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fyzické duševní
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Abraham Harold Maslow

• Americký psycholog 

• Narodil se 1. dubna 

1908 a zemřel 

8. června 1970

• Autor teorie hierarchie 

lidských potřeb 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow



Potřeby uspokojují

statky služby

hmotné nehmotné osobnívěcné



statky

volné ekonomické

spotřební veřejnékapitálové



Hospodářský proces

1.výroba 2.rozdělování 3. směna 4. spotřeba



Ad 1    Výrobní faktory

Přírodní zdroje Práce Kapitál



Práce (cenou je mzda)

• Pracovní síla je souhrn fyzických                 

i duševních schopností konat práci

• Závisí na kvalifikaci (vzdělání + praxe), 

poptávce na trhu práce

• Mzda nominální (číselné vyjádření)

• Mzda reálná (co se může za ni koupit)



Přírodní zdroje (půda)

• Půdy je omezené množství, je vzácný zdroj

• Vlastník půdy může půdu prodat za tržní 

cenu nebo pronajmout - pozemková renta,

zaleží na  bonitě půdy (výnos, poloha, 

infrastruktura, apod.) 



Kapitál, peníze, které přinášejí  další 

peníze.  

• Vlastnosti - dá se hromadit, akumulovat. 
Kapitál předpokládá vlastnictví, vlastník

má úmysl dosáhnout pro sebe zisk (osobní 
motivace).

• Dělí se na finanční (peníze, pohledávky, 
cenné papíry) a reálný ( stroje, budovy, 
materiál, licence, software, know - how) 

• Cenou je zisk nebo úrok



Ad 2 Rozdělování,přerozdělování

• …. Získávají svůj podíl na výrobě její 

účastníci (zaměstnanci, podnikatelé) část 

svého podílu odvádí do státního rozpočtu 

(daně, soc.pojištění) 

• ………svůj podíl na výrobě získávají i ti, 

kteří se na výrobě nepodíleli (děti, 

důchodci, nemocní, nezaměstnaní)



Ad 3 Směna 

• ……..je to proces, ve kterém nabízející

(výrobci, obchodníci) hledají kupce            

(poptávající) pro své zboží, aby realizovali 

zisk

• Z opačného pohledu kupující hledají na 

trhu, čím chtějí uspokojit své potřeby.



• Směna je ……verifikátor (ověřovatel)  

celého hospodářského procesu, v tržním 

hospodářství má zásadní význam.

• Teoretikové hovoří o neviditelné ruce 

trhu, která reguluje celý ekonomický 

systém.



Ad 4   Spotřeba

• Spotřeba je procesem uspokojení potřeb

• Konečná (uspokojení potřeb lidí)

• Výrobní (uspokojení potřeb firem, aby 

mohly vyrábět, podnikat) 



TRH

domácnosti

stát

firmy



Vytvořeno za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 

Prezentaci vytvořila Ing. Zdena Tesaříková, vyučující odborných předmětů 
na Střední průmyslové škole stavební, Opava, příspěvková organizace.

Prezentace je určena pro podporu výuky ekonomiky na středních odborných školách stavebních 
oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Je v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.

Vytvořeno v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112
Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK

Autorská práva pod licencí Creative Commons.

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cz/

