
Tézy pre štátnu záverečnú skúšku  

Študijný odbor: Aplikovaná ekonómia 

Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky 

 
Predmet: Ekonomická teória 
 
 

1. Makroekonomické agregáty a systém národných účtov. Meranie ekonomickej 
výkonnosti. Hrubý domáci produkt a metódy jeho merania. Hrubý národný produkt. 
Úspory, dane a investície. Meranie inflácie, zamestnanosti a príjmov.   
 
2. Teória ekonomického rastu. Meranie dynamiky ekonomického rastu. Plná 
zamestnanosť a potenciálny HDP. Malthusová teória. Solowov model rastu.  
 
3. Vedecko technický pokrok a ekonomický rast. Endogénna teória rastu. 
Neoklasická teória rastu.  
 
4. Modely rovnovážneho dôchodku a multiplikátor. Krátkodobé fluktuácie.  
 
5. Finančné trhy a agregovaný dopyt. IS – LM model otvorenej ekonomiky. 
Formulácia modelu a grafická interpretácia.  
 
6. Model ekonomických fluktuácií. Phillipsová krivka. Agregovaný dopyt a 
prispôsobovanie sa cien. Cenový a dopytový šok. Výmenný kurz a cenová hladina.  
 
7. Právna úprava a inštitúcie finančného trhu. Úlohy regulátorov na finančných 
trhoch.  
 
8. Operácie komerčných bánk. Platobný styk.   
 
9. Ekonomická analýza banky (bilancia, výkaz ziskov a strát, výkaz toku 
hotovostí). Ukazovatele výkonnosti bánk.    
 
10. Teória racionálneho spotrebiteľa. Preferencie spotrebiteľa a existencia funkcie 
užitočnosti. Rozpočtové ohraničenie. Formulácia úlohy spotrebiteľa a jej analytické 
a grafické riešenie.  
 
11. Elasticita individuálneho a trhového dopytu. Jej typy a vlastnosti a ekonomická 
interpretácia.    
 
12. Hraničná užitočnosť a hraničná mieru spotrebiteľskej substitúcie. Vlastnosti 
optimálnej spotrebnej stratégie pre prípad Cobb-Douglasových preferencií.  
 
13. Modelovania procesu výroby (produkčná funkcia a izozisková funkcia) a 
hraničný produkt, množina výrobných stratégií a množina efektívnych výrobných 
stratégií. Typy výnosov z rozsahu a optimálnosť riešenia.   
 
14. Vysvetlite a odvoďte problém maximalizácie zisku podniku v podmienkach 
dokonalej konkurencie. Maximalizácia zisku firmy z krátkodobého a dlhodobého 
hľadiska.  
 
15. Substitúcia medzi vstupmi výrobného procesu a hraničná miera technickej 
substitúcie. Vzťah technickej miery substitúcie a maximalizácie zisku firmy.   
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16. Nákladové funkcie (priemerné náklady, priemerné variabilné náklady, hraničné 
náklady) a ich vzájomné vzťahy. Krátkodobé a dlhodobé nákladové funkcie.   
 
17. Trhové štruktúry nedokonalej konkurencie. Maximalizácia monopolného zisku. 
Cournotov model a kartel, Stackelbergov model. 
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Predmet: Kvantitatívne metódy v ekonómii 
 
 

1. Operačný výskum – predmet skúmania, úlohy analýzy, úlohy syntézy. 
Modelovanie ekonomických problémov ako úloh lineárneho programovania. Aplikácia 
princípov optimalizácie v mikroekonomickej teórii.  
 
2. Modely medziodvetvovej analýzy. Aplikácie Lenotjevovho modelu 
medziodvetvových vzťahov. Aplikácie princípov rovnováhy v makroekonómii.  
 
3. Teória duality v lineárnom programovaní. Ekonomická interpretácia dvojice 
duálnych úloh lineárneho programovania. Aplikácia teórie duality v modeloch 
konkurencie.   
 
4. Úloha lineárneho programovania a jej vlastnosti, pojem riešenie úlohy 
lineárneho programovania. Algoritmus simplexovej metódy ako nástroja na riešenie 
úlohy lineárneho programovania. Grafická a ekonomická interpretácia.  
 
5. Analýza senzitívnosti optimálneho riešenia úlohy lineárneho programovania 
a stabilita v reálnych ekonomických rozhodovacích procesoch.   
 
6. Úlohy viackriteriálneho rozhodovania – cieľové programovanie ako kompromis 
v reálnych ekonomických rozhodovacích procesoch.  
 
7. Dopravné a priraďovacie problémy – formulácia a metódy riešenia.  
 
8. Úlohy nelineárneho programovania: klasifikácia a princípy ich riešenia. 
Modelovanie ekonomických problémov prostredníctvom lineárnych alebo 
nelineárnych modelov. Úloha výberu portfólia ako úloha nelineárneho 
programovania.  
 
9. Ekonometrický model, lineárny jednorovnicový model, všeobecný lineárny 
model a ich aplikácie v makroekonomických modeloch.  
 
10. Zdroje a charakteristika náhodných porúch v modeli. Štandardné štatistické 
predpoklady jednorovnicového lineárneho modelu.   
 
11. Odhad parametrov lineárneho modelu. Štatistické vlastnosti estimátorov. 
Metóda najmenších štvorcov, jej vlastnosti v prípade štandardného modelu.   
 
12. Odhad rozptylu náhodnej poruchy. Intervalový odhad a testovanie hypotéz 
o parametroch modelu. Meranie kvality vyrovnania (koeficienty determinácie 
a informačné kritériá).     
 
13. Modely s umelými premennými a ich aplikácia v ekonometrických modeloch.  
 
14. Špecifikácia lineárneho modelu, chyby špecifikácie, jej zisťovanie, riešenie, 
a ich dôsledky na kvalitu odhadu (multikolinearita, vynechaná premenná, nadbytočná 
premenná, funkčný tvar modelu).  
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15. Ekonometrické modely, ktorých náhodné poruchy nespĺňajú štandardné 
predpoklady (heteroskedasticita a autokorelácia).  
 
16. Prognostická aplikácia jednorovnicového modelu (exogénne a endogénne 
premenné), chyba prognózy. Prognóza dynamiky vývoja HDP SR.  

 


