
EKONOMETRIE – 2. cvičení 

Modely chování výrobce I. 
 

 

Př. 1: Produkční funkce jednoho variabilního vstupu 

 

Předpokládejte firmu, která se zabývá produkcí dřevěného nábytku. Označme 

symbolem 𝑞 množství produkovaného nábytku [ks] a symbolem 𝑥 množství 

strojového času potřebného na výrobu uvedeného množství nábytku [hod]. 

Z dlouhodobého sledování byla odhadnuta produkční funkce ve tvaru: 

𝑞 = −𝑥4 + 6𝑥3 + 18𝑥2. 

a) Jaký strojový čas je nutný pro dosažení maximální produkce a kolik 

nábytku firma v takovém případě vyprodukuje? 

b) Jaký čas je nutný pro maximalizaci průměrné produkce a kolik nábytku se 

vyprodukuje? 

c) Jaký čas je nutný pro maximalizaci mezní produkce? Kolik nábytku se 

vyprodukuje? 

d) Jaká je oblast efektivního rozhodování a v jakých jednotkách je uvedena? 

Jaká je její ekonomická interpretace? 

e) Při jakém strojovém čase firma maximalizuje zisk, víte-li, že nábytek je 

prodáván za 3 tisíce Kč, hodina provozu strojů vyjde na 66 tisíc Kč a vlastní 

spuštění výroby přijde na 117 tisíc Kč? (Nápověda: Jeden z kořenů kubické 

rovnice je 0,5.)  

a. Zkonstruujte ziskovou funkci. 

b. DÚ: Najděte maximální zisk a k němu odpovídající strojový čas, 

množství nábytku, celkové příjmy a celkové náklady. 

c. DÚ: Dokažte, že se v uvedeném bodě opravdu nachází maximum 

celkového zisku. 

 

Př. 2: Produkční funkce dvou variabilních vstupů 

 

Předpokládejte firmu, která se zabývá produkcí mléčných výrobků, jejíž objem 

označíme 𝑞 [ks]. K té používá plnotučné mléko (𝑥1 [l]) a odstředěné mléko (𝑥2 

[l]). Produkční funkce má následující tvar, kde 𝑎 představuje neznámý parametr: 

𝑞 = 𝑎𝑥1
3𝑥2. 

a) Určete mezní míru technické substituce. 

b) Určete mezní míru technické substituce v bodě izokvanty 𝐱 = (6,8). 
c) Interpretujte ekonomicky získanou hodnotu. 



Př. 3: Produkční funkce dvou variabilních vstupů 

 

Uvažujme stejnou firmu i produkční funkci jako v předchozím příkladu: 

𝑞 = 𝑎𝑥1
3𝑥2. 

Předpokládejme dále, že plnotučné mléko se nakupuje za 15,- Kč za litr, 

odstředěné mléko za 10,- Kč za litr a na výrobu je uvolněno 30 tisíc Kč. 20 tisíc 

Kč jsou fixní náklady na nájem a služby. Určete, kolik kterého mléka je třeba 

k zajištění maximální celkové produkce mléčných výrobků. 

 

 

 

 

 


