RECENZE UýEBNICE MAKROEKONOMIE
Recenzent: Doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
Vysoké uení technické v Brn, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, e-mail:
skapa@fbm.vutbr.cz
Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, e-mail:
skapa@fbm.vutbr.cz

Kniha Jitky Kloudové „Makroekonomie – základní kurz“ seznamuje tenáe s problematikou
makroekonomických vztah a souvislostí, pojm a nezbytných teoretických základ nutných
pro makroekonomický rozbor problém, umožující vytvoení uceleného obrazu o fungování
hospodáství. Kniha pedstavuje organické spojení teoretických východisek a
metodologických postup v procesu analýzy reálných jev z makroekonomického prostedí a
pináší tak tenái ucelený obraz moderní makroekonomie.
Odborný text je systematicky rozlenn do 11 pehledných kapitol. V první kapitole je tená
obeznámen se základními ekonomickými pojmy a postuláty. Následuje kapitola vnovaná
zejména hospodáské politice, kde autorka velmi obratn spojila základní makroekonomické
pojmové vymezení a hospodáskou politiku, což lze spatovat ve fundovaném objasnní
jednotlivých typ hospodáské politiky ve spojitosti s hlavními proudy v makroekonomii.
Ve tetí kapitole autorka opt provedla propojení problematiky národního úetnictví a mení
makroekonomických veliin. Toto spojení je velmi vhodné nejen z didaktického hlediska,
nýbrž pedevším z pohledu srozumitelnosti. Autorka v této kapitole seznamuje tenáe s
nejznámjšími hospodáskými indikátory a jejich reálnou interpretací, na což se mnohdy
zapomíná.

tvrtá a pátá kapitola jsou vnovány finanním trhm. Osobn tyto dv kapitoly považuji za
výborn zpracované, a to zejména s užitím aktuálních problémových otázek ( nap. kurzová
politika) k vysvtlení makroekonomické reality.
Nejrozsáhlejší šestá kapitola je vnována makroekonomické rovnováze. Ze své zkušenosti
musím konstatovat, že patrn nejtžší látka je autorkou zpracována ve tivé, srozumitelné a
pehledné podob. Z obsahové stránky lze za užitené zdraznit ozejmení funkce
multiplikátoru ve vícesektorové ekonomice, což nebývá bžné.
Samostatn v sedmé kapitole jsou rozebrány inflace a nezamstnanost.
Problematice ekonomického rstu a hospodáskému cyklu je vnována osmá kapitola. V této
kapitole autorka dle mého názoru velmi správn zaadila podkapitolu vnovanou zdrojm a
bariérám ekonomického rstu, nebo práv tyto oblasti byly v makroekonomii prozatím
opomíjeny.
Devátá kapitola je vnována fiskální politice, jenž zejména dnes je tak asto diskutována
odbornou veejností. Monetární politice je vnována desátá kapitola, zde bych ocenil výklad
zaobírající se režimy mnové politiky, a to zejména z pohledu aktuálnosti pijetí i nepijetí
Eura v R.
Poslední jedenáctá kapitola je vnována mezinárodnímu obchodu.
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Ocenil bych vcnost s jakou autorka pistoupila k výkladu makroekonomie a výkladovou
schopnost piblížit itatelm teoretické zákonitosti na konkrétních píkladech a reálných
situacích. Autorka velmi vcn používá argument a citací pro svá tvrzení a systematicky
postupuje ve výkladových ástech textu. Autorce se podailo udržet jednotu stylu a též
formulaci myšlenek, což pispívá ke kvalit textu.
Na publikaci Jitky Kloudové je možno vidt ruku zkušeného autora i pedagoga. Knihu lze
považovat za živ psanou uebnici, již mohou krom student vysokých škol využít i
manažei i podnikatelé, jimž mže napomoci v rozhodovacích procesech o ekonomických
otázkách. Potšitelné je, že kniha rozvíjí moderní ekonomické myšlení s využitím reálných
píklad z praktického života a pispívá k pochopení událostí a jev v dnešní turbulentní
ekonomice.
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