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EKONOMIE 

• je věda o tom, jak společnost využívá omezené 

(vzácné) zdroje k výrobě užitečných statků a jak tyto 

statky rozděluje mezi různé skupiny svých členů 

 

• má povahu interdisciplinární vědy – používá 

výsledků a metod mnoha jiných vědních disciplín 

(psychologie, sociologie, filozofie, matematiky, 

statistiky, historie) 
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• v rámci ekonomie rozlišujeme její dvě hlavní části 

z hlediska toho, kterou oblastí ekonomiky se daná 

část zabývá: 

 

1. mikroekonomie (mikros = malý) 

    analýza zabývající se chováním jednotlivých prvků   

 ekonomiky – domácností a firem 

    nejmenším prvkem domácností je jednotlivec 
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2. makroekonomie (makros = velký) 

    analýza zabývající se chováním jako celku – tj. státu 

    čtyři základní makroekonomické ukazatelé: 

       - hrubý domácí produkt (HDP) 

       - míra nezaměstnanosti 

       - míra inflace 

       - saldo platební bilance  
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historie 

 

1. původ slova pochází ze starořečtiny 

    (oikos – dům, nomos – zákon) 

 

2. jako vědní disciplína vzniká ve 2. pol. 18 stol. a její 

počátky jsou spojeny s britským ekonomem 

Adamem Smithem – klíčovým momentem je vydání 

jeho knihy „Pojednání o podstatě a původu bohatství 

národů“ (zkráceně „Bohatství národů“) 
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• vnitřním vývojem ekonomie se zabývá historie 

ekonomických teorií 

 

• !!!POZOR!!! 

rozlišuj pojem ekonomika – tj. hospodářská realita 
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Čím se zabývá ekonomie. 

2. Která část ekonomie se zabývá analýzou chování 

jednotlivých prvků ekonomiky. 

3. Která část ekonomie se zabývá analýzou chování 

státu jako celku. 

4. Z jakého jazyka je odvozen původ slova ekonomie. 

5. Vysvětlete, co je ekonomika. 
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