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V Bratislave,

prof.Ing. Gonda

12. septembra 2016

Vážená pani prodekanka,
v súvislosti s organizáciou doktorandského štúdia z Vybraných tém z mikroekonómie v rámci
doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 Vám
oznamujeme nasledovné :
1. Časový harmonogram konzultácií:

21.10.2016, 28.10.2016, 4.11.2016, 11.11.2016

2. Miesto a čas konzultácií :

D 101, 9:15 – 12.30

3. Podmienky pripustenia ku skúške :

účasť na konzultáciách

4. Predpokladaný termín písomnej skúšky z Vybraných tém z mikroekonómie :
a) termín skúšky :
b) opravný termín :

13.1.2017 (piatok)
27.1.2017 (piatok)

08:00 hod.
08:00 hod.

Na skúšku z daného predmetu sa doktorandi zapisujú cez AIS.
V prílohe Vám prikladáme rozvrh a sylaby z predmetu Vybrané témy z mikroekonómie.
Poznámka:
Predpokladaný termín písomnej skúšky z Vybraných problémov z makroekonómie pre študentov 2. roč.:
19.12.2016

S pozdravom
Prílohy : 2
prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
vedúca Katedry ekonomickej teórie

 00421 02/ 67 291 521
00421 02/ 67 291 195

Rozvrh doktorandov OF

Vybrané témy z mikroekonómie
ZS 2016/2017
OF
poslucháreň D 101
Piatok

9:15 – 12:30

21.10.2016

doc. Holková

28.10.2016

prof. Přívarová

04.11.2016

doc. Piovarčiová

11.11.2016

doc. Rozborilová

Termín písomnej skúšky:

13.01.2017

(piatok)

Opravný termín:

27.01.2017

(piatok)

Poznámka:

Predpokladaný termín písomnej skúšky z Vybraných problémov
z makroekonómie pre študentov 2. roč.: 19.12.2016

Sylabus prednášok doktorandského štúdia
časť VYBRANÉ TÉMY Z MIKROEKONÓMIE
pre Obchodnú fakultu ZS 2016/2017
1. téma Úvod do mikroekonómie
a/ Vznik mikroekonómie ako samostatnej časti ekonomickej teórie. Rôzne
školy makroekonomickej teórie.
b/ Činitele ovplyvňujúce dopyt, ponuku, trhovú cenu.
c/ Správanie sa spotrebiteľa na trhu tovarov a služieb. Indiferenčná krivka,
jej vlastnosti rôzne tvary indiferenčných kriviek. Rozpočtové
ohraničenie. Optimum spotrebiteľa.
d/ Zmena rovnováhy spotrebiteľa. Cenovo-spotrebná funkcia,
dôchodkovo-spotrebná funkcia. Engelove zákony.
e/ Spotrebiteľský prebytok.
f/ Správanie sa spotrebiteľa v podmienkach neistoty.

Doc. Holková

2. téma Správanie firmy v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie

Prof.
Přívarová

a/ Základné východiská analýzy firmy.
Ciele firmy v pôvodnej neoklasickej teórii a v rôznych teóriách firmy
(Robinsonová, Chamberlin, Baumol, Williamson, Marris, Galbrait,
Agency Theory).
b/ Náklady firmy v krátkom a dlhom období. Vzťah teoretických
koncepcií nákladov a účtovníckeho chápania nákladov. Optimálna
veľkosť závodu. Príjmy firmy a krivka príjmov.
c/ Voľba výstupu dokonale konkurenčnou firmou a ponuka.
Rovnováha firmy v podmienkach dokonalej konkurencie.
d/ Trhová štruktúra (podstata, formy). Trhová koncentrácia a miera
koncentrácie. Dokonalá a nedokonalá konkurencia. Príčiny trhových
nedokonalostí. Formy nedokonalej konkurencie.
e/ Rovnováha v rôznych formách nedokonalej konkurencie – v monopole,
oligopole a monopolistickej konkurencii.
f/ Antimonopolná politika, jej ciele a miesto v inštrumentáriu hospodárskej
politiky, súčasné tendencie.
3. téma Trhy výrobných faktorov.
a/ Trhy výrobných faktorov (trh práce, trh pôdy, trh kapitálu).
b/ Dopyt firiem po výrobných faktoroch ako odvodený dopyt.
Dopyt po výrobných faktoroch vo firmách usilujúcich sa
o maximálny zisk. Pravidlo najmenších nákladov.
c/ Vzájomná závislosť dopytu po jednotlivých výrobných faktoroch.
Hraničný produkt a príjem z hraničného produktu. Pravidlo substitúcie
výrobných faktorov.
d/ Určovanie cien výrobných faktorov pomocou ponuky a dopytu.
e/ Oceňovanie výrobných faktorov:
- Renta ako výnos fixných faktorov.
Cena pôdy pri jej prenájme a pri predaji.

Doc. Piovarčiová

- mzda – cena práce v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie
- kapitál, úrok a zisk (prípad dokonalej a nedokonalej konkurencie).
Kapitalizácia aktív.
4. téma Teória rozdeľovania a ekonomická stratifikácia spoločnosti

Doc.
Rozborilová

a/ Teórie rozdeľovania.
b/ Charakteristika špecifických čŕt a prínosov jednotlivých teórií
rozdeľovania dôchodkov. Klasická a neoklasická teória rozdeľovania.
Neoliberálna teória rozdeľovania. Keynesovská, neokeynesovská
a postkeynesovská teória rozdeľovania. Neokonzervatívne teórie a ich
prístup k rozdeľovaniu dôchodkov.
c/ Niektoré aspekty dôchodkovej a majetkovej diferenciácie.
d/ Problémy zachytenia a merania dôchodkovej a majetkovej nerovnosti.
e/ Bohatstvo a chudoba. Chudoba multidimenziálny problém. Meranie
chudoby a ciele Lisabonského summitu v oblasti riešenia problému
chudoby.
f/ Sociálna inklúzia a sociálna exklúzia.
g/ Ekonomická stratifikácia spoločnosti vo väzbe na výkonnosť ekonomiky.
Literatúra k časti mikroekonómia:
Frank, R.H.: Mikroekonomie a chování. Praha 1995.
Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha. 1999.
Lisý, J.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava 2003.
Mankiw, N.G.: Zásady ekonómie. Praha. 2000.
Marshall, A.: Principles of Economics. London 1947.
Princípy političeskoj ekonomiji. Moskva 1983.
6. Robinsonová, J.: Ekonómia nedokonalej konkurencie. Bratislava 1987.
7. Rozborilová, D.: Teórie spotreby, úspor, inverstícií a vládnych výdavkov vo väzbe na
výkonnosť ekonomiky. Bratislava.
8. Samuelson, P.A.–Nordhaus W.D.: Ekonómia. Bratislava. Elita 2000.
9. Soukupová, J. - Horejší,B. - Macáková, L. - Soukup, J.: Mikroekonomie. Praha 1996.
10. Varian, H.R.: Mikroekonomie–moderní přístup. Praha. 1995.
Microeconomic Analysis. NY.Norton 1992.
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