
 



 



 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou poptávky s využitím standardních prostředků 

inženýrské matematiky. Jsou zkoumány matematické modely poptávky a to jak 

jednofaktorové, tak i vícefaktorové. Elasticita poptávky je aplikována při rozhodování o 

cenové politice. Jsou řešeny problémy optimalizace poptávky s ohledem na užitečnost a 

rozpočtové omezení.  Je prezentována konstrukce křivky poptávky a kompenzované 

křivky poptávky. Výklad je doprovázen ilustrativními příklady s cílem naplnění 

metodických hledisek práce.  

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the analyses of demand using standard tools of 

engineering mathematics. Mathematical models of demand, both single and multi- 

factor are investigated. Elasticity of demand is applied for decision making in price 

policy. Problems of optimization of demand reflecting utility and budget constraints are 

under consideration. Constructions of demand curve and compensated demand curve 

are presented. The text is accompanied by illustrative examples aiming at methodical 

aspects of the work.  
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ÚVOD 

 

Při výběru tématu diplomové práce jsem hledala uplatnění, pro mne blízké, matematiky 

v ekonomických aplikacích. Téma matematické modelování poptávky mi dalo možnost 

pomocí univerzálnosti matematických prostředků a ekonomické teorie zkoumat 

ekonomické zákonitosti reálného světa. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že se 

jedná o zjednodušené zobrazení skutečnosti, které poskytuje základní interpretaci 

ekonomických teorií.   

Matematika využívá matematických aparátu pro překlad slovních argumentů do stručné 

a logické podoby. V mnoha případech budou využívány její prostředky společně se 

slovní analýzou, díky čemuž bude rozšířen rozsah počátečních teoretických východisek 

a interpretací.  

Tato práce poskytuje solidní základ pro teoretické i praktické oblasti moderní 

ekonomiky. Díky složitosti ekonomických teorií jsou rozvinuty jednoduché modely, 

které jsou použity k vysvětlení ekonomických jevů. Tyto modely jsou konstruovány 

pomocí prostředků inženýrské matematiky a jejich cílem je exaktními prostředky popsat 

skutečný svět.  

Modely poptávky v této práci jsou doprovázeny reálnými aplikacemi zobrazující jejich 

fungování v praxi. Jedná se jak o jednofaktorové, tak vícefaktorové matematické 

modely poptávky, elasticitu poptávky, která je uplatňována při rozhodování o cenové 

politice, a také o optimalizaci poptávky s přihlédnutím k rozpočtovému omezení a 

užitečnosti. Je zde prezentována konstrukce tržní poptávky z poptávek individuálních, 

dále konstrukce křivky poptávky maximalizující užitečnost a kompenzovaná křivka 

poptávky. Matematické modely umožní hlubší poznání kauzálních ekonomických 

procesů. 
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CÍLE PRÁCE 

 

Cílem práce je zpracování syntetického pohledu na problematiku poptávky užitím 

prostředků inženýrské matematiky. V ekonomické literatuře (zejména v naší literatuře) 

obvykle není, v této relativně izolované podobě, tato tématika zpracována. Rovněž 

budou řešeny aspekty poptávky s ohledem na elasticitu a užitečnost. Tyto vyúsťuji 

v optimalizační úlohy vedoucí ke konstrukci příslušných křivek poptávky.  

V rámci cíle je zdůrazněn metodický záměr práce, který má otevřít cestu ke kvalitativně 

hlubšímu poznání kauzality ekonomických procesů.    
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1 ZÁKLADNÍ POJMY A PROST ŘEDKY 

 

„V ěk rytířstva je pryč; nastal věk sofistů, ekonomů a počtářů.” 

                                                                   Edmund Burke1 

1.1  EKONOMIE 

Jistě se všichni shodneme, že ekonomie je užitečná a fascinující věda, kterou není 

možné jasně definovat. Její hranice se neustále mění a její vymezení je často předmětem 

diskuze. Zde jsou uvedeny některé důležité definice. Ekonomie: 

• „Zkoumá chování finančních trhů, včetně úrokových měr a cen cenných papírů. 

• Zajišťuje důvody, proč jsou některé země bohatší než jiné, a navrhuje způsoby 

jak zlepšit situaci chudých lidí, aniž by se uškodilo celé ekonomice. 

• Zabývá se hospodářskými cykly – vzestupy a poklesy nezaměstnanosti a inflace 

– a možnostmi hospodářské politiky, jak tyto nerovnosti zmírnit. 

• Studuje mezinárodní obchod, mezinárodní finance a dopady globalizace na 

ekonomiku. 

• Zabývá se růstem rozvojových zemí a navrhuje způsoby, jak podpořit efektivní 

využití zdrojů. 

• Hledá způsoby, jakými může vládní politika prosazovat důležité cíle, jako je 

rychlý ekonomický růst, efektivní využití zdrojů, plná zaměstnanost, cenová 

stabilita a spravedlivé rozdělení příjmů.“2 

Tyto definice jsou jistě adekvátní, ale pro účely této práce můžeme ekonomii také 

definovat jako společenskou vědu, která se vztahuje na činnosti jedinců či skupin 

jedinců v procesu výroby a směny spotřebních statků a služeb. Jedná se také tedy o 

nakupování, prodávání, přesvědčování, vyjednávání či investování. Ekonomové sledují 

ekonomické jevy a sestavují různorodé statistiky a využívají vědeckého přístupu, aby 

porozuměli ekonomickému životu.  

                                                 
1 SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 2007. s. 3. 
2 tamtéž, s. 4. 



13 
 

1.2 MATEMATIKA 

 

Matematika je rigorózní a dobře definované studium struktur, konfigurací a 

vzájemných vztahů, které charakterizují svět, ve kterém žijeme. Charakteristickou 

vlastnosti matematiky je její důraz na absolutní přesnost metod a nezpochybnitelnost 

výsledků. Tyto vlastnosti dělají matematiku jedinečnou, neboť ji odlišují od všech 

ostatních vědních disciplín. Matematika funguje jako náročný jazyk, který formuje 

základní charakteristiky celé řady situací tak, že klíčové aspekty těchto situací mohou 

být nezaujatě zkoumány.  

Matematikou vytvořené abstraktní pojmy častokrát slouží k vysvětlení a jednoduššímu 

uchopení jiných pojmů, dále také mohou sloužit jako nástroj k popisu určitých jevů 

nebo mohou být použity k modelování reálných objektů či systémů. Jednotlivé 

zákonitosti, vznikající mezi těmito pojmy, je možné při vhodné aplikaci zpětně 

přeformulovat, a to jako pravidla a vlastnosti reálného světa nebo jako obecně platné 

teze. Toto se již odchyluje od úkolu matematiky a dostává se k jiným příslušným 

disciplínám.  

Moderní matematika je tzv. „ekonomická“. V tomto slova smyslu: 

• jasně uvádí základní fakta předpokladů, které jsou základem vztahů, 

• klade důraz na logické procesy, které charakterizují vztahy,  

• uvádí jakékoliv závěry, které vyplývají ze vztahů, jasným a stručným způsobem. 

[15]   

 

Matematika je schopna se vypořádat s širokou škálou vztahů, které čelí subjektům řízení 

nejen v obchodních a ekonomických oblastech. Univerzálnost matematiky je tedy 

zřejmá. Vzhledem k tomu, že matematika je specifický jazyk, může ukázat jednotlivé 

přístupy z nového pohledu.  
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V souvislosti s matematikou, je potřeba se zmínit o rovinné geometrii jako důležitém 

nástroji pro analýzu. Rovinná geometrie byla a je velmi užitečná, ale nesmí se 

opomenout, že má mnoho omezení. Jedním z nejzávažnějších je omezení teoretických 

argumentů na dvě, nanejvýš tři proměnné. Zvýšené užívání dalších matematických 

nástrojů odráží přesvědčení, že rovinná geometrie není v mnoha případech adekvátní 

pro rigorózní ekonomické úvahy. [3] 

 

1.3 MATEMATICKÁ EKONOMIE 

 

V posledních letech si lze všimnout rostoucího uplatnění matematických metod v téměř 

každém oboru, tedy i v ekonomii. Tradiční teorie byly formulovány v matematických 

termínech a ty pak klasické výsledky prokázaly anebo vyvrátily. Matematika není cílem 

sama o sobě, ale je spíše sadou nástrojů, které usnadňují odvození a vysvětlení 

ekonomických teorií a výsledků.  

V raných fázích vývoje byli ekonomové rozdělení do dvou skupin. První skupinu tvořili 

matematičtí ekonomové a druhou „literární“ neboli nematematičtí ekonomové. V dnešní 

době si již ekonomové uvědomují výhody využití matematiky, a proto je stále více 

ekonomů obeznámeno alespoň s elementární matematikou. Na druhou stranu je potřeba 

si uvědomit omezující prostředky matematiky. [3]  

Matematika je užitečná pro překlad slovních argumentů do stručné a logické podoby. 

Samozřejmě to není vše, co dělá. Matematika poskytuje ekonomovi sadu nástrojů, 

častěji silnějších než běžná řeč, a umožňuje operace, pro které neexistují slovní 

ekvivalenty. Použití matematiky rozšiřuje ekonomovy nástroje a rozšiřuje rozsah 

možných závěrů z počátečních předpokladů. 

Matematická ekonomie je tedy vědní disciplínou využívající aparátu ekonomické 

teorie a matematiky ke zkoumání ekonomických zákonitosti. Jedná-li se o tradiční 

široké pojetí, nezahrnují se do matematiky prostředky statistické analýzy. Tyto jsou 
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úzce spjaty, matematice velice blízkou vědní disciplínou, s ekonometrií, která kromě 

zmiňované statistické analýzy využívá aparáty ekonomické teorie a matematiky. Mezi 

oběmi vědními disciplínami lze nalézt široké „hraniční pásmo“, v němž se nacházejí 

další disciplíny snoubící ekonomii s matematikou, např. kvantitativní ekonomická 

analýza, lineární a dynamické programování či operační analýza. Díky nejnovějším 

trendům, které chápou vzájemné užitečné vztahy mezi matematikou a ekonomií, nabývá 

ekonomie charakteru matematické disciplíny. [13]   

Moderní oblasti podnikání a ekonomie jsou plné témat, která mohou být předmětem 

matematické analýzy. Vzniklé vztahy mohou být uvedeny například v souvislosti 

s výrobními náklady či mzdou na produktivitu pracovníka. Dále také ten, kdo 

rozhoduje, se zajímá o minimalizaci nákladů na dosažení určitého cíle nebo o 

maximalizaci výstupu konkrétního výrobního procesu. Dá se říci, že skoro veškeré 

koncepty, které řeší obchodní vedení, účetní, ekonomové či finanční experti, jsou citlivé 

na kvantifikaci. Výrobní náklady, mzdy, prodej a výstup mohou být zastoupeny 

kvantitativním způsobem. Nesmí se opomenout pojetí užitečnosti, které je často 

vykládáno jako takzvané „zadostiučinění“. Tento velice abstraktní pojem bývá 

přiřazován vlastnostem, které mohou být zastoupeny matematickou analýzou. [15] 

Ten kdo rozhoduje, může pomoci matematiky atakovat a řešit problémy, které do té 

doby byly pouze striktně verbální analýzou. Pravdou je, že jedinec může učinit některá 

rozhodnutí matematicky bez verbálního projevu, nebo pouze jako doplněk pro 

jednodušší interpretaci. Ovšem nesmí se zapomenout, že v některých případech jsou 

naopak vhodnější slovní analýzy, než ty matematické, neboť slouží k ujasnění mnoha 

detailů a navrhují nová témata pro rigorózní šetření. 

Význam matematické ekonomie potvrzuje rostoucí zavádění počítačů a potřeba řešit 

složitější ekonomické úlohy exaktními prostředky, což umožňuje lépe proniknout do 

příčinné podstaty ekonomických vztahů spolu s pozitivním dopadem na kvalitu 

manažerského rozhodování. V užším pojetí se jedná o vyjadřování ekonomických 

vztahů pomoci známých matematických prostředků a pomoci nich je řešit, v širším 

slova smyslu se jedná o prohlubování ekonomického vzdělání a sledování vědeckých 

pokroků v ekonomických disciplínách. [13] 
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1.4 MODELOVÁNÍ 

 

Analýza a prognóza jsou cíle ekonomie, stejně jako většiny jiných věd. Pro dosažení 

cílů jsou důležité jak teoretické analýzy, tak empirická šetření. Tyto dva přístupy se 

vzájemně doplňují, protože teorie poskytly návod pro empirické studie a empirické 

studie poskytují testy předpokladů a závěrů teorií. [3] 

V zásadě teorie obsahují: 

• Data, která hrají roli parametrů a jsou převzaty z mimo analytického rámce. 

• Proměnné, které jsou určeny v rámci teorie. 

• Chování, předpoklady nebo požadavky, které definují soubor operací, kterými 

jsou určeny hodnoty proměnných. [3] 

Závěry teoretických argumentů jsou vždycky charakteru „co by se stalo kdyby…“. 

Uvádějí, jaké by byly výsledky ekonomických procesů, kdyby původní předpoklady 

byly splněny, tj. v případě, že by data ve skutečnosti existovala a chování předpokladů 

bylo oprávněné.  

Ekonomická teorie se zaměřuje na konstrukci modelů, které popisují ekonomické 

chování jednotlivých jednotek (spotřebitelé, podniky, vládní agentury) a jejich interakcí. 

Schopnost vyjadřovat vztahy mezi jednotlivými jednotkami a jevy a vytvářet jejich 

modely je podstatou ekonomie. Obecně můžeme zjednodušené vyjádření skutečnosti, 

neboli reálné situace, nazvat modelem. V tomto případě se bude jednat o ekonomické 

modely znázorňující vztahy mezi vybranými proměnnými, které mohou být 

formulovány verbálně, graficky nebo algebraicky. Toto zjednodušení nám umožňuje 

porozumět základním ekonomickým jevům a vztahům mezi nimi. [8] 

Model zahrnuje hlavní rysy reálné situace, která jej reprezentuje a předpokládá oddělení 

od reality souborem smysluplných a konzistentních předpokladů. To vede 

ke zjednodušení jevu tak, aby byl studovatelný. Odtržení od reality závisí na účelu, pro 

který byl model konstruován. Pro pochopení složitosti skutečného světa si je třeba 
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ujasnit vztah mezi abstrakcí a realitou. Abstrakce je nezbytná, neboť skutečný svět je 

velmi složitý a jakýkoliv pokus o studium ve své skutečné podobě by vedl k analýze 

nezvládnutelných rozměrů. Nicméně, abstrakce ještě neznamená, že by se nejednalo o 

realismus, ale jde opravdu pouze o zjednodušení reality.  

Zjednodušení předpokladů nám umožní soustředit pozornost na klíčová hlediska, 

kterými může například být nákup dvou statků, na které spotřebitel vynakládá veškerý 

svůj důchod bez toho, aby spořil, nebo maximalizace zisku firmy jako jediného cíle. 

Kritický názor na tuto problematiku tvrdí, že zkoumané předpoklady jsou natolik 

vzdálené realitě, že modely a tím pádem ani z nich vyvozené závěry nemají žádný 

smysl. Podstatou však není, aby zjednodušující předpoklady byly věrnou kopii 

ekonomické reality, ale bude stačit, aby vyjádřily její podstatné rysy. [18] 

„V ětšina ekonomických modelů je charakteristická třemi společnými rysy: 

1) Předpokladem ceteris paribus, tj. “za stejných podmínek” 

2) Předpokladem optimalizace, jenž vychází z představy, že se všichni ekonomičtí 

aktéři chovají racionálně. 

3) Tím, zda vyjadřují pozitivní nebo normativní přístup. Zjednodušeně řečeno, 

pozitivní ekonomie zkoumá, jak jsou zdroje v ekonomice skutečně rozmístěny, 

zatímco normativní ekonomie se zabývá tím, jak by rozmístěny být měly.“ [18] 

ad 1) 

Použití ceteris paribus představuje určité problémy pro empirické ověřování 

ekonomických modelů ze skutečných dat. V jiných vědách tyto problémy nejsou tak 

neřešitelné, neboť lze provádět různé řízené experimenty. Ekonomové ve většině 

případů nejsou schopni pomocí řízených experimentů testovat své modely a jsou nuceni 

se spolehnout na různé statistické metody kontroly při testování jejich teorií, čímž se 

zvyšuje počet sporných otázek. [14] 
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ad 2) 

Jedná se o hledání takových hodnot endogenních proměnných, pro které nabývají jisté 

vybrané proměnné minimálních, resp. maximálních hodnot. Může se jednat o 

maximalizaci zisku, maximalizaci užitečnosti (spotřebitel se snaží o maximalizaci svého 

vlastního prospěchu), minimalizaci nákladů nebo o maximalizaci veřejného blaha 

vládními a regulačními orgány. Dá se říci, že uvedené příklady jsou poněkud 

kontroverzní, přesto jsou považovány za dobrá výchozí místa pro rozvoj ekonomických 

modelů. [14] 

ad 3) 

Vědecká teorie považuje reálný svět za zkoumaný objekt a snaží se vysvětlit ty 

ekonomické jevy, které jsou pozorovány. Pozitivní ekonomie přijímá realitu takovou 

jaká je a jejím cílem je realitu popisovat a hledat v ní zákonitosti fungování. Na rozdíl 

od normativního přístupu, jenž zkoumání reality považuje jen za východisko k závěrům, 

co by se mělo dělat. Ekonomiku nejen zkoumá, ale i hodnotí a dává doporučení, jak 

řešit konkrétní problémy. [14] 

 

1.4.1 OVĚŘOVÁNÍ EKONOMICKÝCH MODEL Ů 

Nedá se předpokládat, že by všechny modely ukazovaly jen to dobré, proto je úkolem 

vědeckého výzkumu vyřadit špatné modely. Existují dva obecné modely používané pro 

ekonomické modely: 

• Přímý přístup – usiluje o zavedení základních předpokladů, na nichž je model 

založen. 

• Nepřímý přístup – se snaží o potvrzení platnosti tím, že ukazuje, jak 

zjednodušený model správně předpovídá skutečné události. [14] 
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Správnost modelů může být hodnocena na základě několika kritérií. Jeho predikční síle, 

soudružnosti a realismu jeho předpokladů, rozsahu informací, které poskytuje, jeho 

obecnosti (to znamená, řada případů, na které se vztahuje) a jeho jednoduchosti. 

Nakonec je důležité si uvědomit, že model by měl být konstruován takovým způsobem, 

aby byl testovatelný, to je, aby bylo možné ověřit anebo vyvrátit, kdyby byl 

konfrontován se skutečnými fakty. [8] 

Proces vytváření modelů, při kterém se používá mnoho různých prostředků, se nazývá 

modelování, jinými slovy také simulace. Modelování bývá často pojímáno jako 

transdisciplinární činnost, neboť je hojně využíváno v mnoha oborech. Základní 

metodou vytváření modelů ekonomických jevů je tzv. matematické modelování, jedná 

se tedy o využití matematických prostředků v ekonomické teorii. [13] 

Při modelování vystupují faktory, jež se nazývají proměnné a jsou dvojího typu. Ty, 

které jsou do modelu zahrnuty a mohou se měnit, se nazývají endogenní (endogenous) 

a říká se též, že jsou určeny v rámci modelu. Ty, které do modelu zahrnuty nejsou, ale 

potenciálně se s nimi počítá (neboť mohou být zahrnuty do modelu) a považují se za 

neměnné, se nazývají se exogenní (exogenous) a říká se, že jsou určeny mimo model. 

V této souvislosti připomeňme termín ceteris paribus, což znamená za stejných 

podmínek. Vyjadřuje podmínku, že exogenní proměnné zůstávají neměnné. 

Komparativní statistika  zkoumá „odezvu“ endogenních proměnných na změnu 

některé z exogenních proměnných. [13] 

 

Příklad 1 

Zkoumejme poptávku po osobních automobilech. Poptávané množství � závisí na řadě 

faktorů – jeho ceně �, průměrném důchodu domácností �, typu osobního automobilu �, 

spotřebě paliva �, atd. Předpokládejme, že závislost poptávaného množství na ostatních 

faktorech je funkční, pak lze tento vztah vyjádřit ve tvaru 

� � ���, �, �, �, … �,                                                       �1� 
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který lze nazvat funkce poptávky. Formálně se jedná o funkce více proměnných. 

Nalezení takové funkce pro konkrétní situaci bude velmi obtížné, ne-li přímo nemožné. 

Jak bylo řečeno výše, tak pro tvorbu modelu se reálná situace zjednodušuje tím 

způsobem, že se některé faktory neberou v úvahu, považují se tedy za konstantní. 

Například uvažujme, že poptávané množství � závisí pouze na ceně � a ostatní faktory �, �, �,… se neberou v úvahu. Toto velmi zjednodušilo vztah poptávky pouze na � � ����. Na základě statistického šetření a následného vyhodnocení lze dojít 

například k matematickému vztahu 

� � � 120 000 � � 50, 
ze kterého plyne, že při ceně 20 000 je poptáváno 49 osobních automobilů a při ceně 

500 000 je poptáváno 25 osobních automobilů apod. Grafem této funkce je křivka 

poptávky znázorněná na obrázku 1a. Je nutné podotknout, že v ekonomické literatuře se 

s takovým obrázkem nesetkáme, neboť je přijata úmluva, že při grafické interpretaci se 

faktory cenové povahy nanášejí zásadně na svislou osu. Což ale není žádný problém, 

neboť transformací na inverzní funkci dostaneme potřebnou interpretaci, která je 

znázorněna na obrázku 1b. V tomto případě vyjádříme � jako funkci � následovně: 

� � �20 000� � 10�.  [13� 

 

Obrázek 1: Inverzní funkce poptávky 
Zdroj [13] 

� 

� � 

� 

50 

10� 
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� � � 120 000 � � 50 � � �20 000� � 10� 
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1.4.2 HISTORIE 

Zřejmě první zmínka o použití matematiky a jejich prostředků v ekonomických 

zákonitostech je obsažena v jednom z nejstarších matematických textů známém jako 

Rhindův (Ahmesův) papyrus z konce 17. století před n. l., přesněji z doby kolem roku 

1650 před n. l. Tento text obsahuje matematické úlohy, u kterých již je pojednáváno o 

ekonomické interpretaci. [9] 

Použití matematiky v ekonomické analýze se datuje do 17. století a to již v prvotních 

fázích klasické politické ekonomie. Sir William Petty, anglický ekonom, statistik a lékař 

napsal studii Political Arithmetic, v níž lze objevit myšlenky ekonometrie jako 

samostatné vědní disciplíny a odmítnutí abstraktní matematické metodologie. [9] 

V 18. století vytvořil francouzský ekonom Francios Quesnay první model 

ekonomického koloběhu, tzv. Ekonomickou tabulku, kterou lze považovat za první 

makroekonomický model. [9] 

Významný rozvoj matematiky byl zaznamenán v 19. století díky knize Recherches sur 

les principes mathematiques de la theorie des richesses (Výzkumy matematických 

principů teorie bohatství). Kniha vydaná v roce 1838 francouzským matematikem, který 

se zabýval ekonomií, Antoinem Augustinem Cournotem. Přestože se jednalo o 

vzdělaného člověka, Cournot neuměl své myšlenky vyložit. Po 25 letech knihu přepsal 

do podoby, v níž v podstatě nepoužil matematiku a pojmenoval ji Principles de la 

theorie des richesses (Základy teorie bohatství). V této přepracované verzi zavedl pojem 

funkce poptávky jako klesající funkci ceny, předvídal teorii elasticity a dotýkal se i 

teorie oligopolu. [9] 

První využití matematického aparátu, jako podstatné součásti ekonomických úvah o 

marginálním užitku, lze spatřit u francouzsko-švýcarského ekonoma Leóna Walrase. 

Jeho základního modelu ekonomické rovnováhy je dosahováno pomoci cenového 

systému, kdy dával do souvislosti objem nabídky a poptávky. Walras se snažil najít 

matematický aparát, pomoci něhož by dodatečně své myšlenky vyjádřil. Élements 

déconomie politique pure (Základy čisté politické ekonomie), Theorie mathématique du 
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bimétallisme (Matematická teorie bimetalismu) a Theorie mathématique de la richesse 

sociale (Matematická teorie společenského bohatství) patří mezi jeho nejvýznamnější 

práce. Walrasův žák Vilfredo Pareto se stal na přelomu 19. a 20. století jeho nástupcem. 

Pareto používal matematiku jako samozřejmost pro vyjadřování ekonomických 

závislostí. [9] 

Rus Jevgenij Sluckij se v období po první světové válce věnoval teorii poptávkových 

funkcí, v níž značně využíval matematiky. Zakladatelem ekonometrické společnosti se 

stal v roce 1930 Nor Ragnar Frisch a o tři roky později začíná vycházet časopis 

Econometrica, jenž se snaží o zavedení matematických metod do ekonomie. Kniha       

J. von Neumanna a O. Morgensterna Theory of games and economic behavior (Teorie 

her a ekonomické chování), vydaná v roce 1944, je považována za základní dílo teorie 

her. [9] 

Výzkumná činnost v ekonomii se rychle rozšířila v období po 2. světové válce. 

Ekonomové se pokoušeli vytvářet modely a vysvětlovat, čím dál složitější aspekty 

ekonomického chování. V tomto období došlo k rozvoji lineárního programování a to 

díky G. B. Dantzigovi. Nelineární programování na sebe také nedalo dlouho čekat a 

roku 1957 vychází kniha Dynamic programming, vydaná R. Bellmanem, upozorňující 

na další metody použitelné v ekonomickém modelování. Přestože bylo navrženo mnoho 

nástrojů, zůstalo mnoho nezodpovězených otázek.  Následující tři specifické teorie 

rozvoje poskytují základ pro mnoho knih: 

1. Objasnění základních předpokladů o chování jednotlivce a chování firmy. 

2. Navržení nových nástrojů ke studiu trhu. 

3. Zahrnutí nejistých a nedokonalých informací do ekonomiky. [14] 

 

1. Základy ekonomických modelů 

Hlavní poválečný vývoj v mikroekonomické teorii vedl k vyjasnění a vytváření 

základních předpokladů, které se týkají jednotlivců a firem. Hlavní mezník v tomto 

vývoji byl v roce 1947 publikován Paulem Samuelsonem v Foundations of Economic 

Analysis, v níž autor stanovil řadu modelů optimalizace chování. Samuelson 
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demonstroval důležité základní modely chování na matematických předpokladech tak, 

že používal různé optimalizační techniky. Díky jeho přístupu se matematika stala 

nedílnou součástí moderní ekonomie. [14]  

2. Nové nástroje pro studium trhů 

Prezentace několika nových nástrojů pro vysvětlení tržní rovnováhy zahrnuje techniky 

pro popis cen na jednoduchých trzích, jako jsou stále složitější modely monopolních cen 

nebo modely strategických vztahů mezi firmami, používající teorii her. Patří sem také 

všeobecné nástroje rovnováhy pro zkoumání vztahů mezi mnoha trhy současně. 

Všechny tyto nové techniky umožňují poskytnout úplnější a realističtější obraz o tom, 

jak fungují trhy. [14] 

3. Ekonomie nejistoty a informací 

Důležitým teoretickým postupem v poválečném období bylo začlenění nejistoty a 

nedokonalé informace do ekonomických modelů. Některé ze základních předpokladů ke 

studiu chování v období nejistoty byly původně vyvinuty v roce 1940 v souvislosti 

s teorií her. Pozdější vývoj ukázal, jak by bylo vhodné tyto myšlenky využít 

k vysvětlení, proč mají jedinci sklon obávat se rizika a jak by mohly být získávány 

informace za účelem snížení nejistot, kterým čelí. [14] 

Jedním z posledních aspektů poválečného vývoje mikroekonomie, kterou je třeba 

zmínit, je rostoucí používání počítačů k analýze ekonomických údajů. Jak počítače byly 

schopny zvládat čím dál větší množství informací a provádět složité matematické 

manipulace, schopnost ekonomů testovat jejich teorie se dramaticky zlepšila. Vzhledem 

k tomu, že předchozí generace se musely spokojit s elementárními tabulkovými a 

grafickými analýzami reálných dat, dnešní ekonomové mají k dispozici celou řadu 

sofistikovaných metod a strojově čitelných údajů, díky nimž vytváří vhodné testování 

svých modelů. [14] 

Dá se říci, že sblížení těchto dvou oboru – matematiky a ekonomie, je pro oba 

prospěšné. Exaktní formulace nejsou jen záležitosti matematiky, ale nyní již i 
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ekonomie, která se snaží o kvantitativní vyjádření ekonomických závislosti. A naopak, 

matematika se stává srozumitelnější a to díky novým oblastem zkoumání, které již 

nejsou pouhým zobecněním matematických úloh.  

 

1.5 SOUHRN MATEMATICKÝCH PROST ŘEDKŮ 

 

V této kapitole budou definovány pojmy a základní poznatky z kalkulu funkcí jedné a 

více proměnných, které jsou nezbytné pro další teorii. Vedle zvládnutí technické stránky 

výpočtu matematických veličin a potřebných výpočetních algoritmů, je nezbytná 

znalost interpretace a aplikace výsledných veličin. 

 

1.5.1  KALKUL FUNKCÍ JEDNÉ PROM ĚNNÉ 

Funkce jedné proměnné 

Vztah funkční závislosti mezi proměnnou (nezávislá proměnná) �, označovanou jako 

argument funkce a proměnnou � (závislá proměnná) popisuje předpis funkce           � �  ���� jedné proměnné (také funkce ���� nebo jen �). Tento předpis představuje 

výraz, ve kterém se objevují elementární funkce. Například � � �� � 3� � 2, � � 3� �1 atd. Je-li � pevně zadáno, např. � � �, pak hodnotou funkce � v bodě � se nazve 

číslo ����. Pokud je z kontextu zřejmé, zda jde o proměnnou nebo funkci, lze podle 

potřeby alternativně použít místo � � ���� také � � ����. [12] 

Ekonomickou funkcí lze nazvat funkci popisující závislost mezi dvěmi ekonomickými 

veličinami. Definičním oborem této funkce bývají obvykle množiny obsahující čísla, 

která po dosazení do příslušného výrazu zachovávají ekonomický smysl. Tato čísla 

budou vesměs nezáporná, tedy až na výjimky.  
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Následující příklad je ukázkou označování ekonomických funkcí, které jsou specifické a 

využívají anglické transkripce. 

Příklad 2 

Funkce � � ���� �  �0,2� � 50 je funkce poptávky, kde � je cena (Price), � je 

poptávané množství (Quantity) a � je poptávka (Demand). 

Funkce �� � ����� � �2�� � 30� je funkce celkového příjmu, kde � je množství a �� celkový příjem (Total Revenue). 

 

Nejčastěji používanými ekonomickými funkcemi jsou polynomy do 2. stupně, mající 

tyto základní vlastnosti: 

• Polynom tvaru � � ���� � �� � � se nazývá polynom 1. stupně, nebo také 

lineární funkce, např. � � 2� � 1. Obrázek 2 ukazuje, že grafem funkce je 

přímka, přičemž � je její sklon nebo také směrnice. Je-li � � 0, má přímka 

kladný sklon (přímka je pak rostoucí funkcí), je-li �  0 má záporný sklon 

(přímka je pak klesající funkcí), pro � � 0 je sklon nulový (přímka je pak 

rovnoběžná s osou �). [12] 

 

 
Obrázek 2: Graf lineární funkce 
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• Polynom tvaru � � ���� � ��� � �� � # (� $ 0) se nazývá polynom              

2. stupně, nebo také kvadratická funkce, např. � � 2�� � 4� � 3. Obrázek 3 

ukazuje, že grafem funkce je parabola mající osu rovnoběžnou s osou �. Pro 

koeficient � � 0 je graf kvadratické funkce „otevřen“ nahoru (tvar - &), pro �  0 je graf „otevřen“ dolů (tvar - '). Nechť tedy graf funkce                       � � 2�� � 4� � 3 bude tvaru & a graf funkce � � �2�� � 8� � 5 bude tvaru '. [12] 

 

 
Obrázek 3: Graf kvadratické funkce 

 

Derivace a diferenciál 

Derivace je základním pojmem diferenciálního počtu. Derivace funkce je nová funkce, 

kterou lze vypočítat užitím vzorců, popřípadě dalších vztahů. Derivace funkce         � � ���� se značí �)��� nebo také 
*+*,. Pro funkce typu polynomu půjde hlavně o 

aplikaci těchto vzorců: -) � 0,                                                                         �2� 
�- · �����) � - · �)���,                                                         �3� ��/�) � 0 · �/12,                                                               �4� 
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kde - je konstanta a také o pravidlo, že derivace součtu se rovná součtu derivací:  

3���� 4 5���6) � �)��� 4 5)���                                                 �5� 

Je-li � pevně dáno, � � �, pak hodnotou derivace funkce ���� v bodě � se rozumí 

číslo �)���. K derivacím vyššího řádu dospějeme opakováním derivací. [12]  

Derivace ekonomických funkcí se mohou nazývat přívlastkem mezní, někdy také tok či 

intenzita a vychází z ekonomických veličin mající přívlastek „celkový“. Například 

derivace celkových nákladů �7 � �7���, kde � je produkce, se označuje mezní 

náklady 87, tedy 87 � 87��� � �7)��� � *9:*;  a říká se, že mezní náklady jsou 

derivací celkových nákladů podle produkce. Podobně derivace celkového příjmu �� � �����, kde � je poptávané množství, označuje mezní příjem 8�, tedy        8� � 8���� � ��)��� � *9<*;  a říká se, že mezní příjem je derivací celkového příjmu 

podle množství. A dále nechť je popisována závislost kapitálu = na čase > funkcí = � =�>�, pak =)�>� � *?*@  a nazývá se tok kapitálu a říká se, že tok kapitálu je derivací 

kapitálu podle času. [12] 

 

Příklad 3 

Nechť funkce celkových nákladů �7 � �7��� � 15 � 3� � 2��, pak mezní náklady 

jsou �7)��� � 3 � 4� � 87���. 

Derivace nestačí jen vypočítat, je třeba je umět i správně interpretovat. Existují tedy dvě 

hlavní interpretace: 

• geometrická, 

• inženýrská, 

z nichž bude dále využíváno převážně inženýrské interpretace. 
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Geometrická interpretace derivace 

Nechť funkce � � ���� a dané � � �, pak číslo �)��� udává sklon tečny k jejímu grafu 

v bodě A�, �����. Geometricky lze tedy �)��� interpretovat jako funkci sklonů tečen ke 

grafu ����. Je-li to vyžadováno, rovnice tečny má pak tvar  

� � ���� � �)����� � ��      (6) 

a jde tedy o přímku určenou bodem A�, ����� a sklonem �)���. [12] 

 

Inženýrská interpretace derivace 

V inženýrské interpretaci se užívá ve více alternativních formulacích a hraje klíčovou 

roli při popisu dynamiky jevů.  

Nechť je daná funkce � � ���� a zadané � � � udává �)���: 

• rychlost změny � vzhledem k �, při dané hodnotě � � �, respektive jak rychle 

se mění � vzhledem k � v bodě �, 

• přibližnou změnu � odpovídající změně � o jednotku, změní-li se � z � na  � � 1, změní se � z ���� na přibližně ���� � �)��� (pro porovnání se „přesná“ 

změna � značí ∆� a je rovná ∆� � ��� � 1� � ���� C �)����. [12] 

V prvním případě se pak hovoří o �)��� jako o funkci rychlostí změn � vzhledem k �, a 

v druhém případě jako o funkci přibližných změn � odpovídajících jednotkové změně �. 
Růst funkce ���� je interpretován tehdy, je-li znaménko �)��� kladné, je-li znaménko 

záporné, je interpretován pokles funkce ����.  
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Příklad 4 

Nechť jsou dány celkové náklady �7 � �7��� � 15 � 3� � 2��, kde � je produkce. 

Pak například rychlost změny celkových nákladů při produkci � � 5 udává           87 � �7)�5�. Platí 87 � �7)��� � 3 � 4�, tj. 87�5� � 3 � 4 · 5 � 23 a tedy při 

produkci 5 se mění celkové náklady 23-krát rychleji než produkce. Jinými slovy, 

vzroste-li produkce z 5 na 6, změní se celkové náklady přibližně o 23, tedy z hodnoty �7�5� � 15 � 3 · 5 � 2 · 5� � 80 na hodnotu přibližně 80 � 23 � 103. Přesná 

hodnota změny celkových nákladů se pak rovná �7�6� � �7�5� � �15 � 3 · 6 � 2 ·6�� � �15 � 3 · 5 � 2 · 5�� � 105 � 80 � 25. 

 

Diferenciál funkce � � ���� se značí E� jedná se o výraz tvaru 

E� � �)��� · E�,      (7) 

kde E� je změna �. Slovně lze diferenciál vyjádřit jako součin derivace zadané funkce a 

změny �. Diferenciál je funkcí dvou proměnných, a to � a E�, formálně tedy           E� � E���, E��. Pro pevně zadané � � �, E� � F je výsledkem číslo E���, F�. Pro 

diferenciál platí, že pro dosti malá E� se změna funkce přibližně rovná diferenciálu, 

∆� C E� � ��� � E�� � ����.     (8) 

Obvykle se pak místo „C“ píše „�“. Z toho plyne, že diferenciál udává přibližnou 

změnu funkce ����, tj. ∆��� ∆��, odpovídající změně � o E�. Diferenciálu se tedy 

využívá v aplikacích ke stanovení přibližné změny funkce jako odezvy na změnu � o E�. Ve speciálním případě, kdy E� � 1, plní roli diferenciálu derivace, což plyne 

z rovnosti E� � �)��� · E� � �) · 1 � �)���. [12] 
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Příklad 5 

Nechť jsou dány celkové náklady �7 � �7��� � 10 � 0,2��, kde � je produkce. 

Odpověď na odhad změny celkových nákladů při změně produkce z 5 na 8 poskytuje 

diferenciál celkových nákladů pro produkci � � 5 a změnu produkce E� � 3, tj. E�7�5,3�. Využitím rovnice (7) dostáváme E�7 � �7)��� · E� � 0,4� · E� a po 

dosazení E�7 � �5,3� � 0,4 · 5 · 3 � 6, tj. celkové náklady se zvýší asi o 6.   

 

Extrémy 

Funkce ���� má minimum , resp. maximum v bodě �, jestliže existuje takový otevřený 

interval G obsahující bod �, že pro všechny body intervalu G s výjimkou bodu � platí  

���� � ����, resp. ����  ����.     (9) 

Souhrnně se hovoří o extrémech. Předpoklad existence všech potřebných derivací je 

podmínkou nalezení extrémů. Funkce ���� může mít extrém pouze v bodech, které 

splňují nutnou podmínku: Má-li funkce ���� v bodě � extrém, pak platí 

�)��� � 0.       (10) 

Body splňující tuto podmínku se nazývají body podezřelé z extrému (nebo také 

stacionární nebo kritické body ). Extrém se potvrzuje postačující podmínkou: Je-li � 

bod podezřelý z extrému a platí-li 

�))��� $ 0,       (11) 

pak funkce ���� má v bodě � extrém, pro �))��� � 0 minimum a pro �))���  0 

maximum. V případě, že �))��� � 0, pak postačující podmínka nedává rozhodnutí. [12]  
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Příklad 6 

Nechť je dána funkce zisku �� � �5�� � 19� � 15. Extrém této funkce dle �10� je 

dán ��) � �10� � 19, tedy �10� � 19 � 0, z čehož plyne, že � � 1,9, což je bod 

podezřelý z extrému. Dle postačující podmínky �11� má být ��)) $ 0, tedy         ��)) � �10  0 a tedy funkce zisku dosahuje svého maxima v �IJ, � 1,9 a jeho 

hodnota je ���1,9� � 3,05. 

 

Elasticita 

Elasticita hraje klíčovou roli v ekonomické teorii. Je založena na pojmu elasticita 

funkce. Pro funkci � � ���� je definována poměrná (také proporcionální) změna � 

výrazem  

∆��                                                                         �12� 

 a poměrná změna � (respektive ����) výrazem  

∆�� � ��� � ∆�� � �������� .                                                 �13� 

Proporcionální změna je tedy podíl změny k výchozí hodnotě. Jedná se tedy o funkci 

dvou proměnných a to � a její změny ∆�. [1 ] 

 

Příklad 7 

Nechť je dána funkce ���� � 2�� a � � 3, ∆� � 2. Poměrná změna � se rovná 
∆,, � �K 

a poměrná změna � je rovná 
∆++ � L�,M∆,�1L�,�L�,� � L�KM��1L�K�L�K� � L�N�1L�K�L�K� � NO12P2P � 2�Q . 
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Průměrná poměrná změna � vzhledem k jednotkové poměrné změně � je definována 

jako podíl poměrných změn � a �, tj. 

∆��∆�� � ����� · ��� � ∆�� � ����∆� .                                         �14� 

Blíží-li se ∆� k nule, ∆� R 0, pak limitním přechodem dospějeme od průměrné 

k okamžité poměrné změně � vzhledem k jednotkové poměrné změně �,  

lim∆,RO ����� · ��� � ∆�� � �����∆ � ����� · �)��� � �� · E�E� ,                      �15� 

která se nazývá elasticita funkce ���� a značí se VL���, respektive jen V���, tj. 

VL��� � �� · E�E� ,   kde � � ����.                                            �16� 

Pro pevně zvolené � � �  se číslo VL��� nazývá elasticita funkce � v bodě �. [1] 

 

Interpretace 

Číslo VL��� udává rychlost poměrné změny � vzhledem k jednotkové poměrné změně � 

při hodnotě � � �, respektive přibližnou hodnotu poměrné změny � odpovídající 

jednotkové poměrné změně � při hodnotě � � �. S verbální interpretací elasticity 

užitím procentních změn se můžeme setkat v ekonomických aplikacích. Víme-li, že ∆�% � ∆,, · 100, pak pro průměrnou poměrnou změnu � dostáváme 

∆��∆�� � ∆�A%�∆�A%� .                                                            �17� 
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Z výše uvedeného lze odvodit souhrnnou interpretací, že VL��� udává rychlost 

procentní změny � vzhledem k procentní změně �, nebo praktičtěji se dá říci, že VL��� 

udává přibližnou procentní změnu � odpovídající jednotkové procentní změně �. Růst 

je interpretován jako kladná hodnota elasticity a pokles jako záporná. [1]  

 

Příklad 8 

Nechť je dána lineární funkce � � ���� � �� � � z rovnice (16) se dostává           V��� � ,J,M[ · � � J,J,M[. Pak například pro funkci tvaru � � �3� � 15 je            

V��� � 1K,1K,M2N. Dále V�0� � 0, V�1� � � 2\, V�4� � �4, V�10� � 2, atd. 

V interpretaci pak například V�4� � �4 znamená, že vzroste-li � o 1%, pak � poklesne 

asi o 4%, v případě V�10� � 2 znamená, že vzroste-li � o 1%, pak se � změní asi o 2%. 

 

Elasticitu lze vypočítat z odpovídajících derivací a to přeměnou derivačních pravidel do 

formy elasticity. V případě, že ] a ̂  jsou jednoznačné funkce �, pak platí 

V�_4`���� � ]V_��� 4 ^V`���] 4 ^ ,                                             �18� 

V�_`���� � V_��� � V`���,                                                  �19� 

Va_̀b��� � V_��� � V`���.                                                  �20� 

Je-li � funkci ], kde ] je funkce �, pak platí 

V+��� � V+�]� · V_���.                                                   �21� 

A dále elasticita konstanty � je nula a tedy 
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V�_MJ���� � ]] � � V_���                                                   �22� 

a  

V�_J���� � V�_����.                                                      �23� 

Tedy konstanta 
,+ zanikne v elasticitě. [1] 

 

1.5.2 KALKUL FUNKCÍ VÍCE PROM ĚNNÝCH 

Funkce více proměnných 

Funkce více proměnných je předpis popisující vztah funkční závislosti mezi více 

nezávislými proměnnými a jednou závislou proměnnou. Podobně jako u funkcí jedné 

proměnné se i pro funkci dvou nezávislých proměnných užívá označení c � ���, ��,  

pro funkci tří nezávislých proměnných  d � ���, �, c�, atd. Podobně jako u funkcí 

jedné proměnné se pro zjednodušení zápisu někdy označují závislé proměnné stejně 

jako funkce, tedy např. e � e��, �� nebo � � ��f, =�. [11] 

U ekonomických funkcí se proměnné označují podle významu, nejčastěji odvozením 

z anglických transkripcí, například funkce produkce je tvaru � � ��f, =�, kde � je 

produkce, f je práce a = je kapitál. Funkce více proměnných jsou základem modelování 

ekonomických dějů, neboť ty závisí na více proměnných a hovoří se pak o 

vícefaktorových modelech. [13] 
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Indiferenční křivky 

Pro geometrickou interpretaci funkcí dvou proměnných se kromě té klasické plochy 

v prostoru využívá indiferenčních křivek. Indiferenční křivky  funkce c � ���, �� mají 

rovnici  

���, �� � #,                                                           �24� 

kde # je kladná konstanta. Jedná se o křivky, na kterých nabývá daná funkce stejnou 

konstantní hodnotu #. [11] 

 

Příklad 9 

Nechť je dána funkce užitečnosti e � e��, �� � �gh · �ih. Její indiferenční křivky mají 

rovnici tvaru �gh · �ih � #, kde # � 0. Například pro # � 1 dostáváme �gh · �ih � 1. 

Chceme-li ukázat tvar této křivky, vyjádříme � jako funkci � a po úpravách dostáváme 

� � 2,g, podobně pro # � 2 dostáváme křivku o rovnici � � �h,g. Na obrázku 4 jsou 

uvedeny grafy daných křivek.  

 
Obrázek 4: Indiferenční křivky  
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Parciální derivace a diferenciál 

Parciální derivace funkce ���, �� podle proměnné �, respektive � je funkce, která je 

výsledkem derivace funkce ���, �� podle proměnné �, respektive �, jako funkce 

příslušné jedné proměnné, zatímco zbývající proměnná se při derivování chápe jako 

konstanta. Značí se několika způsoby, např. �,)��, ��, respektive  �+)��, �� nebo zkráceně �,), respektive �+). Lze se setkat i se zjednodušujícím zápisem, kdy se namísto �,), �+) 
značí také �2), respektive ��), kde číslice v indexu značí pořadí proměnné v zápisu 

funkce. V případě vyšších parciálních derivací se připisují čárky, případně číslice 

v závorce v exponentu a v indexu proměnné v pořadí, ve kterém se derivuje. Pro pevně 

zadaná �, �, např. � � �, � � � se číslo �,)��, ��, respektive �+)��, ��, nazývá hodnotou 

parciální derivace funkce ���, �� podle �, respektive � v bodě [�, �]. [11] 

Analogicky jako derivace funkce jedné proměnné jsou výsledkem parciálních derivací 

ekonomických funkcí funkce mezního typu. Například, nechť je dána funkce užitečnosti 

tvaru e��, ��, pak parciální derivace e,) , respektive e+)  nazývají mezní užitečnost �, 

respektive mezní užitečnost �. [11] 

 

Inženýrská interpretace parciální derivace 

Nechť je dána funkce ���, ��. Pevně dáno � � �, � � � udává �,)��, ��: 

• přibližnou rychlost změny funkce � vzhledem k � při daných hodnotách � � �, � � �, 

• přibližnou změnu funkce � odpovídající změně � z hodnoty � na hodnotu � � 1 

při pevně daném � � �, nebo také, změní-li se � z � na � � 1, změní se � 

přibližně o �,)��, ��, tedy z hodnoty ���, �� na přibližnou hodnotu ���, �� ��,)��, �� (pro porovnání je přesná „změna“ � značená ∆� a rovná ∆� ���� � 1, �� � ���, ��). 
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Interpretace pro �+)��, �� je analogická. Přitom kladné znaménko hodnoty parciální 

derivace se interpretuje jako růst, záporné jako pokles. [11] 

Souhrnně tedy, �,)��, ��, respektive �+)��, �� je funkce rychlosti změn funkce � 

vzhledem k � při pevném �, respektive vzhledem k � při pevném �. Nebo jinak, �,)��, ��, respektive �+)��, �� je funkcí přibližných změn funkce � odpovídající 

jednotkové změně � při pevném �, respektive odpovídající jednotkové změně � při 

pevném �. 
 

Příklad 10 

Nechť je dána funkce užitečnosti e � e��, �� � 10� � 4� � 5�� � 2�� � ��, kde � je 

počet hodin volného času a � důchod. Rychlost změny užitku vzhledem k počtu 

volných hodin pro � � 13 a � � 50, lze zjistit mezní užitečnosti e,) �13,50�. Platí tedy e,) � 10 � 5� � 4�, odtud e,) �13,50� � 10 � 5 · 50 � 4 · 13 C 208. Na hladině � � 13, � � 50 se užitečnost mění vzhledem k počtu volných hodin 208 krát rychleji. 

Jinak řečeno, změní-li se počet volných hodin z 13 na 14 při pevném důchodu 50, 

změní se užitečnost asi o 208, tj. z hodnoty e�13,50� � 10 · 13 � 4 · 50 � 5 · 13 ·50 � 2 · 13� � 50� C 5742 na hodnotu přibližně 5742 � 208 � 5950. Pro porovnání 

je přesná hodnota změny ∆e � e�� � 1, �� � e��, �� � e�14,50� � e�13,50� �5948 � 5742 � 206. 
 

Diferenciál funkce ���, �� se značí E���, �� nebo také zkráceně E� je výraz 

E� � �,)��, ��E� � �+)��, ��E�,                                         �25� 

kde E� je změna � a E� změna �. Pro pevně daná �, �, E�, E�, například � � �, � � �,E� � F a E� � - je výsledkem po jejich dosazení číslo E���, �, F, -�, které se nazývá 

diferenciál funkce � v bodě A�, �� pro změny E� � F, E� � -. Diferenciál je 
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nejčastěji aplikován, když se pro malé změny E�, E� diferenciál funkce přibližně rovná 

její změně, tj. 

∆� � ��� � E�, � � E�� � ���, �� C �,)E� � �+)E�.                    �26� 

Místo symbolu „C“ se běžně píše „�“. Diferenciál se užívá pro přibližné stanovení 

změny funkce. Pro funkce více než dvou proměnných se diferenciál definuje 

analogicky, například diferenciál funkce ���, �, c� tří proměnných je dán 

E� � �,)E� � �+)E� � �j)Ec.  [11�                                            �27� 

 

Příklad 11 

Viz předchozí příklad, nechť je dána funkce užitečnosti e � e��, �� � 10� � 4� �5�� � 2�� � ��. Vzroste-li počet volných hodin o 7 a důchod se změní na 45 

vzhledem k hladině � � 13, � � 50, diferenciál funkce užitečnosti e pro � � 13, � � 50, E� � 7 a E- � �5 se rovná Ee � e,) E� � e+) E� � �10 � 5� � 4�� · E� ��4 � 5� � 2�� · E�. Po dosazení daných hodnot dostáváme Ee � 208 · 7 � 169 ·��5� C 611. Užitečnost se tedy zvýší přibližně o 611.  

 

Implicitní funkce a jejich derivace 

Řada ekonomických závislosti bývá zadávána rovnici  k��, �� � 0. Za jistých 

podmínek existuje funkce � � ����, která po dosazení dané rovnici vyhovuje, tj. platí k3�, ����6 � 0. Nejjednodušší bude případ, kdy lze z této rovnice jednoznačně vyjádřit � jako funkci �, tj. � � ����, případně � jako funkci �. Zadaná rovnice k��, �� � 0 

funkce se pak nazývá implicitní . [14] 
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Derivace implicitní funkce je důležitou aplikací parciálních derivací. V mnoha 

případech je užitečnější výpočet derivace přímo z implicitní funkce, aniž by bylo nutné 

řešení pro jednu z proměnných. Pro její derivaci platí vzorec 

�) � E�E� � � k,)k+) ,                                                         �28� 

kde lze dosadit � � ����. Derivace může být nalezena jako negativní poměr parciální 

derivace implicitní funkce, když k+) $ 0. [14] 

 

Příklad 12 

Nechť je dána rovnice k��, �� � �� � 2�� � 3 � 0, pak pro derivaci funkce � � ���� 

dané rovnice platí �) � � lmnlon � � �,\+ � � ,�+. 

 

Vždy nemusí být možné řešit implicitní funkce ve tvaru p��, �� � 0 pro jedinečné 

explicitní funkce tvaru � � ����. Existují podmínky, za kterých může být daná 

implicitní funkce řešena výslovně jednou proměnnou jako funkcí dalších proměnných a 

různých parametrů. Tyto podmínky zahrnují požadavky na jednotlivé parciální derivace 

funkce, které jsou dostatečnou zárukou existence jedinečného vztahu mezi závislými a 

nezávislými proměnnými. V mnoha ekonomických aplikacích jsou tyto podmínky 

přesně ty potřebné k zajištění druhých derivací pro zjištění maxima nebo minima. [14]  
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Extrémy 

Funkce ���, �� má v bodě qA�, �� minimum,  respektive maximum, jestliže existuje 

takový otevřený kruh = obsahující bod q, že pro všechny body kruhu = s výjimkou 

bodu q platí 

���, �� � ���, ��, respektive ���, ��  ���, ��.                      (29)  

Souhrnně se tedy hovoří o extrémech. Podmínkou nalezení extrémů je předpoklad, že 

existují všechny potřebné spojité parciální derivace. Funkce ���, �� pak může mít 

extrém pouze v bodech, které splňují nutnou podmínku:  

Má-li funkce ���, �� v bodě  qA�, �� extrém a existují-li �,)��, �� a �+)��, ��, pak �, � 

jsou řešením soustavy  

�,)��, �� � 0                                                            �30� �+)��, �� � 0. 
Body, které jsou řešením soustavy �30� se nazývají body podezřelé z extrému, nebo 

také stacionární nebo kritické body . Pro potvrzení, respektive vyloučení extrému, platí 

postačující podmínka: 

 Položme 

���, �� � �,,)) · �++)) � ��,+)) ��.                                          (31) 

Je-li [�, �] podezřelý bod a platí-li: 

• ���, �� � 0, pak ���, �� má v bodě [�, �] extrém, a to minimum pro  �,,)) ��, �� � 0 a maximum pro �,,)) ��, ��  0; 

• ���, ��  0, pak ���, �� nemá v bodě A�, �� extrém; 

• ���, �� � 0, pak podmínka nedává rozhodnutí. [11] 
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Příklad 13 

Nechť má firma zisk daný funkcí ����, �� � �10 � 6� � 0,2�� � 9� � 0,3��, kde �, � jsou množství produkovaných výrobků. Stanovení takového množství výrobků, 

které maximalizuje zisk a stanovení příslušné hodnoty maxima zisku, vyžaduje nalezení 

extrému funkce ��. Řešením soustavy �30� ve tvaru ����,) � 6 � 0,4� � 0,   ����+) � 9 � 0,6� � 0 se dostane � � 15 a � � 15, tedy bod A15,15� je stacionární 

bod. Dle �31� pak ���, �� � ��0,4� · ��0,6� � 0,24 � 0, tedy �� má v bodě A15,15� 
extrém, a to maximum, neboť ����,,)) � �0,4  0, přičemž hodnota maxima je rovná ���15,15� � 102,5. 

 

Vázané extrémy 

V praxi se lze setkat s úlohami na nalezení extrému v bodech, které ještě navíc splňují 

další podmínku a jsou tzv. omezeny různými ekonomickými úvahami. Například, při 

výběru položky, kterou chce jedinec konzumovat, si není schopen vybrat libovolné 

požadované množství. Místo toho jsou jeho volby omezeny kupní sílou, kterou má 

k dispozici, tedy rozpočtovým omezením. Takové omezení může snížit maximální 

hodnotu funkce, kterou se snaží maximalizovat. Protože není možné si vybrat mezi 

všemi �, nemusí být � tak velké, jak může být. Omezení, by se dalo říci, je nezávazné, 

kdyby se dalo získat stejné úrovně � jak s, tak bez uloženého omezení. [14] 

Jedná se tedy o nalezení extrémů funkce ���, ��, které splňují podmínku 5��, �� � 0. 

Mluví se pak o extrémech ���, �� vázaných podmínkou 5��, �� � 0, neboli               

o vázaných extrémech. V jednodušších případech lze převést úlohu na hledání extrému 

funkce jedné proměnné a to právě tehdy, když z podmínky 5��, �� � 0 lze vyjádřit 

jednoznačně � jako funkci �, nebo naopak � jako funkci �. Obecně pak lze postupovat 

Lagrangeovou metodou, která spočívá ve vytvoření Lagrangeovy funkce  

f��, �, r� � ���, �� � r · 5��, ��,                                         �32� 
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kde r označuje „novou“ proměnnou, tzv. Langrangeův multiplikátor . Jsou-li nalezeny 

extrémy funkce f��, �, r�, pak jsou také extrémy funkce ���, �� splňující podmínku 5��, �� � 0. Toto tvrzení platí, ale pro větší přesvědčivost si je třeba uvědomit, že ve �32� se hledají takové hodnoty �, �, které vyhovují podmínce 5��, �� � 0. Avšak 

v těchto hodnotách platí, že f��, �, r� � ���, ��, což znamená, že v těchto hodnotách se 

obě funkce shodují. Má-li pak f pro jisté hodnoty extrém, musí mít pro ně extrém i 

funkce �. Jedná se tedy o nalezení extrémů funkce f��, �, r� tří proměnných. Podobně 

jako ve �30�, pomoci nutné podmínky pro extrém funkce, najdeme body podezřelé 

z extrému řešením soustavy 

f,) � �,) � r · 5,) � 0 f+) � �+) � r · 5+) � 0                                                    �33� fs) � 5��, �� � 0, 
pak pro potvrzení extrému lze použít postačující podmínky. [14] 

Nechť �34� 

���, �, r� � ��,,)) � r · 5,,)) � · 35+) 6� � 3�++)) � r · 5++)) 6 · �5,) �� � 23�,+)) � r · 5,+)) 65,) 5+) . 
Je-li A�, �, rO� podezřelý bod a platí-li: 

• ���, �, rO�  0, pak ���, �� má v bodě A�, �� maximum vázané podmínkou 5��, �� � 0;  

• ���, �, rO� � 0, pak ���, �� má v bodě A�, �� minimum vázané podmínkou 5��, �� � 0.  

V případě, který je sice speciální, ale častý, kdy podmínka 5��, �� je lineární, pak 5,,)) � 5++)) � 0 a výraz �34� se zjednoduší na 

���, �, r� � �,,)) · 35+) 6� � �++)) · �5,) �� � 2�,+)) · 5,) · 5+) . A3�                   �35� 
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Platí-li důležité tvrzení, že jsou indiferenční křivky ���, �� � # konvexní, pak má 

funkce ���, �� v podezřelých bodech, splňujících podmínku �33�, vázané maximum.  

[5] 

V úlohách vedoucí na hledání vázaných extrémů se přednostně využívá Lagrangeova 

metoda, neboť Langrangeův multiplikátor r má kromě své výpočetní hodnoty i 

důležitou ekonomickou interpretaci. K ní lze dospět analýzou prvních dvou rovnic �33� 

tak, že se převedou členy s r na pravou stranu a úpravou se dostane 

r � �,)�5,) � �+)�5+) .                                                          �36� 

Z výše uvedeného plyne zjištění, že v bodě podezřelém z extrému je podíl obou derivací 

pro všechna �, � stejný a navíc roven r. Čitatel �,), respektive �+) udává mezní 

„příspěvek“ �, respektive � k �, nebo tak přibližnou změnu � odpovídající změně �, 

respektive � o jednotku. Jedná se tedy o mezní prospěch �, respektive � pro f 

(marginal benefit). Jmenovatel �5,) , respektive �5+)  udává mezní „odběr“ z 5, nebo 

také přibližnou změnu 5 odpovídající změně �, respektive � o jednotku. Jedná se tedy o 

mezní náklady �, respektive � na 5 (marginal cost). Souhrnně se dá říci, že 

Langrangeův multiplikátor r udává konstantní poměr mezi mezním prospěchem a 

mezním nákladem. Existuje i praktičtější interpretace Lagrangeova multiplikátoru a to, 

že když vyjádříme podmínku 5��, �� � 0 ve tvaru #��, �� � -, kde - je parametr, pak 

pro parciální derivaci Lagrangeovy funkce podle - lze dostat ft) � r. Tedy r udává 

přibližnou změnu funkce f i �, jestliže se - změní o jednotku. Díky multiplikátoru r lze 

získat informace o tom, o kolik se změní hodnota funkce � v bodě jejího extrému, 

jestliže se v podmínce #��, �� � - změní - o jednotku. Podmínka #��, �� � - vyjadřuje 

většinou ekonomické omezení, dá se tedy říci, že r udává náklady příležitosti. 

Například, zmírní-li se omezení, tj. zvýší-li se - o jednotku, pak náklady navíc činí 

právě r. Realizuje-li se ekonomický výstup za náklady menší než r, pak to znamená 

zisk způsobený růstem hodnoty v bodě extrému. [14] 
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Příklad 14 

Nechť je dána funkce zisku firmy ����, �� � �20 � 16� � 0,1�� � 20� � 0,2��, kde �, � jsou množství dvou vybraných výrobků a je dán předpoklad, že pro firmu je 

maximálně realizovatelná celková produkce obou výrobků 60. Jedná se tedy o 

požadavek splnění dodatečné podmínky � � � � 60. Maximum funkce musí 

respektovat splnění podmínky 5��, �� � � � � � 60, jedná se tedy o nalezení extrému 

funkce  ����, �� � �20 � 16� � 0,1�� � 20� � 0,2�� vázaného podmínkou 5��, �� � � � � � 60 � 0. Konstrukce Lagrangeovy funkce je tvaru f��, �, r� ��20 � 16� � 0,1�� � 20� � 0,2�� � r�� � � � 60�. Po výpočtu parciálních derivací 

má soustava tvar f,) � 16 � 0,2� � r � 0 f+) � 20 � 0,4� � r � 0 fs) � � � � � 60, 
jejímž řešením je � � 33,3, � � 26,7 a r � 9,3 a odpovídající hodnota maxima zisku ���33,3; 26,7� � 793,3. Zmírní-li se omezující podmínka o jednotku, tj. nyní bude 

podmínka tvaru � � � � 61 a tedy 5��, �� � � � � � 61 � 0. Novým řešením se 

dospěje k novým hodnotám � � 34 a � � 27 s odpovídající novou hodnotou maxima 

zisku ���34,27� � 802,6. Jak lze vidět, tak zvýšení podmínky o 1, tj z � � � � 60 na � � � � 61 zapříčinilo zvýšení zisku o 9,3, což je právě hodnota multiplikátoru r. Je-li 

tedy firma schopna zvýšit celkovou produkci o jednotku za dodatečné náklady menší 

než 9,3, je pro ni rozumné produkci navýšit, tzn., že dodatečné navýšení práce a 

kapitálu za účelem zvýšení produkce má náklady příležitosti 9,3. 
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2 ZÁKLADNÍ ANALÝZA POPTÁVKY 

Trhy se neustále mění, stejně jako se mění chování spotřebitele na jednotlivých trzích. 

Pro předpovězení a dokázání jednotlivých změn je krom jiného nutné ovládat analýzu 

poptávky a proto je důležité si nejprve ujasnit některé podstatné pojmy.  

Množství statku (good) a služeb (service), které jsou spotřebitelé ochotni nakupovat, 

se nazývá poptávané množství (quantity demanded). Toto poptávané množství (dále 

jen množství), závisí na mnoha proměnných, např. cenách daných statků, cenách 

ostatních statků, velikosti populace, vkusu, očekávání, preferencích, spotřebitelově 

důchodu, množství jiných statků atd. Při výběru těchto faktorů musíme rozlišit, zda 

vybereme právě jeden nebo více z těchto faktorů. Předpokládáme-li, že ostatní věci 

zůstanou nezměněny (ceteris paribus) a vybereme právě jeden z daných faktorů, jedná 

se o jednofaktorový model poptávky. V opačných případech se jedná o vícefaktorový 

model poptávky. [13]  

Na trhu statků existují jisté podmínky poptávky pro spotřebitele, které jsou omezené 

pouze na konkurenci mezi spotřebiteli. Tento případ nastane tehdy, když jsou tržní ceny 

stejné pro všechny spotřebitelé a žádný jednotlivý spotřebitel nemá přímý vliv na tržní 

ceny. Nechť je tedy dáno množství určitého statku ! požadovaného trhem, jenž 

zahrnuje určitou skupinu spotřebitelů a aby byla získána poptávka po !, musí se 

předpokládat, že: 

• počet spotřebitelů na trhu, 

• vkus a preference každého jednotlivého spotřebitele pro všechny výrobky na 

trhu, 

• příjem každého jednotlivého spotřebitele a 

• ceny veškerých statků, kromě ! samotného 

jsou fixní a známé. [1]  
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2.1 OBECNÝ VÍCEFAKTOROVÝ MODEL 

 

Pro vícefaktorový model poptávky se musí uvažovat pouze ty faktory, které mají 

převažující účinky na fungování ekonomiky, tedy jsou považovány z ekonomického 

hlediska za nejvýznamnější a zároveň, které lze rozumně číselně vyjádřit. Uvažujeme 

tedy hlavně cenu P daného statku a také ceny alternativních statků  �2, … , �v a důchod 

Y. 

Obecný vícefaktorový model poptávky popisující funkci � je formálně zapsán vztahem 

� � ���, �2, … , �v, ��,                                                     �37� 

kde daný zápis jasně říká, že poptávané množství ��� závisí na ceně ���, důchodu 

spotřebitele ��� a cenách alternativních statků ��2, … , �v�. Daná funkce se nazývá 

funkce poptávky (demand function), zkráceně jen poptávka. Jedná se o funkci �w � 2� proměnných a její konkrétní tvar je v obecném pojetí skoro nemožné stanovit, 

vzhledem k složitosti ekonomických jevů. Přesto lze nalézt jednu její vlastnost a tou je 

homogenita. [13] 

Homogenita je tedy důležitou vlastnosti poptávky, která platí pouze v zidealizovaném 

vícefaktorovém modelu a vyplývá z faktu, že změní-li se úměrně všechny uvažované 

nezávislé proměnné, např. k-krát, pak poptávka zůstává beze změny. Znamená to, že 

klesnou-li všechny ceny a rovněž důchod dvakrát, poptávka zůstane stejná - nezmění se. 

Změní pouze jednotky, se kterými se počítalo, nikoli skutečné množství poptávaných 

statků. Následně pak platí: 

� � ��-�, -�2, … , -�v, -�� � ���, �2, … , �v, ��,                        �38�    
pro - � 0. O funkci, která se řídí předchozí rovnicí �38� se říká, že je homogenní, 

stupně nula. Je důležité si uvědomit, že vlastnost homogenity platí pouze v popsaném 

vícefaktorovém modelu, nikoli v modelech jednofaktorových. [13] 
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Krom uvedených pojmů je možné se setkat s řadou modifikovaných vymezení daných 

pojmů. Například, místo funkce poptávky se užívá termínu poptávková funkce, 

častokrát se rozlišuje přesnost, zda se jedná o poptávku individuální, tržní nebo 

agregátní. Poptávka se chápe jako funkce a poptávané množství je chápáno jako 

veličina nabývající nezáporných hodnot. 

 

2.1.1 TRŽNÍ POPTÁVKA 

Trhy jsou tvořeny z mnoha konkrétních kupujících a prodávajících. Správné pochopení 

vzniku individuálních poptávkových křivek stačí ke zjištění, jak lze sčítáním 

individuálních poptávkových křivek získat tržní poptávkovou křivku. Tržní k řivka 

poptávky nebo tržní funkce poptávky se týká ceny daného statku na trhu celkové 

poptávky pro tento statek a to pro všechny zákazníky, kteří se o koupi zajímají. Pro 

ilustraci lze na obrázku 5 vidět trh jednoho statku a to piva, na kterém se setkávají tři 

potenciální spotřebitelé. Tržní poptávka po pivu se snadno získá sečtením 

individuálních poptávek všech spotřebitelů ve společnosti v horizontálním směru. Tedy 

na obrázku 5 existují 3 individuální křivky poptávky za spotřebitele 1, 2 a 3. Pro 

obdržení tržní křivky poptávky je nutné vybrat svévolně cenu, například 10 Kč a nyní 

lze vidět kolik statků je ochoten každý spotřebitel koupit za tuto cenu. Tedy spotřebitel 

1 je ochoten koupit 20 jednotek statků, spotřebitel 2 tedy 6 jednotek a spotřebitel 3 je 

ochoten koupit 12 jednotek. Sečtením poptávaného množství při této ceně 10 Kč u 

všech spotřebitelů se dostává součet 38 jednotek (20 � 6 � 12 � 38), což se rovná 

celkové poptávané ploše při tržní ceně 10 Kč. V důsledku toho tržní křivka poptávky 

označená � ukazuje jednu z dvojic množství a ceny [38; 10]. Při konstrukci jiné ceny, 

například 25 Kč, se proces jednoduše zopakuje. Tedy za cenu 25 Kč jsou spotřebitelé 

ochotni koupit množství 12,5 � 0 � 0, to znamená, že za cenu 25 Kč je celková tržní 

poptávka po pivu 12,5 jednotek a odpovídá dalšímu bodu tržní poptávky �. Je zřejmé, 

že při ceně vyšší než 25 Kč poptává pouze první spotřebitel a tržní křivka poptávky je 

při této a vyšší ceně totožná s křivkou poptávky prvního spotřebitele. Stejným postupem 

u dalších cen lze zkonstruovat celou tržní křivku poptávky po pivu. [17] 
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Obrázek 5: Tvorba tržní poptávky z poptávek individuálních  

Zdroj: [17] 

 

Výše zmiňovaný postup, u nějž se vychází z ceny a sčítají se jednotlivá poptávaná 

množství při dané ceně, se nazývá horizontální součet. Při tomto postupu není důležitý 

počet spotřebitelů, neboť se provádí stejně, ať jsou na trhu dva nebo mnoho 

spotřebitelů. Tržní křivka poptávky je horizontálním součtem individuálních 

poptávkových křivek a to jak pro velké, tak i pro malé trhy. [2] 

Je nutné podotknout, že zde uvedený proces odvození tržní křivky poptávky je čistě 

hypotetický. Neboť nikdo není schopen přesně určit skutečné tržní poptávky po pivu, 

protože nikdo nezná užitečnostní funkce všech lidí ve společnosti. Pro zmírnění tohoto 

problému je možné pokusit se o odhad tržních poptávek po pivu například pozorováním 

křivky poptávky po pivu a změnou ceny piva, která se mění v průběhu času. Pokud je 

některý statek zcela nový, je možné provést nějaký průzkum trhů, například rozeslat 

dotazníky ptající se lidí na jejich individuální poptávku po statku. Zde není nutné šetření 

každého spotřebitele, neboť lze dělat závěry z odpovědí od reprezentativního vzorku 

společnosti. [17] 

Kromě geometrického vyjádření tržní poptávky existuje i algebraické vyčíslení, které je 

často jednodušší, ale chybuje se v něm, neboť namísto horizontálního sčítání 

individuálních křivek poptávky se provede součet vertikální. [2] 
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Příklad 15 

Nechť je dán trh po jistém statku a na něm jsou pouze dva spotřebitelé. Jejich křivky 

poptávky jsou dány � � 15 � 3�2 a � � 15 � 5��, kde �2 a �� je poptávané množství 

prvního a druhého spotřebitele. Sečtou-li se dané funkce poptávky tak, jak jsou 

stanoveny, tržní křivka poptávky je pak dána � � 15 � 4�. Zde je obvyklá chyba, 

neboť při horizontálním sčítání křivek poptávky se musí sčítat nejprve množství, nikoli 

ceny a tudíž � � 15 � 4� není hledanou tržní křivkou poptávky.  

V první řadě je nutné řešit rovnice individuální poptávky pro příslušná množství při 

daných cenách. Z � � 15 � 3�2 se dostane �2 � 5 � 2K � pro prvního spotřebitele a z 

� � 15 � 5�� pak �� � 3 � 2N � pro druhého spotřebitele. Nechť poptávané množství 

na trhu je dáno � � �2 � ��, pak � � 5 � 2K � � 3 � 2N � � 8 � P2N �. Rovnici tržní 

funkce poptávky lze dostat řešením rovnice pro �, tedy  � � 15 � 2NP �. Ověření 

správnosti tržní křivky poptávky je ilustrováno na obrázku 6 a to grafickým sečtením 

individuálních křivek poptávky.  

 

 

Obrázek 6: Grafické sečtení individuálních křivek poptávky 
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2.2 JEDNOFAKTOROVÉ MODELY 

Zřejmě nejčastěji studovaným jednofaktorovým modelem poptávky je závislost 

poptávaného množství � na ceně � a jedná se o tzv. funkci poptávky, která je zde 

brána v užším slova smyslu.  

 

Druhým často studovaným případem jednofaktorového modelu poptávky je závislost 

poptávaného množství � pouze na důchodu � a jedná se o tzv. Engelovu funkci.   

 

2.2.1 FUNKCE POPTÁVKY 

Mezi cenou statku a jeho poptávaným množstvím existuje konkrétní vztah, jenž se 

nazývá funkce poptávky (demand function) a s ní související křivka poptávky 

(demand curve), která je jejím grafem. Závislost popisující poptávkovou funkci je 

vyjádřená vztahem 

� � ����.                                                                   �39� 

Jinými slovy se dá říci, že funkce poptávky � udává množství �, které jsou kupující 

ochotni koupit za různé ceny. Cena je v tomto případě nezávislá proměnná a poptávané 

množství považujeme za proměnnou závislou. [13]  

Zákony poptávky (demand laws) definované typem funkce jsou aproximací určitého 

rozsahu cen. Křivka poptávky je pak klasifikována například přímkou nebo parabolou.  

Následující typy funkcí mohou být uvedeny jako příklady vhodných zákonů poptávky: 

� � � � �� ,           � � � � ��,                                           �40� 

� � �� � # � �,   � � �� � � � #,                                       �41� 
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� � � � ��� ,       � � x� � ��,                                         �42� 

� � � � √�� ,       � � �� � ����,                                       �43� 

� � z� � �� ,      � � � � ���,                                            �44� 

� � ��1J � #,     � � { �� � #|2J ,                                        �45� 

� � �}1[~,           � � 1� log �� ,                                             �46� 

� � �J}1[�~M��,                                                                      �47�  

kde proměnné � a � jsou kladné hodnoty a �, � a # jsou konstanty. Každý z výše 

uvedených zákonů jistě splňuje běžný monotónní klesající stav. Jsou-li známá skutečná 

poptávaná data, lze doplnit skutečné hodnoty konstant a pak vyvodit graf křivky 

poptávky. [1] 

Křivka poptávky prvního z výše uvedených zákonů, tedy z rovnice (40) je klesající 

přímka protínající osu � (v tomto případě osu ceny �) v bodě q, kde � � � a se 

sklonem rovnému číslu �. Dojde-li ke změně hodnot konstant � a �, křivka poptávky se 

posune. V případě změny samotného �, přesune se křivka rovnoběžně s původní, 

v případě změny samotného �, přímka se otočí kolem bodu q na ose �. Budou-li se lišit � i �, křivka se zároveň posune a otočí. [1] 

Druhým zákonem dle rovnice (41) je �� � ���� � #� � �, jehož křivka poptávky je 

obdélníková (rovnostranná) hyperbola s asymptotami rovnoběžnými s osami a se 

středem v bodě, kde Q� �� a � � �#. Daná část křivky obdélníkové hyperboly 

samozřejmě leží v prvním kvadrantu. Při různých změnách hodnot �, � a # se křivka 

přesune na novou pozici. V případě změn hodnot � a # dojde k posunu křivky bez 
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změny jejího tvaru. Například, kdyby došlo pouze k snížení �, tak by se křivka posunula 

vpravo. A v případě změny hodnoty � dojde ke změně tvaru křivky poptávky. [1] 

 

Příklad 16 

Nechť je získaná lineární a hyperbolická křivka poptávky z poptávkových pravidel 

zobrazena na obrázku 7. Tedy Q� 75 � 5� nebo P� 15 � 2N � a � � �OO~MN � 20 nebo 

� � �OO,M�O � 5. Pak � je tržní poptávka po statku a � je cena daného statku. 

 

Obrázek 7: Lineární a hyperbolická křivka poptávky 

 

Z výše uvedeného plyne, že je-li poptávkový vztah známý a je dán jedním z výše 

uvedených poptávkových zákonů, pak pozice křivky je stanovena pouze pro hodnoty 

konkrétních parametrů. [1]  

Pro další použití je nutné upřesnit, o jaký druh poptávky se jedná. Rozlišujeme tedy 

agregátní poptávku – neboli celková poptávka po všech statcích (poptávka všech 

kupujících po všech druzích výrobků), tržní poptávku  – poptávka po jednom statku 
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(poptávka všech zákazníků po konkrétním výrobku) a individuální poptávku  – 

poptávka jednoho kupujícího po konkrétním výrobku. Pokud bude jasné pochopení ze 

souvislosti, bude v rámci této práce použit pouze termín poptávka a to z důvodu 

stručnosti. Ve většině případů se bude ovšem jednat o individuální poptávku. [13] 

Poptávky mohou být různé, ale většinou mají jednu společnou vlastnost nazývající se 

zákon klesající poptávky (Law of down-ward-sloping demand) a ten nám říká 

(ceteris paribus), že když cena statku či služby klesá, poptávané množství roste, neboli s 

růstem ceny poptávané množství klesá. Lze to považovat za adekvátní poznatek, neboť 

když cena výrobku klesá, lidé mají tendenci ho nakupovat ve větším množství. Čistě 

teoreticky se může stát, že funkce poptávky bude mít i opačný sklon a tím pádem může 

být rostoucí, v běžné praxi však nejsou takové výjimky obvyklé.  

Tento zákon platí tehdy, když se spotřebitelé chovají obvyklým standardním způsobem, 

dá se říci, že za tzv. normálních podmínek. V reálné situaci zase naopak lze říci, že 

pokud vztah ceny a poptávaného množství je v souladu s tímto zákonem, pak jde o 

normální podmínky. [1] 

Existují dva nezávislé důvody vysvětlující zákon klesající poptávky, což znamená, že 

když cena začne růst, požadované množství klesá. Jedním z nich je možnost přechodu 

na blízké substituty - substituční efekt (substitution effect). Neboli když se cena statku 

sníží, spotřebitel jím substituuje jiné statky, které jsou v dané chvíli relativně dražší a 

naopak, pokud cena statku vzroste, spotřebiteli se vyplatí nahradit jej jiným, levnějším 

statkem, protože tak své potřeby uspokojí za menší peníze. Dalším důvodem je 

omezenost důchodů, z čehož plyne, že při zvyšování cen lidé nakupují méně také proto, 

že nemohou nakupovat tolik jako prve - důchodový efekt (income effect). Naopak 

když se cena statku sníží, spotřebitelův reálný důchod vzroste a on může zvýšit svou 

spotřebu všech statků. Důchodový efekt tedy popisuje vliv cenové změny na poptávané 

množství, který spočívá v dopadu na aktuální množství statků a služeb, které si může 

spotřebitel za své peníze koupit. Zvýší-li se cena některého statku či služby, není možné 

jej nakupovat ve stejném množství jako dříve, bez omezení nákupu jiných statků. [4] 
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Při grafickém vyjádření poptávky, se na vodorovné ose měří poptávané množství � a na 

svislé jejich cena �, což je obecně používanou zásadou ekonomické literatury, kdy se 

proměnné cenové povahy nanáší na svislou osu. Křivka poptávky má pak tento 

konkávní graf:  

 

Obrázek 8: Křivka poptávky 

 

Z daného grafu je zřejmá existence odpovídajícího poptávaného množství �� k zadané 

ceně ��, případně naopak. Každý bod A��, ��� křivky poptávky dává informaci o ceně ��, za kterou je kupující ochoten nakoupit daný statek v množství ��. [13] 

Křivku poptávky lze odvodit dvěma různými způsoby a to kardinalistickým nebo 

ordinalistickým přístupem. V kardinalistickém pojetí křivka poptávky kopíruje křivku 

mezního užitku statku a v ordinalistickém přístupu je křivka odvozena pomoci 

indiferenčních křivek a rozpočtového omezení.  

Kromě geometrického přístupu existuje také přístup algebraický, který bývá vhodnější 

například pro výpočet číselných údajů k nalezení rovnovážných cen a množství. 

Algebraický i geometrický přístup musí vždy vést ke stejnému výsledku, ale výhodou 

algebraické metody je fakt, že s její pomoci mnohem snadněji dospějeme k přesnému 
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číselnému vyjádření. Geometrická metoda naopak poskytuje intuitivně názornější popis 

funkce poptávky. [2] 

V ekonomické literatuře bývá, v závislosti na účelu, funkce poptávky zadána někdy 

matematickým výrazem ve tvaru � jako funkce �, jindy naopak ve tvaru � jako funkce �. Z praktického hlediska budou dále obecné úvahy formulovány pro funkci poptávky 

ve tvaru � jako funkce �. Nejjednodušší matematický model poptávky vyjadřující 

závislost mezi cenou a poptávaným množstvím je lineární a je dán vztahem  

� � �� � �                                                                �48� 

a vyjadřuje křivku poptávky jako přímku mající záporný sklon �  0 a zřejmě � � 0. 

Hovoří se pak o lineárním modelu poptávky nebo také lineární poptávce. Ze vztahu �48� lze dostat alternativní vyjádření poptávky ve tvaru � jako funkce � následovně 

� � 1� · � � �� ,                                                            �49� 

kde 1 ��  0 a � � �� � 0, tedy znaménka odpovídajících si součinitelů zůstávají 

zachována.  Tato křivka poptávky je znázorněná na obrázku 9. [13]  

 
Obrázek 9: Lineární poptávka  

Zdroj [13]  
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Na následujícím příkladě bude ukázán model poptávky v podmínkách dokonalé a 

nedokonalé konkurence.  

 

Příklad 17 

V podmínkách nedokonalé konkurence může mít funkce poptávky, interpretována na 

obrázku 10, tvar � � �3� � 30, kde  � � �3 a � � 30. Cenové rozpětí je  0,30 �. 

Alternativní vyjádření je tvaru � � � 2K · � � 10. Nechť tedy např. ceně  � � 15 

odpovídá množství � � 5 a naopak množství � � 3 odpovídá cena � � 21. 

 

Obrázek 10: Model poptávky v podmínkách nedokonalé konkurence  

Zdroj [13] 

 

V podmínkách dokonalé konkurence, kdy má každý ze spotřebitelů i výrobců 

zanedbatelný vliv na tržní cenu, jinými slovy, výrobce přebírá pevnou tržní cenu �� a 

omezuje své rozhodování na objem produkce. Funkce poptávky po zboží či službě 
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jednoho výrobce bude tedy konstantní ve tvaru � � ��, jak lze vidět na obrázku 11. 

[13] 

 

Obrázek 11: Model poptávky v podmínkách dokonalé konkurence  

Zdroj [13] 

 

Kromě dosud uvedených „normálních“ situací, můžou nastat případy, kdy je pro určitý 

typ statku křivka poptávky rostoucí. Pokud je důchodový efekt změny ceny dostatečně 

silný, změna ceny a následná změna v poptávaném množství se mohou pohybovat 

stejným směrem. Legenda říká, že anglický ekonom Robert Giffen vypozoroval v 19. 

století v Irsku, že když se cena brambor zvýšila, lidé jich konzumovali více. Tento 

zvláštní výsledek lze vysvětlit velikosti důchodového efektu změny ceny brambor. 

Brambory byly sice podřadným statkem, ale přesto lidé za ně utratili velkou část svých 

příjmů. Zvýšení ceny brambor tedy podstatně snížilo reálný příjem. Irové byli nuceni 

redukovat spotřebu ostatních luxusních potravin, aby mohli zakoupit více brambor. 

Přesto, že se tato událost může zdát nevěrohodnou, možnost zvýšení požadovaného 

množství v reakci na zvýšení ceny statku se stalo známé jako Giffenův paradox a 

podřadné statky tohoto typu se nazývají Giffenovy statky. [14] 
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2.2.2 ENGELOVA FUNKCE  

Dalším případem jednofaktorového modelu poptávky je Engelova funkce (Engel 

function) a značí se V, představující závislost poptávaného množství � pouze na 

důchodu � (ceteris paribus). Daná funkce je vyjádřena vztahem 

� � V���. [13�                                                             �50�  
Jejím grafem je Engelova křivka (Engel curve), znázorňující vztah mezi důchodem a 

spotřebovaným množstvím daného statku. Přiřazuje poptávané množství daného statku 

odpovídajícím hodnotám důchodu. [2]  

Charakter Engelovy funkce je závislý na typu statku. V této souvislosti rozlišujeme 

statek normální (normal good) a podřadný (inferior good).  

U statků normálních se poptávané množství � s růstem důchodu � zvyšuje, ale 

nepřesáhne jistou mez �O, což vypovídá o preferencích spotřebitele a je považováno za 

obvyklou situaci.  Z čehož plyne, že pro normální statky je Engelova funkce rostoucí. 

Podle reakce spotřebitele na změnu důchodů se dělí normální statky na statky nezbytné 

(chleba, léky) a luxusní (šperky). Odezva poptávky na změnu důchodů je u statku 

nezbytných spíše malá a naopak u statku luxusních velká (až do jisté výše �2), neboť u 

nich poptávka stoupá rychleji, než rostoucí příjem. Daná míra citlivosti se nazývá 

elasticita, ale o té později podrobněji. V geometrickém vyjádření je Engelova křivka 

znázorněna na obrázku 12. Pro nezbytné statky (obr. 12a.) je Englova křivka stále 

konkávní a pro luxusní statky (obr.12 b.) je do jistého �2 konvexní a od �2 konkávní. 

[13]               
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Obrázek 12: Engelovy křivky pro normální statky  

Zdroj [13] 

Statek lze označit za podřadný, jestliže růst důchodu �, od jisté hladiny �2, způsobí 

pokles poptávaného množství � (obvykle do daného �2 mírně roste). Pro podřadné 

statky platí, že Engelova funkce je do jistého �2 klesající. Můžeme říci, že podřadné 

jsou v  porovnání se svými substituty zjevně méně hodnotné, avšak výrazně levnější. 

Typický tvar Engelovy křivky podřadného statku je ilustrován na obrázku 13. [13] 

 

Obrázek 13: Engelova křivka pro podřadné statky 

Zdroj [13] 
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Matematické vyjádření Engelovy funkce je poněkud obtížnější, než je tomu u funkce 

poptávky a ve většině případů jsou pro její vyjádření nezbytná empirická šetření. 

 

2.2.3 POSUN POPTÁVKY 

Metodou komparativní statistiky jsou v ekonomických analýzách zkoumány odezvy 

endogenních proměnných na změnu některé z exogenních proměnných. Tyto odezvy 

vykazují obvykle společné, pro ně typické rysy. Křivky poptávky nezůstávají dlouho na 

jednom místě, ale mění se s rozvojem ekonomiky. Hlavním důvodem je změna jiných 

faktorů, než ceny. [13] 

V prvé řadě si je třeba uvědomit rozdíl mezi pojmy změna poptávky a změna 

poptávaného množství, které se nesmí zaměňovat. Tedy pojem změna poptávky 

znamená posun celé křivky poptávky. Termín změna poptávaného množství znamená 

pohyb na křivce poptávky do jiného bodu po cenové změně. Vzestup poptávky povede 

ke vzestupu rovnovážné ceny i množství a naopak pokles poptávky povede k poklesu 

rovnovážné ceny i množství. [2] 

Existuje celá řada rozhodujících faktorů ovlivňujících křivku poptávky a způsobující 

posun poptávky (shift of demand), jenž jsou nazývány determinanty poptávky a řadí 

se mezi ně důchody, preference, ceny substitutů a komplementů, očekávání, počet 

obyvatel a další specifické faktory. [2] 

Preference nebo vkus představují to, čemu dávají lidé přednost. Jedná se o soubor 

subjektivních faktorů, odrážející skutečné psychologické nebo fyziologické potřeby. 

Lidé nemají shodné preference a ani vkus a krom toho se preference během času mění. 

[2] 

V souvislosti s cenami a s důchodem hraje u lidí v době rozhodování o nákupu 

důležitou roli jejich očekávání. Člověk, který do budoucna očekává výrazné zvýšení 
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svého důchodu, utratí dneska patrně více než člověk, který očekává pokles svého 

důchodu v budoucnosti. [2] 

Faktorem, který taktéž ovlivňuje poptávku, je velikost trhu, který je měřen počtem 

obyvatel, neboť všeobecně platí, že na větším trhu a při daných cenách statků a služeb 

se více nakupuje. [2] 

Ceny a dostupnost substitutů a komplementů ovlivňují poptávku. Zvlášť je důležitý 

vztah mezi statky plnící stejnou funkci, tedy mezi substituty. Dá se říci, že cena daného 

statku bude spíše nízká, bude-li nízká cena jeho substitučního statku. [16] 

Specifické faktory (např. počasí) a očekávání budoucích ekonomických podmínek 

mohou mít také silný vliv na poptávku. [16] 

Klíčovým z faktorů ovlivňujících poptávku je důchod, na němž závisí množství většiny 

statků a služeb, které při dané ceně lidé nakoupí. Statky u nichž se bude poptávané 

množství při dané ceně a rostoucích důchodech zvyšovat, se nazývají normální statky. 

Statky, které se z tohohle předpokladu vymykají, se nazývají podřadné (inferiorní) 

statky. U nich bude poptávané množství při jakékoli ceně s růstem důchodu klesat, což 

způsobuje přítomnost kvalitnějších substitutů, na které spotřebitelé přejdou v momentě, 

kdy si to budou moci dovolit. [2] 

Výše uvedené faktory, jejichž vlivem dochází k posunu křivky poptávky, ilustruje 

obrázek 14. 
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Obrázek 14: Faktory ovlivňující posun křivky poptávky  

Zdroj [2] 

 

Příklad 18 

Charakter změny poptávky vyvolaný změnou důchodu je příkladem aplikace 

komparativní statistiky. Nechť je tedy dána poptávka po normálním zboží tvaru � � �O���, odpovídající jisté hladině důchodu �. Dle obrázku 15 přísluší ceně �O 

množství �O. Vzroste-li pak důchod z � na �2, pak stejné ceně �O bude odpovídat nové 

množství �2 � �O. V rámci reálného cenového rozpětí tedy dojde ke změně poptávky 

z � � �O��� na � � �2���, v důsledku toho se změní křivka poptávky z �O na �2 a 

bude se tedy jednat o posun poptávky doprava. Analogicky, sníží-li se důchod z � na ��  �, pak při stejné dané ceně �O bude odpovídající množství ��  �O. Dojde i ke 
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změně poptávky z � � �O��� na � � ����� a křivka poptávky se posune doleva z � 

na ��. 

 

Obrázek 15: Posun poptávky   

 

Posun poptávky může být také způsoben např. zdaněním, jak ilustruje následující 

příklad, ale i jinými faktory. 

 

Příklad 19 

Nechť je dána poptávka  � � ���� a předpoklad, že na každou jednotku zboží je 

uložena daň � na kupujícího. Nechť ceně �O odpovídá původní množství �O jako na 

obrázku 15. Ke změně poptávky v důsledku uložení daně � na kupujícího dojde tak, že 

se množství �O změní na množství �2, které odpovídá ceně �O � �. Poptávka se tudíž 

změní z původní � � ���� na novou � � � � ����, tj. � � ���� � � � �2���. Tedy 

uložením daně � na kupujícího se původní poptávka před uložením daně � � ���� 

změní na novou poptávku tvaru � � �2��� � ���� � �, to znamená, že dojde 

k posunu poptávky doleva. Jinými slovy, kupující nakoupí před zdaněním množství �O 

� 

�� 
�O 

�2 

� 0 �� �2 �O 

�O 
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za cenu �O. Po zdanění se cena zvýší na �O � �, z čehož plyne, že kupující koupí jen �2 

a křivka poptávky se posune doleva. [2] 

 

Obrázek 16: Posun poptávky - zdanění 

 

2.3 VÍCEFAKTOROVÉ MODELY 

Realističtějším případem jsou vícefaktorové modely poptávky. Jedná se hlavně o 

vícekomoditní trh, kdy bude uvažováno dva a více tzv. tržně závislých statků. 

Závislostí se v tomto případě rozumí, že statky jsou vzájemně buď substituty 

(substituable goods) nebo komplementy (complementary goods). Pro zjednodušení 

bude pozornost věnována dvoukomoditnímu trhu  (two commodity market). Nechť 

jsou dány dva statky, přičemž poptávané množství po každém z nich závisí na cenách 

obou statků a nechť příslušné funkce poptávky mají lineární tvar 

�2 � �2��2, ��� � �2 � �2�2 � #2��                                      �51� 
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kde index 1 přísluší prvnímu statku a index 2 statku druhému a dále jsou zadány 

parametry ��, ��, #� (� � 1,2�. Proveďme analýzu znamének daných parametrů, aby 

rovnice �51� prezentovala reálný ekonomický model. V první rovnici platí, že parametr �2 � 0, protože poptávané množství �2 po prvním statku musí být kladné v případě 

nulových cen �2 a ��. Nechť dále �2  0, neboť pro každou konkrétní hodnotu #2�� je 

daná rovnice poptávkou po prvním statku a tedy musí s růstem �2 klesat �2.  Pro 

rozhodnutí, zda se jedná o substituty nebo komplementy je rozhodující znaménko 

parametru #2. Jedná-li se o substituty, pak  #2 � 0 (�2�2 se nemění), neboť růst ceny �� 

způsobí přesun zájmu na první statek, což způsobí vzrůst �2. V případě komplementů 

je #2  0 (tedy i �� při jakékoliv hodnotě �2�2), neboť růst ceny kteréhokoliv z daných 

statků způsobí pokles �2. Analogicky pro druhou rovnici lze dospět k závěru, že  �� � 0, #�  0 a �� � 0 v případě substitutů a v případě komplementů je ��  0. [13] 

 

Příklad 20 

Nechť jsou dány funkce poptávky dvou závislých statků 

�2 � 6 � 5�2 � 4�� 

�� � 4 � 5�2 � ��, 
pak z analýzy znamének (�2 � 0, �2  0, #2 � 0 a �� � 0, �� � 0, #�  0) plyne, že se 

jedná o substituty.  

 

V případě více než dvou závislých statků (n-komoditní trh) s lineárními funkcemi 

poptávky bude analýza znamének parametrů komplikovanější. Ještě obtížnější pak bude 

analýza v případě, že funkce poptávky nebudou lineární. [13] 
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Následující příklad představuje reálný model 3komoditního trhu popsaný Jacquesem.[6] 

Nechť jsou dány funkce poptávky pro tři závislé komodity: 

�2 � �2��2, ��, �K� � �2 � �2�2 � #2�� � E2�K 

�� � ����2, ��, �K� � �� � ���2 � #��� � E��K                           �52� 

�K � �K��2, ��, �K� � �K � �K�2 � #K�� � EK�K. 
kde index 1 přísluší prvnímu statku, index 2 druhému a index 3 třetímu statku a dále 

jsou dány parametry ��, ��, #�, E� (� � 1,2,3�. Dané rovnice představují reálný 

ekonomický model, jsou-li zadané například ve tvaru: 

�2 � �2��2, ��, �K� � 15 � �2 � 2�� � �K 

�� � ����2, ��, �K� � 9 � �2 � �� � �K 

�K � �K��2, ��, �K� � 8 � 2�2 � �� � 4�K. 
Dále nechť jsou zadány funkce nabídky ve tvaru 

�2 � �2��2, ��, �K� � �7 � �2 

�� � ����2, ��, �K� � �4 � �� 

�K � �K��2, ��, �K� � �5 � 2�K. 
Rovnovážná cena a množství se určí z rovnosti �2 � �2, �� � ��, �K � �K následovně: 

15 � �2 � 2�� � �K � �7 � �2 

9 � �2 � �� � �K � �4 � �� 

8 � 2�2 � �� � 4�K � �5 � 2�K. 
Sčítací metodou lze dospět k řešení �2 � 20, �� � 5, �K � 8 a zpětným dosazením do 

původních funkcí poptávky nebo nabídky je �2 � 13, �� � 16, �K � 11. [6] 
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3 ELASTICITA POPTÁVKY 

Ekonomové často chtějí předvídat, jaký bude mít dopad změny jedné proměnné na 

některou jinou proměnnou. K tomuto účelu byl zaveden jeden z klíčových pojmů 

ekonomické teorie a to termín elasticita (elasticity), jinými slovy pružnost. Tento 

pojem slouží ke kvantifikaci citlivosti (míry) odezvy (reakce) dané veličiny na změnu 

jiné veličiny. Měření, jak změna v ceně statku ovlivní poptávané množství nebo jak 

změna v příjmu ovlivní celkové výdaje, je problematické, neboť dané statky nebývají 

často měřitelné ve stejných jednotkách. [13] 

 „Obecně se dá předpokládat, že konkrétní proměnná � závisí na jiné proměnné q, a že 

tato závislost je označována 

� � ��q … �,                                                           �53� 

kde tečky v rovnici značí, že � může stejně tak záviset na dalších proměnných. Nechť je 

tedy definovaná elasticita �, označována V�,�, s ohledem na q jako 

V�,� � procentní změna �procentní změna q � ∆ � �⁄∆ q q⁄ � ���q · q� . "1                            �54� 

Daný výraz ukazuje, jak proměnná � reaguje (ceteris paribus) na 1 procentní změnu 

v proměnné q. Přestože parciální derivace také ukazuje, jak se změní �, když se 

změní q, nedá se říci, že by byla tak užitečná jako elasticita, protože ta se měří 

v jednotkách � na jednotkové změně q. V uvedené elasticitě multiplikátory parciální 

derivace q �⁄  způsobí, že vypadnou jednotky a zbývající výraz je dán pouze z hlediska 

procent. Tím se vyřešil problém měření statků v různých jednotkách, neboť se jedná 

pouze o relativní procentní změny.[14] 

Významnou osobnosti související s elasticitou je Alfred Marshall, který v roce 1881 

vymezil pojem elasticita. [7] 

                                                 
1 NICHOLSON, W. Microeconomic Theory: Basic principles and extensions. str 189  
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Příklad 21 

Nechť jsou dány dva různé trhy a nechť daný statek má na obou trzích stejnou cenu � � 15, při které se na každém trhu prodá množství � � 50 tohoto statku. Dojde-li ke 

snížení ceny na obou trzích z 15 na 14, trh 1 zareaguje zvýšením množství na 55 

jednotek a trh 2 zvýšením na 52 jednotek. Dalo by se říci, že trh 1 je citlivější na změnu 

ceny než trh 2, nebo také, že trh 1 reaguje pružněji než trh 2. Nemusí to být vždycky 

pravda, neboť je třeba vzít do úvahy, zda snížení ceny bylo rozumné. Toto snížení ceny 

bude mít smysl, právě když příjem �� � � · � po snížení ceny nebude menší, než před 

jejím snížením. Tedy před snížením ceny činil celkový příjem na obou trzích          �� � 15 · 50 � 750, po snížení na trhu 1 byl ��2 � 14 · 55 � 770 a na trhu 2 byl ��� � 14 · 52 � 728. Z toho plyne, že snížení ceny na trhu 1 bylo rozumné, ale na trhu 

2 bylo nerozumné. Na trhu 1 je tedy poptávka relativně citlivá na změnu ceny a 

v takovém případě může firma dosáhnout vyššího celkového příjmu snížením ceny, 

protože celková poptávka překompenzovala dané snížení. Bez bližších znalosti se dá 

říci, že za daných podmínek je poptávka elastická.  

Podobně, kdyby došlo na daných trzích ke zvýšení ceny z 15 na 16 a trh 1 by reagoval 

snížením množství na 45 a trh 2 snížením na 48 jednotek, pak by celkové příjmy trhů 

byly ��2 � 16 · 45 � 720 a ��� � 16 · 48 � 768. Z toho plyne, že na trhu 2 je 

poptávka relativně necitlivá na změnu ceny, takže firma může zvýšením ceny dosáhnout 

vyššího celkového příjmu. Tedy zvýšení ceny překompenzovalo snížení poptávky. Opět 

se dá bez bližších znalosti prohlásit, že poptávka je neelastická. Nedá se nevšimnout, že 

citlivost poptávky se projevuje symetricky a to jak při zvýšení, tak při snížení ceny.  

Dalším problémem, který může nastat, je zjištění,  jak velká musí být změna 

poptávaného množství v porovnání se změnou ceny, aby celkový příjem neklesl. Dá se 

říci, že aby celkový příjem neklesl, musí být procentní změna poptávaného množství 

alespoň taková, jako je procentní změna jeho ceny. [13] 
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3.1 JEDNOFAKTOROVÝ MODEL  

 

3.1.1 CENOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY  

Přesná definice cenové elasticity poptávky (Price elasticity of demand), nebo také 

zkráceně cenové elasticity dle Franka zní:  

„Cenová elasticita poptávky je změna poptávaného množství způsobena změnou ceny o 

1 procento a vyjádřená v procentech“1 

Nechť je tedy uvažováno poptávané množství � jistého statku, které závisí na jeho ceně � (ceteris paribus). Z výše uvedeného plyne, že je rozumné zkoumat vztah mezi 

procentními změnami množství a ceny, tj. 

V� � � ∆�%∆�% . A13�                                                      �55� 

Z důvodu, aby se nepracovalo se zápornými hodnotami, neboť cenová elasticita 

poptávky je vždy záporná, popřípadě nulová, vzhledem k měnícím se cenám v opačném 

směru než jsou změny poptávaného množství, je daný poměr vzatý se záporným 

znaménkem. Provádí se tedy jistá korekce a ve vztahu ke změnám nominálních ∆�, ∆� 

platí 

∆�% � ∆�� · 100,      ∆�% � ∆�� · 100.                                  �56� 

Po dosazení přejde rovnice (55) do tvaru 

V� � � ∆��∆�� � � �� · ∆�∆� ,                                               �57� 

                                                 
1 FRANK, R. H. Mikroekonomie a chování. 1995. s. 122.  
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kde ∆� a ∆� jsou nominální změny.  

Nechť se nyní ∆� blíží k nule, pak je dán limitní přechod  

lim∆~RO V� � lim∆~RO � �� · ∆�∆� � � �� lim∆~RO ∆�∆� � � �� · E�E� � � �� �)���,      �58� 

a tedy výrazem lim∆~RO ∆;∆~ je definovaná derivace �)���.  

Daným výrazem je definovaná cenová elasticita poptávky značící se V, jako 

V � � �� · E�E� ,                                                         �59� 

kde se za � dosadí funkce poptávky � � ����. Elasticita poptávky je tedy funkcí ceny � a pro pevně stanovené � � �� se číslo V����, které je vždy nezáporné, nazývá 

elasticita poptávky při ceně ��. [13]  

 

Interpretace cenové elasticity 

Číslo V���� udává: 

• o kolik % se přibližně změní poptávané množství �, při změně ceny �� o 1%, 

nebo také 

• procentní rychlost změny poptávaného množství vzhledem k ceně, při dané ceně ��  

Souhrnně tedy vyjadřuje elasticita poptávky míru (v %) reakce spotřebitele na „malou“ 

změnu ceny. [13] 
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Příklad 22 

Nechť je dána poptávka � � ���� � 30 � 2�. Pro použití rovnice (59) je nutné 

vyjádřit � jako funkci �, tedy � � 15 � 0,5� a pak 
*;*~ � �0,5. Dosazením do (59) je 

V � � ~; · *;*~ � � ~2N1O,N~ · ��0,5� � O,N~2N1O,N~. Pak například V�0� � 0, V�10� � 0,5, V�15� � 1 a V�20� � 2. Z ilustrace na následujícím obrázku je patrné, že reálné 

cenové rozpětí je interval  0,30 �. Interpretace V�20� � 2 znamená, že jestliže se 

cena zvýší (sníží) o 1%, tedy z hodnoty 20 na hodnotu 20,2 (19,8), pak se poptávané 

množství zvýší (sníží) o 2%, tedy z hodnoty ��20� � 15 � 0,5 · 20 � 5 na hodnotu 5 · 1,02 � 5,1. �4,9�. 

 

Obrázek 17: Cenová elasticita poptávky 

 

V grafickém vyjádření křivek poptávky je obtížnější odhadnout a porovnat elasticity 

poptávky v různých bodech a to jak na stejných, tak na různých křivkách poptávky. 

Elasticitu nelze odhadnout ani podle sklonu křivky poptávky, jak by se na první pohled 

zdálo, neboť elasticita poptávky je součin 
~; a � *;*~ a tím pádem její hodnotu nelze 

posuzovat pouze dle druhého z těchto faktorů. Například lineární křivka poptávky má 
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konstantní sklon, ale její elasticita není konstantní.  Lze ale vidět, že elasticita klesá 

s klesající cenou a rostoucím poptávaným množstvím. Marshall za účelem odhadu 

elasticity křivky poptávky využil geometrické vlastnosti křivky poptávky, jak lze vidět 

na obrázku 18. Nechť tedy �2V!2 je tečna křivky poptávky v libovolném bodě V a 

elasticita poptávky v V je  

V � �! · {� E!E�| � !�V0!� · !�!2!�V � !�!20!� .                                   �60� 

Dále dle vlastnosti rovnoběžek je 
���iO�� � ��i~i� (neboť !�V je rovnoběžné s 0�2� a 

��i~i� � O~�~�~i (neboť ��V je rovnoběžné s 0!2). A tedy  

V � !�!20!� � 0�����2 � V!2�2V .                                                  �61� 

Z toho tedy plynou tři vhodné délky poměrů k měření elasticity poptávky v libovolném 

bodě na křivce poptávky. [1] 

 

Obrázek 18: Elasticita určená poměrem délky 
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Definovaná cenová elasticita platí pro jednotlivé body křivky poptávky, jeji velikost se 

mění se sklonem dané křivky a je různá pro jednotlivé body této křivky. Alternativou 

cenové elasticity pro jednotlivé body křivky poptávky je oblouková (průměrná) 

cenová elasticita poptávky dána vztahem 

V � � �� � �2�� � �2�� � �2�� � �2
� � {�� � �2�� � �2| · {�� � �2�� � �2|.                          �62� 

Jedná se tedy o dva rozdílné body na křivce poptávky. Díky obloukové cenové elasticitě 

poptávky lze vypočítat elasticitu v průměru mezi dvěma body, nikoliv průměr elasticit 

na oblouku mezi dvěma body, jak lze vidět na následujícím obrázku. [2] 

 

Obrázek 19: Oblouková elasticita  

Zdroj [13] 
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Příklad 23 

Nechť je dána funkce poptávky � � 300 � 2�. Při poklesu ceny � z 50 na 40 platí, že ∆� � �10. Dále pro �� � 50 je �� � 125 a pro �2 � 40 je �2 � 130. Dosazením do 

rovnice �62� plyne, že oblouková elasticita poptávky je dána                                      V � � a~�M~i~�1~ib · a;�1;i;�M;ib � � aNOM\ONO1\Ob · a2�N12KO2�NM2KOb � 0,176. 

 

Elasticita je veličina, která je nezávislá na jednotkách, ve kterých jsou měřeny příslušné 

ekonomické proměnné. V závislosti na hodnotě elasticity poptávky při dané ceně � � �� lze prohlásit poptávku za: 

• elastickou (elastic), je-li její cenová elasticita větší než 1, tedy V���� � 1, 

• jednotkově elastickou (unit elastic), je-li cenová elasticita rovná 1, tedy V���� � 1, 
• neelastickou (inelastic), je-li cenová elasticita menší než 1, tedy V����  1. 

[13] 

Dále se hovoří o dokonale neelastické poptávce právě tehdy, když  V���� � 0 a 

dokonale elastické poptávce, když V���� � ∞ (lim~R~� V��� � ∞, tj. V��� roste 

nade všechny meze). [13]  

Prakticky se říká, že elasticita poptávky větší než 1 znamená, že například zvýšení ceny � o 10% povede k více než desetiprocentnímu poklesu poptávaného množství �. Při 

elasticitě menší než 1 to znamená, že například zvýšení ceny � o 10% povede k méně 

než desetiprocentnímu poklesu poptávaného množství �. Příkladem nízké elasticity jsou 

statky, bez kterých se těžko obejdeme, může se jednat například o elektřinu. V případě 

jejího zdražení o 50%, klesne její spotřeba o méně než 50%, např. jen o 10% nebo 20%. Je to zapříčiněno tím, že elektřina se dá nahradit pouze z části a to např. plynem. 

Případem vysoké elasticity mohou být například banány, neboť v případě růstu jejich 

ceny o 50% dojde ke snížení jejich poptávaného množství o více procent než v případě 

elektřiny. Důvodem je nahraditelnost banánů jiným ovocem. [19] 
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Graficky je elasticita znázorněna na následujícím obrázku 

 

Obrázek 20: Grafické znázornění elasticity  

Zdroj [2] 

 

Krajní případy cenové elasticity poptávky jsou ilustrovány na obrázku 21. Na obrázku ��� je zobrazena horizontální křivka poptávky se směrnicí rovnou nule, která má 

cenovou elasticitu v každém bodě nekonečně vysokou (tedy rovnu ∞� a nazývá se 

dokonale elastická. Využívá se při chování firmy v konkurenčním prostředí. Na obrázku ��� je vertikální křivka poptávky, která má cenovou elasticitu v každém bodě rovnu 0 a 

nazývá se dokonale neelastická.  Její využití v praxi není možné, neboť od dostatečně 

vysoké ceny musí spotřeba vlivem důchodového efektu začít klesat a tedy není možné, 

aby byla křivka poptávky dokonale neelastická v celém rozsahu cen. [2] 

 

Obrázek 21: Dokonale elastická a neelastická poptávka 

Zdroj [2] 
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Následující příklad ilustruje existenci ceny ��, při které je poptávky jednotkově 

elastická.  

 

Příklad 24 

Nechť je funkce poptávky z příkladu 22 dána � � ���� � 30 � 2�. Řešením rovnice O,N~2N1O,N~ � 1 je cena � � 15. Při této ceně je tedy poptávka jednotkově elastická, čehož 

lze využít pro rozhodnutí, při jakých cenách je poptávka elastická, respektive 

neelastická. Lze usuzovat, že při cenách � � �� (� � 20) bude poptávka elastická a při 

cenách �  �� bude poptávka neelastická (� � 10�. Tedy při cenách � � �0; 15�� je 

poptávka neelastická a při cenách � � �15; �30� je poptávka elastická. V krajních 

bodech, tedy v � � 0 je poptávka dokonale neelastická a při ceně � � 30 pak dokonale 

elastická. 

 

V případě, že funkci poptávky zadanou ve tvaru �  jako funkce � není snadné převést 

na tvar � jako funkce �, jak tomu bylo v příkladě 22, pak lze využít vztahu pro derivaci 

inverzní funkce s tím, že výsledná elasticita poptávky bude funkcí množství �. Derivace 

inverzní funkce je dána vztahem 

E�E� � 1E�E�  A1�                                                                 �63� 

     

 

Příklad 25 

Nechť je dána poptávka � � 20 � �� a dosazením do rovnice (59) s využitím rovnice 

(63) dostaneme V � V��� � � ~; · 2���� � � �O1;g; · 21�; � �O1;g�;g . Pro stanovení elasticity 

poptávky při ceně 11 se musí najít takové množství �, pro něž platí 20 � �� � 11, tj. 
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�� � 9 a odkud tedy � � 3. Dosazením je V�3� � �O1Kg�·Kg � 0,61�, což je právě hledaná 

elasticita při ceně 3. 

 

Pro výpočet přibližné hodnoty elasticity pro dosti malá ∆� může sloužit veličina V� 

daná vztahem (57).  

 

Příklad 26 

Nechť je dána poptávka � � ���� � 30 � 0,6��. Pro stanovení přibližné elasticity 

poptávky při ceně 5 se využije vztahu �57�. Pro snížení ceny z 5 na 4 je ∆� � �1. Dále 

platí ��5� � 30 � 0,6 · 5� � 15 a ��4� � 30 � 0,6 · 4� � 20,4, tedy ∆� � 20,4 �15 � 5,4. Po dosazení do �57� vychází V� � � N2N · N,\12 � 1,8 a tedy V�5� C 1,8.  Pro 

přesnou hodnotu elasticity při dané ceně 5 využijeme vztah �59� a tedy V��� �
2,�~gKO1O,�~g, V�5� � 2,�·NgKO1O,�·Ng � 2. 

 

Pro stanovení přibližné změny množství ∆Q odpovídající změně ceny � o ∆�, se užije 

diferenciálu E� a platí 

∆� C E� � �)E�,                                                        �64� 

kde E� � ∆� a jedná se o nominální změny. Úpravou vzorce �64� s využitím vztahu �56� plyne 

∆� � � · ∆�%100 ,       ∆� � � · ∆�%100 .                                      �65� 

Dosazením do �64� se dostane 
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� · ∆�%100 C E�E� · � · ∆�%100 ,                                                 �66� 

které po úpravách je tvaru 

∆�% C �V��� · ∆�%. [13�                                                    �67� 

 

Příklad 27 

Nechť je dána poptávka � � ��� � 2� � 36 a úkolem je určit o kolik se přibližně 

změní množství � při ceně � � 21, dojde-li k zvýšení ceny o 2%. Vzhledem k tomu, že 

poptávka je ve tvaru � jako funkce �, tak využitím vzorce �63� vypočteme pomoci 

vzorce �59� V�21�. Tedy V��� � � ~; · 2���� � � �2; · 21�;1� a odpovídající množství pro 

cenu 21 je řešením rovnice 21 � ��� � 2� � 36. Kořeny dané rovnice jsou 3 a �5 

(které nevyhovuje). Tedy po dosazení V�3� � � �2K · 21P � 0,875, což je elasticita 

poptávky při ceně 21, která je neelastická. Dosazením do �67� je výsledkem ∆�% C�0,875 · 2 � �1,75%, tedy růstu ceny o 2% odpovídá pokles množství o 1,75%. 

Dosavadní tvrzení lze zdůvodnit pomocí matematických úvah, které potvrdí hypotézu, 

že celkový příjem roste v případě elastické poptávky a naopak, v případě neelastické 

poptávky celkový příjem klesá.  

V podmínkách nedokonalé konkurence pro celkový příjem �� platí  �� � ����� �� · � � � · ����, kde � � ���� je poptávka. Vyšetřením mezního příjmu se dostává 

8� � 8���� � ��)��� � �)���� � ��)��� � ���� � ��)��� � � � � · E�E�
� � · {1 � �� · E�E�| � � ·  1 � 1�� · E�E�¡.                                                �68� 
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A dále podle �59�  

8� � � · {1 � 1V| � ���� · {1 � 1V| .  [13�                                          �69� 

 

Z výše uvedeného plyne následující analýza mezního příjmu 8� s ohledem na elasticitu 

poptávky V: 

• Poptávka je elastická, tedy V � 1, pak z �69� plyne, že 8� � 8���� � 0 a 

tedy s růstem � celkový příjem �� roste (celkový příjem �� je rostoucí). Růst � je způsoben poklesem ceny �, tudíž s poklesem ceny � celkový příjem �� 

roste a s růstem ceny � celkový příjem �� klesá. Z toho plyne závěr – při 

elastické poptávce s poklesem ceny celkový příjem roste a s růstem ceny 

celkový příjem klesá. 

• Poptávka je neelastická, tedy V  1, pak z �69� plyne, že 8� � 8����  0 a 

tedy s růstem � celkový příjem �� klesá (celkový příjem �� je klesající). Růst � je způsoben poklesem ceny �, tudíž s poklesem cen � celkový příjem �� 

klesá a s růstem ceny � celkový příjem �� roste. Z toho plyne závěr – při 

neelastické poptávce s poklesem ceny celkový příjem klesá a s růstem ceny 

celkový příjem roste. 

• Poptávka je jednotkově elastická, tedy V � 1, pak z �69� plyne, že 8� � 0, což 

je nutná podmínka pro extrém funkce celkového příjmu ��. Z toho plyne závěr 

– celkový příjem nabývá maxima při ceně, pro kterou je poptávka jednotkově 

elastická. [1]  

 

 

 



80 
 

Příklad 28 

Nechť je dána poptávka � � 15 � �� a její reálné rozpětí �0; 15�. Funkce se převede do 

tvaru � jako funkci � a pro nezáporné � má tvar � � √15 � �. Dle �59� je V��� �� ~√2N1~ · 2� · 2√2N1~ · ��1� � O,N~2N1~. Poptávka je jednotkově elastická pro cenu �, která je 

řešením rovnice 
O,N~2N1~ � 1, tedy � � 10. Tedy při cenovém rozpětí �0; �10�� je poptávka 

neelastická. V tomto případě je na místě přiměřené zvýšení ceny, aby došlo ke zvýšení 

celkového příjmu. Při cenovém rozpětí �10; �15� je poptávka elastická a tudíž je 

ekonomicky rozumné přiměřeně snížit cenu s cílem dosáhnout růstu celkového příjmu. 

Při ceně 10 je dosaženo maxima celkového příjmu a to ve výši ���10� � 10 ·√15 � 10 � 22,36. 

 

3.2 VÍCEFAKTOROVÝ MODEL 

 

Ve vícefaktorovém modelu elasticity se vychází z obecnějšího modelu poptávky a 

z předpokladu, že poptávané množství � daného statku závisí na jeho ceně �, ceně 

alternativního statku �� a důchodu � (ceteris paribus). Funkce poptávky je pak tvaru  

� � ���, ��, ��.                                                        �70� 

Při zkoumání citlivosti poptávky na změnu některé z proměnných �, ��, �, se zbývající 

proměnné považují za konstantní. Jedná se tedy o tzv. vícefaktorové elasticity. [13] 

 

3.2.1 CENOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY 

Cenová elasticita poptávky (price elasticity of demand) se značí V~ a je dána 

vztahem 
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V~ � � �� · �~) ,                                                               �71� 

kde � � ���, ��, �� a �~)  je označení parciální derivace funkce �70� podle �. 

V analogii s jednofaktorovým modelem lze uvést, že V~ je vždy nezáporná. Dle volné 

formulace vyjadřuje V~ míru reakce spotřebitele na „malou“ změnu ceny � základního 

zboží, přičemž ��, � zůstanou beze změny. [13] 

 

Interpretace 

• Číslo V~���, ���, ��� udává pro zadané � � ��, �� � ���, � � �� přibližnou 

procentuální změnu množství � základního statku, při změně jeho ceny �� o 1%. 

Existují faktory rozhodující o elasticitě poptávky. Jedná se o tzv. determinanty cenové 

elasticity poptávky a nejdůležitější z nich jsou: 

Možnost substituce – zde je podstatná dostupnost substitutů, tedy u statků s dobrými 

substituty bude elasticita poptávky větší, než u statků bez blízkých substitutů. Obecně se 

dá říci, že absolutní hodnota cenové elasticity s dostupnosti atraktivních substitutů roste. 

[2] 

Podíl na rozpočtu – jedná se o podíl daného statku na celkových výdajích. Čím je podíl 

vyšší, tím je elasticita poptávky po tomto statku vyšší. Obecně se dá říci, že čím menší 

položka z celkových výdajů připadá na určitý statek, tím bude poptávka po něm méně 

elastická. [2] 

Směr důchodového efektu – nebo také nezbytnost statků. Vlivem důchodového efektu, 

který zesiluje substituční efekt u normálních statků, bude vyšší cenová elasticita, než u 

statků inferiorních, kde naopak substituční efekt oslabuje. Dále u nezbytných statků je 

poptávka spíše neelastická a u luxusních statků je elasticita poptávky vysoká. [2] 
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Čas – je třeba rozlišit časový horizont, z něhož plyne, že v krátkém období je elasticita 

poptávky nízká a v dlouhém období se stává elastičtější. [2]  

 

Stanovení změny množství � poptávaného statku v procentech vyvolanou procentní 

změnou proměnné � lze určit uvedeným vzorcem (analogicky jako �67�) 

∆�% C �V~ · ∆�%.                                                     �72� 

Přibližná (nominální) změna ∆� odpovídající (nominální) změně � o E� se stanoví 

pomoci diferenciálu E�, tedy  

∆� C E� � �~) E�. [13�                                                    �73� 

 

3.2.2 KŘÍŽOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY 

Křížově-cenová elasticita poptávky (cross-price elasticity of demand) se značí V~¢ a 

je dána vztahem 

V~¢ � ��� · �~¢) ,                                                            �74� 

kde � � ���, ��, �� a �~¢)  je označení parciální derivace funkce �70� podle ��. 

Podobně jako u předchozího pojmu, vyjadřuje V~¢ míru reakce spotřebitele na malou 

změnu ceny �� alternativního statku, přičemž �, � zůstanou nezměněny. [13] 
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Interpretace 

• Číslo V~¢���, ���, ��� udává pro zadané � � ��, �� � ���, � � �� přibližnou 

procentuální změnu množství � základního statku, při změně ceny ��� 

alternativního statku o 1%. 

 

Na rozdíl od cenové elasticity poptávky, která je vždycky kladná nebo nulová, může být 

křížová elasticita kladná i záporná. Znaménko V~¢ závisí na povaze alternativního 

statku, tedy je-li alternativní statek komplementem, pak růst �� způsobí zvýšení ceny 

dvojice statků, což vede k poklesu �. Z toho plyne, že � je klesající funkcí proměnné �� (�, � jsou konstanty), tedy �~¢)  0 a zároveň V~¢  0. Je-li alternativní zboží 

substitut, pak růst �� způsobí přesun zájmu na základní zboží, což vede k růstu �. 

Analogicky je tedy �~¢) � 0 a zároveň V~¢ � 0. Souhrnně tedy 

V~¢ � 0,      je-li alternativní statek substitut                                        �75� 

V~¢  0,       je-li alternativní statek komplement. [13� 
Stanovení změny množství � poptávaného statku v procentech vyvolanou procentní 

změnou proměnné �� lze určit uvedeným vzorcem (analogicky jako �67�) 

∆�% C �V~¢∆��%.                                                     �76� 

Přibližná (nominální) změna ∆� odpovídající (nominální) změně � o E� se stanoví 

pomoci diferenciálu E�, tedy  

∆� C E� � �~¢) E��.                                                     �77� 
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3.2.3 DŮCHODOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY 

Důchodová elasticita poptávky (income elasticity of demand) se značí V£ a je dána 

vztahem 

V£ � �� · �£)                                                         �78� 

kde � � ���, ��, �� a �£)  je označení parciální derivace funkce �70� podle �. Dá se 

říci, že V£ je vyjádřením míry reakce spotřebitele na malou změnu důchodu � za 

předpokladu, že �, �� zůstanou nezměněny. [13] 

 

Interpretace 

• Číslo V£���, ���, ��� udává pro zadané � � ��, �� � ���, � � �� přibližnou 

procentuální změnu množství � základního statku, při změně důchodu � o 1%. 

 

I tato elasticita může být kladná i záporná a to dle znaménka V£, které závisí na povaze 

základního statku. V případě normálních statků s růstem � roste i �, z čehož plyne, že � je rostoucí funkcí jedné proměnné � (�, �� jsou konstanty) a tedy �£) � 0 a zároveň V£ � 0. V případě podřadných statků s růstem � klesá �. Analogicky tedy �£)  0 a 

zároveň V£  0. Souhrnně tedy 

V£ � 0,      je-li statek normální                                              �78� 

V£  0,       je-li statek podřadný. A13� 
Stanovení změny množství � poptávaného statku v procentech vyvolanou procentní 

změnou proměnné � lze určit uvedeným vzorcem (analogicky jako �67�) 
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∆�% C V£∆�%.                                                        �80� 

Přibližná (nominální) změna ∆� odpovídající (nominální) změně � o E� se stanoví 

pomoci diferenciálu E�, tedy  

∆� C E� � �£) E�.                                                          �81� 

Přibližná změna ∆� odpovídající změnám � o E�, �� o E�� a � o E� se stanoví 

součtem jednotlivých diferenciálů E�, tedy 

∆� C E� � �~ ) E� � �~¢) E�� � �£) E�. A13�                                 �82� 

                  

Příklad 29 

Nechť je dána funkce poptávky � � ���, ��, �� � 300 � 2� � 3�� � 0,1�. Dále 

nechť � � 15, �� � 20, � � 3000, tedy 8 � A15,20,300�. Poptávka ��8� � 300 �20 � 60 � 300 � 510. Hodnoty poptávky v bodě 8 se využije dále při určení 

jednotlivých elasticit poptávky. Tedy cenová pružnost poptávky je V~�8� � � 2NN2O ·��2� � 0,058. Přibližná procentní změna poptávky v 8, při snížení ceny o 3% je dle �72� ∆�% C �V~ · ∆�% � �0,058 · ��3� � 0,1176, tedy snížení ceny o 3% přinese 

zvýšení množství � o 0,1764%. Křížově-cenová elasticita poptávky je V~¢�8� � �ON2O ·��3� � �0,1176, což je menší jak 0, tedy se jedná o komplementy. Přibližná procentní 

změna poptávky  v 8, při zvýšení ceny alternativního statku o 5% je dle �75� ∆�% C�V~¢ · ∆��% � ��0,1176� · 5 � �0,588, tj. poptávka klesne asi o 0,1176%. 

Důchodová elasticita poptávky je V£�8� � KOOON2O · 0,1 � 0,588, což je větší než 0, tedy 

se jedná o normální statek. Přibližná procentní změna poptávky v 8, při zvýšení 

důchodu o 3% je dle �79� ∆�% � V£ · ∆�% � 0,588 · 3 � 1,764, tj. poptávka se 

zvýší o 1,764%. 
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4 POPTÁVKA A UŽITE ČNOST 

4.1 POJETÍ UŽITE ČNOSTI 

 

V teorii spotřebitelského chování se prosadily dva odlišné přístupy a to kardinalistický a 

ordinalistický. Oba přístupy vedou ke stejným závěrům, jejich metody jsou však 

odlišné. Ordinalisté odmítají jakoukoli měřitelnost uspokojení a tvrdí, že uspokojení 

lze dát pouze pořadí. Tedy dokážou přiřadit různým kombinacím statku pouze pořadové 

(ordinální) číslo. Kardinalisté dokážou přiřadit rozměrová (kardinální) čísla říkající jak 

velké uspokojení přinesou. [4] 

Kardinalisté pracují s pojmem mezní užitek, který má klesající charakter a tedy i 

poptávka je klesající a říká, že čím je statek dražší, tím si ho je spotřebitel ochoten 

pořídit méně. 

Ordinalní přístup je v moderní teorii více preferován a ordinalisté nahrazují mezní 

užitek mezní mírou substituce, která je dána sklonem tečny k indiferenční křivce. [4] 

V této souvislosti je charakteristické, že spotřebitel přijímá tři typy rozhodnutí: 

• „kolik kterého zboží nebo služby má koupit; 

• kolik času věnovat práci a kolik odpočinku a zálibám; 

• zda má spotřebovat více než důchod na nákupy a služby a tím existovat v režimu 

půjček nebo spotřebovat méně než důchod a tím existovat v režimu spoření.“ 1 

 

Spotřebitel neustále čelí rozhodování různého typu, mezi kterými existují určité vazby a 

výsledkem je jeho dynamické a obecně složité měnící se individuální chování. Hlavním 

zaměřením bude rozhodování kolik kterého statku či služby koupit, což bezprostředně 

určuje poptávku.  Klíčovou roli zde hraje pojem užitečnost (utility ), která zahrnuje to, 

co vede spotřebitele k nákupu statku či služby. Jedná se např. o potěšení, uspokojení, 

                                                 
1 MEZNÍK, I. Ekonometrie. 2005. s.84 
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splnění přání, ale i snobství. Tendenci spotřebitele jistě bude maximalizace míry 

užitečnosti. [13] 

Užitečnost odkazuje na celkovou spokojenost, a proto jednoznačnost takových opatření 

je ovlivňováno řadou faktorů. Nedá se říci, že by užitečnost byla ovlivňována pouze 

fyzickou spotřebou statku.  Ovlivňují jí také např. psychologický postoj, osobní 

zkušenosti, obecně kulturní prostředí či tlak profesní skupiny atd. Pro ekonomické 

zkoumání těchto vlivů je nezbytné zúžit zaměření a to na výběr mezi měřitelnými 

možnostmi, zatímco ostatní faktory ovlivňující chování jsou konstantní. Pro 

zjednodušení je tedy tento předpoklad (ceteris paribus) uplatňován ve všech 

ekonomických analýzách užitečnosti. [14] 

 

4.1.1 MODEL UŽITE ČNOSTI 

Nechť je funkce více �w� proměnných tvaru 

e � e��2, … , �v�,                                                   �83� 

kde �2, … , �v jsou proměnné vyjadřující množství prvního až w �tého statku a e se 

nazývá funkce užitečnosti (zkráceně též užitečnost) (ulitity function ). [13]    

Užitečnost není dána jednoznačně, tedy kdyby se užitečnosti přiřadila čísla, tak by 

každý soubor libovolně přiřazených čísel odrážel původní preference uspořádání, ale 

tyto čísla by nebyla unikátní. Tedy nezáleží na tom, zda se bude říkat, že e��2� � 5 a e���� � 4 nebo, že e��2� � 1 000 000  a  e���� � 0,5. V obou případech čísla 

ukazují, že �2 je preferováno před ��. Z technického hlediska je představa o užitečnosti 

definována pouze do monotónní transformace, což tedy znamená, že každý soubor 

čísel přesně odráží osobní preference podle toho, jak budou uspořádány. Tento 

nedostatek jednoznačnosti v přidělování čísel užitečnosti odráží rozhodnutí, že není 

možné srovnávat užitečnost mezi lidmi, neboť každý spotřebitel používá odlišná 

měřítka. [14] 
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Pro jednoduchost se lze tedy omezit na funkce užitečnosti dvou proměnných tvaru 

e � e��2, ���.                                                        �84� 

Na následujícím obrázku je znázorněna funkce užitečnosti pro dva statky. Lze vidět, že 

všechny svazky ve šrafované oblasti jsou preferovány před svazky �2�, ���, neboť 

kterýkoliv svazek ve šrafované oblasti poskytne více alespoň jednoho ze statků. Za 

„nepreferované“ se dají považovat svazky v oblasti označené jako horší než �2�, ���, 

neboť obsahují méně alespoň jednoho statku, než svazky ostatní. Oblasti otazníků jsou 

obtížně srovnatelné s �2�, ���, obsahují totiž více jednoho statku a méně druhého. [14] 

 

 

Obrázek 22: Funkce užitečnosti pro dva statky  

Zdroj: [14] 

 

4.1.2 VLASTNOSTI UŽITE ČNOSTI 

Funkce musí mít jisté vlastnosti, aby mohla být považována za funkci užitečnosti. Pro 

výpočet mezní užitečnosti je nutná existence parciálních derivací e2), e�)  a dále e22)) , e��)) . Dalším požadavkem je, aby pro pevně zadané �2 � �2�, �� � ��� byly funkce 

jedné proměnné e��2�, ���, e��2, ���� rostoucí. Což bude platit tehdy, když 

�2�, ��� 
preferovaný  

před 

�2�, ��� 
horší 
než  
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e)��2�, ��� � *¤�;i�,;g�*;g � 0 a také e)��2, ���� � *¤�;i,;g��*;i � 0. Zřejmě to znamená, že e��2, ��� splňuje podmínku e2) , e�) � 0. [13] 

Dále podmínka známa jako zákon klesající mezní užitečnosti (law of diminishing 

marginal utility ) říká, aby e2) , e�)   byly klesající, musí být jejich derivace podle 

příslušných proměnných záporné a platí e22)) , e��))  0. Dále pak křivky užitečnosti musí 

být rostoucí a konkávní  [13] 

 

4.1.3 COBB-DOUGLASOVY FUNKCE UŽITE ČNOSTI 

Existuje několik funkci užitečnosti, nejčastěji používanými jsou Cobb-Douglasovy 

funkce užitečnosti mající tvar 

e � e��2, ��� � �2J · ��[ ,                                             �85� 

kde � a � jsou kladná čísla. Obecně platí, že velikost � a � označuje relativní důležitost 

daných dvou statků. Vzhledem k roli funkcí užitečnosti jako reprezentace preference, je 

vhodné přepokládat, že � � � � 1 a tedy vyjádřením � � 1 � � (kde �, � � �0,1�) 
přejde užitečnost do tvaru 

e � e��2, ��� � �2J · ��21J.  [14�                                        �86� 

 

4.1.4 INDIFEREN ČNÍ KŘIVKY  

Většina ekonomických činnosti zahrnuje dobrovolné obchody mezi spotřebiteli. Obecně 

se dá říci, že se jedná o vzdání se jednoho statku za statek jiný. V rámci funkce 

užitečnosti jsou použity formální nástroje pro ilustraci a zkoumání tohoto dobrovolného 

jednání. Nejjednodušší bude vytvořit představu o indiferenční křivce. [14]  
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Obrázek 23 ilustruje křivku e2, která představuje všechny alternativy kombinací �2, ��, 

které přinášejí spotřebiteli stejné uspokojení (ceteris paribus). Tyto křivky představují 

množiny spotřebních svazků, obsahující takové kombinace jednotlivých statků, jejichž 

hodnoty jsou stejné a tedy, mezi kterými je spotřebitel indiferentní (lhostejný). [14] 

Nazývají se indiferenční křivky  (indiference curves) a jsou dány rovnicí 

e��2, ��� � #                                                          �87� 

 

Obrázek 23: Indiferenční křivka  

Zdroj: [14] 

 

Sklon této křivky představuje poměr, v němž je statek �2 nahrazován statkem ��, aniž 

by se měnila výše celkového užitku. Tento negativní sklon indiferenční křivky e2 

v určitém bodě se nazývá mezní míra substituce 8�� (margine rate of substitution) 

v tomto bodě. Mezní míra substituce je podílem mezních užitečnosti �2 a ��, tedy 

8�� � 8����2, ��� � 8e28e� � e2)e�) ,                                     �88� 
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kde e��2, ��� je funkce užitečnosti. Pak 8�� udává přibližnou procentuální změnu �� 

při jednotkové změně �2, tak aby se zachovala užitečnost. [14] 

8�� pro dva statky udává o kolik více či méně má spotřebitel nakoupit druhého statku, 

v případě zakoupení prvního statku o jednotku více či méně, tak aby konečné 

uspokojení bylo stejné. Přibližná změna 

∆�� � 8�� · E�2,                                                    �89�                                                

kde E�2 představuje hodnotu změny �2. 

 

Příklad 30 

Nechť je dána funkce užitečnosti e��2, ��� � �2ih · ��gh, pak dle �88� je 8�� �
ih;i¥gh;gghgh;iih;g¥ih � 2� ;g;i. Pak například 8���30,20� � 2K, což může znamenat, že nakoupení navíc 

jedné jednotky prvního statku je kompenzováno nižším nákupem druhého statku o 
2K 

jednotky, aby byla zachována užitečnost. Pokud spotřebitel nakoupí například o 6 

jednotek více prvního statku, tj. 36 jednotek, pak užitím �89� ∆�� � 8���30,20� ·6 � 2, může nakoupit o 2 jednotky méně druhého statku, při zachování stejného 

uspokojení. Dle porovnání přibližných hodnot by mělo platit 8���30,20� C
8���36,18�, tedy 8���30,20� � 30ih · 20gh � 22,89 a 8���36,18� � 36ih · 18gh �22,68. 

 

Příklad 31 

Nechť je dána funkce užitečnosti e � x�2 · ��. Indiferenční křivka pro tuto funkci se 

zjistí identifikováním takového souboru kombinací �2 a ��, ve kterých má užitečnost 
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stejnou hodnotu. Například užitečnost ve výši 20 má rovnici pro tuto indiferenční 

křivku e � 20 � x�2 · ��, tedy indiferenční křivka je reprezentována 400 � �2 · ��. 

8�� užitím �88� je rovna 8�� � ¤in¤gn � ;g;i a pro danou užitečnost vyjádřením �� z 

rovnice 400 � �2 · ��  je dána 8�� � \OO;ig . Na obrázku 24 tato derivace ukazuje, že pro 

bod q ��2 � 10 a �� � 40� má indiferenční křivka strmý skon a 8�� je vysoká, tedy 8���10,40� � \OO2OO � 4. V takovém případě je spotřebitel ochotný vzdát se 4 jednotek 

statku ��, aby dostal o 1 jednotku více statku �2. Na druhou stranu v bodě � je sklon 

plochý a 8�� nízká, tedy 8���40,10� � \OO;ig � \OO2�OO � 0,25. Nyní je spotřebitel 

ochotný vzdát se pouze jedné čtvrtiny jednotky statku ��, pro další jednotku statku �2. 

Z daného příkladu lze vidět konvexnost indiferenční křivky e. V bodě 7, který je 

uprostřed mezi body q a B, je spotřebitel ochotný nakoupit 25 jednotek statku �2 a 25 

jednotek statku ��. Tedy tato užitečnost je dána vztahem e � x�2 · �� � √25� � 25, 

který nepřesahuje původní užitečnost e, která byla stanovená na 20. V bodě q bude 

spotřebitel ochoten obchodovat a v bodě � bude daleko nižší ochota k obchodování.  

 

Obrázek 24: Body na indiferenční křivce 
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4.2 OPTIMALIZACE 

 

Optimalizace je klíčová při ekonomickém rozhodování a řízení. Optimalizace je tedy 

hledání maximálních, popřípadě minimálních hodnot zvolených veličin. [13] 

 

4.2.1 MAXIMALIZACE UŽITE ČNOSTI 

Rysem racionálního chování spotřebitele je dosažení maximální užitečnosti při 

zohlednění různých omezení a objektivních podmínek. Chce-li spotřebitel 

maximalizovat svou užitečnost, musí být daná pevná částka peněz na útratu, která bude 

vyčerpána. V tomto modelu neexistuje žádné jiné využití důchodu (např. úspory) a ani 

nasycení (dodatečné statky poskytují další užitečnost). [14] 

Ve zjednodušeném modelu pro dva statky se předpokládá, že je dán důchod �� a ceny 

statku �2� a ���. Rozdělení spotřebitelova důchodu lze vyjádřit podmínkou tvaru 

�� � �2��2 � �����,                                                        �90� 

která se nazývá rozpočtové omezení (budget constraint). [2] 

  

Příklad 32 

Nechť jsou dány dva statky �2 a ��. Předpokládá se, že statek �2 bude prodáván za 

cenu 15 Kč a statek �� za cenu 30 Kč. Spotřebitelův důchod � činí 60 Kč. V případě, 

že spotřebitel utratí celých 60 Kč, pak omezení bude 15�2 � 30�� � 60. Tedy �� � �0,5�2 � 2 vyjadřuje, že spotřebitel by si mohl koupit dva statky �� za 

předpokladu, že �2 � 0. V případě, že spotřebitel koupí 2 statky �2, pak spotřebiteli 
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zbude pouze 30 Kč na nákup �� a tedy �� � 1. Koeficient �2 ��0,5� ukazuje, že 

náklady vyložené na koupi jednoho statku �� činí polovinu nákladů na statek �2. 

 

Geometrická interpretace rozpočtového omezení je znázorněná na obrázku 25 jako 

přímka a jedná se o rozpočtovou přímku (budget line). Sklon rozpočtové přímky je 

dán podílem �� �2�⁄ : �� ���⁄ , tedy poměrem cen, tedy 

sklon rozpočtové přímky � �2���� . [4�                                           �91� 

Maximalizaci užitečnosti se rozumí nalezení maxima funkce užitečnosti e��2, ��� 

vázaného podmínkou �90� ve tvaru 5��, �� � �� � �2�� � ����. Bude se jednat o 

nalezení takového množství �2, ��, které poskytuje nejvyšší hodnotu (maximalizující 

užitečnost). Využije se k tomuto účelu Lagrangeova metoda a najde se dle �32� maximum funkce 

f��2, ��, r� � e��2, ��� � r · ��� � �2��2 � ������.                       �92� 

Aplikaci postupu k nalezení vázaných extrémů se dospěje k soustavě 

f2) � e2) � r · �2� � 0                                                    �93� 

f�) � e�) � r · ��� � 0 

fK) � �� � �2��2 � ����� � 0. 
Řešením soustavy rovnic �93� se určí hodnoty �2, ��, které maximalizují užitečnost a 

díky r zároveň vyhovují rozpočtovému omezení �90�. Požadavek rozpočtového 

omezení bude splněn, bude-li první derivace fK) � 0. [2] 

 



95 
 

V grafickém vyjádření může být rozpočtové omezení uloženo na jednotlivých mapách 

indiferenčních křivek užitečnosti. Obrázek 25 ilustruje proces maximalizace užitečnosti. 

V případě, že by se spotřebitel rozhodl pro kombinaci statků v bodě q, dosáhne vyšší 

úrovně jen tím, že utratí nevyčerpaný důchod. V bod � se lze dostat na vyšší úroveň 

přerozdělením výdajů. Bod � nepřipadá v úvahu, neboť spotřebitel na něj nemá 

dostatečný důchod. Nejvyšší možná dosažená úroveň se nachází v bodě 7, kde je 

vybrána právě kombinace �2�, ���. Bod 7 jako jediný bod představuje maximalizaci 

užitečnosti při daném rozpočtovém omezení a dochází zde k dotyku rozpočtového 

omezení a indiferenční křivky. [14] 

 

Obrázek 25: Mapa indiferenčních křivek a rozpočtové omezení  

Zdroj: [14] 
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Nechť je dána funkce užitečnosti e��2, ��� � �2 · ��, dále �2� � 2, ��� � 3 jsou ceny 

za jednotku statku a �� � 36 je důchod spotřebitele. Rozpočtové omezení lze zapsat 36 � 2�2 � 3��. Dle �92� je f��2, ��, r� � �2�� � r · �36 � 2�2 � 3���. Podmínky 
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�� � 2r � 0 

�2 � 3r � 0 

36 � 2�2 � 3�� � 0. 
Řešením soustavy lineárních rovnic je �2 � 9, �� � 6, r � 3. Spotřebitel maximalizuje 

užitek nákupem 9 jednotek prvního statku a 6 jednotek druhého statku, přičemž hodnota 

funkce užitečnosti je �2 · �� � 9 · 6 � 54. Ilustrace na obrázku 26, krom jiného 

ilustruje bod V, ve kterém se rozpočtová přímka dotýká křivky užitečnosti. Tedy z �2 · �� � 9 · 6 � 54 je křivka užitečnosti dána �� � N\;i. A sklon přímky je � �K, stejně 

jako křivky užitečnosti v bodě V.  

 

Obrázek 26: Rozpočtové omezení 
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4.2.2 POPTÁVKA MAXIMALIZUJÍCÍ UŽITE ČNOST 

Nezbytnou podmínkou maximalizace užitečnosti pro optimální úroveň �2, ��, … , �v (a r) jako funkci všech cen a příjmů lze v zásadě vyjádřit jako w funkci poptávky 

�2 � �2��2, ��, … , �v, ��                                                �94� 

�� � ����2, ��, … , �v, �� . . . �v � �v��2, ��, … , �v, ��, 
kde �� (� � 1, … , w� je funkční označení pro individuální poptávku a �2, ��, … , �v, � 

budou považovány za parametry. Pro případ dvou statků budou výsledkem výrazy 

�2 � �2��2, ��, ��                                                      �95� 

�� � ����2, ��, ��, 
jenž vyjadřují funkce poptávky maximalizující užitečnost a 

r � r��2, ��, ��,                                                        �96� 

kde lze za některé proměnné dosazovat pevné hodnoty a pomoci komparativní statistiky 

provádět ekonomické analýzy. [14] 

 

Příklad 34 

Nechť je dána funkce užitečnosti jako v příkladě 33, pak Langrangeova rovnice bude 

obecně tvaru  

f��2, ��, r� �  �2�� � r · �� � �2�2 � �����                        �97� 
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a aplikací postupu pro nalezení extrému se dospěje k soustavě 

f2) � �� � r · �2 � 0                                                    �98� 

f�) � �2 � r · �� � 0 

fK) � � � �2�2 � ���� � 0. 
První dvě rovnice jsou pak tvaru  

�� � r · �2, �2 � r · ��                                                �99� 

a dosazením do třetí rovnice pak lze r vyjádřit jako  

r � �2�2�� .                                                           �100� 

Z toho plyne, že hledané funkce poptávky jsou tvaru  

�2 � �2�2 , �� � �2�� . A20�                                          �101�  
Pomocí komparativní statistiky pak pro pevně zvolený důchod � � 36 mají funkce 

poptávky tvar �2 � 2P~i , �� � 2P~g. Podobně pro zadané ceny �2 � 2, �� � 3 mají 

Engelovy funkce tvar �2 � £\ a �� � £�. 
 

4.2.3 MINIMALIZACE VÝDAJ Ů 

Nechť je dán případ dvou statků a pevně zadané ceny �2�, ��� daných statků, pak výdaje 

spotřebitele V jsou dány vztahem 

V � V��2, ��� � �2��2 � �����.                                       �102� 
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Dále nechť je pevně zadaná užitečnost e� a platí 

e� � e��2, ���.                                                     �103� 

Spotřebitelovým duálním problémem k maximalizaci užitečnosti je minimalizace 

výdajů, čím se rozumí nalezení minima funkce V � V��2, ��� výdajů spotřebitelé, jenž 

je vázáno podmínkou �103� ve tvaru 5��, �� � e� � e��2, ���. Langrangeova funkce 

pro tuto aplikaci je  

f��2, ��, r� � �2��2 � ����� �  r3e� � e��2, ���6.                   �104� 

a aplikací postupu pro nalezení extrému se dospěje k soustavě 

f2) � �2� � r · e2) � 0                                                 �105� 

f�) � ��� � r · e�) � 0 

fK) � e� � e��2, ��� � 0, 
z níž vyjdou hledané hodnoty �2, ��, r minimalizující výdaje spotřebitele při podmínce �103�. V případě linearity funkce výdajů spotřebitele je třeba potvrdit zjednodušeně 

extrém  

���2, ��, r� � �r�e22)) � e��)) � e2�)) �A14�.                             �106� 

 

Příklad 35 

Nechť je dána funkce užitečnosti e � e��2, ��� � �2ig · ��ig, dále hladina užitečnosti e � 4 a ceny �2 � 0,5, �� � 2. Výdaje spotřebitele jsou dány rovnicí V � 0,5�2 �2��. Množství �2, �� minimalizující výdaje spotřebitele při dané hladině užitečnosti se 
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urči pomocí �104� konstrukcí funkce f��2, ��, r� � 0,5�2 � 2�� � r�4 � �2ig · ��ig�. 

Vypočtením parciálních derivací se dle �105� dostane soustava 

f2) � 0,5 � r 12 �212���2� � 0 

f�) � 2 � r 12 �22���12� � 0 

fK) � 4 � �22� · ��2� � 0. 
Z první dvou rovnic se dostane 0,25 � �212 · �� a pak �� � 0,25�2. Dosazením do třetí 

rovnice 4 � �2ig�0,25�2�ig, odtud vychází �2 � 8 a zpětným dosazením je �� � 2 a r � 2. Nyní je třeba ověřit pomoci postačující podmínky �106�, že se jedná skutečně o 

minimum. Platí tedy e22)) � � 2\ · �21hg · ��ig, e��)) � � 2\ · �2ig · ��1hg, e2�)) � 2\ · �21ig · ��1ig. 

Dosazením �2 � 8, �� � 2, r � 2 do �106�  se dostane ��8,2,2� � 0,40625 � 0 a 

tedy v bodě A8,2� je vázané minimum.  

 

4.2.4 POPTÁVKA MINIMALIZUJÍCÍ VÝDAJE SPOT ŘEBITELE 

Pro zadané hodnoty �2, ��, e je řešením soustavy �105� optimální úroveň �2, ��, r. Pro 

případ dvou statku budou výsledkem výrazy 

�2 � �2��2, ��, e�                                                   �107� 

�� � ����2, ��, e�, 
vyjadřující funkce poptávky minimalizující výdaje spotřebitele a 

r � r��2, ��, e�,                                                    �108� 
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kde �2, ��, e jsou považovány za parametry. [14] 

 

Příklad 36 

Nechť je dána funkce užitečnosti jak v příkladě 35, pak pro funkci poptávky 

minimalizující výdaje a parametry  �2, ��, e, bude Lagrangeova funkce obecně tvaru 

f��2, ��, r� � �2�2 � ���� � r §e � �22� · ��2�¨                       �109� 

a soustava rovnic �93� tvaru 

f2) � �2 � r 2� �21ig��ig � 0                                              �110�                        

f�) � �� � r 12 �22���12� � 0 

fK) � e � �22� · ��2� � 0. 
Úpravou první dvou rovnic vychází 

~i;i � ~g;g, tedy �2�2 � ���� a V � 2�2�2. Z toho 

plyne, že  

�2 � V2�2 ,       �� � V2�� .                                               �111� 

A dále  

e � { V2�2|2� · { V2��|2� , tj.  e � V
2�22���2�

.                                 �112� 

Odtud se V vyjádří jako V � 2e�2ig��ig a zpětným dosazením se dospěje k výsledku  
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�2 � e {���2|2� � �2��2, ��, e�,     �� � e {�2��|2� � ����2, ��, e�. A20�                �113� 

 

            

4.3 ODVOZENÍ K ŘIVKY POPTÁVKY 

  

4.3.1 INDIVIDUÁLNÍ K ŘIVKA POPTÁVKY 

Jak bylo ukázáno výše, individuální křivka poptávky pro statek �2 závisí na jeho 

užitečnosti a také na všech cenách a důchodech, tedy �2 � �2��2, ��, … , �v, ��. Pro 

případ dvou statků se předpokládá, že krom ceny �2, jsou ostatní ceny a důchody 

konstantní a funkce poptávky pro statek �2 je pak dána 

�2 � �2��2, ��, ��.                                                �114� 

Obrázek 27 ukazuje volbu maximální užitečnosti statků �2 a ��. Předpokládá se, že 

množství vybraného statku �2 se zvýší z �2)   na �2)) a to na �2))) se snížením cen daného 

statku z �2) na �2)) a dále na �2))). Obrázek 28 demonstruje možnost převedení 

maximalizace užitečnosti statku �2 na křivku poptávky mající zachovanou horizontální 

osu �2 a na svislé ose mající cenu �2. Vzhledem k negativní derivaci 
*;i*~i, je sklon 

křivky opět negativní.  Tedy křivka poptávky je sestrojena za předpokladu, že s měnící 

se cenou �2 zůstávají ��, � konstantní. Křivka poptávky zůstává ve stejné pozici tak 

dlouho, dokud se nezmění ostatní faktory. Se změnou některého z faktorů se křivka 

posune na novou pozici. [14] 
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Obrázek 27: Volba maximální užitečnosti  

Zdroj [14] 

 

 

Obrázek 28: Křivka poptávky maximalizující užitečnost  

Zdroj [14] 
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Příklad 37 

Nechť jsou tedy z příkladu 34 dány funkce poptávky �2 � £�~i , �� � £�~g, tedy �2 � �� 

(dále jen �2 a �2). V případě konstantní užitečnosti a důchodu � � 36, má funkce tvar �2 � 2P~i nebo také �2�2 � 18, tedy tvar křivky poptávky bude rovnoosá hyperbola.  

 

Obrázek 29: Konkrétní křivka poptávky z maximalizace užitečnosti 

 

4.3.2 KOMPENZOVANÉ K ŘIVKY POPTÁVKY 

Alternativním způsobem odvození křivky poptávky je přístup držící spotřebitelův 

důchod (nebo užitečnost) konstantní, zatímco je zkoumána reakce na změny ceny �2. 

Obrázek 30 a 31 ilustrují držení užitečnosti na konstantní úrovni e�, zatímco se 

postupně snižuje �2. S poklesem �2 se spotřebitelův nominální důchod snižuje, 

z důvodu zabránění zvýšení užitečnosti, tedy změna ceny způsobí substituční efekt. 

V případě zvýšení ceny �2, by nahrazení důchodu bylo pozitivní, neboť v reakci na 

zvýšení cen by byl spotřebitelův důchod zvýšen s tím, že by zůstal na indiferenční 

křivce e�. Jedná se tedy o kompenzovanou nebo také (Hicksovu) křivku poptávky 
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(compensated demand function), která ukazuje vliv ceny na požadované množství za 

podmínek konstantní užitečnosti a ostatních cen a je dána vztahem  

�2 � ����2, ��, e�. A14�                                                     �115� 

 

Obrázek 30: Indiferenční křivka – konstantní užitečnost  

Zdroj [14] 

 

Obrázek 31: Kompenzovaná křivka poptávky 

Zdroj [14] 
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Obrázek 32 ilustruje vztah mezi nekompenzovanou �2 a kompenzovanou �� křivkou 

poptávky. Křivky se protínají při ceně ��)), neboť právě množství �2)) je poptáváno 

v obou případech. Při ceně nižší než ��)) je spotřebitelův důchod nižší u kompenzované 

křivky, je tedy požadováno méně �2, než u nekompenzované. Naopak, při ceně vyšší 

než ��)) spotřebitelův důchod roste s kompenzační křivkou poptávky a je tedy poptáváno 

více �2 než v případě nekompenzované křivky. Kompenzovaná křivka �� zahrnuje 

pouze substituční efekt, na rozdíl od nekompenzované křivky �2, která je plošší a 

zahrnuje jak substituční, tak důchodový efekt. [14] 

 

Obrázek 32: Vztah mezi kompenzovanou a nekompenzovanou křivkou poptávky 

Zdroj [14] 
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ZÁVĚR 

 

Matematické modely poptávky byly dle předpokladů souhrnně zpracovány a 

interpretovány pomocí matematických prostředků a jejich slovních ekvivalentů. 

Samotné zpracování teoretických poznatků bylo pro mne velmi náročné, neboť odborná 

literatura v českém jazyce není pro danou problematiku dostatečná. Tudíž k získávání 

poznatků jsem využívala adekvátní anglickou literaturu, kterou, i přes své počáteční 

jazykové problémy, považuji za skvostnou. Přesto izolované zpracování matematických 

modelů poptávky s ohledem na elasticitu a užitečnost ve výše uvedené podobě v ni 

nebylo nalezeno. Stejně jako optimalizační úlohy ke konstrukci příslušných křivek 

poptávky.  

Teoretická východiska jsou doplněna o aplikační příklady, u nichž se nesmí opomenout 

jejich platnost za podmínky ceteris paribus. V rámci ilustrativních příkladů bylo mimo 

jiné předloženo řešení úloh, které byly v daných zdrojích uvedeny jako neřešené. 

Zejména se jedná o úlohy k nalezení poptávky maximalizující užitečnost a 

minimalizující výdaje. Tímto byl naplněn metodický záměr práce. 
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