
Magisterské studium - specializace Finanční 

trhy a investice 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce oboru Finance platné od akademického 

roku 2010/2011 – specializace Finanční trhy a investice 

1. Finanční systém jako součást ekonomického systému (model ekonomického systému, 

vztah mezi nimi, funkce a účastníci finančního systému, způsoby financování); 

finanční trh (vymezení, vlastnosti, efektivnost, klasifikace); významné události na 

finančních trzích v České republice a ve světě 

2. Aktuální trendy na světových finančních trzích (restrukturalizace finančních institucí, 

sekuritizace, inovace produktů, atd.) 

3. Akcie (charakteristika, práva, klasifikace, druhy, legislativa, význam, rizika, 

významné faktory ovlivňující tržní hodnotu firmy a jejích akcií, IPO, možnosti 

nákupu, obchodování) 

4. Dluhopisy (charakteristika, práva, klasifikace, druhy, legislativa, význam, oceňování, 

emise, možnosti nákupu, obchodování) 

5. Ostatní cenné papíry (obecné vymezení CP, klasifikace, legislativa, charakteristika 

jednotlivých druhů CP (vyjma akcií a dluhopisů)) 

6. Burzovní systém a mimoburzovní trhy (vymezení, rozdíly a specifické rysy, funkce, 

příkazy, klasifikace burzovních obchodů, vypořádání, burzovní informace, světové 

burzy a mimoburzovní trhy, burzovní aliance, BCPP a RM-Systém, obchodní 

systémy, trendy, legislativa), burzovní indexy v ČR a ve světě, aktuální vývoj 

7. Kolektivní investování (princip, legislativa, výhody a nevýhody, typy fondů, výběr 

fondu, rating vs. ranking, aktuální vývoj) 

8. Investiční instrumenty a portfolio (investiční instrumenty, finanční a reálná aktiva, 

jejich základní charakteristika, výhody a nevýhody, výnos a riziko portfolia); kritéria 

investičního rozhodování; investiční strategie; investování vs. spoření (včetně 

spořicích produktů), investování vs. spekulace; struktura úspor obyvatelstva České 

republiky a její vývoj 

9. Obchodníci s cennými papíry (vymezení, funkce, význam, legislativní požadavky, 

investiční nástroje, investiční služby, vázaný zástupce a investiční zprostředkovatel, 

aktuální vývoj) 

10. Úročení (jednoduché, složené, kombinované, spojité, časová hodnota peněz, vliv 

inflace, reálná úroková míra, vliv zdanění, efektivní úroková míra), spoření 

(krátkodobé, dlouhodobé, kombinace) 

11. Pravidelné výplaty z bankovního účtu a platby na bankovní účet – výpočty důchodů 

(bezprostřední, odložený, věčný), umořování dluhů (konstantní splátky, nekonstantní 

splátky) 

12. Teorie portfolia podle Markowitze – očekávaná výnosnost, riziko očekávané 

výnosnosti, efektivní hranice, stanovení optimálního portfolia (optimalizovaná funkce, 

postup optimalizace) 

13. Rovnovážné modely na kapitálových trzích (důvody existence, odvození CAPM, 

odvození APT) 

14. CAPM model, APT model (Problematika bezrizikové výnosové míry, stanovení 

rizikové prémie pro akcie podle druhu trhu, koeficient beta, vypovídací schopnosti 

modelů a jejich limity) 



15. Fundamentální analýza – globální (vztah mezi finančními a ekonomickými indikátory 

a jejich vliv na cenu akcie, předbíhající, pokrývající a zpožďující se indikátory ve 

vztahu k hospodářskému cyklu) 

16. Fundamentální analýza – odvětvová (životní cyklus odvětví a jeho vliv na cenu akcie, 

citlivost odvětví na hospodářský cyklus, vliv tržní struktury odvětví na cenu akcie) 

17. Fundamentální analýza – firemní (termín vnitřní hodnota akcie, dividendově diskontní 

modely, modely založené na Cash-flow, ziskové modely – P/E ratio, P/B, ratio, 

P/S ratio) 

18. Technická analýza (Podstata a principy TA, Dow Theory, metody a nástroje TA, 

grafické metody, indikátory TA) 

19. Psychologická analýza, teorie spekulativních bublin a pyramidální princip 

v investování (Předmět zkoumání, Le Bonova psychologie davu, Kostolanyho, 

Keynesův, Drasnarův přístup a přístup Epsteinové a Garfielda, tulipánové šílenství, 

Tichomořská bublina, Velký krach v říjnu 1929, Česká spekulativní bublina, Dot com 

bubble, Ponziho schéma) 

20. Teorie efektivních trhů (Formy a stupně efektivnosti trhu, podstata a model hypotézy 

ET, charakter efektivního trhu, anomálie narušující teorii ET) 

21. Význam úvěrů v ekonomice, charakteristika úvěrů, formy úvěrů, analýza úvěrové 

způsobilosti klienta (postup, metody, kritéria) 

22. Durace a konvexita u dluhopisů a jejich využití 

23. Základní teoretické dělení derivátů (rozdíl mezi spotovým trhem, termínovým trhem, 

charakteristika term. trhu, rozdělení term. obchodů na termín. kontrakty a opční 

obchody) 

24. Pevné termínové obchody – forwardy, futures, swapy (vymezení, druhy a jejich 

charakteristika) 

25. Opční obchody (vymezení, druhy a jejich charakteristika), základní principy 

oceňování opcí (vnitřní a časová hodnota) 

26. Pákové produkty – warranty, knock-out produkty (vymezení, charakteristika, možnosti 

využití) 

27. Akciové dluhopisy a investiční certifikáty s plnou garancí investovaného kapitálu 

(vymezení, charakteristika, možnosti využití) 

28. Investiční certifikáty s částečnou garancí investovaného kapitálu (charakteristika, 

příklady, možnosti využití) 

29. Investiční certifikáty bez garance investovaného kapitálu (charakteristika, příklady, 

možnosti využití) 

30. Důvody a součásti regulace a dohledu finančního trhu 

31. Regulace a dohled finančního trhu v České republice 

32. Integrační procesy dohledu finančního trhu v Evropské unii 

33. Platební bilance. Charakteristika a vymezení pojmu platební bilance, horizontální 

struktura, vertikální struktura platební bilance, vymezení salda platební bilance, 

aktuální vývoj platební bilance ČR. 

34. Devizový kurs. Charakteristika devizového kursu, determinanty devizového kursu (PB 

a devizový kurs, inflační a úrokový diferenciál, mezinárodní Fischerův efekt…), 

reálný devizový kurs a jeho vypovídací schopnost, aktuální vývoj devizového kursu 

CZK a jeho determinant. 

35. Systémy devizového kursu. Klasifikace systémů DK, faktory ovlivňující klasifikaci 

systémů DK, systémy volně pohyblivých devizových kursů, systémy DK s řízenou 

pohyblivostí, systémy pevných devizových kursů a systémy kursů vázaných, měnový 

mechanismus EMS, systémy kursů s postupnými změnami parit. 



36. Devizový trh a operace na devizových trzích. Charakteristika devizového trhu a jeho 

fungování, subjekty devizového trhu, devizové operace na devizových trzích, FOREX 

a principy obchodování, aktuální vývoj na devizových trzích. 

37. Mezinárodní měnový fond. Cíle MMF, organizační struktura, členství ve fondu, 

kursová politika fondu, politika v oblasti směnitelnosti národních měn, úvěrová 

politika, politika v oblasti zahraniční zadluženosti, politika v oblasti mezinárodní 

likvidity. 

38. Skupina Světové banky. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj – cíle, organizační 

struktura, členství, úvěrová činnost banky, přidružené organizace ve skupině Světové 

banky – IDA, IFC, MIGA, ICSID – cíle, činnost. 

39. Evropská měnová unie. Budování Evropské měnové unie, teorie OCA (optimální 

měnové oblasti), přínosy a náklady EMU, Evropská centrální banka a její měnová 

politika, aktuální vývoj v EMU 

40. Právní ochrana spotřebitelů finančních služeb (soukromoprávní a veřejnoprávní 

ochrana spotřebitelů) 
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