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• Stručně o Ekonomické olympiádě a INEV

• Výsledky v jednotlivých krajích a dle typu škol

• Česko vs. Slovensko

• Analýza znalostí středoškoláků

• Pohled ČNB a její soutěž 

• Shrnutí a nové iniciativy INEV
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a finanční gramotnost mladé generace
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O nás

Ekonomická olympiáda (EO) je největší celostátní soutěží ve znalostech z 

ekonomie a financí pro středoškoláky v Česku a na Slovensku.

Celkové výsledky EO představují objektivní sondu o úrovni znalostí studentů a 

jejich připravenosti na praktický život.

Pořadatelem soutěže je Institut ekonomického vzdělávání (INEV), který má za cíl 

zkvalitnit výuku ekonomie a financí, a zlepšit tak ekonomickou a finanční 

gramotnost ve společnosti.

INEV podporuje studenty i učitele

a propojuje je s odborníky i soukromým sektorem.
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15 000 50 10 1750
účastníků

ve školním kole

účastníků

v krajském kole

finalistů top finalistů vítěz

Od školních kol k finále
50 nejlepších se utká 23. května o titul vítěze III. ročníku EO
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2016/17

2017/18

4000+
studentů

103 škol

10 000+
studentů

235 škol

43,4 %
správných odpovědí

46,2 %
správných odpovědí

2018/19

15 000+
studentů

337 škol

43,4 %
správných odpovědí

3 ročníky Ekonomické olympiády
a výsledky školních kol
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Výsledky podle kraje

ve školních a krajských kolech
1. Jihomoravský kraj (46,9 a 49,4 %)

14. Ústecký (41,6 %) a Liberecký (35,3 %) kraj
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Výsledky podle typu škol
v krajských kolech
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Slovenská EO se letos uskutečnila již podruhé

a zúčastnilo se jí téměř 5 500 studentů.

Česko vs. Slovensko

Mezinárodní 

ekonomie

Aktuality, hospodářská

politika a EU

Metodologie

a dějiny ek.

myšlení

Makroekonomie

Mikroekonomie
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Analýza znalostí ekonomie
a financí mezi středoškoláky

Výsledky školních kol EO

43,4 %

správně

Legenda:
% – úspěšnost v dané oblasti 2019

Vnitřní kruh – 2017

Prostřední kruh – 2018

Vnější kruh – 2019

Barva – 2019 je lepší, stejná,

nebo horší než 2018?

Celkové výsledky 

školních kol
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V čem studenti nejvíce vynikají
a v čem mají mezery?

52,5 %
správně

43,6 %
správně

Aktuality, 

hospodářská politika 

a EU

Metodologie ek.

a dějiny ek. myšlení

48,9 %
správně

NOVINKA:

Finanční gramotnost

2017

2018

2019

43,4 %
správně

Mezinárodní 

ekonomie Makroekonomie Mikroekonomie

38,1 %
správně

37,8 %
správně
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Konkrétní příklady

66 % 

Účinky dovozních kvót Důvod vysoké inflace v 

Zimbabwe

Posun poptávky

při změně důchodu spotřebitele

32 % 44 % 

32 % 

Základní nástroj 

centrálních bank

Správný výpočet reálné 

úrok. míry

Autor knihy Bohatství 

národů

22 % 58 % 
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Partner Ekonomické olympiády a spoluorganizátor finále 

2019

Pod osobní záštitou viceguvernéra ČNB 

Tomáše Nidetzkého



Výsledky EO slouží jako cenná a objektivní zpětná vazba pro vzdělávací 

systém. 

Do EO se každý rok zapojují nové školy a studenti. Jejich zájem o výuku a 

studium ekonomie se prohlubuje.

Dobré znalosti a pochopení teorie studentům pomohou v praktickém životě: 

finanční plánování, rozhodování

o osobních a rodinných financích, kritické hodnocení volebních programů. 

Průměrná úroveň znalostí (nadále pod 50 %) podtrhuje, nakolik potřebné a 

smysluplné je pokračující úsilí INEV

o zkvalitnění výuky ekonomie a financí.

Shrnutí
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Nové iniciativy INEV a další ročník 
Ekonomické olympiády

INEV zesiluje podporu učitelů

Nově nabízí kurzy zaměřené například na finanční vzdělávání, výklad 

základních teoretických principů, praktické hospodářské politiky a jejích 

důsledků.

IV. ročník včetně Maďarska 

Díky spolupráci s učiteli na jejich vzdělávání očekáváme další růst zájmu 

středoškoláků. 

Pokračujeme v mezinárodní expanzi: Maďarsko bude po Slovensku další 

zemí, kde se EO rozběhne naplno.
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