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1. Liberalizmus A. Smitha a jeho aktuálnosť. 
2. Aktuálnosť modelu sociálneho trhového hospodárstva a kritika jeho 

nedostatkov. 
3. Hayekova peňažná teória cyklického vývoja ekonomiky. 
4. Liberalizmus resp. konzervativizmus v diele M. Friedmana a jeho 

teoretická koncepcia. 
5. Liberalizmus L. von Misesa a jeho praxeológia. 
6. Schumpeterova teória hospodárskeho vývoja a jej ďalší vplyv na 

ekonomickú analýzu. 
7. Teória čiastkovej a všeobecnej ekonomickej rovnováhy (Rozpracovanie 

teoretických nástrojov analýzy dopytu a ponuky – Alfred Marshall. Teória 
nedokonalej konkurencie Joan Robinsonovej a Edwarda Chamberlina. 
Walrasova teória všeobecnej ekonomickej rovnováhy a jej  poznávací 
význam. Paretov prínos do teórie všeobecnej ekonomickej rovnováhy). 

8. Teória ekonómie strany ponuky (Historický kontext vzniku ekonómie 
strany ponuky. Teoretické východiská a hlavné princípy ekonómie strany 
ponuky. Lafferova krivka. Využitie poznatkov ekonómie strany ponuky v 
hospodárskej praxi – reaganomika, thatcherizmus). 

9. Neokeynesovstvo (Rozvinutie Keynesovej teórie v dielach A.H. Hansena, 
P.A. Samuelsona, L. Kleina a J. Tobina. Reálne ekonomické kategórie a 
ich význam v neokeynesovskej analýze. Vplyv neokeynesovstva na teóriu 
ekonomickej nerovnováhy – R.W.Clower, A. Leijonhufvud, E. 
Malinvaud, J.-P. Bénassy). 

10. Postkeynesovstvo a nové keynesovstvo (Základné metodologické princípy 
postkeynesovstva. Európski postkeynesovci – J.V. Robinsonová, N. 
Kaldor, P. Sraffa. Teória endogénnej ponuky peňazí a finančnej 
nestability v dielach amerických postkeynesovcov – S. Weintraub, H.P. 



Minsky, H. Ch. Wallich, P. Davidson. Noví keynesovci a ich prínos k 
analýze trhu práce – G. Mankiw, G. Akerlof, E. Phelps). 

11. Globálne problémy a prognózy vývoja svetovej ekonomiky (Globálne 
myslenie a jeho zdroje. Globalizácia a zmeny v charaktere funkcií štátu. 
Prognózy riešenia globálnych problémov). 

12. Štylizované fakty o ekonomickom cykle, spôsob ich identifikácie a 
využitie filtrovania údajov. Charakteristika modelov reálneho 
ekonomického cyklu. Metóda riešenia modelov reálneho ekonomického 
cyklu a spôsob ich simulácie vo vybranom softvéri. Spôsob 
vyhodnocovania modelov reálneho ekonomického cyklu, „moment 
matching“ a možnosti ich rozšírenia.  

13. Členenie novinárskych žánrov (správa, riport, článok, reportáž, interview). 
14. Názorová publicistika (komentár, poznámka, glosa, recenzia, stĺpček, 

fejtón). 
15. Hlavné etické otázky – ponižovanie, zneužívanie, kritické myslenie. 

Manipulácia a propaganda – metódy a účinky manipulácie. 
16. Etické vlastnosti novinára – etické požiadavky, morálne prečiny novinára, 

faktory etického rozhodovania novinára. Základné otázky v žurnalistike – 
sloboda prejavu a tlače, princíp pravdivosti, ochrana súkromia, 
zamlčiavanie problémov. 

17. Rétorika, verbálna a neverbálna komunikácia v novinárskej praxi. 
18. Podstata utvárania verejnej mienky – funkcia a vplyv médií, pravidlá 

utvárania verejnej mienky, podoby ovplyvňovania príjemcov, nežiaduce 
mediálne následky. 

19. Správa ako základný spravodajský žáner, jej tvorba, špecifiká, typy správ. 
20. Verejnoprávne spravodajstvo, špecifiká, vlastnosti, pravidlá. 
21. Zdroje v žurnalistike, druhy zdrojov a práca s nimi. 
22. Etické správanie sa v žurnalistike, pravidlá komunikácie na sociálnych 

sieťach. 
23. Rozhovor ako spravodajský žáner, základné členenie, špecifiká a znaky. 


