
Registrační číslo: 

 

Přijímací test z managementu 2018      Varianta A1 

 

Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X do vyznačených polí.  

Omyl lze napravit zaškrtnutím všech odpovědí a zápisem správné odpovědi do pole „oprava“. 

 

 

1) Mezi výhody získávání pracovníků z vnitřních zdrojů patří: 

a) lepší znalost kandidáta  

b) omezená možnost výběru 

c) negativní vliv na vzájemné vztahy - rivalita kolegů 
  

2) Dle manažerské mřížky (Blake a Moutonová) představuje ochuzený management – 

lhostejný typ situaci, kdy: 

a) v činnosti manažera převládá silná orientace na lidi, ale malý zájem o produkci (1-9) 

b) má manažer značný zájem o lidi i o produkci (9-9) 

c) se manažer neorientuje ani na lidi, ani na produkci, těžištěm zájmu je hlavně on sám (1-1) 
  

3) Verifikace informací v kontrolním procesu znamená jejich: 

a) změnu  

b) doplnění 

c) ověření 
  

4) Mezi obvyklé vnější zdroje pro dlouhodobé financování kapitálových investic firmy patří: 

a) prodej zbytného majetku (aktiv) firmy 

b) dlouhodobé zadlužení firmy např. půjčka od banky 

c) aktivace akumulovaných rezerv finančního majetku 
  

5) Pravidlo 80/20 se nazývá: 

a) Porterovo pravidlo 

b) Herzbergovo pravidlo 

c) Paretovo pravidlo 
  

6) Základní myšlenkou exkluzivní distribuce je? 

a) osobní prodej přímo u zákazníka 

b) distributor, který nesmí nabízet žádné jiné typy zboží 

c) velmi omezený počet míst, kde je zboží nabízeno 
  

7) Nákupní chování organizací se od nákupního chování spotřebitelů odlišuje hlavně: 

a) v nakupovaném zboží 

b) objemem nákupu 

c) přesně daným postupem rozhodování o nákupu 

 

 

 

 

 



8) Co znamená finalizace ceny?  

a) proces, kterým je stanovena konečná cena produktu pro daný trh 

b) pravidelně se opakující cenové zvýhodňování produktu 

c) úprava ceny produktu podle požadované míry zisku z produktu 
  

9) Oblast elektronického obchodování označovaná jako C2B představuje vztah, kdy: 

a) zákazník oslovuje firmu 

b) zákazník oslovuje skupinu zákazníků 

c) firma oslovuje zákazníky 
  

10) Typ člověka, který je uzavřený, nevyrovnaný, s častým střídáním nálad, nazýváme: 

a) sangvinik 

b) melancholik 

c) cholerik 
  

11) Filozofický směr empirismus rozvinul: 

a) R. Descartes 

b) H. Ebbinghaus 

c) J. Lock 
  

12) Teritorialita v mezilidské komunikaci znamená: 

a) velikost a umístění bytu nebo kanceláře 

b) narušování soukromého prostoru druhých osob 

c) projev vlastnických vztahů k určitému prostoru nebo předmětu 
  

13) Správní řízení je: 

a) písemné  

b) jednostupňové 

c) veřejné 
  

14) Úmysl v trestním právu může být: 

a) hrubý 

b) přímý 

c) nevědomý 
  

15) Ústavní soud ČR: 

a) patří do soustavy soudů 

b) není zmíněn v Ústavě ČR 

c) je soudním orgánem ochrany ústavnosti 
 

  

  

  

 



Registrační číslo: 

 

Přijímací test z mikroekonomie 2018      Varianta A1 

 

Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X do vyznačených polí.  

Omyl lze napravit zaškrtnutím všech odpovědí a zápisem správné odpovědi do pole „oprava“. 

 

 

1) Rozhodněte, které tvrzení je pravdivé: 

a) Firma maximalizující obrat nikdy nemůže vyrábět stejný výstup za stejnou cenu jako firma 

maximalizující zisk. 

b) Firma maximalizující obrat dosahuje zpravidla nižšího zisku než firma maximalizující zisk. 

c) V jednouchém manažerském modelu firma dosahuje nižšího zisku než firma maximalizující zisk.  

d) Pokud firma v Baumolově modelu dosahuje v bodě maxima obratu nižšího než minimálního 

požadovaného zisku, zvýší výstup a tak nepřiblíží k firmě maximalizující zisk.  

  

2) Jestliže 25 jednotek zboží je produkováno při FC = 50 Kč a TC jsou 550 Kč, pak se AC 

rovnají: 

a) 15 Kč 

b) 25 Kč 

c) 22 Kč 

d) 30 Kč  
 

3) Jestliže v krátkém období klesne výstup firmy a nulu, pak fixní náklady budou: 

a)  záporné 

b) kladné 

c) rostoucí  

d) nulové 
  

4) Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že: 

a) je obecnější 

b) klade si jiné otázky 

c) řeší větší množství otázek  

d) hledá jiné odpovědi na stejné otázky   

5) Který z následujících předpokladů není nutný pro indiferenční analýzu: 

a) užitek odvozují spotřebitelé ze zboží 

b) spotřebitelé se snaží celkový užitek maximalizovat 

c) užitek zboží je měřitelný 

d) spotřebitelé si mohou vybírat mezi různými druhy zboží 

 

 

 

 

 

 



6)  Za předpokladu lineární poptávkové křivky v podmínkách oligopolní tržní struktury 

veličina MR bude: 

a) rostoucí 

b) horizontální 

c) perfektně neelastická 

d) klesající 
  

7) 
Cena práce je 6 Kč a cena kapitálu je 2 Kč. Tabulka vyjadřuje poměry mezních fyzických 

produktů při různých technologiích (kombinacích práce a kapitálu). Určete optimální 

kombinaci vstupů pro firmu maximalizující zisk.  
  

Kombinace A B C D E 

MPPL/MPPK 5 4 3 2,5 1 

a) A  

b) B  

c) C  

d) D   
 

8) Jestliže spotřebitel v průběhu dne spotřebovává jednu tabulku čokolády za druhou a nejí 

nic jiného, postupně zjišťuje, že: 

a) neustále klesá jeho celkový užitek 

b) roste celkový užitek, zatímco mezní roste a pak klesá 

c) neustále roste jeho mezní užitek 

d) současně neustále roste jeho celkový i mezní užitek 
  

9) Mezní fyzický produkt je: 

a) objem produkce, který připadá na jednotku inputu  

b) objem produkce, který připadá na jednotku outputu 

c) objem produkce vyrobený určitým množstvím inputu v ideálních podmínkách dokonale 

konkurenčních trhů 

d) změna objemu vyrobené produkce vyvolaná změnou množství inputu o jednotku 
  

10) Vlastnost klesající výnosy z variabilního inputu: 

a) vykazuje každá produkční funkce v krátkém období 

b) může nastávat již od první použité jednotky variabilního inputu 

c) vykazuje každá produkční funkce v dlouhém období 

d) žádná z možností není správná 
  

11) Peněžní částka vyjadřující míru prospěchu z účasti jednotlivé firmy na směně (rozdíl mezi 

cenou a mezními náklady) se nazývá: 

a) renta 

b) mimořádný zisk 

c) přebytek spotřebitele 

d) přebytek firmy 



12) Jestliže vládní akce prudce snižují ekonomickou efektivnost, nebo když vláda přerozděluje 

důchody nesprávným způsobem, pak hovoříme o: 

a) tržním selháním 

b) externalitě 

c) vládním selháním 

d) veřejnému statku 
  

13) Křivka TR je popsána funkcí: TR = 20Q+Q2. Průměrný příjem (AC) pro 10 jednotek bude 

(v peněžních jednotkách): 

a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) 50 
  

14) Náklady mrtvé váhy (vyjadřující ztráty alokační efektivnosti) existují: 

a) pouze v případě úplného monopolu 

b) pouze v případě oligopolu 

c) mohou existovat ve všech reálně se vyskytujících nedokonale konkurenčních tržních 

strukturách 

d) pouze v případě monopolistické konkurence 
  

15) Předpokládejte lineární individuální poptávkovou křivku na nedokonale konkurenčním 

trhu. V bodě, kde TR jsou maximální, MR musí být: 

a) klesající 

b) konstantní 

c) rostoucí 

d) nulový 

 



Registrační číslo: 

 

Přijímací test z makroekonomie 2018      Varianta A1 

 

Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X do vyznačených polí.  

Omyl lze napravit zaškrtnutím všech odpovědí a zápisem správné odpovědi do pole „oprava“. 

 

 

1) Který z následujících výroků lze zařadit do oblasti pozitivní ekonomie: 

a) míra nezaměstnanosti by měla být menší než 5,5 % 

b) míra inflace činí 2 % 

c) export má být větší než import 

d) je potřeba udržovat vyrovnanost mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu 
  

2) Vládní výdaje jsou součástí HDP, pokud ho měříme metodou: 

a) investiční 

b) důchodovou 

c) produktovou 

d) výdajovou  
 

3) Snížení materiálových nákladů posune v modelu AD-AS: 

a) obě křivky (SAS a LAS) dolů 

b) obě křivky (SAS a LAS) nahoru 

c) SAS dolů a LAS se nezmění 

d) SAS nahoru a LAS se nezmění 
  

4) Monetární politika je nejlépe charakterizována: 

a) změnou peněžní zásoby 

b) změnou vládních nákupů 

c) změnou sazby t 

d) vše uvedené je správně  
 

5) S poklesem cenové hladiny lze na peněžním trhu očekávat:  

a) pokles nabídky peněz 

b) pokles poptávky po penězích 

c) růst nabídky peněz 

d) růst poptávky po penězích  
  

6) Jaká ze situací vyvolá nabídkovou inflaci? 

a) nárůst čistého exportu 

b) stagnace cen energií 

c) nárůst reálných mezd zaměstnanců 

d) stagnace velikosti peněžní zásoby 

  

 



7) Je-li na trhu práce reálná mzda vyšší než rovnovážná, znamená to, že: 

a) poptávka po práci je vyšší než nabídka práce 

b) nabídka práce je nižší než poptávka po práci 

c) nabídka práce je vyšší než poptávka po práci 

d) neplatí žádná z uvedených možností  
 

8) Rozdíl mezi korunovou hodnotou vývozů a korunovou hodnotou dovozů označujeme: 

a) čisté importy 

b) hrubé importy 

c) hrubé exporty 

d) čisté exporty 
  

9) Pigouův efekt popisuje dopad změny: 

a) cen na reálnou peněžní nabídku 

b) cen na reálné spotřební výdaje 

c) cen na reálné mzdy 

d) důchodu na poptávku po penězích 
  

10) Jestliže centrální banka sníží nabídku peněz a vláda chce udržet agregátní poptávku na 

nezměněné úrovni, potom bude muset vláda: 

a) snížit vládní výdaje 

b) snížit daně 

c) žádat centrální banku, aby prodala cenné papíry na otevřeném trhu 

d) zvýšit daně 
  

11) Jestliže požadovaná míra rezerv je 25%, jednoduchý peněžní multiplikátor je roven: 

a) 1,33 

b) 4 

c) 5 

d) 14,6 
  

12) Peněžní zásobu (nabídku peněz M1) v ekonomice tvoří: 

a) pasiva centrální banky 

b) aktiva centrální banky 

c) oběživo a depozitní peníze 

d) oběživo a rezervy 
  

13) Opakovanými deficity státního rozpočtu vzniká: 

a) státní dluh 

b) veřejný dluh 

c) hrubý dluh 

d) deficit obchodní bilance 

  

  

  

  



14) Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím: 

a) zvýšení bankovních rezerv a tím zvýšení monetární báze  

b) snížení bankovních rezerv a tím snížení monetární báze 

c) zvýšení bankovních rezerv a tím snížení monetární báze 

d) snížení bankovních rezerv a tím zvýšení monetární báze 
  

15) Okunův zákon je vztah: 

a) inflace a nezaměstnanosti 

b) produktu a inflace 

c) produktu a nezaměstnanosti 

d) zaměstnanosti a nezaměstnanosti 

 


