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4. série  
 

termín odevzdání: 4. března 2023  
  

  

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 4. března 2023 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. 
 
V dalším příkladu se podíváme na populární fenomén poslední doby. Jedná 
se o kryptoměny. Někteří lidé jim věří jako “peníze” budoucnosti, někteří v 
nich zkoušejí své štěstí s jejich tradingovými zkušenostmi a někteří jimi 
absolutně opovrhují. Tržní kapitalizace kryptoměn přesáhla $1000 mld. 

Pro tuto úlohu používejte data z webu: https://coinmarketcap.com/ 

1. Začneme s názvoslovím a zajímavými pojmy. Opravte 
následující tvrzení. Pokud nebudete vědět, dohledejte a 
ověřte jejich správnost: 

a. Kryptoměna 

i. Kryptoměny a blockchain jsou synonyma - znamenají 
totéž. 

ii. Kryptoměny jsou spekulace a oproti penězům nejsou 
ničím kryty. 

iii. Digitální měny jsou primárně používány k nelegálním 
činnostem. 

iv. Kryptoměny jsou daňovým rájem - nejsou nikde nijak 
regulovány. 

b. Halving 

i. K halvingu, tzv. půlení, dochází pravidelně každý rok. 

ii. Během půlení dochází k snižování hodnoty BTC na 
polovinu. 

c. Blockchain 

i. Data jsou v blockchainu uložena navždy a jsou 
anonymní. 

ii. Blockchain nemá žádnou centrální autoritu, až na 
centrální banky, které mohou s daty manipulovat. 
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iii. Blockchain se skládá ze dvou typů záznamů - transakce 
a poznámky. 

iv. Veškerá data jsou v bezpečí díky šifrování blokovým 
algoritmem. 

d. HODL 

i. Tzv. Hodler drží všechny možné kryptoměny. 

ii. Pšístup “HODL” je držení kryptoměn do té doby, než 
hodnota naroste o 100%, pak vybírají svůj úspěšný zisk. 

e. Kryptoměnová peněženka 

i. Je to speciální peněžka, kde ukládáte fyzické tokeny 
vašich kryptoměn, které jsou směnitelné u centrální 
banky. 

ii. Nejznámější českou krypto peněženkou je “Sejf”. 

iii. Peněženka je zabezpečená 15 místným heslem. 

2. Pojďme k počátkům, abychom si uvědomili celý kontext: 

a. Která kryptoměna je považována za tzv. průkopníka a je jedna 
z nejznámějších?  

b. Kdy a pravděpodobně kým byla tato kryptoměna založena?  

c. Jaké je její maximální množství a kdy odhdadem toto 
množství “vytěžíme”?  

d. Napište a popište alespoň 3 rozdíly mezi kryptoměnami a 
současným peněžním systémem (+ zdroje)  

3. Dále se pojďme podívat do grafů: 
https://coinmarketcap.com/cs/charts/ 

a. Přesně určete, jaká byla celková tržní kapitalizace kryptoměn 
dne 1.1.2023?  
(Cenu pište v $)  
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b. Přesně určete den a hodnotu nejvyšší zaznamenané tržní 
kapitalizace kryptoměn do konce roku 2021. (Cenu pište v $)  

c. Napište procentuální složení 5 nejvíce zastoupených 
kryptoměn pro den 1.1.2023.   

4. A co investice do kryptoměn? Pojďme si vytvořit vlastní 
portfolio. K 1.1.2022 jste dostali $10 000 USD. 
https://coinmarketcap.com/ 

a. Rozhodli jste se všechny peníze investovat do kryptoměn. 
Věříte však pouze kryptoměnám s tržní kapitalizací >$100B 
(filtr napravo) O kterých kryptoměnách přemýšlíte, že byste 
investovali?  

b. Rozhodli jste se investovat stejným dílem do dvou 
největších kryptoměn podle tržní kapitalizace. (vpravo nad 
grafem konkrétních kryptoměn si nastavte graf, aby 
zobrazoval období 1/1/2022 - 31/12/2022) 

c. Jakou cenu měly 1.1.2022? Jakou cenu měly 31.12.2022? 
(Cenu pište v $) 

d. K jaké procentuální změně/rozdílu u těchto kryptoměn 
došlo? (zaokrouhlete na jednotky) 

e. Jakou hodnotu má vaše současné (31.12.2022) portfolio? 

 

Příklad 2. 
 

V dalším příkladu se vás pokusíme provést finančním plánováním, které je 

nezbytnou součástí finanční gramotnosti. Pro představu jsem si vybral 

osobní zkušenost, s plánováním financí na roční studijní pobyt v kanadském 

Vancouveru. (tento příklad není nijak cílená propagace školy, pojištění, 

letenkových vyhledávačů nebo jiných webů – jde jen a pouze o názornou 

ukázku a pro zjednodušení modelu byly vybrány některé konkrétní 

možnosti.) 
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1. Jako první vždycky rád začínám tou nejhorší částí plánu – výdaje. Pro 

tento úkol použijte webové stránky  numbeo.com/cost-of-living/. Na 

stránkách porovnejte, kolikrát je Vancouver dražší než Brno, abyste 

si udrželi stejný životní standard. Všechny ceny uvádějte jak v CZK a 

připište podle aktuální kurzu také CAD – vytvořte si přehlednou 

tabulku. 

a. Mezi nezbytné výdaje počítejme nájem, jídlo, doprava po 

Vancouveru a mobilní operátor. To budou měsíční výdaje. (co 

nenajdete na webu, tak pouze podle “indexu” vynásobte vaše 

české měsíční výdaje) 

b. Pak budou jednorázové výdaje – je třeba zaplatit školné, 

letenky a pojištění. Najděte si jakýkoliv roční program s co-op 

částí na https://tamwood.com/careers/#programs jakékoliv 

letenky na www.skyscanner.cz a roční pojištění od 

www.truetraveller.com. Přiložte screeny vašich objevů. 

c.  
 

2. Jako druhé jsou důležité vaše potenciální příjmy – jako student 

v Kanadě máte nárok brigádně (part-time) pracovat během studijní 

části 20 hod/týdně a během případné praxe (Co-Op) klasických 40 

hod/týdně. 

a. Jaká je v Britské kolumbii minimální mzda v roce 2022? zdroj: 
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b. Jaká je průměrná mzda stážisty pro co-op část? zdroj: 

c. Posledním potenciálním příjmem může být MUNI – ale nejen na 

ní probíhají programy jménem Freemover 

(https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-

pobyty/freemovers) které podporují výjezdy studentů do 

zahraničí. V našem příkladu Kanady můžete dostat orientačně 

až 13 000 Kč od domácí univerzity na podporu života 

v zahraničí. A to až po celou dobu pobytu. V našem modelu 

počítejme, že jste prošli výběrovým řízením a stipendium vám 

bylo přislíbeno v plné výši po celý rok. 

d. Vše opět zadejte do tabulky – pro představu: 

e.  
 

3. Poslední částí všech plánů jsou rezervy. 

a. Co u centrálních bank znamená M1, M2, M3?  

b. Co to je likvidita? 

c. Rozdělte své zdroje/úspory do obdobných M1, M2, M3: 
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d.  

 

4. Máme měsíční příjmy, máme měsíční výdaje, máme rezervy na 

začátek a máme počáteční fixní náklady – můžeme modelovat. Tady 

přichází na řadu trochu kreativity, jak si to vytvoříte – můj osobní 

scénář byl následovný – v únoru platíte všechny fixní náklady (školné, 

roční pojištění, letenky) + měsíční únorové náklady. Peníze od MUNI 

vám přijdou až v březnu. Brigádu si najdete až od dubna a co-op 

(praxe) část máte od srpna. 

a. Jaký je pro vás váš „realistický“ scénář? Najdete si brigádu 

rychleji? Nepotřebujete ji? Vyžijete jen ze stipendia? Navrhněte 

si vlastní scénář, kterému věříte, že je možný. 
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5. Jdeme do finále. 

a. Jaká je vaše prvotní celková únorová investice? Byl váš projekt 

na konci ziskový? Pokud ne, napište důvody. 

b. V našem modelu plánujete odjet po hotovém 4. ročníku na VŠ. 

Kolik si budete tuto dobu (48 měsíců) muset 

odkládat/investovat/spořit, abyste při fixním ročním zhodnocení 

8% našetřili alespoň 10%, 25% nebo 50% z původní únorové 

investice, abyste ji pokryli z vlastních zdrojů? 

 

Doplňující nebodovaná otázka – jaké máte dojmy z tohoto příkladu? 

Uvažovali jste někdy nad studiem v zahraničí? Přesvědčil vás tento příklad, 

ať už pozitivním nebo negativním směrem? 

 

Příklad 3. 
 

1. Definujte a důkladně vysvětlete následující ekonomické pojmy:  

a. Hrubý domácí produkt (HDP)  

b. Inflace  

c. Nezaměstnanost  

2. Popište a vysvětlete rozdíl mezi těmito úrokovými sazbami:  

a. Úroková sazba stanovena centrální bankou (např. ČNB - 2T Repo 
sazba, ECB - MRO, FED - Federal funds rate)  

b. Mezibankovní (tržní) úroková sazba (např. ČR - PRIBOR, EU - 
EURIBOR, US - USD LIBOR)  

c. Úroková sazba stanovena komerčními bankami (např. úrok na 
běžných účtech, úvěrech a hypotékách)  

3. Jaká je spojitost mezi HDP, inflací, nezaměstnaností a úrokovými 
sazbami? Pro vyobrazení spojitosti mezi vybranými ekonomickými 
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veličinami demonstrujte, jakým způsobem pravděpodobně ovlivní 
zvýšení centrální bankou stanovené sazby (např. 2T Repo sazby u 
ČNB) o 1 procentní bod zbytek ekonomiky.  

 

Příklad 4. 
 

Jednou z vecí s ktorou sa v ekonómií stretnete je aj marketing. Momentálne 
sa mobilné aplikácie stávajú čoraz populárnejším médiom, tak sa pozrieme 
na tieto dve okruhy. Odpovedz na nasledujúce otázky: 
 

1. Aké druhy marketingových kreatív poznáš (vymenuj + zopár slov 
popisu)? 
 

2. Vymysli aspoň 4 vecí, čo by mala obsahovať dobrá kreativa (s 
krátkym popisom, prečo). 
 

3. Akým spôsobom je možné monetizovať mobilnú aplikáciu? (vymenuj 
aspoň 4 spôsoby + zopár slov popisu) 
 

4. Aký máte názor na nákup užívateľov mobilných aplikácií (svoj názor 
argumentujte zopár vetami). 
 

5. Predstavte si, že tvoríte kampaň na nákup užívateľov mobilnej 
aplikácie. Vymenujte aspoň 3 metriky, ktoré by Vás mohli zaujímať 
pre hodnotenie tejto kampane. 
 

6. Tabuľka nižšie predstavuje vyhodnotenie kampaní S, E a M pre každú 
z týchto kampaní vypočítajte: 
 

a. Náklady na 1 000 impressions 
b. Náklady na inštaláciu 
c. Deň 7 náklady na 1 nákup 
d. Priemernú hodnotu nákupu 
e. Ktorá kampaň podľa Vášho názoru dopadla najlepšie a prečo? 
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Trvání 
Názov 
kampane Budget Impressions 

Denné 
inštalácie 

Deň 7 
retention 

Deň 7 
počet 
nákupov 

Deň 7 
obrat 

2 
týdny 

S $13,000 495860 146 24% 56 $433 

E $17,000 550142 112 18% 361 $2,285 

M $15,000 180107 38 20% 68 $1,950 
 

 

Příklad 5. 
Vaším posledním úkolem bude připravit elevator pitch = elevator pitch, 
je krátká souhrnná prezentace, která rychle a jednoduše představuje 
osobu, profesi, produkt, službu, organizaci nebo událost, společně s jejich 
hodnotovou propozicí. 

• Délka 1:30 – 2:00 min 
• Forma odevzdání: videozáznam – může být kombinace videa a 

prezentace (není povinné) – bude se hodnotit jen váš projev 
• Informace o produktu: viz. spodní část příkladu 

Zde jsou kroky, jak vytvořit dobrý elevator pitch: 

1. Identifikujte své publikum: Určete cílovou skupinu a přizpůsobte své 
sdělení jejím zájmům a potřebám. 

2. Definujte svůj cíl: Jasně formulujte cíl svého vystoupení, ať už jde o 
zajištění financování, prodej produktu nebo propagaci nápadu – sami 
si můžete vybrat cíl. 

3. Zdůrazněte problém: Jasně definujte problém, který se snažíte 
vyřešit, a proč je důležitý. 

4. Představte své řešení: Vysvětlete, jak váš nápad, produkt nebo služba 
řeší problém a čím je jedinečný. 

5. Ukažte přínosy: Ukažte výhody svého řešení, včetně případných 
konkurenčních výhod a toho, jak řeší potřeby cílové skupiny. 

6. Udělejte to zapamatovatelné: Použijte zapamatovatelné příběhy, 
přirovnání nebo obrázky, aby vaše prezentace byla poutavější a 
zapamatovatelnější. 

7. Procvičte si přednes: Několikrát si nacvičte svůj projev, abyste se 
ujistili, že bude plynule plynout a že ho dokážete sebevědomě 
přednést. 
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8. Na konci uveďte výzvu k akci: V závěru prezentace uveďte jasnou 
výzvu k akci, například žádost o financování, sjednání schůzky nebo 
žádost o předvedení produktu. 

Informace o společnosti: 

Název společnosti: Eco-Pack Solutions 

Výrobek: Eco-Pack - Udržitelné obalové řešení z biologicky rozložitelných 
materiálů. 

Poslání: Cílem je poskytnout podnikům udržitelnější a ekologičtější 
alternativu k tradičním obalům. 

Cílový trh: Podniky v potravinářském, nápojovém a spotřebním průmyslu, 
které hledají udržitelné a ekologické obalové řešení. 

Klíčové vlastnosti: 

- Vyrobeno z biologicky rozložitelných materiálů 

- Rozpouští se ve vodě 

- Minimální dopad na životní prostředí 

- Nákladově efektivní 

- Možnost přizpůsobení specifickým potřebám každého podniku. 

 

Přejeme při řešení hodně štěstí a těšíme se na tvé odpovědi. 

Tým SEM. 

 


