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1. pololetí
MĚSÍC
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA
Úvod do ekonomie, ekonomie jako
věda, základní ekonomické pojmy,
základní ekonomické subjekty.
Vznik ekonomie jako vědní disciplíny,
ekonomické myšlení antického Řecka,
středověké ekonomické myšlení.
Merkantilismus a kameralistika, pojem
kapitalismus, Weberova teorie vzniku
kapitalismu.
Klasická politická ekonomie – vznik a
charakteristika, francouzští fyziokraté,
vrcholné období (Smith, Malthus,
Ricardo, Say).

LISTOPAD Rozpad klasické politické ekonomie
(J.S. Mill), socialistické ekonomické
myšlení a marxistická politická
ekonomie. Tržní ekonomika vs.
centrálně plánovaná ekonomika.
PROSINEC Transformace české ekonomiky:
přechod od centrálně plánované
ekonomiky k tržní ekonomice, kupónová
privatizace – charakteristika, etapy,
hlavní aktéři.
LEDEN

Neoklasická ekonomie: marginalistická
revoluce, cambridgeská škola. Nabídka
a poptávka, klesající poptávková křivka
a rostoucí nabídková křivka, tržní
rovnováha, dokonalá a nedokonalá
konkurence, monopol.

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
- příprava na maturitu
z ekonomie
- osvojení důležitých
ekonomických pojmů a
teorií
- pochopení základních
ekonomických vztahů
ve společnosti
- schopnost zamyšlení
nad obecnějšími
otázkami růstu a
spotřeby a nad
ekonomickým
směřováním
společnosti

POČET
HODIN

6

10

8

6

8

POZN.

2. pololetí
MĚSÍC
ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA
John Maynard Keynes, neokeynesovská
makroekonomie (velká neoklasická
syntéza).

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

- příprava na maturitu
z ekonomie
- osvojení důležitých
ekonomických pojmů a
Neokeynesovská makroekonomie (velká
teorií
neoklasická syntéza), nová keynesovská
- pochopení
ekonomie a postkeynesovská ekonomie.
základních
Neoklasická renesance po druhé světové
ekonomických vztahů
válce.
ve společnosti
- schopnost zamyšlení
Monetarismus (jeho hlavní principy a
přínosy) se zvláštním důrazem na osobu nad obecnějšími
otázkami růstu a
Miltona Friedmana. Rakouská a
spotřeby a nad
neorakouská škola (s důrazem na F.A.
ekonomickým
von Hayeka).
Banky a bankovní soustava, funkce ČNB. směřováním
společnosti
Výkonnost ekonomiky a ukazatelé
výkonu ekonomiky.

POČET
HODIN

6

8

10

Výkonnost ekonomiky a ukazatelé
výkonu ekonomiky.
Stát v tržní ekonomice, fiskální,
monetární a vnější hospodářská politika.
Psychologické aspekty ekonomie.

8

Ekonomie a psychologie, behaviorální
ekonomie.

6

POZN.

