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1. série  
 

termín odevzdání: 12. listopadu 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 souboru. 
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 12. listopadu 2022 včetně a že vyžadujeme odevzdávání přesně 
podle informací uvedených v tomto videu: 
https://drive.google.com/file/d/1Gcwv9ih4goxttlRX1-
GYeaBjAHx3o2Sx/view?usp=sharing 
 
  
Přejeme při řešení hodně štěstí a těšíme se na tvé odpovědi. 

 

 

Tým SEM (Dáda, Kuba, Honza, Peter) 😊"#$%  
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Příklad 1. 
 
Od 20. století se odborná ekonomická obec dělila na dva proudy. Mezi 
zastánce prvního proudu patří John Maynard Keynes a mezi zastánce 
druhého lze zařadit Friedricha Augusta von Hayeka. 

• které proudy se jedná?  Jaké jsou jejich základní myšlenky?  V čem 
spočívají jejich základní rozdíly? Jak se podle těchto myšlenkových 
proudů má zachovat vláda během finanční krize? 
 

• V průběhu 20. století došlo k aplikaci myšlenek Hayeka několika 
známými politiky. Uveďte příklady. 
 

• Co to je fiskální multiplikátor? Funguje vždy?  

Jaký je váš názor na tyto dvě školy ekonomie? Ke které se více přikláníte? 
Z jakého důvodu?  

 

Příklad 2. 
 

V prvním sérii se podíváme na Cost benefit analýzu – cílem bude teoreticky 
vymezit tuto důležitou techniku pro hodnocení investičních projektů, k čemu 
přesně slouží a kde se používá, jaké jsou její výhody a nevýhody. Dále si 
na příkladu vyzkoušíte, jak se počítá, a jak výsledky této analýzy můžeme 
interpretovat.  

Ke všem odpovědím přiložte zdroje! Jako inspiraci můžete využít série videí 
zde  

 

Teoretické otázky:  

• Vysvětlete svými slovy, co je to analýza nákladů a přínosů?  
• K čemu se využívá?  
• Jaké jsou její největší výhody a nevýhody?   
• Jaké jsou její nejčastější chyby?  
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Praktická část:  

 

Cílem praktické části je vypracovat, podle předlohy excelovou tabulku, 
která pro vás byla připravena. Výběr vašeho investičního záměru nechám 
na vás – chcete postavit koupaliště, vyrábět auta, založit posilovnu nebo 
třeba kadeřnictví… Pro jakýkoliv směr se vydáte, měli byste být schopní 
odhadnout faktory jako počet zákazníků, jaké jsou možné denní příjmy, 
vaše fixní nebo variabilní náklady. Více informací najdete v přiloženém 
excelu zde: (v sekci zadání: 
https://www.econ.muni.cz/spoluprace/spoluprace-se-ss/seminar-
ekonomickych-mozku) 

 

A nevyplatilo by se vám více počáteční náklady investovat? Porovnejte váš 
nápad v 10letém horizontu s investicemi do indexu S&P500 (zde) nebo 10 
letých US dluhopisů (zde) 

 

Hodnoty indexu a dluhopisů berte od začátek roku 2010 a konec roku 2020. 
Porovnejte s investicí vašich “Počátečních nákladů”. Jak byste se po 
porovnání vašeho podnikatelského nápadu vs. investování rozhodli? 
Zdůvodněte svůj investiční záměr. 

 

Příklad 3. 
 

Ekonomický růst a životní úroveň, které jsou definovány jako procentní 
změna HDP a HDP na osobu, jsou tématem velmi důležitým pro ekonomy 
i politiky. Avšak každá skupina má pro jejich zájem jinou motivaci, obě 
skupiny mají zájem o to, aby bylo dosahováno největšího možného 
ekonomického růstu a životní úrovně. Následující otázky budou orientované 
na dopad těchto veličin:  

 

Najděte na webu Gapminder Tools 
(https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles&url=v1) graf 
vývoje životní úrovně a očekávané délky života v čase (mezi lety 1800-
2021) a zodpovězte proč s růstem životní úrovně dochází k růstu očekávané  
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délky života? Je zde nějaká kauzalita neboli způsobuje růst životní úrovně 
růst očekávané délky života, případně naopak, nebo je tato korelace jenom 
náhoda?  

Budou dosahovat vyššího ekonomického růstu chudé (např. země 
subsaharské Afriky) nebo bohaté země (USA, západní a střední Evropa, 
Japonsko)? Proč?  

Předpokládejme dvě ekonomiky, Ruritánie a Absurdistán, které obě v roce 
1980 mají HDP ve výši 1000 Kč, a dosahují každoročního růstu 2 % a 5 % 
respektive. Vypočítejte, jaké bude jejich HDP v roce 2020 a za kolik let se 
jejich HDP zdvojnásobí. Vysvětlete způsob výpočtu.  

Proč se mnoha Africkým zemím nedaří nastartovat růst jejich ekonomiky 
nebo lépe řečeno jejich životní úrovně, viz již zmíněný graf? I za pomoci 
grafu vysvětlete tzv. paradox chudoby. 

 

Příklad 4. 
 

Vašou úlohou je definovať nasledujúce pojmy z pohľadu podnikového 
hospodárstva:  
 

1. Princíp racionality  
2. Maximalizácie produktivity  
3. Hodnotovo vyjadrená maximalizácia hospodárnosti  
4. Maximalizácia rentability vlastného kapitálu  

 
Následne jednotlivým príkladom priraďte vhodný pojem:  
 

• Pani Nováková chce s čo najmenším počtom krokov zabehnúť 
183metrov.  

• Krajčír má za úlohu učiť čo najviac šiat z 50m2 látky.  
• Riaditeľ cukrárne má z vkladu vo výške 1mil. Kč dosiahnuť čo 

najvyššieho zisku.  
• Študent Jakub si chce na cestovaní zarobiť 15tis. Kč v čo najkratšom 
čase.  
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Upravte nasledujúce tvrdenia jednotlivo tak, aby na ne bolo možné použiť 
aspoň 1 z predstavených pojmov (a určite, ktorý to je).  
 

• Študent Filip chce s čo najmenej peniazmi prejsť čo najväčšiu časť 
Európy.  

• Šofér Boltu chce za čo najmenšie množstvo benzínu prejsť čo 
najväčšie množstvo kilometrov.  

• Podnikateľka Alexandra chce pre svoj podnik získať v banke čo 
najvyšší úver za čo najnižší úrok.  

 

 

Příklad 5. 
 

Stali jste se stážisti v mezinárodní firmě, kde budete působit na pozici Junior 
Logistics Manager. Tato firma se převážně věnuje dovozu potravin z U.S.A, 
Kanady, Evropy do ČR.  Avšak v novém roce chce tato firma expandovat 
ido Jižní Ameriky – konkrétně do Chile. Vyplatí se jí to? Není to příliš 
riskantní? Vašim prvním úkolem na této pozici bude zanalyzovat rizika, 
která pro vaši firmu hrozí v případě dovozu ryb z Chile do České. Sepište 
doporučení svému nadřízenému, kde popíšete následující: 

1. PRODUKT: Je potřebné nejprve zjistit základní informace o produktu. 
Kolik se obvykle do České republiky importuje (dováží) z celého světa 
/ z Chile (pomůcka = https://www.trademap.org/Index.aspx) – 
(0302 Fish), zda je o daný produkt v ČR zájem, kolik byste ho chtěli 
denně/měsíčně/ročně dovážet (odhadujte – nic není špatně, jen je 
potřeba správně argumentovat) 

 

2. RIZIKA: Definujte rizika (alespoň 6), která mohou v daném 
logistickém procesu nastat. Každý z těchto rizik náležitě popište. 
Pomůcka: Seznam nejčastějších rizik, které mohou při mezinárodním 
obchodu nastal naleznete zde: 
http://www.skolatextilu.cz/elearning/102/obchodni-
dovednosti/mezinarodni-obchodni-operace/Cleneni-rizik.html Vždy je 
potřeba, abyste dané riziko přesně vymezili na váš produkt a 
logistickou cestu např. (převoz drahých kovů ze Somálska do ČR = 
teritoriální riziko – přepadení/občanská válka atd.) 
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3. ANALÝZA RIZIK: pouze definovat rizika nestačí, je potřebné je zanést 
do této předpřipravené tabulky, kde je vždy ohodnotíte frekvencí 
(min. 1 – riziko může nastat jednou za velmi dlouho dobu max. 5 - 
riziko se může častokrát opakovat) a dopadem (min. 1 – riziko bude 
mít malý dopad na zisk a pověst firmy max. 5. – riziko nás může 
ohrozit až existencionálně). Poté vypočítejte intenzitu rizika. Zdroj, 
který vám pomůže tuto analýzu více pochopit. 
https://www.vlastnicesta.cz/metody/analyza-rizik-risk/ 

Heat map a snížení rizik: 

 

Číslo 
Název rizika 

Frekvence 

(od 1 do 5) 

Dopad 

(od 1 do 5) 

Intenzita 
rizika* 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

*Intenzita rizika se počítá jako Frekvence krát Dopad - Zdroj, který 
vám pomůže tuto analýzu více pochopit. 
https://www.vlastnicesta.cz/metody/analyza-rizik-risk/ 

Které riziko je pro cestu vašeho produktu z Chile do ČR největší? Které 
naopak nejmenší? 

Vytvořte tzv. Heat map/matici rizik dle následujícího vzoru (číslo v černém 
kruhu označuje riziko – dle předchozí části) 
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Následně vezmete každé jednotlivé riziko zvlášť a popište, jak byste ho co 
nejvíce eliminovali – (pojištění, kvalitní proškolení, investice do 
kvalitnějších přepravovacích kontejnerů, cokoliv vás napadne, ale je 
potřeba své rozhodnutí kvalitně argumentovat, jak by dané rozhodnutí 
snížilo dopad rizika.  

 

Sepište svému nadřízenému doporučení, zda byste do tohoto projektu měli 
jít či nikoliv, jaké jsou hrozby a zda je dokážete eliminovat. 

 

 

Přejeme při řešení hodně štěstí a těšíme se na tvé odpovědi i účast 
v další sérii. 

Tým SEM. 
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