Informace pro studenty UJEP, pracoviště Most a Litvínov
Požadavky na zápočet:
 Z kurzu Základy ekonomie je v zimním semestru zápočet
 Budou vypsány dva termíny konání zápočtu
 Podmínkou zápočtu je 70% docházka, tzn. za předpokladu, že budeme mít asi 15
přednášek, jedná se o 45 vyučovacích, je podmínkou připuštění k zápočtu návštěvnost
32 hodin
 Vypracování 4 průběžných testů na cvičení
 Vypracování semestrální práce dle pokynů vyučující
 Složení zápočtu ve formě závěrečného testu min. na 60 bodů ze 100 bodů a
ústní přezkoušení.
 V případě splnění tohoto závěrečného testu na více než 85 bodů, nebude potřeba
vykonat ústní přezkoušení.

Požadavky na semestrální práci:
 Do 15. 10. sdělíte vámi vybrané téma práce, může být libovolné, ovšem
odpovídající problematice probírané v tomto kurzu.
Práce bude odevzdána do 5. listopadu.
 Práce bude svázána a bude seřazena následovně:
- titulní list
- abstrakt
- obsah
- teoretická východiska
- praktická část
- závěr a doporučení, popřípadě přínos
- použitá literatura
- přílohy
Bude napsána dle standardů a ČSN.
Tuto práci student obhájí před skupinou na cvičení.
Zimní
zápočet 2 kredity
semestr FŽP
Letní
zkouška 3 kredity
semestr FŽP

OBSAH KURZU ZÁKLADY EKONOMIE
1. Základy ekonomie.
2. Nabídka a poptávka.
3. Racionální chování spotřebitele.
4. Náklady a příjmy firmy.
5. Optimalizace chování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.
6. Trh a tržní mechanismus.
7. Optimalizace chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence.
8. Hospodářská politika.
9. Výkonnost národního hospodářství.
10. Nezaměstnanost.
11. Peníze a monetární politika.
12. Inflace.
13. Fiskální politika.
14. Ekonomický růst.
Cvičení:
 Budou odpovídat probírané teorii.
 Každé cvičení bude zahájeno opakovacím testem.
Studijní materiál:
 P. Samuelson Ekonomie
 J. Švarcová Ekonomie stručný přehled
 J. Kraft, I.Ritschelová Ekonomie pro environmentální management.
OTÁZKY Z EKONOMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ke zkoušce - 2. ročník

1. Pojem ekonomie, členění, pojmy.
2. Ekonomické systémy, ekonomické teorie.
3. Fiskální politika.
4. Transformace hospodářství ČR.
5. Trh, tržní mechanismus, tržní formy, nabídka.
6. Trh, tržní mechanismus, tržní formy, poptávka.
7. Hospodářská politika státu.
8. Inflace.
9. Nezaměstnanost.
10. Výkon národního hospodářství.
11. Podnikání FO – Živnostenský zákon.
12. Podnikání PO – Obchodní zákoník.
13. Ekonomické teorie, významní ekonomové.
14. Přímé daně.
15. Nepřímé daně.
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