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                                                                                 „ Vlastní zkušenost je velikým bohatstvím,         
                                                                                    protože ona zhodnocuje naše znalosti. 
                                                                                    Vědomosti můžeme někomu dát, ale zkušenosti
                                                                                    si musí každý vykoupit vlastním potem.
                                                                                    Jenom zkušenostmi přicházíme k vlastnímu
                                                                                    názoru a jedině ti, kteří se dívají na věci 
                                                                                    vlastníma očima, mají vyhlídku na úspěch.“
                                                                                                                                              T.Baťa     

Vážení a milí čtenáři,

jsem potěšena, že jste sáhli po této učebnici. Chtěla jsem Vám nabídnout stručný, srozumitelný a netradiční přehled 
středoškolského učiva ekonomie a ekonomiky. Učebnice obsahuje kapitoly, které jsou požadovány MŠ ČR pro výuku 
ekonomie na středních školách, zejména OA, jsou seřazeny do čtyřech ročníků a jsou v souladu s osnovami.
Vyučuji řadu let ekonomii na střední škole a vím, jak je složité začít vykládat ekonomické zákonitosti studentům ve 
věku 15-16 let, ale také vím, jak je příjemné pozorovat tyto mladé lidi v průběhu studia  a po čtyřech letech, když 
odchází se svým názorem , ekonomickým přehledem a orientací v ekonomickém a politickém životě.
Tato učebnice je určena především středoškolákům OA, jejich učitelům, kteří se mohou inspirovat v testovacích 
otázkách a úlohách. Měla by  být průvodcem Vaším studiem až k maturitní zkoušce z ekonomie. Určitě je vhodná pro 
Gymnázia, rekvalifikační centra a kurzy, začínající podnikatele a  další střední odborné školy a učiliště s povinnou 
výukou ekonomie.
Před psaním této učebnice si kladu jediný cíl, přiblížit Vašemu segmentu pro někoho těžkou, někdy i nudnou ekonomii 
jednodušším způsobem, který se osvědčil mě a mým věrným studentům. Je tedy určena věkové kategorii 15-20 let, těm, 
kterým se profesně již řadu let věnuji. Pokládám Vás za velmi vnímavé, kritické, absorbující, vděčné, pochybující, 
čtenáře, kteří musí nejdříve pochopit, musí být motivováni a pak mohou studovat, srovnávat, nesouhlasit s vyučujícím a 
být i lepším. Doufám, že souhlasíte se mnou, když si dovolím říci, že považuji za úspěch, jsou-li  studenti lepší než 
jejich učitel. Co více si přát!!!
Budu se snažit v této učebnici myslet na Vás, na Váš věk, Vaše zkušenosti, abych Vám jednoduchou formou vysvětlila 
průřez ekonomií střední školy v transformované -  měnící se ČR.
Učebnice obsahuje kapitoly, které odpovídají povinnému výkladovému rámci na středních školách. Najdete zde však i 
některé kapitoly navíc, což považuji obzvlášť za důležité, protože chci, aby Vás dovedla k maturitní zkoušce a pomohla 
Vám i v případě všeobecných přijímacích testů na některou z VŠ. Ekonomie je též součástí maturitní zkoušky na 
Gymnáziích, jedná se o předmět Základy společenských věd. K jednotlivým kapitolám přikládám příklady, pokud je to 
nutné a testovací otázky a úlohy. Přiznávám, že všechny uvedené testy byly odzkoušeny na studentech, a že si vedli 
velmi dobře. Testy odpovídají probrané látce .

Milí čtenáři, studenti,

přála bych Vám, aby toto dílko posloužilo k získání  základních ekonomických vědomostí. Přeji Vám dobré 
učitele, kteří Vám pomohou vysvětlit orientaci v ekonomickém životě.
Přeji Vám hodně studijních úspěchů a nezapomeňte, nejdříve je potřeba položit základy Vašim znalostem, jsou 
nutné, já je spatřuji v pochopení základních ekonomických pojmů, bez kterých je veškeré další úsilí zbytečnou 
energií . Poté teprve můžete dosypávat další vědomosti.

Ilievová Vladimíra


