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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin 

ekonomických vztahů v období druhé poloviny 20. století –
reakce na ekonomický marxismus a na světovou 
hospodářskou krizi
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• John Maynard Keynes
• Anglie 1883-1946
• anglický ekonom, profesor 

na univerzitě v Cambridge, 
guvernér Bank of England

• považován za 
nejvýznamnějšího 
ekonoma 20. století

• našel východisko z „Velké 
hospodářské krize“
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• podle jeho teorie je třeba propojení prvků 
tržní (liberální) a státem řízené (marxistické) 
ekonomiky

• je nutné regulovat tržní ekonomiku
• „neviditelná ruka trhu“ musí být doplněna 

„viditelnou rukou státu“
• stát má být tzv. garantem slušnosti trhu

= pomáhat trhu a řídit jej pomocí ekonomické 
legislativy
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• stát musí:
a) centrální banka
b) regulovat proces zam ěstnanosti – udržet 
přijatelnou míru nezaměstnanosti
c) daňová politika – stát může díky daňové 
politice získat prostředky na regulaci 
ekonomických vztahů
d) vytvo řit systém investic a dotací –
investovat prostředky v oblastech, kde nemohou 
fungovat, nebo nefungují tržní vztahy
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Úkoly:
1. Kdo je John Maynard Keynes?
2. Co bylo Keynesovým zjištěním studiem světové 

hospodářské krize?
3. Jak chápeš pojem „viditelná ruka státu“?
4. Jak chápeš tvrzení, že stát má být garantem slušnosti 

trhu?
5. Co je to ekonomická legislativa?
6. Jakou roli má hrát „centrální banka“?
7. Jaký je rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi?
8. Je dnešní ekonomika ČR keynesiánská?
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá

autorskému zákonu.


