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2. série  
 

termín odevzdání: 2. ledna 2022  
  

  

Návod  na  odevzdání:   
Řešení nám pošlete do ISu dle instrukcí v registraci. Po levé straně 
naleznete záložku „Student“. V ní budete schopni najít záložku „studijní 
materiály“ a v ní složku „odevzdávárny“. Po jejím otevření už uvidíte složku 
s číslem série a v ní složky s označením čísla příkladu. Vkládejte tedy každý 
příklad zvlášť do příslušné složky.  
  
Důležité: Prosím uvádějte u příkladu hlavičku – jméno, škola, třída, číslo 
série a číslo příkladu. Každý příklad rozdělte do samostatného soubortu. 
Soubor prosím pojmenujte alespoň svým příjmením!   
  
Vzor řešení naleznete zde:   
(https://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/sem/Vzor_reseni.pdf), tak jej 
prosím dodržujte.   
  
Nenechávej vše na poslední možný den. Připomínáme, že na odevzdání máš 
čas do 2. ledna 2022 včetně a že vyžadujeme odevzdávání přesně podle 
informací uvedených na webu (http://www.econ.muni.cz/uchazeci-
ostudium/proc-studovat-na-esf/projekty-prostudenty-
strednichskol/seminar-ekonomickych-mozku/informace).  
  
Přejeme při řešení hodně štěstí a těšíme se na tvé odpovědi i účast v další 
sérii a jelikož se až do příštího roku „neuvidíme“ rádi bychom vám popřáli i 
krásné Vánoce a šťastný rok 2022. 

 

 

Tým SEM (Dáda, Soňa, Honza, Peter) 😊"#$%  
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Příklad 1. 
 

 
1. Definujte, co je to HDP, a vlastními slovy vysvětlete, co nám tento ukazatel 
říká a proč nás jeho hodnota zajímá. 
 

2. Vypočítejte hodnotu HDP České republiky za rok 2020, je-li spotřeba 
domácností 2542891, vládní výdaje jsou ve výši 1232401, investice 1477533, 
vývoz 4100456 a dovoz 3711513 (vše v milionech Kč). 
 

3. Uveďte, do které ze složek HDP dle výdajové metody byste zařadili danou 
transakci: 
 

a) Nákup skartovaček od české firmy ministerstvem financí 

b) Polská domácnost koupí balení kosteleckých párků 

c) Česká domácnost si koupí Schwarzwaldskou šunku vyrobenou v Německu 

d) Paní Nováková koupí z druhé ruky kolo pro svého syna 

e) Česká firma koupí novou linku na výrobu toastového chleba 

f) Česká domácnost si koupí v supermarketu vodňanské kuře  

g) Rodině Králových jsou vyplaceny přídavky na děti 

h) Česká firma vyrobí várku pánských bot 

 

Příklad 2. 
 

První bankovním produktem, který mladí lidé, převážně studenti, využívají jsou 
běžné a spořící účty, ale abyste dokázali určit, který účet od určité banky je pro 
vás ten nejvýhodnější potřebujete znát tyto pojmy (doplňte): 

a) úrok = 
b) úročení =  
c) úroková míra =  
d) úroková sazba = 

Jaké tři sazby vyhlašuje ČNB? Krátce je definujte a vyhledejte na stránkách české 
národní banky, jakou hodnotu právě dosahují. A jak se změnili v porovnání 
s prosincem 2020. 

Do banky si chcete uložit své dosavadní úspory, které jste našetřili z kapesného 
a z letních brigád. Z tohoto důvodu jste navštívili 4 banky, které vám nabídli 
určitou úrokovou sazbu (každá banka nabídla jinou), seřaďte následující nabídky 
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a vyberte tu nejvýhodnější nabídku pro spoření svých úspor. Používejte při výpočtu 
vzorec pro efektivní úrokovou míru – bude hodnocen postup né pouze výsledek.  

 

sazba efektivní úroková míra pořadí 

3,2 p.s. 

četnost: čtvrtletní 
 

 

13,0 p.a. 

četnost: 1x za rok 
 

 

2,75 p.q. 

četnost: čtvrtletní 
 

 

1,1 p.m. 

četnost: pololetní 

  

 

Po následujícím příkladu jste si vybrali nejvýhodnější banku, když jste si sjednali 
v bance schůzku s osobní bankéřkou nabídla vám, že vám může vaše úspory úročit 
buď pomocí jednoduchého nebo složeného úročení. 

 

a) Jaký je rozdíl mezi složeným a jednoduchým úročením? 

 

Vypočítejte následující příklady: 

Vypočítejte dobu splatnosti (v dnech) při jednoduchém úročení, pokud vaše 
dosavadní úspory ve výši 25 500 Kč narostli na 29 500 Kč. Úroková míra činí 
4,5 % p.a. Uvádějte celý postup řešení. 

 

Nakonec jste si uložili na spořící účet částku 16 000 Kč při úrokové míře 2,4 % 
p.s. Kolik si bude moci vyzvednout v bance po 6 letech, pokud víme, že úroky 
jsou připisovány jednou ročně? Počítejte pomocí složeného úročení. Uvádějte celý 
postup řešení, stačí zaokrouhlit výsledek na jedno desetinné místo. 

 

Příklad 3. 
 

Víte proč se ženy holí? Není to něco, co by se dělalo odjakživa, ale je to důsledek 
marketingové kampaně Gillette. Začátkem minulého stolení měla tato společnost 
pokrytý téměř celý trh potenciálních zákazníků žiletek pro muže, tedy jediná 
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možnost, jak získat víc zákazníků bylo prodávat tyto výrobky i ženám, které je do 
té doby nevyužívali a ani nepotřebovali, a tak v roce 1915 spustili jednu 
z nejúspěšnějších kampaní na jejich nový produkt, který byl vytvořen speciálně 
pro ženy. Postupně se důsledkem této kampaně změnili normy společnosti a 
v dnešní době se staly žiletky součástí nejen světa můžu ale i žen a ročně tento 
segment trhu generuje 1 000 000 000 $ a to pouze v USA. 

Z tohoto důvodu si vyzkoušejte i vy vytvořit marketingovou kampaň, samozřejmě 
ne takovou extenzivní jako kampaň společnosti Gillette, ale zamyslete se, jak byste 
vy propagovali produkt společnosti. Inspirovat se můžete reklamami, které vidíte 
na billboardech, TV, rádio nebo na sociálních sítích.  

Vaším úkolem je vytvořit marketingovou kampaň pro produkt bezdrátových 
sluchátek od společnosti JBL. Hlavní je popsat kanály, které byste používali a jakým 
způsobem byste je využívali. Také uveďte, jaká by byla myšlenka kampaně. 

Nemusíte zacházet do hloubky, stačí na každou otázku odpovíte na polovinu A4. 

A. Máte neomezený rozpočet, nemusíte tedy myslet na finanční prostředky. 

B. Máte velmi limitovaný rozpočet a to přesně 100 000 Kč 

+ Možnost získání bonusového bodu za přidání grafického materiálu vaší kampaně. 

 

 

Příklad 4. 
 

V tomto příkladu bude cílem napsat alespoň 1-2 normostrany “eseje“ (čtěte 
souvislého textu)”. Nejde mi o formální stránku, nejsme češtináři. Jde nám o 
informace, myšlenky. Používáme primárně anglické zdroje, proto jsou videa v 
angličtině, ale volný překlad do češtiny nastavíte v titulkách. Případně pokud 
naleznete české video, které vám připadá zajímavé, není problém ho použít. 

Představte si, že jako vaši učitelé, nebo vaši rodiče nevíme nic o ekonomii, 
kryptoměnách nebo jakémkoliv dalším tématu. Vaším úkolem bude přesně popsat 
těmto lidem jedno z ekonomicky zaměřených témat a to způsobem, který přesně 
objasní tuto problematiku i lidem bez ekonomického vzdělání. Smyslem není, 
abyste popisovali video minutu od minuty. Video je pouze základní pilíř v tomto 
příkladu. Hledejte k tématu články, zdroje, weby, videa, knížky, co jste četli, viděli, 
slyšeli. Všechno přiložte ke zdrojům nakonec. Na 1-2 stránkách napište, co jste se 
dozvěděli, jako když se Alenka vrátí z říše divů – co viděla, co jí mátlo, co si myslí, 
co se naučila. Hodnotit se budou hlavně zdroje a myšlenky v práci. Vyberte si 
jedno z příslušných zadání: A., B. nebo zadání C. 

 

A. How the economic machine works by Ray Dalio  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0 
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B. But how does Bitcoin actually work? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bBC-nXj3Ng4 

 

 

 
 

C. Volný výběr ekonomicky zaměřeného tématu, do řešení vložte i link 
na video 
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Příklad 5. 
 

Cestování a cestovní ruch je neodmyslitelnou součástí všech našich životů. Z dat 
českého statistického úřadu můžeme povědět, že CR (cestovní ruch) je významnou 
součástí i ekonomiky České republiky, jelikož jen za rok 2019 bylo v CR 
zaměstnáno přes 240 000 osob, to znamená, že každý 22. Čech v roce 2019 
pracoval v cestovních ruchu. Dokonce i jeho podíl na HDP není malicherný, jelikož 
tento podíl dosahuje hodnoty 2,9 %. Z tohoto důvodu se podíváme na CR mnohem 
blíže, definujeme si základní pojmy, které v tomto oboru vystupují a také se 
v tomto příkladu podíváte na aktuální data ze světa, také na to, jak COVID ovlivnil 
CR a v neposlední řadě také na negativní stránky cestovního ruchu. 

 

Abychom mohli přejít na konkrétní úkoly potřebujeme si nadefinovat nějaké 
základní pojmy: 

1. Jak se od sebe liší turista, rezident, výletník? 
2. Jaký je rozdíl mezi domácím CR a mezinárodním cestovním ruchem? 
3. Jaké podkategorie zahrnuje mezinárodní cestovní ruch? 
4. Jak se dělí CR z hlediska délky pobytu? 

 

Teď se podíváme na nějaké aktuální statistiky (uvádějte vždy čísla za rok 2019) 

 

1. Který stát z uvedené oblasti má největší podíl cestovního ruchu na HDP 
a kolik % ? 

2. Do kterého státu přijíždí nejvíce zahraničních turistů a kolik? 

3. Která země z uvedeného kontinentu má nejvyšší příjem z cestovního ruchu 
a kolik? 

4. Jaká památka nebo atrakce je nejvíce navštěvovanou: za Asii – v Indii, za 
Evropu ve Francii, za sev. Ameriku v USA, za již. Ameriku v Peru, za Afriku v 
Egyptě 

 

  1. 

 

                        2. 

     

                   3. 

 

                                       4.  
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Nalezněte ze stránek českého statistického údaje následující informace pro české 
rezidenty, kteří učinili delší cesty tzv. 4 a více přenocování. 

 

1. O kolik se snížil počet cest českých rezidentů z ČR do zahraničí v roce 2020 
s porovnáním s rokem 2019. 

2. Cestují v průměru více ženy nebo muži? (celkově od roku 2011 do roku 
2020) 

 

Jaké negativní důsledky může mít cestovní ruch? Uveďte alespoň pět důsledků a 
uveďte i konkrétní případy, které se ve světě dějí. Co si představíte pod pojmem 
trvale udržitelný turismus? 

 

Kde přesně se můžete setkat se sdílenou ekonomikou při cestování? Využíváte 
nějaké možnosti nového a moderního pojení sdílené ekonomiky? 

 


