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Kniha Jitky Kloudové „Makroekonomie – základní kurz“ seznamuje čtenáře s problematikou 
makroekonomických vztahů a souvislostí, pojmů a nezbytných teoretických základů nutných 
pro makroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu o fungování 
hospodářství. Kniha představuje organické spojení teoretických východisek a 
metodologických postupů v procesu analýzy reálných jevů z makroekonomického prostředí a 
přináší tak čtenáři ucelený obraz moderní makroekonomie. 
 
Odborný text je systematicky rozčleněn do 11 přehledných kapitol.  V první kapitole je čtenář 
obeznámen se základními ekonomickými pojmy a postuláty. Následuje kapitola věnovaná 
zejména hospodářské politice, kde autorka velmi obratně spojila základní makroekonomické 
pojmové vymezení a hospodářskou politiku, což lze spatřovat ve fundovaném objasnění 
jednotlivých typů hospodářské politiky ve spojitosti s hlavními proudy v makroekonomii. 
 
Ve třetí kapitole autorka opět provedla  propojení problematiky národního účetnictví a měření 
makroekonomických veličin. Toto spojení je velmi vhodné nejen z didaktického hlediska, 
nýbrž především z pohledu srozumitelnosti. Autorka v této kapitole seznamuje čtenáře s 
nejznámějšími hospodářskými indikátory a jejich reálnou interpretací, na což se mnohdy 
zapomíná. 
 
Čtvrtá a pátá kapitola jsou věnovány finančním trhům. Osobně  tyto dvě kapitoly považuji za 
výborně zpracované, a to zejména s užitím aktuálních problémových otázek ( např. kurzová 
politika)  k vysvětlení makroekonomické reality.  
 
Nejrozsáhlejší šestá kapitola je věnována makroekonomické rovnováze. Ze své zkušenosti 
musím konstatovat, že patrně nejtěžší látka je autorkou zpracována ve čtivé, srozumitelné a 
přehledné podobě. Z obsahové stránky lze za užitečné zdůraznit ozřejmení funkce 
multiplikátoru ve vícesektorové ekonomice, což nebývá běžné. 
 
Samostatně  v sedmé kapitole jsou rozebrány inflace a nezaměstnanost. 
 
Problematice ekonomického růstu a hospodářskému cyklu je věnována osmá kapitola. V této 
kapitole autorka dle mého názoru velmi správně zařadila podkapitolu věnovanou zdrojům a 
bariérám ekonomického růstu, neboť právě tyto oblasti byly v makroekonomii prozatím 
opomíjeny. 
Devátá kapitola je věnována fiskální politice, jenž zejména dnes je tak často diskutována 
odbornou veřejností. Monetární politice je věnována desátá kapitola, zde bych ocenil výklad 
zaobírající se režimy měnové politiky, a to zejména z pohledu aktuálnosti přijetí či nepřijetí 
Eura v ČR. 
 
Poslední jedenáctá kapitola je věnována mezinárodnímu obchodu. 
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Ocenil bych věcnost s jakou autorka přistoupila k výkladu makroekonomie a výkladovou 
schopnost přiblížit čitatelům teoretické zákonitosti na konkrétních příkladech a reálných 
situacích. Autorka velmi věcně používá argumentů a citací pro svá tvrzení a systematicky 
postupuje ve výkladových částech textu. Autorce se podařilo udržet jednotu stylu a též 
formulaci myšlenek, což přispívá ke kvalitě textu.  
 
Na publikaci Jitky Kloudové je možno vidět ruku zkušeného autora i pedagoga.  Knihu lze 
považovat za živě psanou učebnici, již mohou kromě studentů vysokých škol využít i 
manažeři či podnikatelé, jimž může napomoci v rozhodovacích procesech o ekonomických 
otázkách. Potěšitelné je, že kniha rozvíjí moderní ekonomické myšlení s využitím reálných 
příkladů z praktického života a přispívá k pochopení událostí a jevů v dnešní turbulentní 
ekonomice. 
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