a prebytok výrobcov. Blahobyt, zatvorená 

ekonomika, voľný obchod, colná ochrana a kvóty. Tvorba obchodu  a diverzia obchodu.  

 

2.2 Mikroekonómia 

1. Dopyt a ponuka na dokonale konkurenčných trhoch. 

2. Rovnováha na dokonale konkurenčných trhoch. Predané množstvo pri nerovnovážnej cene. 

3. Elasticita individuálneho a trhového dopytu.   

4. Kritérium rozhodovania spotrebiteľa. Funkcia užitočnosti a jej monotónna transformácia.  

5. Indiferenčné krivky. 

6. Rozpočtové ohraničenie a rozpočtová množina.  

7. Substitúcia medzi spotrebnými tovarmi pri nezmenenej užitočnosti. Hraničná miera 

spotrebiteľskej substitúcie. 

8. Riešenie úlohy spotrebiteľa. 

9. Duálna úloha spotrebiteľa. 

10. Modelovanie procesu výroby: produkčná funkcia a izokvanty. Hraničný produkt. 

11. Substitúcia medzi vstupmi výrobného procesu. Hraničná miera technickej substitúcie. 

12. Odvodenie nákladovej funkcie. 

13. Maximalizácia zisku podniku v podmienkach dokonalej konkurencie. 

14. Pojem monopolu. Maximalizácia zisku monopolistu. 

15. Charakteristika oligopolu. Cournotov oligopol. 


