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Strýc Pepin byl takový typický pábitel, což byl takový typický prvek.
Výpravčí Hubička si užívá života, miluje ženy, pozoruje oblaka…
Victor Hugo je jako literární žánr epika.
Ten romantismus vidím v té nenaplněné lásce té Agnes, která skončí tou tragickou
sebevraždou, když se vrhne do té propasti.
Hrdina zjišťuje, že je mu to vlastně jedno, což je hlavní smysl toho existencialismu
(o Camusově „Cizinci“).
Vítězslav Nezval nás vlastně informuje o tom, Edisonovi, o jeho životě, o tom, jak žije
a podobně.
Vítězslav Nezval v tom textu popisuje vlastně tu jeho inspiraci, proč vlastně napsal to dílo.
Prof. Kozderková: Co je ten „hospodářský rok“?
Maturantka:
To jsem si teda naběhla!
Prof. Kozderková: Proti čemu se může pojistit třeba zemědělec?
Maturantka:
Například když mu úrodu zničí vítr nebo něco takového.
Při tom výzkumu se někdy ptají i na takové osobní otázky, například co se týče třeba i k platu,
a někteří lidé jim dokonce i utečou.
HDP je to, co vyrobíme a vyvezeme.
Prof. Kozderková: Jaký slavný pojem spojujeme se jménem Adama Smithe?
Maturantka:
Aha, černá ruka trhu!
Cizinecký ruch je jedna z nejnavštěvovanějších oblastí Španělska, kdy lidé sem jezdí
například na dovolenou.
Španělsko je jedna z nejvíce nábožensky založených zemí v Evropě. Jsou tady katolíci.
Z historie toho moc nevím, ale doporučila bych vám podívat se do Barcelony na býčí zápasy.
Z živočišné výroby v oblasti středomořské Asie bych jmenovala chov ovcí, koz a pěstování
tabáku.
Izrael byl založen po druhé světové válce z důvodu vyvražďování Židů.
V oblasti Středozemního moře se pěstují tropické plodiny a lidé sem hodně jezdí za
památkami.

Celá ekonomika Afghánistánu je postavena na pěstování opia a nejhorší je, že nevědí, jak se
ho zbavit.
Polsko je více křesťanská země, než Česká republika, hlavním městem je Varšava a jsou tam
velké zásoby černého uhlí.
Natalita a mortalita jsou u nás vyrovnané, trochu víc se daří mortalitě.
Maturantka: U nás se většina lidí hlásí, že jsou bez vyznání.
Prof. Svoboda: A čím je to dáno? Proč jsme jiní než například Poláci?
Maturantka:
No jo, Poláci, ti jsou větší vlastenci!
Prof. Svoboda: Co víte o osídlení?
Maturantka:
Sídla jaksi… tedy… přibývají…
Prof. Svoboda: Když srovnáte Prahu třeba s Paříží nebo Londýnem, čeho si povšimnete?
Maturantka:
No, je určitě menší… o něco…
Prof. Svoboda: Jak vypadají typická česká města?
Maturantka:
No, mají náměstí… uprostřed jsou historická sídla, na okraji spíš ty normální
domy…
Prof. Kozderková: Čím je typický příkazový systém?
Maturantka:
Všechno patří všem.
Základní organizační složkou Světové banky je prezident.
U zrodu MMF stál John Keynes, který je znám svým keynesiánstvím.
Prof. Kozderková: Co když dostanu zboží, ale nezaplatím?
Maturantka:
No, to nemůžete!
Prof. Kozderková: Ale můžu! Když se s tím morálně poperu, tak můžu!!
Prof. Mathé: Vidím, že chcete hovořit o „Mechanickém pomeranči“. Tak se k němu pomalu
vydáme…
Prof. Fajfr: Pojďme k vašemu výzkumu. Tak co jste vyzkoumal?
Maturant: Já jsem tedy zvolil metodu tedy grafu, což se mi tedy zdálo takové tedy
nejpřehlednější.
Prof. Král: Mně se to naopak zdálo zcela nepřehledné, ale to je samozřejmě věc subjektivního
názoru.
Používání šeků se řídí židovskými… pardon, ženevskými konvencemi.
Prof. Kozderková: Výborně, to je všechno. Nebo k tomu ještě chcete něco říci?
Maturantka:
Ne, ne, já už nechci říct vůbec nic!!
Já jsem si vytáhl otázku makroekonomie. Budu tedy hovořit o makroekonomii jako takové.
Na začátku bych tedy řekl, co to makroekonomie vlastně je.
Nižší dvojciferná inflace je už – řekněme – nepříjemná, ale furt to eště není problém.

Prof. Jásková: O co šlo v anglické revoluci?
Maturant:
O peníze.
Prof. Derka: Řekněte nám, jak se píše strukturovaný životopis.
Maturant: Vezmu si čistý papír.
Stát je jakési politické uspořádání společnosti, kdy stát by měl mít jakési náležitosti, například
obyvatelstvo.
Máme jakýsi přirozený stav a pak se ti lidé jakoby podvolí, že uzavřou smlouvu.
Stát by se měl starat o jakési základní aspekty, školství potažmo zdravotnictví.
Konfederace je stát, který v sobě ukrývá jakési další územní celky.
Běžná zásoba je druh zásoby, která je běžná.
Ta třetí osoba ručí za mě… ne, houby, to je zas něco jinýho… já můžu dlužit třetí osobě… ne,
taky ne…
Pobýval na studijní stáži v Antverpách, kde potkal svého dosavadního manažera a vlastně
i přítele.
Egypt je známý svou alexandrijskou knihovnou, která vyhořela.
Já jsem si vybrala ty nejvýznamnější knihovny a z nich jsem si vybrala svůj vlastní výběr.
Oddlužení je, když nám stát sebere všecky peníze a dá nám jenom sociální minimum.
Druhy inflace se dělí na tři části.
Ekonomie je složená věda, je v ní matematika, ale taky sociální vědy, ale třeba i meteorologie,
protože ekonomové by měli znát počasí – třeba kvůli neúrodě.
Jezuité na to šli vzdělávací formou a snažili se vštěpovat katolictví těm nejmenším.
Barokní kostely jsou takové nějaké přeplácané, až kýčovité.
Německo bylo velice nespokojené, protože Francie praktikovala politiku zadupat ho do země.
Společnost národů vznikla v roce 1919. Vzniklo to proto, aby to zabránilo druhé světové
válce, což, jak dneska víme, se nepodařilo.
V roce 1929 vznikla takzvaná hospodská… vlastně hospodářská krize.
Prof. Mervínský: Proč spojujeme nacismus s hospodářskou krizí?
Maturant:
Protože díky tomu se dostal k moci Mussolini.
Prof. Mervínský: Ten už u moci byl.
Maturant:
Aha, to je pravda, on už byl u moci… Tak to v tom bude něco jiného!

Střední management, to jsou ředitelé různých odvětví.
Prof. Kozderková: Znáte nějaké klasické zaměstnanecké benefity?
Maturantka:
Třeba zlaté padáky!
Ezechiel je jedním ze starodávných proroků a vyskytuje se ve Starém zákoně.
Kuliš reprezentuje Trockije (o Orwellově „Farmě zvířat“).
Jedním z předpokladů Pražského jara byl i jakýsi sjezd spisovatelů.
Prof. Svoboda: Kdo byl tehdy u nás člověkem, který mohl za všechny hříchy světa? Snesla se
na něj největší kritika!
Maturantka.
Stalin?
Prof. Svoboda: Počkejte, jsme v Československu v lednu 1968! Kdo byl v té době
prezidentem a prvním tajemníkem strany?
Maturantka: Aha, Novotný.
Tehdy byly časem připuštěny i různé spolky, například K 231.
Jane Austenová píše spisovnou češtinou.
Maturantka:
Ještě o Gogolovi můžu říci, že kromě „Revizora“ napsal „Mrtvé duše“.
Prof. Šponarová: To je také drama?
Maturantka:
Ne, to jsou povídky… Aha, tak povídky to nejsou.
Prof. Derka: Je to klasické souvětí?
Maturantka: No, to není.
Prof. Derka: Proč není?
Maturantka: Protože je to tak napsané.
Informace má informovat, zpráva… zpráva zpravuje.
Étery mají takovou charakteristickou vlastnost, že jsou charakteristicky cítit. Používají se,
když je potřeba uspat pacienta.
Strom cílů je graf, do kterého se zanášejí ty možnosti, jak dosáhnout ty cíle.
Hromadný domácí produkt, to je ta síla té ekonomiky.
Prof. Kozderková: To bychom měli zbožovou metodu počítání HDP. Jaká je ta důchodová?
Maturant:
Ta je jiná.
Prof. Kozderková: To ano, ale jaká?
Maturant.
To jsou ty transfery.
Prof. Kozderková. Ne, žádné transfery.
Maturant:
Tak dobře, žádné transfery!
Prof. Kozderková: Co je „černá ekonomika“?
Maturantka:
To jsou ty koncerny. Když se dvě firmy dohodnou.

Pan Hayek za to dostal Nobelovu cenu, že napsal, jak to běží.
Prof. Staněk: Už se nám to hezky vrbí.
Prof. Staněk: Kolik ti to vyšlo?
Maturant:
Já jsem to začal počítat, ale nedokončil.
Prof. Staněk: Nějakou myšlenečku tam máš?
Maturant.
Tak to nevím…
Prof. Vinkler: Jak se to nazývá?
Maturant:
Rovnice.
Prof. Vinkler: Celé je to rovnice. Ale jak se nazývá tenhle výraz? Levá strana rovnice, ne?
A támhle je pravá.
Musíme provést zkoušku, abychom vyloučili kořeny, kteří tam nepatří.
Prof. Vinkler: Tak tohle jsi uhádl, ale mně to nestačí. Chtěl bych nějaké exaktnější řešení.
Prof. Vinkler: Co kdybychom si tu rovnici nějak šikovně upravili? Zkus to udělat.
Prof. Vinkler: Máš ještě další papíry? Jenom jeden? No jo, co se dá dělat…
Strukturální nezaměstnanost? To v tom budou asi nějaký struktury…
Burzy vznikaly už ve středověku, když se scházeli lidé za účelem směnitelnosti zboží.
V RM-systému se obchoduje se vším, třeba s cennými papíry.
Faktura je daňový doklad, proto ji nesmíme jen tak vyhodit.
Pokud ten doklad ještě není zaúčtovaný, můži… můžu v něm provádět opravy.
Je tam daň z nemovitosti, daň silniční, daň dědičná…
Když hledám nového zaměstnance, vyberu si napřed z toho, co pode mě spadá.
Toho manažera můžu odměnit třeba tím, že ho posunu na lepší lokalizaci. No prostě mu dám
lepší kancelář.
Největší část v oku je sklivec.
Existujou teda poruchy – krátkozrakost a dalekozrakost. Řeší se to tím, že se jim dávaj spojky
nebo rozptylky.
Prof. Šmíd: Tak počkej. Buď konkrétní. Tady máme člověka a tady bakterii. Čím může ona
prospět jemu a co může on udělat pro ni?
Maturantka:
Syfilis je druh kapénkové infekce.
Prof. Lenochová: To už by musely být pořádné kapky!!

Větný člen je každé slovo, které vstoupí do věty.
V Brazílii převládají Brazilci.
V Brazílii se usadil portugalský jazyk.
Obyvatelstvo má problémy s alkoholismem a koky.
Rusko se chtělo rozšířit, aby se dostalo k teplému moři, například k Baltskému.
I will be a dishwasher.
Prof. Kozderková: Věděla byste, jak je úročen běžný účet?
Maturantka:
Myslím, že je to asi žádná celá nula.
Krátkodobé úvěry jsou na 5 let… ne, dlouhodobé… ne, středně krátkodobé…
Makléř se vyskytuje na burze.
Za druhé světové války ženy nechtěly být totálně nasazeny, takže se snažily počít. Jejich děti
potom měly děti a to jsou ta 70. léta. No a dneska nestačí školky, protože ty jejich děti mají
zase děti.
Maturant:
Oni se berou moc mladí a ještě nevědí, co všechno vlastně chtějí.
Prof. Suchánková: No, dnes se až tak moc mladí neberou, ne?
Maturant:
Takže já bych přešel k sídlům, jestli teda můžu…
Polsko je jedno z nejvíce věřících zemí.
Urbanizace, to je přemísťování do měst, pokud se týče aglomerace.
Paříž a Londýn jsou trochu větší než Praha a… no prostě mají tam všeho víc.
Některé státy budují vlastně vodní elektrárny, protože je tam takový terén, který to vlastně
umožňuje.
Pěstují hlavně obiloviny: pšenici, kukuřici, ovce.
V Argentině je takové nějaké čistší etnikum. Není to tam tak promíchané.
Fiskální unie… vlastně Evropská unie usiluje, aby makroekonomické ukazatele byly co
nejoptimálnější.
Nezaměstnanost je cílená tak, aby se lidi báli o práci.
Prof. Kozderková: Já například bych hypotéku nedostala, protože za 20 let už budu nejspíš
v důchodu.
Maturant:
Ale kdyby se na vás podívali, paní profesorko, určitě by vám ji dali!!
Pojišťovny se snaží nutit lidi, aby se chovali slušně.

Maturant:

Například si platím 20 let pojištění baráku proti rozboření bagrem, ale
žádnej bagr mi ho nerozboří, takže nedostanu nic.
Prof. Kozderková: Pojištění DOMU, ne baráku! A nemluvte hlouposti, proti rozboření
bagrem se nikdo nepojišťuje!
Maturant:
No, kdybych měl ten barák u silnice, teoreticky by se mohlo stát, že…
Prof. Kozderková: Nechte toho!!!
Maturant:
Keynesovy názory se využívají dodnes, i když žil v 19. století.
Prof. Kozderková: Cože?
Maturant:
V 18.
Prof. Kozderková: COŽE???
Maturant:
No jo, dobře, tak ve 20.!!
U nás třeba takovou teorii komparativních výhod má pivo.
„Šedá“ ekonomika není tak špatná jako „černá“, ale obě jsou to špatné ekonomiky.
Pilotáž, to je, dá se říct, testovací test, kterým testujeme ty testovací lidi.
Ten Gabriel měl takovou menší úchylku na budíky, takže za odměnu si mohl vždycky
prozkoumávat budík (o výzkumu týkajícím se autistických dětí).
Při hyperinflaci je levnější si zatopit penězma než dřevem.
Fyziokraté vznikli v 18. století a hlavním smyslem pro ně bylo zemědělství.
Prof. Kozderková: Jak jste k tomu došla?
Maturantka:
Součtem obrátek.
Prof. Kozderková: Obrátek ne.
Maturantka:
Tak oprátek.
Prof. Kozderková: Oprátka je také něco jiného, na tu teď nemyslete!
Maturantka:
Aha, oprávek!!
Konkurs je nejhorší možná možnost ukončení podnikání.
Soud k nám pošle předběžného správce konkurzní podstaty, který zjišťuje, jestli se z té
situace ještě vyhrabeme.
U nás se hodně používaly kampeličky od pana Kampelíka.
Důležitý byl rok 1919, kdy Alois Rašín a Vilém Pospíšil inscenovali odluku.
Před druhou světovou válkou byli odborníky na banky Židé, ale po válce jich bylo málo.
V roce 1993 došlo k roztržení Slovenska.
Scientologie se snaží pod hypnózou změnit naše myšlenky ve vztahu k naší minulosti. Tím
odpoutají toho člověka od toho svého okolí.

Současná Česká republika se neřídí žádnou jednou ideologií, je to taková směsice.
Vývoj nacionalismu klademe především asi do 19. století.
Prof. Král: Věděla byste, co znamenaly „fasces“ ve starém Římě?
Maturantka: Možná… asi… spíš ne.
Italský fašismus si držel poněkud odstup od „konečného řešení židovské otázky“.
V totalitní společnosti se občas vyskytuje i teror.
Zastupitelská demokracie znamená, že na vládě se třeba podílí nějaký člověk, kterého si ti lidé
třeba zvolí.
Každý, kdo je jakoby občanem, může jakoby volit.
Levicové strany mají lépe propracované sociální programy, například progresívní daně.
Právnické osoby dělíme na fyzické osoby a osoby veřejně činné.
Funkce pojišťoven jsou: pojišťovací, zajišťovací a výstražná.
Oni mi na místě jakoby ošetří ty hlavní věci a potom mě jakoby převezou do nemocnice.
Všechny ty majetkové pojištění jsou rizikové.
Můžu se pojistit třeba proti tomu, kdybych třeba začala hořet.
Prof. Drahotová: Vzpomeň si, byli jsme na tom v divadle…
Maturantka:
A jo, já už vím! Zpívá se tam tím vysokým hlasem! Opera!!!

