
Registrační číslo: 

 

Přijímací test z managementu 2018      Varianta C1 

 

Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X do vyznačených polí.  

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

 

 

1) Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítá: 

a) zisk / vlastní kapitál 

b) vlastní kapitál / zisk 

c) kapitál / zisk 
  

2) Pravidla určují: 

a) numerické stanovení očekávaných výsledků s vazbou na zdroje 

b) konečný stav, ke kterému by měly všechny plánovací aktivity směřovat 

c) specifické požadavky na činnosti 
  

3) Dle manažerské mřížky (Blake a Moutonová) představuje management venkovského klubu 

– sousedský 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 manažera je hlavně on sám 

(1-1) 
  

4) Programované rozhodnutí: 

a) se řeší podle předem stanovených pravidel a postupů 

b) řeší složitý a ojedinělý problém 

c) předpokládá tvůrčí způsob řešení 
  

5) Delegování v oblasti managementu: 

a) potlačuje samostatnost podřízených zaměstnanců 

b) znamená přenesení úkolů či přesně vymezeného rozsahu pravomocí a odpovědností manažera 

na jinou osobu 

c) se uplatňuje hlavně v centrálně řízených organizacích 
  

6) Co vyjadřuje termín remarketing? 

a) postup, jak zvrátit klesající poptávku a poptávku znovu povzbudit 

b) postup vedoucí k odstranění nezdravé poptávky 

c) postup vedoucí k utlumení nadměrné poptávky 
  

7) V čem spočívá hlavní marketingový přínos Maslowovy teorie potřeb? 

a) setřídil hierarchicky lidské potřeby od základních potřeb po potřeby estetické 

b) rozdělil lidské potřeby podle intenzity motivace 

c) definoval v ní pravidla nákupního chování spotřebitelů 
  



8) Charakterizujte negativní poptávku: 

a) poptávka, která převyšuje kapacitní možnosti výrobce 

b) poptávka po produktech, které jsou nežádoucí ze společenského hlediska 

c) poptávka po produktech, které zákazníci nežádají, nechtějí 
  

9) Jaké z následujících prvků nepatří mezi "pět M" propagačního programu? 

a) zpráva, poslání, 

b) peníze, média 

c) smysl, prostředky pro komunikaci 
  

10) Člověk, který usiluje o kontrolu svých citů, který nemá rád vzrušení a který má tendenci 

spíše k pesimismu, se nazývá: 

a) introvert 

b) teoretický typ 

c) výkonný typ 
  

11) Piagetovo heteronomní stadium morálního vývoje znamená: 

a) nevyhnutelné podmínky a vlivy v našem životě       

b) jednání je určováno normami převzatými od druhých lidí 

c) jednání je určováno již zvnitřněnými normami v psychice jedince 
  

12) V interpersonálním konfliktu působí aspekty: 

a) vztahové a obsahové 

b) pouze vztahové 

c) pouze obsahové 
  

13) Ve vztahu k obchodním korporacím má zápis do obchodního rejstříku: 

a) deklaratorní účinku při jejich vzniku 

b) konstitutivní účinky při jejich vzniku  

c) účinky jen tehdy, je-li založen na základě rozhodnutí dozorčí rady 
  

14) Obce jsou: 

a) vyššími územními samosprávnými celky 

b) spravované svými orgány, mezi které se řadí zastupitelstvo a obecní úřad 

c) zřizovány rozhodnutím krajských úřadů 
  

15) O uložení trestu za spáchání trestného činu: 

a) rozhodují v České republice také správní orgány 

b) se veřejnost nesmí zásadně dozvědět z důvodu ochrany soukromí pachatele 

c) rozhodují soudy 

 



Registrační číslo: 

 

Přijímací test z mikroekonomie 2018      Varianta C1 

 

Označte vždy jednu správnou odpověď křížkem X do vyznačených polí.  

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

 

 

1) Jestliže ceny v dokonale konkurenčním odvětví klesají, pak firmy tohoto odvětví v krátkém 

období budou: 

a) snižovat MC až na jejich minimální úroveň 

b) zvyšovat objem výroby 

c) stavět nové kapacity 

d) poptávat méně zdrojů a nabízet méně výrobků 
  

2) Pro rovnovážnou úroveň výstupu u monopolní firmy, která maximalizuje zisk, platí, že: 

a) MC musí být větší než P  

b) MC = P 

c) MC jsou menší než P 

d) součet MC a MR musí být roven P  
 

3)  Specifickým znakem dokonalé konkurence je:  

a) závislost ceny na objemu produkce firmy 

b) dokonale elastická poptávka po produkci firmy 

c) dokonale neelastická poptávka po produkci firmy 

d) dokonale elastická nabídka jedné firmy 
  

4) Poptávková křivka po produkci monopolu je dolů skloněná, protože:  

a) poptávka je cenově neelastická 

b) monopolista prodává jen několika velkým zákazníkům 

c) spotřebitelé preferují pouze tuto produkci 

d) poptávková křivka monopolisty je totožná s tržní poptávkovou křivkou (a ta je klesající)   

5) Mezní fyzický produkt je:  

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

b) objem produkce, který připadá na jednotku inputu 

c) objem produkce, který připadá na jednotku outputu 

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

konkurenčních trhů 

 

     

 

 

 



6) Izokosta odpovídá úrovni celkových nákladů ve výši 900 Kč. Cena jednotky kapitálu činí 

300 Kč, cena jednotky práce pak 150 Kč. Pro jaké množství kapitálu (ve „strojohodinách“) 

izokosta protíná vertikální osu? 

a) 3 

b) 6 

c) 150 

d) 300 
  

7) 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  
 

8) Mezi výrobní faktory nepatří: 

a) přírodniny 

b) kapitál 

c) technologie 

d) peníze 
  

9) Pro nákladovou funkci malé potravinářské firmy ve tvaru STC = 500 + 3Q - 4Q2 + Q3 

určete velikost fixních nákladů při produkci 200 kusů produkce. 

a) 50 000 

b) 500 000 

c) 250 000 

d) 500 
 

 
10) V dlouhém období firma vždy upustí od činnosti, jestliže: 

a) cena nekryje alespoň celkové průměrné náklady 

b) cena se nerovná mezním nákladům 

c) cena je vyšší než průměrné variabilní náklady 

d) cena se nerovná alespoň minimu křivky mezních nákladů 
  

11) Nerovnováha trhu se obnovuje ve stejném rozsahu, pokud (uvažujeme model pavučiny):  

a) křivka poptávky má větší sklon než křivka nabídky 

b) křivka poptávky má menší sklon než křivka nabídky 

c) křivky nabídky i poptávky mají stejný sklon 

d) křivka nabídky má větší sklon než křivka poptávky přesně o 10 % 
  

12) Jestliže ceny na dokonale konkurenčním trhu rostou, firmy budou krátkodobě: 

a) žádat více zdrojů 

b) snižovat mezní náklady 

c) snižovat výrobu 

d) rozšiřovat výrobní kapacity  



13) Průběh celkového příjmu popisuje rovnice: TR = 20Q – Q2. Mezní příjem ze čtvrté 

realizované jednotky činí: 

a) 4 

b) 12 

c) 16 

d) 20 
  

14) Pokud 20% snížení ceny benzínu povede k 8 % růstu objemu výdajů vydávaných na nákup 

této komodity – pak, za jinak stejných podmínek, platí, že příslušná poptávka je: 

a) cenově elastická 

b) cenově jednotkově elastická 

c) cenově neelastická 

d) cenově dokonale elastická 
  

15) Vláda ve smíšené ekonomice: 

a) přerozděluje důchody 

b) poskytuje veřejné statky a služby 

c) řeší problémy s nezaměstnaností a inflaci 

d) dělá vše výše uvedené 
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1) Co z následujícího není zahrnuto do HDP počítaného důchodovou metodou?  

a) zisky 

b) čistý export 

c) úroky 

d) mzdy 
  

2) Diskontní sazba je úroková míra,: 

a) kterou banky poskytují jejich nejlepším klientům 

b) kterou banky platí z certifikátů 

c) kterou centrální banka platí za rezervy držené bankami 

d) kterou centrální banka účtuje při půjčování rezerv ostatním bankám  
 

3) Za pozitivní nabídkový šok můžeme pravděpodobně považovat: 

a) snížení materiálových nákladů 

b) zvýšení cen ropy na světových trzích 

c) zhoršení klimatických podmínek 

d) zvýšení zdanění podnikatelských subjektů 
  

4) Autonomní výdaje nejsou ovlivňovány: 

a)  úrokovou mírou 

b) měnovým kurzem 

c) reálným důchodem 

d) jinými proměnnými  
 

5) Názory Miltona Friedmana jsou spjaty s: 

a) Cambridgskou školou 

b) Oxfordskou školou 

c) Harvardskou školou 

d) Chicagskou školou 
  

6) Která z následujících položek patří do AKTIV v účetní bilanci komerční banky: 

a) depozita 

b) úvěry od centrální banky 

c) rezervy u centrální banky 

d) všechny výše uvedené položky 

  

 



7) Cenový index je: 

a) postup používaný k propojení smluvních plateb s cenovou hladinou 

b) měřítko míry inflace v základním roce 

c) měřítko míry GDP v běžných cenách 

d) měřítko cenové hladiny v jednom období jako % její úrovně v předchozím období  
 

8) Měnový kurz koruny činí 25 CZK / EUR. Jaký bude pravděpodobně měnový kurz, jestliže 

se koruna znehodnotí o 10 %? 

a) 22,50 CZK / EUR 

b) 27,50 CZK / EUR 

c) 25 CZK / EUR 

d) 20 CZK / EUR 
  

9) Která nezaměstnanost je vyvolaná recesí v důsledku hospodářských cyklů, zasahující 

většinu odvětví v ekonomice. 

a) frikční nezaměstnanost 

b) strukturální nezaměstnanost 

c) cyklická nezaměstnanost 

d) dobrovolná nezaměstnanost 
  

10) Měna země s rychlejší inflací než v ostatních zemích bude mít tendenci k: 

a) apreciaci 

b) devalvaci 

c) revalvaci 

d) depreciaci 
  

11) Ekonomické veličiny, které jsou měřeny v běžných cenách, bývají označovány jako: 

a) normální 

b) reálné 

c)  nominální 

d) srovnatelné 
  

12) Technologický pokrok v modelu AD-AS posune: 

a)  obě křivka (SAS i LAS) doprava 

b)  obě křivka (SAS i LAS) doleva 

c) SAS doprava, ale LAS se nezmění 

d) LAS se posune doprava a SAS zůstane beze změny 
  

13) Pokud MPC = 0,4; potom je jednoduchý výdajový multiplikátor roven: 

a) 0,4 

b) 0,6 

c) 1,66 

d) 2,5 

 
 

 

 



14) Import statků a služeb se v běžném účtu platební bilance zachytí jako: 

a) kreditní položka 

b) debetní položka 

c) nelze jednoznačně určit 

d) žádná z výše uvedených možností není správná 
  

15) Fiskální politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: 

a) změn množství peněz v ekonomice 

b) změn měnového kurzu 

c) změn vládních nákupů 

d) žádná z výše uvedených možností není správná 

 


