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Před mlu va

K niha Mezinárodní finance a devizový trh je ur ena širokému okruhu studen-
t  vyšších ro ník  bakalá ského studia a magisterského studia na oborech 
ekonomického a manažerského zam ení. Výklad zkoumané problematiky 

se opírá o teoretické vymezení a ukotvení problematiky mezinárodních financí 
a devizového trhu, p ináší však také adu ešených p íklad , íselných graf  
a tabulek a je tak p izp soben pot ebám nejen prezen ního, ale i kombinovaného 
a distan ního studia. Kniha obsahuje adu praktických doporu ení z oblasti mezi-
národního investování a ízení m nového rizika. Proto m že být využita jako 
základní u ební text v rámci studijních program  MBA.

Ve výkladu postupujeme od základní charakteristiky mezinárodních ekono-
mických transakcí, popisu fungování devizového trhu a analýzy pohybu m no-
vých kurs  ke složit jší problematice konkrétních forem devizových operací 
a významu p ímých a portfoliových investic v globalizované sv tové ekonomice. 
Velký d raz je kladen na analýzu otev ené devizové pozice, devizové expozice 
a m nového tržního rizika a na možnosti hedgingu prost ednictvím m nových 
(devizových) forward , opcí a swap . 

Celkové tematické zam ení knihy je orientováno na podnikový a bankovní 
sektor, zárove  však respektuje skute nost vzájemného propojení mikroekono-
mického a makroekonomického pohledu v oblasti mezinárodních finan ních 
vztah . tená  m že získat poznatky nejenom o sou asných systémech m no-
vých kurs , ale i o možnostech prognózování budoucího pohybu kursu pomocí 
fundamentální, technické a forwardové analýzy. V makroekonomických ástech 
jsou vysv tleny základní souvislosti fungování malé otev ené ekonomiky 
z pohledu pot eb finan ního analytika. D raz je kladen na interakci pohybu 
m nového kursu, úrokové míry, cenové hladiny a platební bilance. Záv re ná 
ást informuje tená e i o problematice kursové politiky centrálních bank, jakož 

i o roli mezinárodních m nových a finan ních institucí. Ve snaze zachovat p i-
m ený rozsah knihy nebyly nakonec za azeny kapitoly v nované problematice 
mezinárodního platebního styku. 

Auto i vyjad ují pod kování svým koleg m za etné diskuse, p ipomínky 
a post ehy, které byly zohledn ny p i psaní této publikace, zejména pak (v abe-
cedním po adí) prof. Josefu Arltovi,  doc. Karlu Br novi, prof. Janu Koderovi, 
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doc. Ji ímu Málkovi, doc. Jan  Markové, prof. Vladimíru Tomšíkovi, Ing. Janu 
Vejm lkovi a v neposlední ad  prof. J. Witzanymu. Za nemalou technickou 
po moc pak d kují Samuelovi ellárovi, Daniele ermákové, Samymu Metrahovi, 
Ond eji Šímovi, Salome Lekishvili a Tomáši Kunzovi. Zvláštní pod kování 
pat í Ing. Zde ku Turkovi za finan ní podporu, bez níž by publikace nemohla 
vyjít  v barevné polygrafické úprav .

Auto i
 Zá í 2020
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