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ÚVOD 
 
 
 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
štvrté číslo druhého ročníka časopisu, ktorý vydáva Slovenská štatistická a demografická 
spoločnosť (SŠDS) je zostavené z príspevkov, ktoré autori pripravili pre III. ročník 
Medzinárodnej konferencie aplikovanej štatistiky FernStat 2006. Táto konferencia sa 
uskutočila v dňoch 5. a 6. októbra v hoteli Lesák v Tajove. Tradičné tematické okruhy 
konferencie sú: Aplikovaná štatistika, Demografická štatistika, Matematická štatistika, 
Štatistické riadenie kvality.  
 
 Akciu, z  poverenia Výboru SŠDS, zorganizoval Organizačný   a  programový  
výbor: Ing.Vladimír Úradníček, PhD.  – predseda, Ing. Mária Kanderová - tajomník, 
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., Doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc., RNDr. Ján Luha, 
CSc., RNDr. Peter Mach, , PhD., Ing. Rudolf  Gavliak. 
  
 Na príprave a zostavení tohoto čísla participovali:  
Ing. Vladimír Úradníček, PhD.,Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc., 
Ing. Mária Kanderová, PhD., Ing. Rudolf Gavliak. 
  
 Recenziu príspevkov zabezpečili: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., Doc. RNDr. 
Bohdan Linda, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc., Ing. Vladimír Úradníček, PhD., RNDr. 
Mária Kanderová, PhD., RNDr. Peter Mach. 
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Využitie matematicko - štatistických metód v procese dataminingu 

Jaroslav Barochovský1

 
 

Abstrakt 
The contribution discusses the datamining topic and its connection to various statistical 

methods. Article explains usefulness of statistics in discovering new information from 

business data. In first part we tried to explain datamining terms and describe statistical 

approaches used in datamining. Each statistical method is described with its pros and cons in 

various areas of utilization.  In second part we focused on ways where these methods could be 

useful and there are some practical inspirations how to use them to improve business 

processes and to find new important information. 

Key words: statistical methods, datamining, business improvement, knowledge extraction 

1. Úvod 
V dnešnom svete množstvo dát neustále sa hromadiacich v obrovských databázach ďaleko 

presahujú schopnosti človeka vybrať, zredukovať a analyzovať tieto dáta bez použitia 

automatických analyzačných techník. Aplikovaním týchto techník na možno zdanlivo 

nesúvisiace dáta nám tieto poskytujú dôležité informácie a nové znalosti. Pri analýze 

uskutočnenej človekom by sa kvôli množstvu dát a ich rôznorodosti mohli niektoré dôležité 

informácie prehliadnuť.  

S rastom údajovej základne organizácií a nárastom obchodných aktivít rastú aj samotné 

databázy, do ktorých sa dané transakcie premietajú a dochádza k mimovoľnému vytváraniu 

skrytých charakteristík, vzťahov medzi jednotlivými zdanlivo nesúvisiacimi záznamami 

databáz. Je potrebné zdôrazniť, že existuje nepriamo úmerná závislosť medzi kvantitou 

údajov a kvalitou alebo hodnotou informácie. Človek odpočiatku zvádza boj, ako z 

nepreberného množstva dát "vydolovať" poznatky, ktoré by pre neho boli užitočné. Tento 

proces sa nazýva "objavovanie znalostí v databázach" a využíva sa pri ňom "dolovanie dát" - 

datamining.  

2. Datamining 
Pojem datamining, prekladaný ako  „dolovanie dát", je najčastejšie spomínaný v súvislosti s 

dátovými skladmi. Môžeme sa stretnúť s širším a užším významom tohto pojmu: 

                                                 
1 Ing. Jaroslav Barochovský, Katedra kvantitatívnych metód a informatiky, Ekonomická fakulta, Univerzita 
Mateja Bela, Banská Bystrica, jaroslav.barochovsky@umb.sk 
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1.    Širší význam 

V širšom zmysle sú s týmto pojmom spojované všetky „zložitejšie" aktivity nad dátovým 

skladom. 

2.   Užší význam 

V užšom zmysle je dolovanie dát charakterizované ako špecifický proces získavania dát pre 

rozhodovanie z rozsiahlych dátových skladov a to extrakciou relevantných informácií. Cesty, 

ako toto dolovanie nových informácií realizovať sú: 

• Generalizácia a sumarizácia dát 

• Využívanie asociačných pravidiel 

• Klasifikácia dát 

• Zhlukovanie dát 

V tomto   užšom   zmysle   musia   byť   preto   k dispozícii   vyspelé   nástroje   pripravené 

špecialistami, a koncový používateľ je skôr v úlohe, kde dostáva nové a „často predom 

neznáme" informácie. 

Snahy získať z bohatých fondov dátových skladov nové neznáme informácie sú spojované z 

radov nových pojmov ako „knowledge extraction" (extrakcia znalostí), „data archeology" 

(archeológia dát), ale najviac sa ujal pojem „data mining". 

Otvorila sa tak možnosť, aby celý rad teoretických výskumov z oblasti matematickej 

štatistiky, strojového učenia, umelej inteligencie a neurónových sietí bola zhmotnená do 

nových nástrojov, ktoré sa pod hlavičkou „datamining" dostávajú na stoly manažérov. 

2.1. Štatistika a Datamining 
Data Mining (DM) spája výpočtovú vedu a štatistiku zhrňujúc výhody oboch disciplín na 

vytvorenie postupu extrakcie informácií z veľkých databáz. Je to oblasť, ktorá v poslednej 

dobe priťahuje pozornosť. Tento článok sa zameriava na štatistické termíny, ktoré sú priamo 

relevantné pre DM a pokúša sa upozorniť na spojenia medzi štatistikou a výpočtovou vedou 

poskytujúc možnosti pre budúci postup v analýze dát. 

Štatistika sa zaoberá zberom, organizáciu a vyhodnocovaním číselných dát, ale najmä 

analyzovaním charakteristík populácie odvodzovaním z jednotlivých vzoriek. Oblasť DM sa 

týka „učenia z dát" alebo „vyťahovania informácií z databáz". Kontext obsahuje štatistiku, ale 

tak trochu s iným pohľadom. V podrobnostiach DM zahŕňa spätnú analýzu dát: tak námet, 



 4  

ako experimentálny náčrt sú vedľajšou oblasťou DM a spadajú pod štatistiku. Dobyvateľov 

dát viac zaujíma porozumenie než presnosť alebo predvídavosť. Ohniskom toho je 

jednoduchá interpretácia modelov zahrňujúcich pravidlá, stromy, grafy. V aplikáciách DM sa 

pracuje s množstvom premenných obrovských rozmerov čo vyžaduje efektívnosť výpočtov, 

pričom výstup  môže byť  sekundárnou úlohou.  Zo  skúseností v DM je často  

uprednostňované zameriavanie sa na vzorky (pattern-focused) pred budovaním modelu 

(model-focused), napr. radšej ako vybudovať globálny model so všetkými prepojeniami 

medzi premennými, DM algoritmus bude produkovať nastavenie prepojení iba medzi 

lokálnymi premennými. 

Súčasný DM je veľmi poháňaný záujmom o výpočtovú techniku. Avšak zameraním sa 

výhradne na výpočtové problémy je jednoduché zabudnúť na štatistiku, ktorá je jadrom 

problému. Termín DM mal dlho vedľajší význam v štatistickej literatúre. Cieľom článku je 

presvedčiť, že moderná štatistika ponúka významné rady pre DM, hoci množstvo problémov 

zostáva nevyriešených. 

3. Metódy dolovania dát 
Dolovanie dát je označením triedy úloh, ktoré riešia niekedy zdanlivo nesúvisiace problémy z 

najrôznejších oborov. Je pozoruhodné, koľko praktických aplikácií má niekoľko obecných 

metód analýzy dát. Výber metódy, ktorá bude použitá pre riešenie daného problému, je 

jedným z krokov procesu dolovania dát. Na zreteli je potrebné mať cieľ, pre ktorého splnenie 

môžeme použiť viac metód. Potom je dobré poznať ich výhody a mať možnosť porovnať ich 

výsledky. 

Prediktívne modelovanie 

Je postup, kedy sa na základe známej množiny vstupných a známych im odpovedajúcich 

výstupných hodnôt, hľadá najpravdepodobnejšia hodnota výstupu pre predom neznáme 

kombinácie vstupných hodnôt. Elementárnym príkladom prediktívneho modelovania je napr. 

hodnotenie rizika úveru v bankovníctve. Banka sústreďuje veľa záznamov o svojich minulých 

klientoch a samozrejme vie, ktorí sú zlými dlžníkmi. Po vytvorení prediktívneho modelu 

popisujúceho hodnotenie dlžníka (výstup) na základe informácií o ňom (vstupné dáta), je 

možné ohodnocovať riziká nových, prichádzajúcich zákazníkov (o ktorých je možné zistiť 

údaje používané ako vstupné dáta modelu). Používanými technikami pre prediktívne 

modelovanie sú rôzne typy regresie, neurónové siete a rozhodovacie stromy. 
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Regresia 

Je štandardná štatistická metóda schopná popísať stupeň dôležitosti vstupných premenných na 

výstup. Jej sila tkvie v teoretickej prepracovanosti odhadu chýb modelu a možnosti hľadať i 

závislosť na kombinácii vstupných premenných. Dobre sú prepracované metódy regresie pre 

odhad binárneho výstupu (logistická regresia) či regresia pracujúca s dátami 

nadobúdajúcimi len diskrétne (aj nečíselné) hodnoty. Použitie regresie je limitované 

prácnosťou a časovou náročnosťou vývoja zložitejších modelov. 

 
Obr. 1. Klasifikácia pomocou jednoduchej lineárnej regresie 

Neurónové siete 

Predstavujú novú modernú techniku prediktívneho modelovania, vynikajúcou veľkou 

variabilitou možných modelov a jednoduchosti modifikácie ich návrhu. Z pohľadu regresie sú 

neurónové siete elegantnou technikou pre hľadanie parametrov modelu, založeného na veľmi 

flexibilnom systéme vnorených funkcí. Na druhej strane model založený na neurónovej sieti 

nemá zrozumiteľnú interpretáciu. 

Rozhodovacie stromy 

Získali popularitu vďaka svojej jednoduchej interpretácii. Popis modelu pomocou 

rozhodovacieho stromu je radom jednoduchých rozhodovacích pravidiel, často 

prezentovaných vo forme grafu. Tieto grafy môžu byť ľahko bez hĺbkových znalostí 

štatistických metód interpretované riadiacimi pracovníkmi. Pri použití všetkých techník 

modelovania je nutné riešiť problémy s voľbou počtu parametrov modelu, ich konvergencie a 

odhadu chýb. 
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Klasifikácia 

Všeobecne je klasifikácia metódou pre rozdeľovanie dát do skupín podľa istých kritérií. 

Pokiaľ sú tieto kritéria dopredu známe, aspoň pre vzorku dát, je možné pomocou metód 

prediktívneho modelovania vyvinúť model, ktorého výstupom je klasifikačná premenná. 

Oveľa častejším prípadom je neriadená klasifikácia, kedy výsledné kritériá nie sú predom 

známe a úlohou klasifikácie je ich nájdenie. Používanou technikou v takýchto prípadoch je 

zhluková analýza (Cluster Analysis). Elementárnym príkladom zhlukovej analýzy je napr. 

nájdenie skupín obchodov na základe ich obratu, sortimentu a typu zákazníkov. Nájdené 

skupiny môžeme potom využiť napr. pre špecifikáciu reklamnej kampane, zameranej na 

jednotlivé skupiny predajní.  

 

Obr.2 . Ukážka klasifikačných hraníc naučených nelineárnym klasifikátorom 

Analýza asociácii 

Najčastejším použitím analýzy asociácii, a zároveň jej ilustračným príkladom, je tzv. 

analýza nákupného košíka. Tá sa zaoberá hľadaním kombinácií produktov, ktoré sa vo 

vstupných dátach (nákupnom koši spotrebiteľov) vyskytujú významne častejšie spolu. 

Cieľom je odhaliť pravidlá typu: pri nákupe tovaru A a C spotrebitelia výrazne častejšie 

nakupujú tovar D a B. Odhalenie takýchto kombinácií pomáha marketingovým odborníkom 

v organizovaní ponuky či spoločných balíčkov produktov. 

Vzorkovanie 

Vzorkovanie nie je algoritmom riešiacim priamo nejakú zadanú úlohu dolovania dát, ale je to 

jedna zo základných techník dolovania dát, umožňujúcich získať výsledok v rozumnom čase. 

Vzorkovanie je výber obmedzenej množiny dát zo základného súboru. Najjednoduchším 

spôsobom vzorkovania je náhodný výber, ktorý slúži iba ku zmenšeniu objemu 

spracovávaných dát a tým k zrýchleniu výpočtov. Zložitejšie metódy vzorkovania, napr. výber 
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rovnakého počtu záznamov daného typu (rovnaký počet záznamov z každého tarifného 

pásma), umožňujú redukciu objemu spracovávaných dát pri súčasnej záruke požadovanej 

presnosti výsledku. Vzorkovanie databázy pre analýzy je iste neobvyklé z pohľadu 

klasických databázových aplikácií užívajúcich SQL nástrojov, ale objavujú sa tiež úvahy o 

nutnosti zaradenia takýchto služieb do štandardných databázových serverov. 

4. Využitie matematicko - štatistických techník dolovania dát 
V nasledujúcej časti sú uvedené príklady využitia štatistických metód DM pre riešenie 

praktických problémov. Niektoré z nich je možné riešiť jedným konkrétnym algoritmom, iné 

vyžadujú zapojenie hybridných metód riešenia. 

• Vyhodnocovanie marketingových kampaní - tvorbu prediktívneho modelu odozvy, 

získaného na základe zo vzoriek zákazníkov, môžeme previesť výber z rozsiahlej 

databázy zákazníkov, ktorý garantuje s najväčšou pravdepodobnosťou odozvy. 

• Analýza  odchodu  zákazníkov   (churn)  -  prediktívny  model  získaný  analýzou  dát  o 

zákazníkoch   môžeme   použiť   pre   plánovanie   akcií,   ktoré   môžu   zabrániť 

odchodu nastávajúcich, najrizikovejších zákazníkov. V telekomunikáciách je  

používaný  pojem „churn" pre zmenu poskytovateľa služieb. 

• Segmentácia zákazníkov - rozdelenie zákazníkov do  skupín pre marketingové účely. 

Segmenty potom môžu definovať rôzne cieľové skupiny. 

• Detekcia podvodov - pomocou prediktívneho modelovania (najčastejšie neurónové 

siete), či zhlukové analýzy, môžeme odhaliť podozrivé chovania pri platobnom styku. 

• Analýza produktov – príma aplikácie analýzy asociácií – umožňuje definovať 

komplementárne produkty pre dané segmenty zákazníkov. Potom je možné  cielene 

oslovovať zákazníkov, ktorým chýba časť portfólia produktov či zostavovať 

požadované balíčky služieb. 

• Analýza chovania zákazníkov - predikcia napr. vývoja dopytu na základe historických 

dát. 

• Analýza sekvencií - výber najčastejšie sa vyskytujúcich postupností, či hľadania stavov 

predchádzajúcich nejaké udalosti (poškodenie iniciované viacerými vplyvmi). 

5. Záver 
DM je rýchlo sa rozrastajúci proces s prísľubom obrovskej použiteľnosti v budúcnosti. 

Objavovanie znalostí významne ovplyvní nové databázové technológie počas 

nadchádzajúcich rokov. Potreba automatických nástrojov na objavovanie znalostí 



 8  

zapríčinila priam explóziu množstva a rôznych nástrojov na trhu. Niektoré sú dostupné v 

komerčnom a niektoré vo verejnom sektore. Na webe je dostupných veľa stránok s 

takýmito nástrojmi. Jedným z najpoužívanejších a u nás najrozšírenejších nástrojov v 

obchodnej oblasti je napríklad "Bussines object". 

Samotný výpočtový výkon moderných počítačov však nie je postačujúcou podmienkou pre 

získavanie nových informácií z dát. Je len prostriedkom ako využiť moderné štatistické 

prístupy, ktoré takýto vysoký výpočtový výkon vyžadujú pri svojej aplikácii. Keďže každá 

z týchto metód je primárne určená na iné typy problémov, je nutné sa s týmito metódami 

dostatočne zoznámiť skôr ako ich implementujeme do systému pre dolovanie dát. Takmer 

všetky uvedené štatistické metódy sa v priebehu času zdokonaľujú a rozširujú svoje 

možnosti tak ako to umožňuje vývoj technických prostriedkov pre ich zvládnutie. 

Kvôli potenciálnym možnostiam objavovania znalostí v takom množstve rôznych oblastí 

narastá rozsah výskumov v tejto problematike. Mnohé z týchto možností sú prediskutované 

v informačných bulletinoch, ktoré majú pravidelné príspevky od mnohých známych 

autorov v oblasti DM literatúry.  
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Statistické metody analýzy sociálních sítí 
 

Ladislav Beránek1

 
 

Abstract: The aim of this paper is to outline the application of some basic statistical methods 
in the area of social networks analysis. The paper presents basic principles of social network 
analysis and several basic statistical methods most often used in social network analysis. The 
paper rather serves as a basic acquaint with problems of network analysis that begins to 
propagate outside the region of sociology, namely to the biology (metabolism network 
simulation etc.), economics and further disciplines. 
 
Key words: Social network, Network analysis, Statistical method. 

 
1. Úvod 

 
Analýza sociálních sítí je metoda používaná v sociálních vědách (sociologie, 

organizační vědy apod.), která pro znázornění údajů o komplexních vztazích v určitých 
skupinách lidí používá formu grafu. Obecně tato metoda patří do skupiny metod, které se 
označují jako „sociometrie“. První práce v oblasti „socimetrie“ byly provedeny Jacobem 
Moreno v roce 1930 (Moreno, 1930). Byly úzce spjaty s výzkumem malých skupin a 
zaměřením na zkoumání mezilidských preferencí.  

 
2. Klíčové koncepty 

 
Analýza sociálních sítí začíná sběrem dat. Sociometrické testy jsou v podstatě 

průzkumy, prováděny na určitých subjektech (typicky všechny osoby v malé skupině) s cílem 
určit povahu a směr určitých vztahů. Například sociometrický test by se mohl ptát členů z 
politické strany, se kterými dalšími členy téže strany by s největší/nejmenší pravděpodobností 
konzultovali určité politické otázky. Nebo další otázka by mohla být, ke komu z dalších členů 
mají nejvyšší/nejnižší úctu nebo s kterým ze dalších členů se nejraději/nejméně rádi osobně 
setkali během předcházejícího týdne, apod. Z těchto otázek je však i zřejmé, že podklady pro 
další analýzy sociálních sítí není snadné získat, zejména získat přesná data.   

Data z těchto průzkumů se representují pomocí různých grafických metod. Nejběžnější 
prezentace je právě pomocí grafů. Přístup je prezentován na prvním obrázku. Osoba je 
prezentována jako vrchol, vztah je reprezentován hranou v grafu. Graf typu hvězda je 
vytvořen z několika hran směřujících směrem k nebo od centrálního vrcholu, který 
reprezentuje osobu, která má navázány určité vztahy s dalšími osobami. Šipky reprezentují 
směr vztahu, jako je reciproční vztah, jednostrané ignorování nebo odmítání. Další možné 
vztahy ve skupině mohou být řetěz (série vztahů), dvojice (vzájemně opětovaný vztah), nebo 
vztah moci, kde k určité osobě mají určitý vztah další osoby, které mají na sebe navázány také 
další určité sociální sítě (podsítě), a vztah izolace (v grafu diskrétní vrcholy), kdy k dané 
osobě neuvádí nikdo žádný vztah. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ing. Ladislav Beránek, Katedra informatiky, Jihočeská universita, Jeronýmova 10, 37001 České Budějovice, 
beranek@pf.jcu.cz 



 10  

 
 
Obrázek 1. Schéma základních typů representace vztahů v sociálních sítích 

 
3. Základní pojmy 

 
Základní statistické metody mají v analýze sociálních sítí klíčové místo. Jsou vhodným 

nástrojem, který umožňuje analyzovat klíčová data o rozdělení jednotlivců a vztahů mezi 
nimi, umožňují popisovat nejen celkovou distribuci vztahů ale také distribuce vztahů aktérů. 
Jsou tedy vhodné jako základní nástroj pro popis, predikci, a testování hypotéz o vztazích 
mezi aktéry sociální sítě. Přitom si je potřeba uvědomit zejména tu skutečnost, že sociální sítě 
zachycují vztah mezi osobami nebo organizacemi (aktéry), že se nejedná o vztah mezi 
proměnnými, a proto mnoho nástroů standardně používaných, není možné aplikovat na siťová 
data. Většina pozorování totiž není nezávislých. 

K základním parametrům zjišťovaným při analýze sítě jsou například úplnost, která se v 
tomto kontextu chápe jako procentuální počet neizolovaných vrcholů. Například graf s 25 
vrcholy, kde je 5 izolovaných vrcholů, má úplnost 0,8. 

Hustota vazeb sítě se chápe jako procentuální počet všech hran, která je vztažen na 
počet hran příslušného úplného grafu. Například je-li počet vrcholů n, pak celkový počet hran 
je 

 
( )2 ! 2 !2nC n n= −        (1)  

 
Například počet hran úplného grafu se 6 vrcholy je dosazením do shora uvedeného 

vzorce 15. Má-li sociální síť modelovaná grafem se 6 vrcholy 10 hran, pak hustota bude 0,67.  
Centralista - nalezení centrálních bodů. Ty mohou mít globální nebo lokální charakter. 

Jsou to body, které mají strategickou pozici v celkové struktuře sítě a zároveň leží v krátké 
vzdálenosti od ostatních bodů. 

Pro praktické výpočty se používá reprezentace grafu ve formě matice. Matice je  
čtvercová o rozměru n x n a reprezentuje jednotlivé aktéry v řádcích i sloupcích. Vztahy 
mohou být v matici vyjádřeny různými hodnotami. Například zjištění „S kým byste nejvíce 
chtěli pracovat?“ bychom mohli ohodnotit odpovědi hodnotami: zájem o spolupráci = +1, 
nedostatek zájmu = 0, úplné odmítnutí (nemám ho rád) = -1. Tato informace může být 
například použita pro vytvoření indexu popularity ve skupině porovnáním vztahů členů 
vybraných jako žádoucí pracovní partneři se vztahy v celé skupině a podobně. Obdobně se 
často používá matice vztahů, která zaznamenává pouze existenci nebo neexistenci vztahu 
mezi dvojicí aktérů nebo například zda mezi dvojicí aktérů dochází k výměně informace nebo 
ne. Ohodnocení takového vztahu je binární a vzniklá matice pak odpovídá matici sousednosti 
používanou v teorii grafů.   
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Obrázek 2. Příklad aplikace analýzy sociální sítě, Krebs (2002). 

 
4. Použití základních statistických metod 
 
4.1 Užití popisné statistiky 

Užití popisné statistiky je možné ukázat na datech, které získal Knoke (1982). Ukazují 
vztahy (výměnu informací a finančních prostředků) mezi deseti organizacemi zabývajícími se 
sociálními službami.  

 

 
Obrázek 3. Matice vztahů mezi deseti organizacemi zabávajícími se socálními službami 

(Knoke, 1982)  
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Matice reprezentující vztah - výměna informací. Je-li Xij = 1, existuje výměna 
informací mezi příslušnou dvojicí organizací, je-li Xij = 0 žádný vztah neexistuje.  

 

 
 Obrázek 4. Základní údaje popisné statistiky spočítané pomocí programu UCINET 

 
Zde například máme 100 pozorování. Avšak vazby aktérů sami se sebou (na hlavní 

diagonále) nejsou smysluplné. Takže počet pozorování je N * N - 10 = 90. Počet existujících 
vazeb je 49. Průměrná hodnota vazeb je 49/90 = 0,544. To označuje pravděpodobnost, že 
mezi dvěma aktéry existuje vztah. Další údaje popisné statistiky se počítají podle 
standardních postupů.  

Distribuci vztahů můžeme takto popsat pro všechny aktéry sítě a nebo můžeme provést 
popis distribuce i pro  jednotlivé aktéry.  

 
4.2 Testování hypotéz 

Podobně jako v jiných aplikacích i v analýzách sítě je častá úloha je porovnat např. 
statistiku Z pozorované sítě s její teoretickou hodnotou μ. Za příklad může sloužit sociální síť, 
pomocí níž je možné simulovat přenos virové nákazy. Zde platí, že čím větší hustota vazeb 
sítě, tím rychleji a spolehlivěji se virus rozšiřuje. Na základě teoretických úvah se dospělo k 
tomu, že existuje prahová hodnota hustoty vazeb sítě. Je-li hustota sítě nižší, než tato prahová 
hodnota, pak se epidemie nebude rozvíjet, je-li hodnota vyšší, pak se epidemie bude rozvíjet. 
Proto při simulaci šíření epidemie v určité síti je řešena otázka, zda hustota vazeb dané sítě je 
menší nebo větší než určitá kritická hodnota. 

Standardní přístup v této situaci je definovat nulovou hypotézu, která tvrdí, že hustota 
vazeb sítě je menší než parametr μ. Tato hypotézu je odmítána v případě, že pozorovaná 
statistika je dostatečně větší než parametr, vztažený k směrodatné chybě pozorované hodnoty 
parametru. Statistika má tvar: 

 

 Zt µ
σ
−

=       (2) 

 
Nulovou hypotézu zamítáme, je-li t větší než 1,645, což je kritická hodnota pro 

jednostranný  test standardizovaného normálního rozdělení pro α = 0,05.  
Postup je možné demonstrovat na datech z literatury. Uvažujme sociální síť přátelství 

mezi 67 vězeňskými chovanci, která byla získána MacRaeem (1960).  Předpokládejme, že 
teoretický "bod zlomu" , který odděluje vypuknutí epidemii od jejího vyhasnutí, nastane při 
hustotě vazeb sítě 0,03. Pozorovaná hustota vazeb pro tuto síť je 0,0412, směrodatná chyba je 
0,0060. Dosazením do příslušné statistiky, dostaneme (0,0412 - 0,03)/0,0060 = 1,87. Tato 
hodnota je větší než 1,645. Nulovou hypotézu tedy zamítáme. Závěr studie může znít, že mezi 
vězeňskými chovanci za stávajících sociálních vazeb se může šířit epidemie.  
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4.3 Porovnání dvou sítí 

Další důležitá aplikační oblast je srovnání charakteristik sítí, které odrážejí sociální 
vazby dvou (několika) různých skupin (případně porovnání různých částí jedné sítě). 
Například, Ziegler et al. (1985) publikoval spojení mezi významnějšími německými 
obchodními společnostmi (celkem 15). Stokman et al (1985) publikoval spojení mezi 
významnějšími holandskými obchodními společnostmi (celkem 16). Data jsou dostupná také  
v softwarovém nástroji UCINET 5 pro analýzy socilních sítí (Borgatti, Everett & Freeman, 
1999). Otázka, kterou si na základě těchto dostupných dat můžeme položit je: je úroveň 
propojení těchto společností podobná v obou zemích? (resp. je v obou sítích obdobná hustota 
vazeb?). 

Pozorovaná hustota vazeb Holanďanů síť byla 0.5, zatímco hustota německé sítě byla 
0.6381, za pozorovaný rozdíl 0.1381.  

Nulovou hypotézu zformuluje ve tvaru - hustota vazeb obou sítí je stejná. Testová 
statistika bude mít tvar 

 

 1 2
2 2

1 2

Z Zt
SE SE

−
=

+
     (3) 

 
kde SE1 a SE2 jsou směrodatné odchylky odhadované z směrodatné odchylky měřené 
veličiny v každé sociální síti. Směrodatné odchylky pro holandské a německé sítě jsou 0.0902 
a 0.1083 příslušně. Po dosazení testová statistika nabývá hodnoty 0,9798. Nulovou hypotézu 
zamítáme. Nelze učinit závěr, že v holandské a německý ekonomice existuje stejný stupeň 
propojení mezi spoelčnostmi.  

Podobně lze porovnávat vztahy stejných aktérů v různých sítích, stejných aktérů 
v růných časových okamžicích, testovat hypotézy o vztazích uvnitř/mezi skupinami aktérů 
v síti, testovat hypotézy o vztazích a umístění aktérů v síti a další.  

 
5. Další metody 

 
 Z dalších používaných metod je to zejména shluková analýza, jejíž cílem je rozklad 
daného grafu na několik relativně homogenních podgrafů (shluků) a to tak, aby jednotky 
(objekty) uvnitř jednotlivých shluků si byly co nejvíce podobné a jednotky (objekty) patřící 
do různých shluků si byly podobné co nejméně. Výsledky analýzy zde závisí na volbě 
proměnných, zvolené míře vzdálenosti mezi objekty a shluky a na zvoleném algoritmu 
výpočtu. Shluky se často zobrazují do grafu tak, že jsou zvýrazněny barevně a čarou kolem 
obvodu každého shluku (včetně možnosti překrývajících se shluků, kde vrcholy mohou patřit 
dvěma nebo více shlukům). Rovněž faktorová analýza nalezla své místo v analýze sítí. Cílem 
faktorové analýzy je na základě závislostí pozorovaných proměnných charakterizovat 
strukturu společných faktorů stojících za vzájemně korelovanými proměnnými. Snahou je 
odvodit povahu společných faktorů tak, aby tyto (hypotetické) veličiny objasňovaly 
pozorované závislosti co nejjednodušeji a aby počet nalezených faktorů byl co nejmenší, v 
tomto případě je snaha, aby bylo možné prezentovat proměnné nebo skupiny ve 
dvojrozměrném prostoru grafem. 

 
6. Závěr 

 
V tomto příspěvku byl podán pohled na některé základní statistické metody používané 

pro analýzu aktérů, kteří jsou součástí zkoumané sociální sítě, analýzu vztahů mezi těmito 
aktéry a srovnání a analýzu různých sítí nebo i částí jedné sítě.  
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Popsané metody umožňují provádět různé přístupy používané v analýze sociálních sítí - 
relační i poziční. Přístup poziční se zaměřuje na vzorce vztahů, které definují pozici osoby 
vzhledem k ostatním v sociálním systému, vytváření klik a další. Relační přístup se zaměřuje 
na přímé a nepřímé vztahy mezi osobami. Lze zkoumat jaké vztahy ovlivňují pozici osoby v 
síti, apod. 

Statistické a další matematické metody  použité při analýze sociálních sítí umožňují 
velmi přínosný pohled na způsoby vytváření, projevy a vývoj mezilidských vztahů. Obecně se 
při analýzách sítí používá mnoho statistických metod a přístupů včetně neparametrických, 
jejich popis by však zahrnul mnoho stran. Analýza sítí v současné době nalézá své další velké 
uplatnění v oblasti biologie. 
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SAS Risk Dimensions® a analýza trhového rizika 
 

Mária Bohdalová1

 
 

Abstract:  
SAS Risk Dimensions® is a firm-wide risk management solution. This solution enables 

users to perform firm-wide risk management and provides them with an open, flexible, and 
extensive environment for measuring and managing market and credit risk in a manner that is 
the most appropriate for an institution’s unique needs. This paper deals with the analysis of 
the market risks for the portfolio of 10 UK t-bills. 
 
Key words: market risk, credit risk, VaR, stochastic (Monte Carlo) simulation methods, SAS 
Risk Dimensions®. 

 
1. Úvod 
 

Ako merať finančné riziko2 spojené s investovaním peňazí na finančnom trhu je jedna 
z najdôležitejších otázok, ktorú si kladú už veľmi dlhý čas nielen manažéri finančných 
inštitúcií (bánk, poisťovní, štátnej správy a pod.) ale aj samotní investori. Meranie rizika 
prešlo vývojom od najjednoduchších indikátorov rizika, takých ako špekulatívne čiastky pre 
jednotlivé finančné inštrumenty cez komplexnejšie miery cenovej citlivosti ako je durácia 
a konvexita dlhopisov k najmladšej metodológii výpočtu miery rizika VaR3

V období silnejúcej konkurencie sa kvalitný spôsob riadenia rizík stáva čoraz väčšou 
konkurenčnou výhodou. Dá sa povedať, že schopnosť finančnej inštitúcie vydržať 
ekonomické a trhové zmeny zodpovedá stupňu vývoja systému, ktorým riadi riziko. Treba si 
uvedomiť, že žiadna inštitúcia nemôže riziko eliminovať úplne, ale môže ho merať 
a kontrolovať.  

 (Value at Risk – 
hodnota v riziku). 

Riziko je nutné merať dôsledne a treba ho začleniť do širokého systému merania rizík. 
Pritom je treba mať na zreteli, že meranie jednotlivých rizík je len približné (je 
aproximáciou), a že niektoré riziká je problematické merať. Ide napríklad o riziko trhovej 
likvidity určitého finančného nástroja, pretože sa môže meniť s ekonomickými a trhovými 
podmienkami. I napriek tomu je možné tieto riziká dosť presne vyjadriť. Riadenie rizík musí 
obsahovať starostlivú a stálu identifikáciu možných udalostí, alebo zmien na trhu, ktoré môžu 
mať značný dopad na celú finančnú inštitúciu.  

V súčasnosti nie je možné predstaviť si riadenie rizík bez využitia softvérových 
produktov. Finančné inštitúcie a banky môžu využívať na výpočet miery rizika buď služby 
niekoľkých oddelení a systémov, alebo môžu využívať špecializované softvérové produkty, 
ktoré ponúkajú ucelený prístup k spracovaniu dôležitých informácií. Ide o tzv. systémy 
komplexného riadenia rizík. Výhodou využívania integrovaných a otvorených systémov pre 
riadenie rizík je, že užívatelia získajú náskok pred svojou konkurenciou. Systém spĺňajúci 
vyššie uvedené požiadavky umožňuje užívateľovi premeniť individuálne, zdanlivo 
nesúvisiace údaje na jednotný a ucelený systém pre riadenie rizík a finančný manažment. 
Spoločnosť SAS má na trhu v rámci svojho systému SAS® špecializované softvérové riešenie 
SAS Risk Dimensions®, ktoré poskytuje nielen ucelený prístup k spracovaniu informácií ale 

                                                 
1RNDr. Mária Bohdalová, Univerzita Komenského, Fakulta managementu, KIS, Odbojárov 10, P.O.Box 25, 
820 05 Bratislava, maria.bohdalova@fm.uniba.sk 
2 Pod finančným rizikom chápeme stratu hodnoty cenných papierov alebo portfólia. 
3 CROUHY, M.: Risk Management. Blacklick, OH, USA, McGraw-Hill Companies, 2001, str. 179 
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i široké možnosti na meranie a riadenie trhového a/alebo úverového rizika, pričom podporuje 
aj vytváranie správ a hlásení na základe požiadavok BASEL II4

Finančné inštitúcie potrebujú získavať veľa rôznych druhov informácií a paralelných 
výsledkov, aby mohli spoľahlivo riešiť svoje riziká. SAS Risk Dimensions® poskytuje 
prostredie, v ktorom je možné tieto výsledky získať

. 

5

Riešenie SAS Risk Dimensions® okrem všeobecnej analýzy rizika finančných portfólií 
poskytuje užívateľovi širokú paletu analytických metód a analýz určených pre meranie 
a analýzu rizika. Tieto metódy môžeme podľa zdrojov rizika rozdeliť na dve skupiny: Prvú 
skupinu tvorí trhové riziko, ktoré spôsobuje zmenu hodnoty portfólia vplyvom zmeny 
rizikových faktorov. Druhú skupinu tvorí kreditné riziko, ktoré spôsobuje zmenu hodnoty 
portfólia vplyvom neplnenia záväzkov. Naviac pre každé portfólio sa štandardne vykonáva 
analýza trhovej hodnoty portfólia v danom čase (Mark-to-market analysis).  

. Ak porozumieme kúskom „skladačky 
analýzy rizika“, môžeme systematicky registrovať každú informáciu a následne pomocou 
nástrojov ponúkaných v riešení SAS Risk Dimensions® analyzovať rizikové pozície či už 
jednotlivo, alebo sledovať ich spoločné pôsobenie na hodnotu portfólia. Riešenie ponúka 
užívateľovi otvorený, flexibilný a široký prístup k integrovaným mieram trhového 
a kreditného rizika. Otvorenosť systému spočíva v tom, že užívateľ chápe a vie vysvetliť celý 
proces analýzy rizika od zhromažďovania údajov až po vytváranie výstupov. Rozšíriteľnosť 
systému umožňuje užívateľovi ľahko registrovať nové údaje, nové typy nástrojov, trhové 
a cenové modely. Flexibilita systému umožňuje užívateľovi miešať, porovnávať informácie 
a zabezpečiť výsledky potrebné pre vyčíslenie kreditných a trhových mier daného portfólia. 

Zo všeobecnej rizikovej analýzy ponúka výpočet popisných štatistík, analýzu toku 
peňazí a optimalizáciu portfólia. 
Analýza trhového rizika poskytne užívateľovi informácie o tom, 

 aký vplyv majú zmeny rizikových faktorov na hodnotu portfólia (napríklad analýza 
citlivosti ), 

 ktoré rizikové faktory majú na portfólio primárny vplyv (napríklad rôzne simulačné 
analýzy), 

 aké riziko je v portfóliu (napr. delta-normálne analýzy).  
Analýzou kreditného rizika môžeme získať informácie  

 o aktuálnom stupni rizika, ktorému je vystavené naše portfólio, 
 o potenciálnom stupni rizika, ktorému je vystavené naše portfólio, 
 o zmene kreditného hodnotenia.  

Riešenie SAS Risk Dimensions® bolo špeciálne navrhnuté pre: 
 výpočet agregovaných trhových rizikových mier, 
 výpočet strát spôsobených normálnymi výkyvmi vo finančných obchodoch 

a kreditných rizikových mierach, 
 výpočet straty hodnoty portfólia vplyvom zmeny ratingového ohodnotenia, alebo 

zlyhania protistrany pri transakcii. 
Spomedzi metód, určených pre meranie finančného rizika, ktoré ponúkajú aj iné 

softvérové systémy pre meranie rizika (napr. Systém RiskMetrics) chcem poukázať na 
stochastickú simulačnú metódu Monte Carlo. Metóda Monte Carlo v softverovom riešení 
SAS Risk Dimension® umožňuje simulovať jednotlivé rizikové faktory jednak samostatnými 
modelmi (pričom pre každý z nich je možné použiť nielen normálne rozdelenie, ale aj 
rozdelenie odpovedajúce analyzovaným rizikovým faktorom) ale aj viacrozmernými 

                                                 
4 URAMOVÁ, Ľ.: Basel II Credit Risk Management – úspech je skrytý v dátach. Separátny výtlačok konferencie 

II R-Basel II, konanej v dňoch 24.-26.4. 2006, v hoteli Dukla Bratislava, str. 1–64. 
5 HARRIS, S.:Integrating Market and Credit Risk Measures using SAS Risk Dimensions® software. 

Statistics, Data Analysis, and Modeling, Paper 258, SAS Institute Inc., Cary, NC 
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modelmi, ktorý vďaka tomu, že využíva metodológiu kopúl6

 

 je schopný zachytiť závislostnú 
štruktúru rizikových faktorov.  

2. Ukážkový príklad: Analýza rizika pokladničných poukážok s nulovým kupónom 
 

Predpokladajme, že sme mali záujem zakúpiť k 3.4.2006 desať anglických 
pokladničných poukážok, každá v nominálnej hodnote 100 000 GBP s nulovým kupónom so 
splatnosťou 1 mesiac (k 2 .5.2006) pri úrokovej sadze 5,375%. Nech sú tieto pokladničné 
poukážky zahraničné finančné nástroje nášho portfólia7

1. Aká je aktuálna cena nášho finančného nástroja na trhu? 

. Kolísanie výnosov nášho portfólia 
môžu spôsobiť dva rizikové faktory – kolísanie výmenného kurzu (zmena kurzu Britskej libry 
v šterlingoch (ďalej GBP) ku slovenskej korune (ďalej SKK)) a zmeny úrokovej sadzby 
LIBOR (do úvahy berieme jednomesačnú úrokovú sadzbu pre GBP). Pre analyzovanie 
trhového rizika spojeného s držaním anglických pokladničných poukážok (budeme ich držať 
v SKK) si položme nasledujúce otázky: 

2. Na ktorý rizikový faktor je hodnota nášho finančného nástroja najcitlivejšia?  
3. Ako sa menia výnosy/straty (hodnota portfólia) ak meníme hodnoty jedného 

rizikového faktora v rámci zadaného intervalu a hodnota druhého rizikového faktora 
má bázickú8

4. Ako sa menia výnosy/straty (hodnota portfólia) pri súčasnej zmene hodnôt dvojice 
rizikových faktorov (súčasne sa mení výmenný kurz aj úroková miera v rámci 
zadaných intervalov)?  

 hodnotu?  

5. Ako sa mení jednodňová hodnota VaR9

 metódu historickej simulácie ([JIL00]), 

 nášho portfólia na hladine významnosti 1% 
vplyvom rôznych simulácií rizikových faktorov? Presnejšie, aká je jednodňová 
hodnota VaR nášho portfólia na hladine významnosti 1% ak použijeme 

 kovariančno-variančnú metódu ([JIL00]), 
 “tradičnú”10

 “zovšeobecnenú”
 metódu Monte Carlo ([JIL00]), 

11

Riešenie uvedených otázok vyžaduje znalosť rôznych metód pre analýzu rizika. 
V tomto príspevku sme použili riešenie Risk Dimensions softvérového systému SAS®. 
Vstupmi pre simulácie sú informácie o pokladničných poukážkach (ich nominálnej hodnote, 
úrokovej sadzbe, dni splatnosti, výmennom kurze) a historické údaje z obdobia od 2.1.2004 
do 31.3.2006 pre oba rizikové faktory

 metódu Monte Carlo ([SAS]). 

12

Aktuálna trhová cena (Mark to Market Value) nášho portfólia k 3.4.2006 je 53 993 
907,96 SKK. Delta

.  

13

                                                 
6 Kopula je funkcia, ktorá kombinuje (spája) marginálne rozdelenia premenných (rizikových faktorov) do 
špecifického viacrozmerného rozdelenia, pričom všetky jednorozmerné hranice sú kumulatívne distribučné 
funkcie týchto premenných (rizikových faktorov). (originálnu definíciu zaviedol Sklar v roku 1959 [SKL59] ) 

 miera je väčšia pre výmenný kurz SKK/GBP ako pre úrokovú sadzbu 

7 Portfóliom rozumieme istý súbor finančných nástrojov v držbe individuálneho investora (fyzická alebo 
právnická osoba), určený nielen zložkami , ale aj ich objemom [SKŘ06, str. 76]. 
8 Bázická hodnota je hodnota rizikového faktora, akú mal ku dňu nákupu pokladničných poukážok . 
9 VaR (Value at Risk- hodnota v riziku)- potenciálna strata s určitou pravdepodobnosťou (tu 0,99) v priebehu 
nasledujúcej doby držania (tu jeden deň), stanovená na základe určitého historického obdobia, ktorú inštitúcia 
môže mať vo svojom portfóliu pri nepriaznivých trhových zmenách. [JIL00, str. 603] 
10 “tradičnú v tom zmysle, že predpokladá normálne rozdelenie rizikových faktorov a znalosť kovariančnej 
matice. 
11 “zovšeobecnenú” v tom zmysle, že umožňuje použiť ľubovoľné rozdelenie rizikových faktorov a je založená 
na teórii kopúl) 
12 Údaje sú čerpané z http://www.nbs.sk 
13 Delta miera je podiel teoretickej zmeny hodnoty opcie a malej zmeny hodnoty podkladového nástroja za inak 
nezmenených okolností(tzn. prvá parciálna derivácia ceny opcie podľa ceny podkladového nástroja) [JIL00] 
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GBP LIBOR a preto je naše portfólio citlivejšie na výmenný kurz SKK/GBP. Väčšiu 
rizikovosť výmenného kurzu potvrdili i ďalšie analýzy (Graf 3). 

Tabuľka 1: Grécke miery rizika portfólia 

 
 
Odpoveď na tretiu otázku získame pomocou analýzy Profit/Loss Curves, ktorá počíta 

výnosy/straty portfólia a hodnotu portfólia za predpokladu, že jeden rizikový faktor má 
bázickú hodnotu a druhý sa mení v zadanom rozpätí hodnôt. Predpokladaný výnos/strata 
(profit/loss) s rastúcou výškou úroku klesá (pri bázickej hodnote výmenného kurzu), ale 
výnos/strata (profit/loss) s rastom výmenného kurzu rastie (pri bázickej hodnote úrokovej 
sadzby) (pozri Graf 1). 

 

Profit/Loss Surfaces analýza umožňuje analyzovať aký výnos/stratu môže zaznamenať 
naše portfólio ak sa súčasne menia hodnoty oboch rizikových faktorov v rámci zadaných 
intervalov. Nulová línia určuje bázický prípad. Z nasledujúceho grafu (Graf 2) je zrejmé, že 
naše portólio v zadaných hraniciach zaznamená skôr straty ako výnosy.  

 
 

Graf 2. Plocha výnosov/strát Graf 3. Informácia o rizikovosti faktorov 

 

Piata otázka vyžaduje použitie simulačných metód. Pre tento príspevok sme použili 
metódu historickej simulácie (Historical Simulation), „tradičnú“ metódu Monte Carlo (Monte 
Carlo Cov), „zovšeobecnenú“ metódu Monte Carlo (Monte Carlo Full method) 
a kovariančno-variančnú metódu (RiskMetrics). Pre každú metódu sme vykonali 1500 
simulácií. Vstupom pre simulačné metódy bola výnosovosť rizikových faktorov. Pre 
„zovšeobecnenú“ metódu Monte Carlo sme použili mean model (Graf 4). Podmienka nulovej 
očakávanej výnosovosti pre oba rizikové faktory bola splnená avšak podmienka normality 

  
Graf 1. Krivka výnosov/strát pre úrokovú sadzbu a výmenný kurz 
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rozdelenia nie. Poznamenajme, že kovariančno-variančná metóda (RiskMetrics) a „tradičná“ 
Monte Carlo metóda predpokladajú normálne rozdelenie výnosovosti rizikových faktorov14.  

  
Graf 4. Vývoj a modelovanie (mean modelom) výnosovosti rizikových faktorov 

 

Hodnoty jednodňovej VaR na 1% hladine významnosti pre uvedené metódy vidíme 
v tabuľke (Tabuľka 2), odhady hornej a dolnej hranice VaR v (Tabuľka 3) a ich grafické 
zobrazenie pozri (Graf 5). Jednodňové hodnoty VaR na 1% hladine významnosti získané 
metódou historickej simulácie a „zovšeobecnenou“ metódou Monte Carlo (Tabuľka 2) sú 
porovnateľné a preto by sme odporučili rozhodovať sa pri zaistení nášho portfólia na základe 
týchto dvoch hodnôt. Výsledky získané pomocou metód kovariančno-variančnej 
(RiskMetrics) a „tradičnej“ Monte Carlo metódy dávajú príliš vysoké odhady jednodňovej 
hodnoty VaR na 1% hladine významnosti. Pretože výnosovosť oboch rizikových faktorov 
nemala normálne rozdelenie, považujeme takto získané hodnoty za nesprávne. Výstup 
simulovaných štatistík „zovšeobecnenou“ metódou Monte Carlo vidíme v (Tabuľka 4). 
Obdobné výstupy sú dostupné pre všetky použité simulačné metódy. 

Tabuľka 2:Prehľad vyčíslených hodnôt jednodňovej VaR na 1% hladine významnosti pre 
rôzne metódy 

 
 

Tabuľka 3: Prehľad horných a dolných hraníc 
VaR pre jednotlivé simulačné metódy 

Tabuľka 4: Prehľad simulovaných štatistík 
zovšeobecnenou” metódou Monte Carlo 

  
 

                                                 
14 Dôsledok použitia oboch metód pre náš príklad uvidíme vo výstupoch simulácií. 
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Graf 5. Odhad 1-dňového VaR na 1% hladine významnosti: historickou simuláciou,“tradičnou” 
 Monte Carlo a “zovšeobecnenou“ Monte Carlo metódou 

Záver:  
 

V príspevku sme analyzovali vplyv zmeny kurzového rizika a zmeny úrokovej sadzby 
na hodnotu desiatich anglických pokladničných poukážok s využitím riešenia Risk 
Dimensions systému SAS®. Na základe získaných výsledkov (aj tých, ktoré tu neuvádzame) 
by sme odporučili nekupovať anglické štátne pokladničné poukážky s nulovým kupónom 
v slovenskej mene a odporúčame spraviť obdobnú analýzu pre držanie uvedených štátnych 
pokladničných poukážok v EURO mene, prípadne v USD, GBP.  
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Příjmy a výdaje spojené s cestovním ruchem v České republice v letech 1993–2005 
 

Jana Borůvková1

 
 

 
Abstract: The article deals with an analysis of two time series – receipts from tourism in the 
CR and expenditures for tourism in the CR from the viewpoint of their development in the 
period 1993–2005. Based on this development, a prognosis for the next two years is stated. 
Further, the relation between the two series and the influence of inflation and seasonality on 
the studied problems are described. 
 
Key words: tourism, expenditures, receipts, time series, correlation, inflation. 
 
1. Analýza časových řad 
 
Pro analýzu vývoje příjmů z cestovního ruchu a výdajů na cestovní ruch byly použity údaje  
poskytované průběžně Českou národní bankou2

V tabulce 1 jsou uvedeny zpracovávané údaje v běžných cenách. Pro zajímavost jsou 
zde též uvedeny počty návštěvníků, kteří navštívili ČR v letech 1993–2004

 v letech 1993–2005. Při analýze těchto dat se 
vycházelo z předpokladu, že metodika sběru údajů byla v uvedených letech stejná.  

3

Tabulka 1.  Příjmy z cestovního ruch (v mld. Kč), výdaje na cestovní ruch (v mld. Kč) a počty 
návštěvníků ČR (v mil.) 

. 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
příjmy 45,4 64,2 76,3 110,6 115,7 124,9 109,1 115,1 118,1 96,3 100,3 107,2 110,9 
výdaje 15,4 45,6 43,3 80,2 75,5 61,1 51,8 49,4 52,8 51,5 54,4 58,4 57,8 
počet 71,7 101,1 98,1 109,4 107,9 102,8 100,8 104,2 103,1 97,6 95,0 95,9  
 
 
2. Vývoj v letech 1993 až 2005 
 
V grafu 1 vidíme dvě časové řady – vývoj příjmů z cestovního ruchu v ČR a vývoj výdajů na 
cestovní ruch v letech 1993 až 2005 a prognózu vývoje na roky 2006 a 2007. 

Z grafu 1 je patrné, že vývoj výdajů na cestovní ruch v České republice je možné 
rozdělit do tří etap. V první etapě od roku 1993 do roku 1996 hodnoty prudce narůstají. Tuto 
situaci je možné popsat modelem y = 19213x – 1914, který vystihuje 87 % variability 
trendové složky. Ve druhé etapě v letech 1997–2000 dochází nejen k zastavení růstu, ale je 
zde patrný i výrazný pokles hodnot. Tuto situaci vystihuje model y = 2997x2 – 23761x + 
96362, který vystihuje 99,9 % variability trendové složky. Ve třetí etapě od roku 2000 se 
jedná o mírný nárůst výdajů, který v podstatě kopíruje vývoj inflace v ČR (viz dále). Tuto 
situaci je možné popsat modelem y = 1763x + 47883, který vystihuje 86,8 % variability 
trendové složky. 

Podíváme-li se na vývoj příjmů z cestovního ruchu v uvedených obdobích, vidíme, že 
příjmy v první etapě do roku 1996 prudce rostou. Tuto situaci bychom mohli popsat modelem  
y = 20768x + 22213, který vystihuje 95,5 % variability trendové složky. Ve druhé etapě 
dochází mezi roky 1998 a 1999 k výraznému poklesu, který může být způsoben poklesem 
výdajů na cestovní ruch v letech 1996 až 1999. K dalšímu výraznému poklesu dochází v roce 

                                                 
1 RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., VŠP Jihlava, Tolstého 16, boruvkova@vspji.cz 
2 http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/statistika/platebni_bilance_stat/platebni_bilance/BOP_CS.XLS 
3 Statistické ročenky ČR pro roky 1997–2004 

mailto:boruvkova@vspji.cz�
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2002, kdy byla velká část České republiky včetně Prahy a např. Českého Krumlova zasažena 
ničivou povodní.  

Odhlédneme-li od poklesů v letech 1999 a 2002, dochází od roku 1996 k pravidelnému 
nárůstu příjmů z cestovního ruchu, který dosahuje průměrné roční hodnoty 5 % (od 3 % do 
8 %). Model trendu má v letech 1996 až 1998 tvar y = 7141x + 102792 (vysvětluje 97,3 % 
variability), v letech 1999 až 2001 má tvar y = 4495,5x + 105124 (vysvětluje 96,7 % 
variability) a v letech 2002 až 2005 y = 5099x + 90970 (vysvětluje 98,6 % variability). 

Z uvedeného vyplývá, že výrazný pokles příjmů v jednom roce (byť způsobený 
jednorázovou událostí, jakou byla povodeň v roce 2002) není hned v následujícím roce 
kompenzován a trvá několik let, než se příjmy vrátí na původní úroveň. 
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Graf 1. Vývoj příjmů a výdajů na cestovní ruch v ČR v letech 1993 až 2005 a prognóza na roky 2006 a 
2007 

 
3. Prognóza vývoje na roky 2006 a 2007 
 
Pro získání prognózy vývoje příjmů i výdajů spojených s cestovním ruchem na rok 2006 a 
2007 byly vytvořeny regresní modely obou časových řad.  

Model časové řady příjmů byl vytvořen z hodnot v letech 2002 až 2005 a předpokládal 
lineární trend časové řady. Získaná přímka má rovnici y = 5089,8x + 90970 a tento model 
vývoje vysvětluje 98,6 % variability trendové složky. 

V roce 2006 lze tedy očekávat příjem z cestovního ruchu 111,3 mld. Kč a v roce 2007 
116,4 mld. Kč. 

Model časové řady výdajů byl vytvořen z hodnot v letech 2000 až 2005 a také 
předpokládal lineární trend časové řady. Získaná přímka má rovnici y = 1762,7x + 47883 a 
tento model vývoje vysvětluje 86,8 % variability trendové složky. 

Na základě tohoto modelu lze v roce 2006 očekávat výdaje na cestovní ruch 60,2 mld. 
Kč a v roce 2007  62,0 mld. Kč. 
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4. Závislost příjmů na výdajích  
 
Na základě rozboru grafu 1 se nabízí otázka, do jaké míry jsou příjmy z cestovního ruchu 
závislé na výdajích na cestovní ruch. Tuto otázku je možné zodpovědět pomocí regresního 
modelu, kterým tuto závislost modelujeme. Výdaje budeme považovat za nezávislou 
proměnnou X a příjmy za závislou proměnnou Y. Tuto závislost zachycuje graf 2, ve kterém 
je znázorněna závislost příjmů na výdajích pomocí hodnot získaných ve všech čtvrtletích let 
1993 až 2005. 

Na grafu 2 vidíme náznak lineární závislosti hodnot příjmů na hodnotách výdajů, proto 
tedy je v tomto grafu závislost vymodelovaná přímkou o rovnici  y = 1,149x + 9485,2. Model 
vysvětluje 66,12 % celkové variability příjmů z cestovního ruchu (R2 = 0,6612). 

Vypočítaný model je statisticky přípustný, neboť p-hodnota zjištěná analýzou rozptylu 
(ANOVA) se blíží 0 a je tedy výrazně menší než α = 0,05. 

Koeficient korelace, vyjadřující míru statistické závislosti mezi proměnnými příjmy a 
výdaje, dosahuje hodnoty 0,775 a svědčí o silné závislosti mezi proměnnými. 

y = 1,149x + 9485,2
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Graf 2. Závislost příjmů z cestovního ruchu na výdajích na cestovní ruch 

Podíváme-li se na studovanou problematiku podrobněji, zjistíme, že v období 1993 až 
1996 dosahuje hodnota R2 = 0,8529 a korelace 0,924 svědčí o velmi silné závislosti příjmů na 
výdajích. V letech 1997 až 2000 dosahuje hodnota R2 = 0,6042 a korelace 0,777 ukazuje na 
silnou závislost mezi proměnnými. V třetím období od roku 2001 do roku 2005 je hodnota  
R2 = 0, 6831 a z korelace 0,826 můžeme opět usuzovat na silnou závislost mezi proměnnými. 
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5. Vliv inflace na vývoj příjmů a výdajů 
 
Vzhledem k tomu, že se kupní síla koruny ve sledovaném období měnila tak, jak se vyvíjela 
inflace (viz tabulka 2), je z důvodu vyšší vypovídací schopnosti obou časových řad (příjmy a 
výdaje) vhodné očistit běžné ceny od vlivu inflace. Příjmy a výdaje spojené s cestovním 
ruchem očištěné od vlivu inflace přepočtem na cenovou bázi roku 2005 pro roky 1997 až 
2005 jsou uvedeny v tabulce 2. 
Tabulka 2. Příjmy z cestovního ruchu a výdaje na cestovní ruch (v mld. Kč) očištěné od vlivu inflace 
přepočtem na cenovou bázi roku 2005 a inflace v příslušných letech 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
příjmy 500,8 237,7 187,0 166,7 144,2 110,8 115,1 113,0 110,9 
výdaje 326,8 116,3 88,8 71,5 64,5 59,3 62,4 61,6 57,8 
inflace 8,4% 10,7% 2,1% 3,9% 4,7% 1,8% 0,1% 2,8% 1,9% 
 

Z grafu 3 a tabulky 2 je patrné, že do roku 2002 příjmy z cestovního ruchu očištěné od 
vlivu inflace výrazně klesaly. Příjmy od roku 2002 a výdaje po celé sledované období jsou 
téměř konstantní (vykazují velmi mírný pokles). Přestože tyto výdaje a příjmy v absolutních 
číslech rostou (viz graf 1), tento nárůst nestačí ani na kompenzaci inflace. 
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Graf 3. Příjmy z cestovního ruchu a výdaje na cestovní ruch (v mld. Kč) očištěné od vlivu inflace 
přepočtem na cenovou bázi roku 2005 a prognóza vývoje na rok 2006 

Pro předpověď dalšího vývoje na rok 2006 byly vytvořeny modely obou časových řad 
očištěných od vlivu inflace přepočtem na cenovou bázi roku 2005 v letech 2002–2005. Řadu 
příjmy je možné popsat modelem  y = –1,6x2 + 7,82x + 104,9, který vysvětluje 83,55 % 
celkové variability příjmů z cestovního ruchu a řadu výdaje popisujeme modelem  
y = –1,725x2 + 8,095x + 52,975, který vysvětluje 99,7 % celkové variability výdajů na 
cestovní ruch. 

Na základě těchto modelů byl odhadnut vývoj obou časových řad. Příjmy z cestovního 
ruchu očištěné od vlivu inflace by v roce 2006 mohly dosáhnout výše 104 mld. Kč a výdaje 
na cestovní ruch očištěné od vlivu inflace by v tomtéž roce mohly dosáhnout výše 
50,3 mld. Kč. 
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6. Vliv sezóny na výdaje a příjmy spojené s cestovním ruchem 
 
Na základě jednoduchých zkušeností lze očekávat, že časová řada příjmy z cestovního ruchu 
bude obsahovat sezónní složku. Vzhledem k tomu, že je k dispozici čtvrtletní časová řada, je 
možné tuto sezónní složku podrobně analyzovat. 
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Graf 4. Příjmy a výdaje spojené s cestovním ruchem v jednotlivých čtvrtletích let 1993–2005 

Jak je vidět na grafu 4, sezónní složku obsahuje jak řada příjmy z cestovního ruchu, tak 
i řada výdaje na cestovní ruch.  

Pro analýzu sezónního průběhu obou časových řad byla použita data od 1. čtvrtletí 1999 
po 1. čtvrtletí 2006. Z jednotlivých sezónních indexů byly vypočítány průměrné sezónní 
indexy pro jednotlivá čtvrtletí (geometrickým průměrem), které jsou uvedeny v tabulce 3. 
Tato tabulka obsahuje též minimální a maximální hodnoty sezónních indexů v jednotlivých 
čtvrtletích a jejich směrodatné odchylky. 
Tabulka 3. Sezónní indexy časových řad příjmy z cestovního ruchu a výdaje na cestovní ruch 
  příjmy výdaje 

I II III IV I II III IV 
index 0,835 0,995 1,168 0,988 0,783 1,002 1,234 0,967 
min 0,770 0,894 0,963 0,875 0,725 0,924 1,000 0,801 
max 0,880 1,061 1,437 1,062 0,869 1,077 1,340 1,140 
std 0,032 0,059 0,160 0,056 0,053 0,053 0,053 0,122 
 

Z tabulky 3 a zejména z grafu 5 je vidět, že vliv sezóny je u obou zkoumaných časových 
řad obdobný. 
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Graf 5. Sezónní indexy čtvrtletních příjmů z cestovního ruchu a výdajů na cestovní ruch 
 
7. Závěr 
 
Zkoumáním časových řad příjmy z cestovního ruchu a výdaje na cestovní ruch v ČR bylo 
zjištěno, že od roku 1999 obě řady vykazují mírný narůst, který však v podstatě pouze 
kopíruje vývoj inflace v ČR. Při posouzení vývoje pomocí dat očištěných od vlivu inflace byl 
prokázán mírný pokles hodnot v obou řadách. 

V práci jsou vytvořeny modely obou zkoumaných časových řad. Pomocí těchto modelů 
byla odhadnuta výše příjmů i výdajů spojených s cestovním ruchem v ČR na následující dva 
roky. Zde je ovšem nutné zdůraznit, že byly popsány pouze dvě složky časových řad – 
trendová a sezónní. Třetí náhodnou složku není možné statistickými metodami zachytit. 
Bohužel však v cestovním ruchu tato složka může mít v některých letech velký vliv a 
učiněnou předpověď může naprosto znehodnotit. 

Dále byl výpočty prokázán náznak lineární závislosti hodnot příjmů na hodnotách 
výdajů. Koeficient korelace, vyjadřující míru statistické závislosti mezi proměnnými příjmy a 
výdaje, vypočítaný pro celé sledované období (1993–2005) dosahuje hodnoty 0,775 a svědčí 
o silné závislosti mezi proměnnými. Hodnoty koeficientů korelace, které byly vypočítány též 
pro tři kratší etapy (0,924; 0,777 a 0,826), prokázaly ještě vyšší závislost příjmů na výdajích. 
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ANALÝZA DENNÉHO PRIEBEHU TLAKOV A TEPU ČLOVEKA 
 

Jozef Chajdiak1,2

 
 

Abstract:  The paper consists the statistical analyze of the press and pulse men in time of day 
 
Key words:  press, pulse, period, descriptive statistics, correlation analysis, line chart, SAS, 
EXCEL. 
 
1. Úvod 
 
 Každý z nás na niečo umrie. Podiel tých, čo umrú na srdcovo-cievne choroby na 
Slovensku je dostatočne vysoký. Z tohto pohľadu analýza tlaku a tepu človeka môže byť 
zaujímavá pre každého z nás. Časť občanov si meria tlak a tep občas, pričom termín “občas” má 
viacero výkladov – od pri nepravidelnej, či pravidelnej kontrole u lekára až po každý deň, či ešte 
častejšie. Všeobecné znalosti o tlaku sú, že „dobrý“ tlak je „120/80“, viac je vysoký tlak a menej 
je nízky tlak. Všeobecné znalosti o tepe majú väčšiu neurčitosť a „dobrý“ tep je niekde medzi 60 
až 70. Je však jasné, že tlak aj tep predstavujú procesy, ktoré majú každý okamih svoje konkrétne 
hodnoty a nie vždy sú to tlak “120/80“ a tep napríklad „60“. V tomto príspevku sa analyzujú 
hodnoty tlaku a tepu v jednotlivých hodinách dňa. 
 
2. Súbor údajov 
 
 Údaje za sledovanú osobu sú za obdobie od 14.7.2004 do 5.9.2006. Sledovaná osoba si 
merala tlak a tep prakticky každý deň, tradične hneď ráno a netradične v hociktorý moment dňa. 
K meraniu tlaku sa používal merací prístroj OMRON RX. Namerané údaje o tzv. „hornom“ (H) a 
„dolnom“ (D) tlaku a tepe (TEP) sa priebežne evidovali spolu s dátumom a časom merania. Časy 
sa vykazovali vo verzii SEČ (t.j. LSEČ sa transformoval na SEČ). Spolu bolo za uvedené 
obdobie realizovaných 1603 meraní, za ktoré sú výsledky o hornom a dolnom tlaku; za tep je 
o jednu hodnotu menej (v záznamoch nebola vykázaná). Hoci z pohľadu teórie výberového 
skúmania (systematický výber z jedného pohľadu resp. jednoduchý náhodný výber z iného 
pohľadu) a následných analýz možno mať k organizácii meraní drobné výhrady, rozsah 
analyzovanej vzorky tieto výhrady prakticky eliminuje. 
 
 
3. Analýza údajov 
 
 
 Analyzovali sa premenné H (tzv. horný tlak), D (tzv. dolný tlak) a TEP (tep). K dispozícii 
bola aj premenná hod (čas merania vyjadrený hodinou).  
 Pri analýze sa riešili nasledujúce úlohy: 

                                                 
1 Doc. Ing. Jozef  Chajdiak, CSc., Statis Bratislava, chajdiak@statis.biz 
2  Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/2631/05 „Analýza možností aplikácie 
viacrozmerných štatistických metód na skúmanie ekonomických výsledkov na príklade priemyslu SR prípadne iných 
oblastí ekonomiky“. 
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a) výpočet opisných štatistík (n, min, max, priemer, medián a smerodajná odchýlka) pre 
jednotlivé premenné v jednotlivých hodinách, 

b) grafická prezentácia priemeru, mediánu, minimálnej a maximálnej hodnoty v jednotlivých 
hodinách pre jednotlivé premenné, 

c) analýza vzájomnej závislosti hodnôt medzi jednotlivými premennými.  
K analýze údajov so použili systémy SAS a Excel. Východiskové údaje boli uložené 
v excelovskom súbore. Súbor sa importoval do SAS-u. V SAS-e pomocou procedúry MEANS sa 
vypočítali opisné štatistiky jednotlivých premenných v jednotlivých hodinách, pomocou 
procedúry CORR sa zrealizovala korelačná analýza a spojnicové grafy boli realizované v systéme 
Excel. 
 
 
4. Výsledky analýzy 
 
„Horný“ tlak H 
 V tabuľke 1 sú uvedené numerické výsledky analýzy „horného“ tlaku. Vidíme, že najviac 
pozorovaní máme v čase od 6:30 do 7:30 (o siedmej). Postupom času pozorovaní ubúda. 
V nočných hodinách od 23:30 do 2:30 je najmenej pozorovaní. Na grafe 1 sú výsledky za 
„horný“ tlak prezentované spojnicovým grafom. 

Najvyšší tlak v priebehu dňa je o šiestej hodine (5:30 až 6:30) a siedmej hodine (6:30 až 
7:30). Tlak postupne klesá až do desiatej hodiny, potom mierne rastie až do trinástej hodiny 
s nasledujúcim výrazným poklesom  v čase štrnástej hodiny. Najnižšiu hodnotu dosahuje 
o dvadsiatej druhej hodine. 
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Graf 1 Výsledky analýzy premennej H podľa hodín 
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Tabuľka 1 Výsledky analýzy premennej H podľa hodín 
Analysis Variable : H  

hod N Minimum Maximum Mean Median Std Dev 
0 3 135 149 143 145 7.2 
1 1 153 153 153 153 . 
2 1 156 156 156 156 . 
3 6 140 156 145.3 142 6.3 
4 6 132 158 146.3 148 10.9 
5 21 127 170 150.3 153 9.8 
6 207 125 180 152.4 153 7.5 
7 507 109 174 151.6 153 8.1 
8 355 119 181 149.6 151 9.1 
9 105 117 165 143.4 145 11 

10 56 112 159 140.8 141 12.2 
11 47 114 163 142.7 144 11.3 
12 32 108 167 143.6 143 13.9 
13 27 126 156 145.2 150 8.4 
14 12 117 148 138.8 142 9.2 
15 25 123 170 141.9 140 9.7 
16 18 116 159 140.7 142 11.3 
17 28 121 174 142.8 143 13.3 
18 40 115 171 142 140 11.5 
19 29 121 159 143.7 143 10.7 
20 28 119 165 142.8 141 12.1 
21 16 111 170 140.3 143 14.6 
22 16 119 152 136.4 138.5 10.9 
23 17 117 156 144.2 147 12.4 

 
 
„Dolný“ tlak D 
 V tabuľke 2 sú uvedené numerické výsledky analýzy „dolného“ tlaku. Vidíme, že najviac 
pozorovaní máme v čase od 6:30 do 7:30 (o siedmej). Postupom času pozorovaní ubúda. 
V nočných hodinách od 23:30 do 2:30 je najmenej pozorovaní. Na grafe 2 sú výsledky za 
„dolný“ tlak prezentované spojnicovým grafom. 

Najvyšší tlak v priebehu dňa je o šiestej hodine (5:30 až 6:30) a siedmej hodine (6:30 až 
7:30). Tlak postupne klesá až do jedenástej hodiny, potom mierne rastie až do trinástej hodiny 
s nasledujúcim výrazným poklesom v čase štrnástej hodiny. Najnižšiu hodnotu dosahuje 
o dvadsiatej druhej hodine. 
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Tabuľka 2 Výsledky analýzy premennej D podľa hodín 
Analysis Variable : D  

hod N Minimum Maximum Mean Median Std Dev 
0 3 81 100 93 98 10.4 
1 1 103 103 103 103 . 
2 1 101 101 101 101 . 
3 6 85 102 94.3 96.5 6.5 
4 6 87 110 97.8 95.5 8.9 
5 21 87 118 101.7 102 7.6 
6 207 83 120 102.8 103 6.3 
7 507 74 118 102.2 102 6.3 
8 355 78 117 100.2 101 6.5 
9 105 77 111 95.4 96 7.9 

10 56 75 108 93.1 93.5 7.9 
11 47 74 105 92.3 91 6.8 
12 32 73 109 94.3 94 8.3 
13 27 81 101 92 93 5.2 
14 12 73 97 89.7 91.5 6.5 
15 25 74 110 89.8 90 7.5 
16 18 75 109 90.3 90.5 9 
17 28 69 104 90.1 90 7.8 
18 40 74 109 91.3 91.5 8.4 
19 29 77 107 90.6 90 7.4 
20 28 73 113 91.5 92 9.8 
21 16 76 114 91.7 89 8.8 
22 16 79 101 88.9 89 6.5 
23 17 73 108 93.1 94 9.9 

 
Tep TEP 

V tabuľke 3 sú uvedené numerické výsledky analýzy tepu a na Grafe 3 ich grafická 
prezentácia. 

Vidíme, že na rozdiel od tlakov denná sezónnosť tepu ma iný priebeh. Vyššie hodnoty 
tepu sú v popoludňajších až večerných hodinách. 
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Graf 2 Výsledky analýzy premennej D podľa hodín 
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Graf 3 Výsledky analýzy premennej TEP podľa hodín 
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Tabuľka 3 Výsledky analýzy premennej TEP podľa hodín 
Analysis Variable : TEP  

hod N Minimum Maximum Mean Median Std Dev 
0 3 66 84 73 69 9.6 
1 1 77 77 77 77 . 
2 1 73 73 73 73 . 
3 6 55 90 73.8 73.5 13.7 
4 6 62 86 74.5 74 8 
5 21 58 91 70.8 70 8.8 
6 206 54 99 71.2 70 9.3 
7 507 51 105 71.3 70 9.8 
8 355 51 107 70 69 8.5 
9 105 45 104 71.3 71 11 

10 56 53 121 73.4 71 11.8 
11 47 48 103 76 75 12.2 
12 32 52 97 72.3 70 10.1 
13 27 58 116 81.2 82 12.5 
14 12 57 95 74.2 74.5 12.5 
15 25 62 110 85.1 82 12.5 
16 18 58 96 75.3 77.5 11.3 
17 28 53 115 82.3 83 14.6 
18 40 59 100 79.5 81.5 10.4 
19 29 57 105 75.1 71 12.9 
20 28 63 101 79.8 82 10.5 
21 16 60 93 77.1 80 11.9 
22 16 64 97 78.1 74.5 12.3 
23 17 66 88 78.4 79 7.3 

 
 
Korelačná analýza 
 Medzi hodnotami tlakov a tepu je určitá miera vzájomnej závislosti. K analýze jej 
veľkosti sa použila procedúra CORR. Jej výstup je na Grafe 4. Dosť vysoký stupeň vzájomnej 
závislosti medzi hodnotami „dolného“ a „horného“ tlaku je logický. V analyzovanom súbore sa 
koeficient korelácie rovná 0,75. Medzi tlakmi a tepom je nepriama závislosť, pričom jej miera je 
väčšia „dolného“ tlaku a tepu. 
 

Simple Statistics 
Variable N Mean Std Dev Sum Minimum Maximum Label 
H 1603 148.33 10.3172 237769 108 181 H 
D 1603 98.732 8.19963 158267 69 120 D 
TEP 1602 72.498 10.5304 116141 45 121 TEP 



 43 

 
 

Pearson Correlation 
Coefficients 

Prob > |r| under H0: Rho=0 
Number of Observations 

  H D TEP 
H 1 0.7505 -0.14028 
H   <.0001 <.0001 
  1603 1603 1602 
D 0.75 1 -0.26667 

D <.0001   <.0001 
  1603 1603 1602 
TEP -0.14 -0.267 1 
TEP <.0001 <.0001   
  1602 1602 1602 
Graf Výstup procedúry CORR 
 
5. Záver 
 
 Z hľadiska tlaku je najrizikovejší ranný čas od 5:30 hod do 7:30 hod. Dôležitý je pohyb – 
viac pohybu znamená vyšší tep a vyšší tep znamená nižší tlak. 
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Dva přístupy modelování vývoje úmrtnosti v populační 
projekci a jejich aplikace na populaci ČR 

Tomáš Fiala 

Abstract: 
The prognosis of the development of the mortality structure is very important for population 
projections. Usually a mortality structure at the beginning of the projection period and some 
assumptions concerning the future development of the life expectancy are supposed to be 
given. Two methods of prognosing the mortality structure are described in this paper: a 
method based on the assumption of unchanged structure of the distribution of the lengths of 
life and another method based on the assumption of unchanged structure of probabilities of 
deaths. The results of both methods are a little different. Applying both methods to the data of 
mortality in the Czech Republic in the last decade shows that both methods overestimate the 
mortality of young people and underestimate the mortality of old people. The second method 
seems to give slightly better results then the first one. In population projection the type of 
method chosen can affect mainly the results of projection of very old people. 

Úvod 
Často užívanou metodou výpočtu populační projekce je tzv. komponentní metoda. Pro výpo-
čet projekce obyvatelstva touto metodou je třeba přijmout předpoklady týkající se specific-
kých charakteristik úmrtnosti, specifických měr plodnosti eventuálně i rozsahu a struktury 
migrace v celém prognózovaném období (zvolit tzv. scénář prognózy). Velmi často předpo-
kládáme, že se během prognózovaného období bude měnit hodnota úhrnné plodnosti, hodnoty 
střední délky života pro muže i ženy a hodnota ročního počtu migrantů zatímco struktura 
plodnosti, úmrtnosti a migrace zůstane stejná. Výpočet hodnot předpokládaných specifických 
měr plodnosti pak nečiní žádné problémy: výchozí specifické míry plodnosti se vynásobí po-
dílem předpokládané a původní hodnoty úhrnné plodnosti. Obdobně předpokládanou demo-
grafickou strukturu migrace vypočteme „rozdělením“ předpokládaného počtu migrantů podle 
výchozí struktury migrace. 
V případě úmrtnosti je situace trochu složitější. Charakteristikou úmrtnosti potřebnou pro vý-
počet projekčních koeficientů i pro výpočet střední délky života jsou počty dožívajících 
z úmrtnostních tabulek. Jejich přepočet při požadované změně střední délky života není trivi-
ální. Jak vlastně rozumět předpokladu, že při změně střední délky života zůstává struktura 
úmrtnosti stejná? Můžeme buď předpokládat, že se nemění struktura rozdělení délky života 
podle věku nebo předpokládat, že se nemění struktura pravděpodobností úmrtí. Přepočet po-
čtů dožívajících se pak liší podle toho, ze kterého předpokladu vyjdeme. Protože se úmrtnost 
mužů a žen liší, provádějí se zpravidla výpočty pro každé pohlaví zvlášť.  

Stručný přehled definic základních charakteristik úmrtnosti 
Uvažujme l(0) živě narozených osob a sledujme jejich postupné vymírání, soubor považujeme 
za uzavřený, tj. vylučujeme migraci. Označme l(x) počet osob z výchozího souboru, které jsou 
ještě naživu v přesném věku x (tzv. počet dožívajících). Dále označme ω minimální věk, kdy 
již není žádná osoba naživu (tj. l(ω)=0). Předpokládejme že funkce l(x) je spojitá na intervalu 
〈0,ω〉, z její definice plyne, že je nerostoucí. 
V praxi se hodnota výchozího počtu živě narozených volí rovna mocnině 10. (Velmi často se 
používá např. hodnota l(0)=100 000, pro teoretické úvahy je někdy vhodnější položit l(0)=1.) 
Hodnoty počtu dožívajících stejně jako dalších charakteristik úmrtnosti se počítají pouze pro 
celočíselné hodnoty věku, věk se neuvádí jako argument v závorce, ale jako dolní index. Tyto 
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charakteristiky jsou uváděny v tzv. úmrtnostních tabulkách. Uveďme stručně přehled někte-
rých z nich, jejich definice a vztahy mezi nimi. 
lx – počet dožívajích se přesného věku x – počet osob, které se dožily x-tých narozenin, 
dx – počet zemřelých v dokončeném věku x – počet osob, které zemřely mezi x-tými a 

(x+1)ními narozeninami, zřejmě dx = lx- lx+1, 
px – pravděpodobnost přežití (dožití) osoby v přesném věku x: pravděpodobnost, že osoba, 

která má právě x-té narozeniny, přežije další rok, tedy se dožije (x+1)ních narozenin; 
zřejmě px=lx+1/lx, 

qx – pravděpodobnost úmrtí osoby v přesném věku x: pravděpodobnost, že osoba, která má 
právě x-té narozeniny, do roka zemře, (x+1)ních narozenin se již nedožije; zřejmě 
qx=dx/lx, pochopitelně px+qx=1. 

Často užívanou souhrnnou charakteristikou úmrtnosti je tzv. střední délka života novorozen-
ce, udávající průměrnou délku života novorozence v populaci za předpokladu, že by po celou 
dobu jeho života byla úmrtnost taková, jak popisují tabulky. Lze ji vypočítat podle vzorce 
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kde hodnota koeficientu α se pohybuje kolem 0,9. 
Při výpočtu populační projekce zpravidla máme k dispozici nějaké výchozí hodnoty počtů do-
žívajících lx a učiníme nějaký předpoklad o vývoji střední délky života (zpravidla předpoklá-
dáme její růst). Naším cílem je určit, jak se budou měnit hodnoty počtů dožívajících 
v závislosti na předpokládaném růstu střední délky života. 
Přepočtené počty dožívajících, případně další charakteristiky úmrtnosti při změněné střední 
délce života, budeme označovat čárkou. 

Předpoklad neměnné struktury rozdělení délky života 
Pokud předpokládáme, že se nemění struktura rozdělení délky života, předpokládejme, že 
v případě zvýšení střední délky života (1+δ)krát se (1+δ)krát zvýší délka života všech osob 
v tabulkové populaci (avšak limitní hodnota ω maximální délky života se nezvyšuje). 
Uvažujme spojitou funkci počtu dožívajících l(x), kde l(0)=1, l(ω)=0. Hodnotu l(x) lze tedy 
interpretovat jako podíl osob (z výchozího tabulkového počtu narozených), které se dožijí 
přesného věku x. Označíme-li a(l) funkci inverzní funkci k l(x), udává hodnota a(l) věk, jehož 
se z výchozího počtu narozených dožije právě podíl l. (Funkce a(l) tedy udává hodnotu kvan-
tilů délky života). Za předpokladu, že se délka života všech osob v tabulkové populaci 
(1+δ)krát zvýší, zvýší se ve stejném poměru hodnoty funkce a(l), tj. 

)()1()( lala ⋅+=′ δ , odtud plyne že 
)(])1[( xlxl =⋅+′ δ  pro všechna );0( ω∈x , 1)0()0( ==′ ll , )()( ωω ll =′ =0. 

Hodnoty funkce l’(x) pro celočíselné hodnoty věku x můžeme určit buď pomocí lineární in-
terpolací této funkce v intervalu 〈(1+δ)(x-1);(1+δ)x〉 nebo lineární extrapolací této funkce vle-
vo od intervalu 〈(1+δ)x;(1+δ)∙(x+1) 〉. (Viz Obr. 1.) 
V prvním případě dostáváme 
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Obr. 1: Odhad hodnoty xl′  
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Jaký vzorec použít? Protože úmrtnost v prvním roce života neklesá lineárně, ale exponenciál-
ně, nelze funkci l’(x) považovat za lineární v intervalu 〈0;1+δ〉, pro výpočet hodnoty 1l ′  použi-
jeme proto vždy vzorec (2). Naopak pro výpočet hodnoty 1−′ωl  použijeme vždy vzorec (1), 
protože předpokládáme, že 0==′ ωω ll , tedy funkce l’(x) není v intervalu 〈(1+δ)(ω-1);(1+δ)ω〉 
lineární. Pro výpočet hodnot xl′  pro hodnoty věku x=2, 3, …,ω-2 se většinou používá vzorec 
(1) odvozený na základě lineární interpolace. 
Tím, že předpokládáme lineární průběh funkce počtu dožívajících, se pochopitelně dopouští-
me určité chyby. Pokud je funkce počtu dožívajících v okolí bodu x konvexní, (tedy pokud 
dx-1> dx), výpočet podle vzorce (1) mírně nadhodnocuje počet dožívajících, tedy mírně pod-
hodnocuje úmrtnost.  Pokud je funkce počtu dožívajících v okolí bodu x konkávní (tedy po-
kud dx-1< dx), je počet dožívajících mírně podhodnocen, tedy úmrtnost nadhodnocena. 
Tabulkový počet zemřelých přitom trvale roste zhruba od 10 let věku do dosažení hodnoty 
normální délky života (tj. věku, kdy by mělo umírat nejvíce osob z tabulkového souboru), po 
překročení tohoto věku klesá. To znamená, že použití vzorce (1) může vést k určitému nad-
hodnocení úmrtnosti v nižším věku a naopak k podhodnocení úmrtnosti ve věku vysokém. Při 
výpočtu projekce to má pak za následek o něco nižší hodnoty počtu osob v nižším věku a na-
opak vyšší hodnoty počtu osob ve vysokém věku než by odpovídalo předpokládané úmrtnosti. 
Vzorec (2) odvozený na základě lineární extrapolace funguje přesně naopak: je-li funkce po-
čtu dožívajících konvexní, podhodnocuje počet dožívajících, je-li konkávní, nadhodnocuje jej. 
Skutečná hodnota počtu dožívajících xl′  leží vždy mezi hodnotami vypočtenými na základě 
vzorců (1) a (2). 
Proto by bylo zřejmě vhodnější používat pro výpočet hodnot xl′  pro hodnoty věku x=2, 3, 
…,ω-2 váženého průměru pravých stran vzorců (1) a (2). Otázkou zůstává, jak stanovit hod-
noty vah. Poměrně jednoduchý vzorec dostaneme, pokud položíme obě váhy rovné jedné po-
lovině. Váhy by však zřejmě měly záviset na hodnotě relativního přírůstku δ střední délky ži-
vota a rovněž na hodnotě věku x. Čím větší je totiž hodnota výrazu δ(x-1), tím větší váhu by 
měla mít hodnota vypočtená podle vzorce (1). 
Hodnoty počtů dožívajících při zvýšené střední délce života budeme tedy počítat podle vzorců 
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Populační projekce se zpravidla počítá na více let. Předpokládejme, že máme např. vypočítat 
počty dožívajících za 10 let za předpokladu lineárního růstu střední délky života o 0,2 roku 
ročně. Pak existují dvě možnosti výpočtu. Buď můžeme výše uvedený postup aplikovat opa-
kovaně rok po roku (tj. vypočítat počty dožívajících v 1. roce projekce, ty pak považovat za 
výchozí a stejným postupem vypočítat počty dožívajících ve druhém roce projekce atd). Jinou 
možností je výše uvedeným postupem vypočítat přímo počty dožívajících za 10 let, (tj. pro-
vést výpočet pouze jednou za předpokladu zvýšení střední délky života o 2 roky). Střední dél-
ka života za 10 let bude při obou postupech stejná (nebo jen nepatrně odlišná), ale počty doží-
vajících pro jednotlivé jednotky věku se mohou lišit výrazněji. 

Předpoklad neměnné struktury pravděpodobností úmrtí 
Jinou možností jak odhadnout hodnoty počtů dožívajících za předpokladu daného zvýšení 
střední délky života je vyjít z předpokladu, že se nemění struktura pravděpodobností úmrtí, tj. 
že se všechny pravděpodobnosti úmrtí sníží ve stejném poměru. 
Nejprve tedy vypočteme výchozí pravděpodobnosti úmrtí 

x

xx
x l

llq 1+−
= , x=0, 1, …, ω-1, 

dále pak snížené pravděpodobnosti úmrtí 
xx qkq ⋅=′ , kde 0<k<1, x=0, 1, …, ω-2, 111 ==′ −− ωω qq  

a konečně hodnoty počtů dožívajících při snížené úmrtnosti 
00 ll =′ , )1(1 xxx qll ′−⋅′=′+  pro x=0, 1, …, ω-1. 

Vzorce pro výpočet jsou tedy jednodušší než v předchozím případě, navíc není třeba přijímat 
žádné předpoklady o průběhu funkce počtu dožívajících a provádět interpolaci či extrapolaci. 
Hodnotu koeficientu k však nelze vypočítat přímo. Je nutno zvolit nějakou vhodnou počáteční 
hodnotu a iteračním postupem (což je při použití tabulkového procesoru snadné) ji zpřesnit 
tak, aby střední délka života při snížené úmrtnosti nabývala požadované hodnoty. 
Na rozdíl od metody popsané v předchozí kapitole v tomto případě nehraje roli, zda za před-
pokladu lineárního růstu střední délky života o 0,2 roku ročně provádíme výpočet postupně 
rok po roce či zda provedeme přímo výpočet počtů dožívajících za 10 let při nárůstu střední 
délky života o 2 roky. Nejen střední délky života, ale i počty dožívajících, budou totožné.  
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Aplikace výše uvedených metod na data o úmrtnosti v ČR 
v uplynulých 10 letech. 
Je pochopitelně důležité porovnávat výsledky prognóz se skutečným vývojem. Výše uvedené 
metody byly proto aplikovány na data týkající se úmrtnosti v ČR v posledních 10 letech. Byla 
prováděna prognóza úmrtnosti v ČR v roce 2005 (zvlášť pro muže a ženy) vycházející ze 
známých úmrtnostních tabulek v roce 1995 za předpokladu dané hodnoty střední délky života 
pro příslušné pohlaví v roce 2005 (rovné skutečné hodnotě). 
Prognóza úmrtnosti byla vypočtena celkem 5 způsoby. Výpočet za předpokladu neměnné 
struktury rozdělení délky života byl prováděn buď s použitím interpolačního vzorce (3a) nebo 
s použitím průměru interpolované a extrapolované hodnoty (vzorec 3b), každý tento postup 
byl proveden buď postupně po 1 roce nebo najednou pro celé desetileté období. Pátou meto-
dou prognózy byl výpočet za předpokladu neměnné struktury pravděpodobností úmrtí. Vý-
sledky prognózy byly porovnány se skutečnou úmrtností v roce 2005 popsanou v úmrtnost-
ních tabulkách a vyjádřeny ve formě indexů prognózovaných a skutečných hodnot pro jed-
notky věku. Na obou grafech jsou hodnoty prognóz vycházejících z předpokladu neměnné 
struktury rozdělení délky života zobrazeny tečkovanými, čárkovanými či čerchovanými ča-
rami, hodnoty prognózy vycházející z neměnné struktury pravděpodobností úmrtí jsou zobra-
zeny plnou čarou. 

Obr. 2: Indexy pravděpodobností úmrtí – muži 
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Na první pohled vidíme, že v případě mužů všechny metody prognózy výrazně nadhodnoco-
valy úmrtnost v dětském věku, naopak podhodnocovaly úmrtnost ve věku nad 80 let. Pro řadu 
jednotek věku je prognóza vycházející z předpokladu neměnné struktury pravděpodobností 
úmrtí nejlepší. 
Metoda vycházející z předpokladu neměnné struktury pravděpodobností úmrtí předpokládá, 
že roční index poklesu pravděpodobností úmrtí je pro všechny jednotky věku stejný. Porov-
nejme to s předpoklady druhých metod a se skutečným vývojem (viz Obr. 3). Vidíme, že ve 
věku do 15 let klesala úmrtnost rychleji, než předpokládaly všechny metody prognóz, naopak 
ve věku nad 80 let klesala úmrtnost pomaleji. Metody vycházející z předpokladu neměnné 
struktury rozdělení délky života předpokládaly až na výjimky ve věku do 45 let pomalejší po-
kles úmrtnosti než odpovídalo skutečnosti, ve věku nad 80 let naopak předpokládaly pokles 
výrazně rychlejší. Metoda vycházející z předpokladu neměnné struktury pravděpodobností 
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úmrtí předpokládala roční index poklesu zhruba 0,976, vidíme, že skutečné hodnoty ve věku 
zhruba od 17 do 80 let kolem této hodnoty oscilovaly. 

Obr. 3: Průměrné roční indexy změn pravděpodobností úmrtí – muži 
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Důležité však především je, jaký vliv by měl nepřesný odhad úmrtnosti na výsledky projekce 
obyvatelstva. Byly proveden výpočty projekce obyvatelstva ČR k 1.1.2006 na základě věkové 
struktury k 1.1.2005 a výše zmíněných prognóz úmrtnosti v roce 2005. Výsledky byly porov-
nány s projekcí na základě skutečné úmrtnosti v roce 2005. Ve věku do 55 let u mužů jsou re-
lativní chyby zanedbatelné, pohybují se v řádech setin procent. Ve vyšším věku však hodnoty 
chyb výrazně rostou, pro věk 100 let již dosahují téměř 10 %. (Poznamenejme ovšem, že 
v absolutních číslech se jedná o desítky, nejvýše 100–200 osob v každé věkové skupině.) Pro 
ženy dostáváme ve všech případech podobné výsledky. 

Závěr 
Prognóza vývoje úmrtnosti na základě známé výchozí úmrtnosti a předpokládaných změn 
střední délky života není jednoznačnou záležitostí. Metoda založená na předpokladu neměnné 
struktury rozdělení délky života má několik detailních variant výpočtu. Všechny však nad-
hodnocují úmrtnost mladých osob, naopak podhodnocují úmrtnost osob ve vysokém věku. 
Rovněž metoda založená na předpokladu neměnné struktury pravděpodobností úmrtí nadhod-
nocuje úmrtnost nejmladších osob a naopak podhodnocuje úmrtnost nejstarších, ve středním 
věku však vystihuje skutečný vývoj úmrtnosti poměrně dobře. 
Zdá se, že odchylky prognózované a skutečné úmrtnosti nemají při výpočtu populační projek-
ce na krátké období za následek příliš velké chyby, při výpočtu projekce na delší období by se 
však mohly tyto chyby kumulovat. Zvláštní pozornost je třeba výsledkům projekce počtu osob 
ve věku nad 80 let, zdá se, že počty osob mohou být značně nadhodnocené. 
 
RNDr. Tomáš Fiala, CSc., katedra demografie, fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy 
ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, e-mail:fiala@vse.cz 
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Elementárna štatistická analýza koncentrácie výšky poistných plnení 
Rudolf Gavliak1, Vladimír Úradníček2

 
 

 
Abstract: 
The contribution is related to basic statistical methodology application to payable claims in 
general insurance analysis. The contribution is based on data coming from real slovak 
insurance company. We focused on claims concentration analyses in car crash insurance of 
certain brand and type of cars. The analysis was carried out with support of MS Excel and 
Statistica software products.   
 
Key words: Concentration measures, Lorenz curve, Gini’s coefficient of concentration, 
Quartile diversification coefficient 
 
1. Úvod 
 
Hoci sa v súčasnom období stáva matematicko-štatistické modelovanie ekonomických dejov 
a javov účinným nástrojom v procese poznávania, existujú ekonómovia, ktorí pri riešení 
problémov finančnej analýzy rôznych ekonomických činností a javov vedú, podobne ako 
v niektorých iných vedných disciplínach, neustále diskusie o tom, akú váhu prideliť 
využívaniu kvantitatívnych, resp. kvalitatívnych metód vo svojom výskume a praxi. Výsledné 
preferencie sú u obidvoch krajných skupín rozdielne. Cieľom použitia kvantitatívnych metód 
pri riešení rozhodovacích úloh je najmä prispieť k poznaniu či objasneniu skúmaných javov, 
procesov, väzieb, prípadne ich príčin a vzájomnej podmienenosti. Výlučné používanie 
kvantitatívnych metód je do značnej miery nereálne a môže skončiť na úrovni niekoľko málo 
experimentálnych aplikácií, ktoré sa administratívnou cestou, či zásluhou niekoľkých 
jednotlivcov podarilo krátkodobo presadiť. Z týchto dôvodov je potrebné aj pri finančnej 
analýze výsledkov podnikovej činnosti voliť rozumný kompromis medzi často márnou a 
nákladnou snahou riešiť zložité problémy výlučne exaktnými metódami a ich protipólom, t.j  
použitím len samotných heuristických metód alebo dokonca snahou uspokojiť sa výlučne 
s riešením založeným  na predchádzajúcich znalostiach, skúsenostiach a intuícii analytikov. 
Predkladaný príspevok sa zaoberá možnosťou aplikácie elementárnych štatistických metód pri 
analýze koncentrácie výšky poistných plnení. Pri spracovávaní príspevku sme použili poistný 
kmeň istej reálnej slovenskej poisťovacej spoločnosti, pričom sme zamerali našu pozornosť 
na analyzovanie výšky poistných plnení v havarijnom poistení u vybranej skupiny 
motorových vozidiel za rok 2005. Analýza bola realizovaná s počítačovou podporou 
softvérovými produktami Statistica a MS Excel. 
 
2. Teoretické východiská 
 
 Miery koncentrácie sa používajú na charakterizovanie koncentrácie rozdelenia početností 
v empirickom štatistickom súbore. 
Vo finančno-ekonomických aplikáciách sa najčastejšie používajú miery koncentrácie na 
meranie dôchodkovej (príjmovej) nerovnosti. Treba ale zdôrazniť, že uvedené miery majú 
oveľa širšiu oblasť využitia ako len v oblasti analýzy príjmov. Nasledujúci príspevok ilustruje 
možnosť ich použitia aj v oblasti poistnej štatistiky.  
 
 
                                                 
1 Ing. Rudolf Gavliak, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, rudolf.gavliak@umb.sk 
2 Ing. Vladimír Úradníček, PhD., Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, vladimir.uradnicek@umb.sk 
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Lorenzova krivka (diagram koncentrácie)3

 
: 

Uvažujme empirický štatistický súbor, v ktorom sú hodnoty znaku xi ≥ 0 usporiadané podľa 
veľkosti vzostupne. 
 
Lorenzovu krivku tvoria body, ktorých x-ová súradnica je kumulatívna relatívna triedna 
početnosť Fi a y-ová súradnica je kumulatívny relatívny triedny úhrn Zi (kde relatívny triedny 

úhrn
∑

i i
i m

i i
i=1

x nz =
x n

).  Vždy dva bezprostredne susedné body sú spojené úsečkou. Uvedeným 

spôsobom sa vytvára tzv. Lorenzova krivka koncentrácie. 
 
Plochu, ktorá je v Lorenzovej krivke zhora ohraničená rastúcou diagonálou štvorca s dĺžkou 
strany rovnou 1 ( = 100 %) a zdola ohraničená krivkou koncentrácie, nazývame plochou 
koncentrácie. 
 
Lorenzova krivka obsahuje hypotetický predpoklad absolútnej rovnosti a absolútnej 
nerovnosti. Napríklad absolútna rovnosť výšky poistných plnení  nastáva v prípade, ak by sa 
výdavky plnení rozdeľovali rovnomerne medzi všetky poistné udalosti a absolútna nerovnosť 
vtedy, keď jedna poistná udalosť by si absorbovala všetky výdavky. Inak povedané, ak by 
boli všetky výdavky poistných plnení rozdelené absolútne rovnomerne, potom všetky body 
Lorenzovej krivky by ležali na rastúcej diagonále štvorca a zodpovedali by situácii, kedy 
napríklad na 10 % poistných udalostí pripadalo 10 % z celkového úhrnu výdavkov, na 20 % 
poistných udalostí by pripadalo 20 % z celkového úhrnu výdavkov atď. Príkladom reálnej 
situácie výdavkovej nerovnosti je krivka c na grafe 1. Čím je tvar Lorenzovej krivky 
vypuklejší, tým je v danom subjekte vyššia výdavková nerovnosť. 

 
Graf 1.  Lorenzova krivka4

 
 

 

                                                 
3 Spracované podľa: Terek, M.: Miery koncentrácie. In: Slovenská štatistika a demografia. 3/2002. s.29 – 41. 
ISSN: 1210-1095 a Branik, M.: Vybrané problémy ekonofyziky. Diplomová práca. FMFI, UK Bratislava, 2004. s. 
15 – 17.  
4 Prevzaté z: Branik, M.: Vybrané problémy ekonofyziky. Diplomová práca. FMFI, UK Bratislava, 2004. s. 16. 
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Giniho koeficient koncentrácie (Giniho index koncentrácie) 
 

Kým Lorenzova krivka predstavuje grafické vyjadrenie koncentrácie, analytickou 
mierou koncentrácie je tzv. Giniho koeficient koncentrácie. Je definovaný ako pomer medzi 
plochou ohraničenou ideálnou krivkou (diagonálou) a Lorenzovou krivkou (P) a plochou pod 
Lorenzovou krivkou (S). Ak označíme plochu trojuholníka, ktorého prepona je a a výška 
b=1cm ako T, potom je zrejmé, že v prípade, ak 100 % zodpovedá dĺžke 1 cm, tak pre obsah 

trojuholníka T platí P + S = 1.1
2

= 0,5. Giniho koeficient koncentrácie potom môžeme 

definovať ako  

KKG  = P
0,5

 = 0,5 - S = 1- 2S
0,5

.      (1) 

 
Dá sa ukázať, že KKG  nadobúda svoje hodnoty z intervalu < 0;1 >. Čím je hodnota tohto 
koeficienta bližšia k jednotke, tým je nižšia rovnomernosť rozdelenia hodnôt znaku, t.j. tým je 
koncentrácia vyššia.  
 
V ekonomickej teórii sa môžeme stretnúť s viacerými spôsobmi výpočtu tohto koeficienta 
(napr. metódy numerického integrovania – obdĺžnikovú, lichobežníkovú alebo Simpsonovu 
metódu).  
 
Jednou z možností analytického výpočtu Giniho koeficienta koncentrácie je vzťah: 
 

KKG =  ( )∑
m

i i-1 i
i=1

1- f . Z + Z .       (2) 

 
Ako alternatívnu mieru koncentrácie môžeme použiť aj tzv. pomer koncentrácie (PK), ktorý 
je definovaný ako: 
 

PK = 
( )∑

∑

m-1

i i
i

m-1

i
i=1

F - Z

F
,         (3) 

 
ktorý rovnako ako koeficient koncentrácie môže nadobúdať svoje hodnoty z intervalu < 0;1 >. 
 
Doplňujúcimi charakteristikami pri analyzovaní koncentrácie, resp. diferenciácie výšky 
poistných plnení môžu byť kvartilové rozpätie, kvartilový koeficient diferenciácie a kvartilová 
odchýlka. 
 
Kvartilové rozpätie ( RQ) je definované vzťahom:  
 RQ = 4

3Q  – 4
1Q ,                       (4)                          

t.j. ide o rozdiel medzi horným a dolným kvartilom. Kvartilové rozpätie nás informuje, 
o koľko merných jednotiek sa zmenil analyzovaný ukazovateľ pri prostredných zhruba 50 % 
analyzovaných štatistických jednotiek. Vyjadruje šírku intervalu obsahujúceho prostrednú 
polovicu dát.   
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Podiel horného a dolného kvartilu sa nazýva kvartilový koeficient diferenciácie (KD4), t.j. 

KD4

4
3
4
1

Q
Q

 = .                      (5) 

Tento ukazovateľ udáva koľko násobná zmena ukazovateľa pripadala na prostredných zhruba 
50 % analyzovaných štatistických jednotiek. 
 
Kvartilová odchýlka (Q) je daná vzťahom: 
 

 
4 4

Q 3 1R Q - QQ = =
2 2

.          (6) 

 
a je doplňujúcou informáciou k mediánu. Predstavuje približnú odchýlku od  mediánu. 
 
 
3. Analýza 
 
Ako sme uviedli v úvode tohto príspevku, predmetom našej elementárnej štatistickej analýzy 
bola výška poistných plnení v havarijnom poistení u vybranej skupiny motorových vozidiel za 
rok 2005. Celkovo sme mali k dispozícii pre daný typ vozidiel 542 pozorovaní. Pomocné 
výpočty sú uvedené v tabuľke 1 a výsledná Lorenzova krivka je znázornená na grafe 2:  
 
Tabuľka 1.  Pomocné výpočty 

   Cumul.    
 xi Count Count xini zi fi 

0<x<=1899.43 949.715 11 11 10446.87 0.001864 0.020295 
1899.44<x<=5583.24 3741.34 40 51 149653.6 0.026707 0.073801 
5583.24<x<=9267.04 7425.14 132 183 980118.5 0.174911 0.243542 
9267.05<x<=12950.8 11108.9 245 428 2721687 0.485709 0.45203 
12950.9<x<=16634.6 14792.8 101 529 1494068 0.266629 0.186347 
16634.7<x<=20318.4 18476.6 11 540 203242.1 0.03627 0.020295 
20318.5<x<=24002.2 22160.4 2 542 44320.7 0.007909 0.00369 

 Spolu 542  5603536 1 1 
     

Zi Fi Zi-1+ Zi fi*(Zi-1+ Zi) Fi - Zi 
0.001864 0.020295 0.001864 3.784E-05 0.018431 
0.028571 0.094096 0.030436 0.0022462 0.065525 
0.203482 0.337638 0.232053 0.0565148 0.134156 
0.689191 0.789668 0.892673 0.4035145 0.100477 
0.95582 0.976015 1.645011 0.3065427 0.020194 
0.992091 0.99631 1.947911 0.0395332 0.004219 

1 1 1.992091 0.0073509  
Spolu  6.742039 0.8157401 0.343003 

Prameň: Vlastné spracovanie 
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Lorenzov a kr iv ka v ýšky poistných plnení
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Graf 2. Lorenzova krivka výšky poistných plnení 
 
KKG =  0,18426;   PK = 0,10672. 
 
 
4. Záver 
 
Z vypočítaných hodnôt Giniho koeficientu korelácie (0,18426), ako aj pomeru koncentrácie 
(0,10672) vyplýva, že jednotlivé výšky poistných plnení havarijného poistenia u daného typu 
motorových vozidiel boli relatívne veľmi slabo koncentrované. 
 
Medzivýpočty uvedené v tabuľke 1 sme následne využili na približný výpočet jednotlivých 
kvartilov. 
Dolný kvartil mal hodnotu 7 948,41; medián sa rovnal 10 597,71 a horný kvartil dosiahol 
hodnotu 12 638,81. 
 
Potom kvartilové rozpätie sa rovnalo 4 690,40; t.j. na prostredných 50 % poistných plnení 
pripadalo ich zvýšenie o 4 690,40; resp. o 59 % (kvartilový koeficient diferenciácie mal 
hodnotu 1,59). 
 
Dosiahnutá hodnota kvartilovej odchýlky nás informovala, že zhruba polovica poistných 
plnení v havarijnom poistení u sledovanej skupiny motorových vozidiel bola vo výške           
10 597,71 ± 2 345,20 Sk. 
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Platnosť Taylorovho pravidla v Slovenskej republike a v Poľsku1

 
 

Rudolf Gavliak2, Vladimír Úradníček3

 
 

 
Abstract: 
Taylor rule describes the dependence among key interest rate settings, inflation and product 
gap. The monetary policy rule was originally constructed by Stanford economist John Taylor. 
This rule is a suitable tool to construct central bank reaction function to interest rate change. If 
the equation is estimated using classic econometric techniques, many specification problems 
could appear. We have estimated short-term form of Taylor rule valid in Slovak republic and 
in Poland. Finally we have tested the quality of estimated econometric models for Slovakia 
and Poland, and have compared the theoretical results with real key short-term interest rates 
setting. 
 
Keywords: Taylor rule, Central bank reaction function, product gap, inflation gap, key 
interest setting, H-P filter, monetary policy rules, Slovakia and Poland comparison 
 
1. Úvod 
 

Je nespochybniteľné, že centrálne banky majú výrazný vplyv na fungovanie 
hospodárstva každej krajiny.  Prekvapivo sa ale ukázalo, že na ekonomiku daného štátu nemá 
vplyv iba samotné rozhodnutie, ale aj spôsob, akým bolo toto rozhodnutie urobené. Hlavne 
ide o schopnosť finančných trhov predikovať budúce rozhodnutie centrálnej banky 
a konzistenciu rozhodnutí. Konzistencia znamená, že centrálna banka vysiela pred zmenou 
politiky (z expanzívnej na reštriktívnu a naopak) celý rad signálov v rôznych správach 
a vystúpeniach predstaviteľov centrálnej banky. V prípade, že centrálna banka nadobudne 
pevné presvedčenie o zmene politiky, mala by pevne sledovať nastolený kurz a transparentne 
sledovať viac, alebo menej známe kritériá. V prípade, že sa podarí centrálnej banke 
presvedčiť finančné trhy o svojom jasnom smerovaní a pripravenosti zasiahnuť, reagujú trhy 
aj na najmenší slovný náznak intervencie. Dokázalo sa, že získaná kredibilita centrálnej banky 
má pozitívny vplyv na ekonomiku. Ak menová inštitúcia rozhoduje na základe pevne 
určeného pravidla a existuje dôvera v stabilitu správania menovej inštitúcie, v tom prípade je 
vývoj ekonomiky stabilnejší.  
 
2. Teoretické východiská 
 

Ak je rozhodovanie centrálnej banky pevné na základe stanovených kritérií, je možné 
tento rozhodovací algoritmus zapísať do podoby presnej funkcie. Cieľom mnohých ekonómov 
je popísať rozhodovanie menových inštitúcií práve pomocou presného matematického 
rozhodovacieho pravidla (funkcie) – menového rozhodovacieho pravidla. Vzniklo veľké 
množstvo menových rozhodovacích pravidiel. Najvýznamnejšia skupina rozhodovacích 
pravidiel využíva ako vysvetľujúce premenné pre zmenu v dopyte po peniazoch, zmenu 
v menovej báze a zmenu krátkodobých úrokových mier, zmenu cenovej hladiny, alebo reálny 
produkt. Do tejto skupiny menových pravidiel patrí aj Taylorovo pravidlo, ktoré berie ohľad 

                                                 
1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/2594/05 „Analýza vybraných otázok 
finančného a bankového trhu po vstupe SR do EÚ“. 
2 Ing. Rudolf Gavliak, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, rudolf.gavliak@umb.sk 
3 Ing. Vladimír Úradníček, PhD., Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, vladimir.uradnicek@umb.sk 
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na cenovú hladinu aj na reálny produkt monetárnom pravidle. Takisto je vhodné v menovej 
reakčnej funkcii brať ohľad aj na vzťah reálneho produktu a potenciálneho produktu.  
Taylorovo pravidlo vysvetľuje nastavenie kľúčových úrokových sadzieb pomocou medzery 
produktu (product gap) a inflačnej medzery (inflation gap).  Váhy medzery reálneho produktu 
a inflačnej sa menia v jednotlivých štátoch. Najznámejší tvar regresnej funkcie bol odhadnutý 
v USA v období rokov 1984 – 1992. 
 1 1 1( 2) 0,5 0,5( 2)t t t tr p y p− − −= + + + −  (1) 
kde 
r  je krátkodobá úroková miera, 
p  je medziročná miera inflácie, 
y  je percentuálna odchýlka HDP od potenciálneho produktu. 

 
Percentuálna odchýlka reálneho HDP od jeho potenciálnej úrovne sa vypočíta podľa 
nasledujúceho vzťahu: 

 
*

* 100%Y Yy
Y
−

= ×  (2) 

kde 
Y  je reálny HDP, 

*Y  je úroveň potenciálneho HDP. 
Vzťah (1) sa dá interpretovať jednoduchšie po jednoduchých úpravách. Odpočítaním 
medziročnej miery inflácie od oboch strán vzťahu (1) získame nasledujúci tvar: 
 1 1 12 0,5 0,5( 2)t t t tr p y p− − −− = + + −  (3) 
Na ľavej strane dostaneme reálnu úrokovú mieru za predpokladu nezmenenej miery inflácie. 
Z pravej strany rovnice je zrejmé, že za predpokladu, že HDP je v predchádzajúcom období 
na úrovni potenciálneho produktu a miera inflácie dosahovala 2 %, potom reálna úroková 
miera by dosahovala cieľovanú (očakávanú) úroveň 2 %. V prípade, že HDP presahuje 
potenciálny HDP o 1 %, premietne sa to do odporúčania na zvýšenie kľúčovej krátkodobej 
úrokovej sadzby o pol percentuálneho bodu. 
Najvýraznejším problémom pri aplikácii Taylorovej reakčnej rovnice na podmienky 
slovenskej republiky je znalosť očakávanej (cielenej) hodnoty inflácie a potenciálneho 
produktu. 
Predpokladáme, že centrálna banka nereaguje na krátkodobé výkyvy miery inflácie, preto 
potrebujeme existujúci časový rad vyrovnať. Na vyrovnanie skutočnej medziročnej miery 
inflácie použijeme algoritmus jednoduchého exponenciálneho vyrovnania: 
 * *

1(1 )t t tp p pα α −= + −  (4) 
kde 

*
tp  je vyrovnaná inflácia v t-tom štvrťroku, 

α  je tlmiaci (vyrovnávací) faktor, 
tp  je skutočná inflácia v t-tom štvrťroku, 
*

1tp −  je vyrovnaná inflácia v (t-1)-vom štvrťroku.  
 
Pre tlmiaci (vyrovnávací) faktor platí: 0 1α< ≤ . Čím menšia je hodnota tlmiaceho faktora, 
tým menšia váha je daná na skutočnú hodnotu inflácie a tým väčšia je zotrvačnosť (stabilita) 
v očakávaniach centrálnej banky. Postupným nahradzovaním oneskorených vyrovnaných 
hodnôt dostaneme nasledujúci vzťah pre vyjadrenie očakávanej inflácie: 

 
1

*

0
(1 )

t
s

t t s
s

p pα α
−

−
=

= −∑  (5) 
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Na odhad potenciálneho produktu použijeme adaptívny filter navrhnutý Hodrickom 
a Prescottom (H-P filter). Technicky je H-P filter dvojstranný lineárny filter, ktorý vypočíta 
vyrovnaný časový rad s pôvodného časového radu y minimalizovaním rozptylu y okolo s, 
vzhľadom k druhej diferencii s. H-P filter určí hodnoty hľadaného časového radu 
s minimalizáciou nasledujúceho výrazu: 

 ( ) ( ) ( )( )
1 22

1 1
1 2

n n

t t t t t t
t t

y s s s s sλ
−

+ −
= =

− + − − −∑ ∑  (6) 

kde 
λ  je parameter kontrolujúci rozptyl vyrovnaného časového radu. 
Hodnota parametra λ  závisí od frekvencie dát časového radu. Najčastejšie používaná hodnota 
tohto parametra sa určí ako 2(množstvo údajov za rok) 100× . Pre štvrťročné časové rady je 
teda hodnota 1600λ = . 
Predpokladom empirickej analýzy je stacionarita časových radov inflácie a nominálnych 
úrokových mier. Na testovanie stacionarity časových radov využijeme test navrhnuté Englem 
a Grangerom (1987).  
Vstupné dáta predstavujú časové rady limitnej úrokovej sadzby pre 2-týždňvé REPO tendre 
(IR_NBS) v Slovenskej republike a v prípade Poľska sme za kľúčovú úrokovú sadzbu 
stanovili sterilizačnú sadzbu (Podstawowe stopy procentowe NBP) pre rediskontný úver 
(Stopa kredytu redyskontneho) poľskej národnej banky (IR_NBP). V prípade, že sa kľúčová 
úroková sadzba menila počas štvrťroka, tak sme použili vážený priemer, pričom váhou je 
počet dní. V oboch krajinách sme mali k dispozícii hodnoty koncoročných cieľovaných 
hodnôt inflácie, ktorú sme stanovili rovnakú pre všetky štvrťroky daného obdobia. Inflačná 
medzera, resp. rozdiel medzi cieľovanou infláciou a exponenciálne vyrovnanou infláciou 
v Slovenskej republike (INGAP_SR) a v Poľsku (INGAP_PL). Poslednou vysvetľovacou 
premennou je medzera produktu na Slovensku (HDPGAP_SR) a v Poľsku (HDPGAP_PL). 
Analyzovali štvrťročné údaje z dôvodu dostupnosti iba štvrťročných údajov o hrubom 
domácom produkte a vzhľadom na politickú a ekonomickú nestabilitu v oboch krajinách sme 
začiatok analyzovaného obdobia posunuli do roku 2000 a analyzované obdobie v oboch 
krajinách končí prvým kvartálom roka 2006. 
 
3. Výsledky 
 

Dlhodobú  infláciu (inflačný trend) pre výpočet inflačnej medzery (pri inflácii meranej 
indexom spotrebiteľských cien) sme určili jednoduchým exponenciálnym vyrovnávaním 
s hodnotou tlmiaceho faktora nastavenú na úrovni ako 0,3. Tento postup je podporený 
predpokladom, že  iba dlhodobé očakávania sa majú premietať do nastavenia úrokovej miery 
centrálnou bankou.  
Vstupné vysvetľujúce premenné pre Slovensko a pre Poľsko sú znázornené na nasledujúcich 
grafoch. Časový rad inflačnej medzery je znázornená na prvom grafe a časový rad medzery 
produktu je znázornený na druhom grafe.  
Priebeh inflačnej medzery v oboch analyzovaných krajinách je podobný. Až do polovice roka 
2006 bola inflačná medzera pozitívna, čiže krajinám sa nedarilo napĺňať stanovenú cieľovanú 
infláciu. Počas roka 2004 sa medzera inflácie stala záporná. Výrazný nárast inflačnej medzery 
v prvom kvartáli 2005 je možné zdôvodniť cenovými dereguláciami, na ktoré by ale centrálna 
banka nemala reagovať. Vývoj medzery produktu na Slovensku a v Poľsku bol rozdielny. 
Reálny HDP Poľska sa dostal pod úroveň potenciálneho produktu najmä počas roka 2002, na 
druhej strane HDP Slovenska sa nachádzal pod potenciálnym produktom počas celého 
posledného volebného obdobia.   
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Graf 1. Inflačná medzera v Slovenskej republike a v Poľsku 
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Graf 2. Medzera produktu v Slovenskej republike a v Poľsku 
 

Metódou najmenších štvorcov s Whiteovou odhadovou funkciou kovariancie vektora 
parametrov sme odhadli regresný vzťah Taylorovho pravidla podľa pôvodnej Taylorovej 
špecifikácie pre Slovensko. Tento model mal nasledujúci tvar: 

 
( )* 2

1 1,0.3 1 .6,5724 4,001 0,1366 56,17%

(0,2911) (0,9162) (0,0842) 0,33
j

t t t t t adj

b

r y p p R

s DW

ε− − −= + × − × − + =

=
 (7) 

 
Ten istý postup sme aplikovali na údaje získané z Poľska. Výsledný regresný model mal 
nasledujúci tvar:  

 
( )* 2

1 1,0.3 1 .9,0791 0,0037 2,4359 56,62%

(0,7693) (0,4673) (0,4673) 0,23
j

t t t t t adj

b

r y p p R

s DW

ε− − −= + × + × − + =

=
 (8) 

kde  
r  je kľúčová úroková miera, 

,0.3tp  je dlhodobá medziročná miera inflácie pre hodnotu tlmiaceho faktora α = 0,3 , 
y  je percentuálna odchýlka HDP od potenciálneho produktu, 

*
tp  je cieľovaná miera inflácie. 
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Najväčším problémom oboch modelov (7) aj (8) je silná autokorelácia, čo robí uvedený 
model nevhodný na predikčné účely. 
Už pri ekonomickej verifikácii modelu nemôžeme byť spokojný s výslednými hodnotami 
parametrov, keď v prípade Slovenska sme diagnostikovali nepriamy lineárny medzi inflačnou 
medzerou a kľúčovou úrokovou sadzbou. Hodnota tohto parametra ale nie je štatisticky 
významná. V prípade Poľska sú síce oba regresné koeficienty pri medzerách produktu 
a inflácie kladné, regresný koeficient pri medzere produktu je v tomto prípade veľmi nízky a 
nie je štatisticky významný.  
Preto sme pristúpili k úprave pôvodného Taylorovho pravidla. Centrálna banka môže mať 
totiž rozhodovacie kritérium nastavené pomocou reálnej kľúčovej úrokovej sadzby. Znamená 
to, že centrálna banka má vo svojich cieľoch stabilnú reálnu úrokovú sadzbu. Potom závislá 
premenná je reálna úroková sadzba určená na základe inflácie známej z predchádzajúceho 
obdobia. Problémom pôvodného modelu naďalej zostáva silná autokorelácia prvého stupňa, 
ako je možné posúdiť podľa hodnoty Durbin-Watsonovej štatistiky. Preto, ak ďalej chceme 
odstrániť túto silnú autokoreláciu modelu, zaradíme medzi vysvetľujúce premenné 
autoregresný člen oneskorený o jeden štvrťrok.  Výsledný model reálnej úrokovej miery pre 
Slovensko bude mať potom nasledujúci tvar: 

 

( )* 2
1 1 1,0.3 1 .

1

1,7357 0,9511 0,6104 75,29%

(1,3945) (1,6124) (0,1121) 1,53

0,7185
(0,141)

j

j

t t t t t t adj

b

t t t

b

r p y p p u R

s DW

u u
s

ε

− − − −

−

− = + × + × − + =

=

= × +
 (9) 

Tento postup sme využili aj pri úprave pôvodného modelu na model reálnej úrokovej miery 
pre podmienky Poľska:  

 

( )* 2
1 1 1,0.3 1 .

1

2,0664 0,0009 0,4878 93,53%

(21,035) (0,0006) (0,1693) 1,53

0,9760
(0,0673)

j

j

t t t t t t adj

b

t t t

b

r p y p p u R

s DW

u u
s

ε

− − − −

−

− = − + × + × − + =

=

= × +
 (10) 

kde  
r  je kľúčová úroková miera, 

,0.3tp  je dlhodobá medziročná miera inflácie pre hodnotu tlmiaceho faktora α = 0,3 , 
y  je percentuálna odchýlka HDP od potenciálneho produktu, 

*
tp  je cieľovaná miera inflácie. 

 
4. Záver 
 

Odhady smerodajných odchýlok, teda aj t-štatistiky pre jednotlivé regresné parametre sú 
nevychýlené vďaka Whiteovej odhadovej funkcii kovariančnej matice, ktorá dáva 
konzistentné odhady aj za predpokladu autokorelácie reziduí neznámej formy. 
Pozitívom je, že po úprave modelu sa výrazne zvýšila variabilita závislej premennej 
vysvetlenej modelom a všetky regresné parametre sú kladné. Priemerná reálna úroková 
sadzba za analyzované obdobie bola 1,74 %, inflačná medzera sa stala významnou 
vysvetľovacou premennou, ale žiaľ ukázalo sa, že medzera produktu nie je vysvetľovacou 
premennou reálnej úrokovej miery.  
V prípade Poľska sa priemerná reálna úroková sadzba počas analyzovaného obdobia javí ako 
negatívna vo výške -2,07 %. Významnou vysvetľovacou premennou je iba medzera produktu. 
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Odhadnuté hodnoty parametra pri inflačnej medzere sa blížia hodnote jednej polovice 
uvádzanej Taylorom v rovnici (3). Na druhej strane zdá sa, že centrálne banky v Poľsku a na 
Slovensku sa nerozhodujú podľa medzery reálneho produktu.   
Vysoký regresný koeficient rezidua z predchádzajúceho obdobia naznačuje zotrvačnosť 
v nastavení úrokových sadzieb v oboch krajinách. Po zanedbaní autokorelačného člena 
môžeme hovoriť o dlhodobej reakčnej funkcii centrálnej banky.  
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VZÁJOMNÝ VZŤAH MEDZI DIFERENCIÁLNYMI A 
DIFERENČNÝMI  

           ROVNICAMI AKO MODELMI DYNAMICKÝCH 
SYSTÉMOV 

 
HUŤA Anton 

 
Abstract 
The subject of the present paper is the reciprocal relation between the homogenous linear 
differential and  difference equations with constant coefiicients, that are utilized by the 
modeling of dynamical systems investigated in economics. 
Key words: differential equations, difference equations, economic models 
 
Solowov neoklasický model hospodárskeho rastu bol publikovaný v 50. a 60. 
rokoch.  Solow za model dostal Nobelovu cenu v roku 1987. Model sa stal  
učebnicovým štandardom. Podnetom k napisaniu tohto príspevku bola analýza  
Solowho modelu ekonomického rastu podrobne vyšetrovaná Acemoglom (2006). 
 
 
Z literatúry je všeobecne známe (Goldberg, 1986), že diferenciálna rovnica, 
predovšetkým lineárna sa dá aproximovať diferenčnou rovnicou. 
Najjednoduchším príkladom je rovnica tvaru 

( ) ( ) qxyp
dx

xdy
+= . ,   bax ,∈ ,                                                  (1) 

kde p, q sú ľubovoľné konštanty a 0≠p , pričom máme danú začiatočnú hodnotu 
( ) ( )konšt.0 == yay .                                                    (2) 

Zavedením siete uzlových bodov (ekvidistatných) s krokom 

 
n

abh −
= ,                                                             (3) 

t.j. 
ax =0 , jhax j += , 1,,1 −= nj  , bxn = ,                             (4) 

dostávame 
( ) ( )khxyxyy kk +== 0 ,  nk ,,0 = .                                (5) 

Porovnaním so vzťahom 
( )

h
y

dx
xdy k

h
xx k

∆
=

→
=

0
lim                                                (6) 

dostávame priblíženie rovnice (1) vzťahom 

qyp
h
y

k
k +=

∆ . , 1,,1,0 −= nk                                         (7) 

alebo 
( ) hqyhpy kk ..11 ++=+ , 1,,1,0 −= nk                                  (8) 

Začiatočná podmienka (2) pre rovnicu (1) platí aj v tomto prípade (8).  
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V prípade 0=q riešením rovnice (1) je ( ) ( )0
0

xxpeyxy −= , riešením rovnice (8) je 

( )k
k phyy += 10 , ktoré dve riešenia sú viazané vzťahom definujúcim hodnotu 

( ) ε

ε
ε 1

0
1lim +=

→
e . 

Opačnou úlohou je prechod od diferenčnej rovnice k diferenciálnej. Uvažujme 
jednoduchý prípad (Acemoglu, 2006) diferenčnej rovnice tvaru 

( ) ( ) ( )( )xyfxyxy =−+1 .                                                (9) 
Táto vyjadruje rozdiel medzi hodnotami funkcie y na intervale 1, +xx , ktorý je 
daný funkciou ( )( )xyf .  Motivácia pochádza zo Solowho modelu ekonomického 
rastu v spojitom čase (Acemoglu, 2006). Predpokladajme, že danú rovnicu možno 
priblížiť, aproximovať rovnicou tvaru 

( ) ( ) ( )( )xyfxxyxxy .∆≅−∆+                                        (10) 
pre nejaké 1,0∈∆x . Pre 0=∆x dostávame identitu 0 = 0, pre 1=∆x pôvodnú 
rovnicu (9). V intervale ( )1,0∈∆x  výraz (10) predstavuje lineárnu aproximáciu, 
ktorá nemusí byť zlá, ak rozdiel medzi x  a x+1 nie je veľmi veľký, takže 
( ) ( )( )xyfyf ≅  pre všetky ( ) ( )1, +∈ xyxyy , hoci možno sa presvedčiť, že táto 

aproximácia môže byť v skutočnosti dosť zlá, ak funkcia ( )xf je veľmi (príliš) 
nelineárna, pre ktorú sa signifikantne mení medzi ( )xy a ( )1+xy . Ak predelíme 
obe strany vzťahu (10) hodnotou x∆  a limitujeme, dostaneme 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )xyfxy
x

xyxxy
x

≅=
∆

−∆+
→∆

'lim
0

,                              (11) 

čo je diferenciálna rovnica predstavujúca tú istú dynamiku, ako pôvodná 
diferenčná rovnica (9) v prípade, že rozdiel medzi x  a x+1 je malý. Podobne ako 
môžeme previesť sústavu n explicitných lineárnych diferečných rovníc prvého 
rádu tvaru 

 ( ) ( ) ( ) ( )∑
=

+=+
n

j
kjjkk xqxyxpxy

1
,1   pre nk ,,2,1 =                     (12) 

na rovnicu n-tého rádu (Huťa, 2003), možno lineárnu diferenčnú rovnicu n-tého 
rádu previesť na sústavu n lineárnych diferenčných rovníc prvého rádu, konkrétne 
rovnica tvaru 

   xxnnxnx qypypy =−−− −++ 11                                      (13) 
prejde do sústavy n lineárnych diferenčných rovníc prvého rádu tvaru 

xnxnx qPyy += −++ 1 ,                                           (14) 
 kde 
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pričom xy a xq sú vektory typu 1×n a P je matica typu nn× (Hamilton, 1994). 
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Z predchádzajúceho vyplýva, že prinajmenšom v prípade lineárnych diferenčných 
rovníc n-tého rádu s konštantnými koeficientmi možno tieto priblížiť lineárnou 
diferenciálnou rovnicou n-tého rádu. 
 

Naopak, ak lineárnu diferenciálnu rovnicu n-tého rádu, ktorá vznikla 
z rovnice diferenčnej, aproximujeme diferenčnou rovnicou pomocou diferencií 
napred (viď. (7) a (11)), prinajmenšom pre krok 1=∆x  dostávame pôvodnú 
diferenčnú rovnicu, čiže z tohto stanoviska sú dané dva procesy navzájom 
inverzné. Pritom požiadavka 1=∆x  nie je obmedzujúca, pretože krok sa dá 
normalizovať na hodnotu 1 (Huťa, 2003). Okrem toho platí, že ak λ  je koreňom 
charakteristickej rovnice lineárnej homogénnej diferenčnej rovnice 
s konštantnými koeficientmi, potom charakteristická rovnica zodpovedajúcej 
diferenciálnej rovnice má koreň 1−λ . Táto skutočnosť platí pre konštantné 
koeficienty, ktoré nemusia byť nutne reálne. 
 V nasledujúcich príkladoch si uvedieme niekoľko diferenčných rovníc, 
ktoré pretransformujeme na rovnice diferenciálne. Okrem príkladov rovníc prvého 
rádu každý príklad obsahuje šesť vzťahov, pričom prvý je pôvodná diferenčná 
rovnica, druhý je jej všeobecné riešenie, tretí sústava diferenčných rovníc prvého 
rádu, štvrtý sústava diferenciálnych rovníc, ktorá vznikne transformovaním, piaty 
diferenciálna rovnica n-tého rádu a konečne šiesty všeobecné riešenie poslednej 
diferenciálnej rovnice. Pritom uvažujeme aj rovnice, koeficienty ktorých nie sú 
rýdzo reálne čísla. Pritom v prípade rovníc prvého rádu chýba tretí a štvrtý vzťah. 

Uveďme niekoľko konkrétnych príkladov popísaného postupu. 
 
Príklad 1 
Diferenčná rovnica ( ) ( ) 0.1 =−+ xypxy , má riešenie ( )  .. xpcxy = Prechodom 
dostávame diferenciálnu rovnicu ( )  ,01 =−−′ ypy  a jej  riešenie ( )xpecy 1. −= , 
pričom p je ľubovoľné reálne alebo komplexné číslo. 
Príklad 2 
Obdobne, diferenčná rovnica ( ) ( ) 01 =++ xyxy ,  má riešenie ( ) ( )xcxy 1. −= . 
Príslušná diferenciálna rovnica, ktorú dostaneme popísaným prechodom je 

02 =+′ yy  a jej korene sú xecy 2. −= . 
Príklad 3 
Degenerovaný prípad dostávame opačným prechodom, t.j. od diferenciálnej 
rovnice k diferenčnej, konkrétne ( ) xx cxyecyyy 0. ,. ,0 ===+′ −  (riešenie 
diferenčnej rovnice, ktorá v skutočnosti nie je diferenčnou rovnicou). 
Príklad 4 
Nasledujúci príklad ukazuje, že navrhnutý postup sa dá aplikovať aj v prípade 
imaginárnych koeficientov.  Diferenčná rovnica ( ) ( ) 0i1 =+ xyxy  , má riešenie 
( ) ( )xcxy i. ±= . Prechodom dostávame diferenciálnu rovnicu a jej 

riešenia ( ) ( ) ( ) ( )xx ecyyycxy 1i. ,0.1i ,i. −±==−±−′±= , ktoré korešpondujú 
s riešením v diskrétnom prípade. 
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Príklad 5 
V príklade 5 ide o ukážku v prípade iracionálnych koeficientov. Postupne 
dostaneme ( ) ( ) 0.1 =−+ xyexy , ( ) ( ) ( )xex ecyyeyecxy 1. ,0.1 ,. −==−−′= . 
Príklad 6 
Prezentovaný postup je vhodný aj v prípade, že diferenčná rovnica má viac 
koreňov. Tradičným spôsobom dostávame riešenie diferenčnej rovnice 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )                                   1                                                                                    
651 ,3.2.  ,06152 21

xzxy
xyxzxzccxyxyxyxy xx

=+
−=++==++−+

Po transformácii dostávame 

yzy
yzz

−=′
−=′ 64

, 023 =+′−′′ yyy ,  

t.j. riešenie môžeme písať v tvare xz ececy 2
21. += . 

Príklad 7 
O niečo všeobecnejší je nasledujúci príklad. Diferenčnú rovnicu  
( ) ( ) ( ) 04142 =++−+ xyxyxy , ktorej riešenie je ( ) ( )   2.. 21

xxccxy +=   
transformujeme na sústavu diferenčných rovníc  
( ) ( ) ( )
( ) ( )                   1

441 
xzxy

xyxzxz
=+

−=+ , 

ktoré popísaným sôsobom transformujeme na tvar 
yzy

yzz
−=′
−=′ 43

. Sústavu 

diferenciálnych rovníc môžeme prepísať do jednej, vyššieho rádu, a to do rovnice 
02 =+′−′′ yyy , ktorej riešenie je  ( ) xexccy .21 += . 

Príklad 8 
Analogicky ako v príklade 8 dostávame riešenie diferenčnej rovnice 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xcxccxyxyxyxyxy 2. ,0215243 321 ++==−+++−+ . Diferenčnú 

rovnicu vieme prepísať na sústavu diferenčných rovníc 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )xzxy

xwxz
xyxzxwxw

=+
=+

+−=+

1 
1 

2541 
, 

ktorej  transformáciou dostávame sústavu diferenciálnych rovníc  
yzww 253 +−=′ ,   

yzy
zwz

−=′
−=′

  . 

Sústavu  vieme transformovať na diferenciálnu rovnicu vyššieho rádu 
0=′′−′′′ yy  s riešením xecxccy .321 ++=               

Príklad 9 
V tomto príklade postup aplikujeme na diferenčnú rovnicu s viacerými, konkrétne 
dvoma, koreňmi. Diferenciálna rovnica ( ) ( ) ( ) 01526 =++−+ xyxyxy  má 

riešenie ( )
xx

ccxy 





+






=

3
1.

2
1. 21 . Transformujeme ju na sústavu diferenčných 

rovníc  
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( ) ( ) ( )

( ) ( )xzxy

xyxzxz

=+

−=+

1
6
1

6
51

, 

ktorých transformáciou dostávame sústavu diferenciálnych rovníc 

yzy

yzz

−=′

−−=′
6
1

6
1

. 

 Sústava 0
3
1

6
7

=+′+′′ yyy  má riešenie
xx

ececy 3
2

2
2
1

1 ..
−−

+=  

 
Príklad 10 
Záverom prezentujeme príklad analogický príkladu 9, ale rovnice majú 
 imaginárny koreň.  Diferenčná rovnica  ( ) ( ) 02 =++ xyxy má korene 
( ) ( )xx ccxy i.i. 21 −+= . Dá sa prepísať na sústavu diferenčných rovníc 
( ) ( )
( ) ( )xzxy

xyxz
=+
−=+

1 
1

, ktorých transformáciou dostávame sústavu diferenciálnych 

rovníc 
yzy
yzz

−=′
−−=′

. Sústavu môžeme prepísať do tvaru 022 =+′+′′ yyy . Táto 

diferenciálna rovnica má riešenie ( ) ( )xx ececy i1
2

i1
1 .. −−+− += . 

 
Záver 
Príspevok zovšeobecňuje netriviálnym, ale jednoduchým spôsobom výsledok 
Acemogloma (2006). Prechod medzi diferenčnými a diferenciálnymi rovnicami 
prezentovaným novým postupom otvára dvere transformáciám širokej škály 
ekonomických modelov a nielen ekonomických, ale aj biologických, 
demografických a ďalších. Prezentované príklady dostatočne podrobne popisujú 
navrhovaný postup. 
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Detekcia obsahu ortuti v potravinách alebo liekoch pomocou 
lineárnej kalibračnej funkcie 

 
Ivan Janiga1, Ján Mocák2, Peter Cisko, Ivan Garaj3

 
, Dagmar Szarková 

 
Abstract. The minimum detectable value is needed to detect the quicksilver content in 
foodstuff and medicine. The value is obtained from a linear calibration as the smallest value 
of the net state variable which can be detected with a probability of β−1  as different from 
zero. We assume that all measurements of the response variable are independent and normally 
distributed with constant standard deviation.  
 
Key words: critical value, the response variable, net state variable, minimum detectable 
value, noncetrality parameter, noncentral t-distribution 
 
1. Úvod 
 

Minimálna detegovateľná hodnota získaná s príslušnej kalibrácie ukazuje schopnosť 
kalibrovaného meracieho procesu pre príslušné série meraní detegovať hodnotu redukovanej 
stavovej premennej pozorovaného skutočného stavu odlišného od nuly, teda je to najmenšia 
hodnota redukovanej stavovej premennej, ktorá môže byť detegovaná s pravdepodobnosťou 

β−1  ako hodnota rôzna od nuly (pozri obrázok 1). V [1] sa predpokladala lineárna kalibračná 
funkcia s konštantnou smerodajnou odchýlkou 

ijiij bxaY ε++= , Ii ...,,2,1= , Jj ...,,2,1=  (1) 

kde ix  je redukovaná stavová premenná v stave i . Náhodné premenné ijε , ktoré reprezentujú 
náhodnú zložku chyby vzorkovania, preparátu a merania, sú nezávislé, normálne rozdelené 
s nulovou strednou hodnotou a smerodajnou odchýlkou σ , t. j. ),0(~ 2σNijε . Merania 
ozvovej premennej pre všetky referenčné stavy ( I ) a preparáty ( J ) ijY  sú nezávislé náhodné 

premenné, ktoré majú normálne rozdelenie so strednou hodnotou iij bxaYE +=)(  a 

rozptylom 2)( σYD ij = , ktorý nezávisí od hodnôt ix , t. j. ),(~ 2σbxaNY iij + , Ii ...,,2,1= , 
Jj ...,,2,1= . 

 
2. Odhad minimálnej detegovateľnej hodnoty z lineárnej kalibračnej funkcie 
 

V tejto časti uvádzame dôležité výsledky z publikácie [1]. Vzájomné vzťahy kritickej 
hodnoty ozvy cy , kritickej hodnoty redukovanej stavovej premennej cx  a minimálnej 
detegovateľnej hodnoty dx  možno vidieť na obrázku 1. Odhad minimálnej detegovateľnej 
hodnoty sme dostali z odhadu kalibračnej funkcie (pozri obrázok 1). 

                                                 
1 Doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD., Katedra matematiky SjF STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava; Katedra 
aplikovanej matematiky, FPV UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, e-mail: ivan.janiga@stuba.sk 
2 Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc., Katedra chémie, FPV UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava; Ústav Analytickej 
chémie FCHPT STU, Radlinského 9, 81237 Bratislava, e-mail: jan.mocak@stuba.sk 
3 RNDr. Ivan Garaj, PhD., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 
37 Bratislava, tel.: +421-2-59325 297, e-mail: ivan.garaj@stuba.sk  
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Pre odhady parametrov kalibračnej priamky a, b a reziduálny rozptyl 2σ  platia tieto vzťahy: 

xx

I

i

J

j
iji

s

yyxx
b
∑∑
= =

−−

= 1 1

))((
ˆ  (2) 

xbya ˆˆ −=  (3) 

∑∑
= =

−−
−⋅

=
I

i

J

j
iij xbay

JI
σ

1 1

22 )ˆˆ(
2

1ˆ  (4) 

kde ∑=
−=

I

i ixx xxJs
1

2)( . 

 
 
 

 

Obrázok 1. Stanovenie minimálnej detegovateľnej hodnoty z kalibračnej priamky 
 
 
Kritickú hodnotu ozvovej premennej sme dostali ako hornú hranicu jednostranného 
predikčného intervalu pre priemer K budúcich meraní (pozri obrázok 1 a [1]): 
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xx
α s

x
JI

σvtay
2

1
11ˆ)(ˆ +
⋅

++= −c  (5) 

Zodpovedajúcu kritickú hodnotu redukovanej stavovej premennej sme odvodili z odhadu 
lineárnej kalibračnej funkcie (pozri obrázok 1 a [1]): 

xx
α s

x
JIb

σvt
b

ay
x

2

1
11ˆ

ˆ
)(ˆ

ˆ
+

⋅
+=

−
= −

c
c  (6) 

Nakoniec sme z kalibračnej funkcie odvodili minimálnu detegovateľnú hodnotu dx  
s pravdepodobnosťou β−1 , pre ktorú platí (pozri obrázok 1 a [1]): 

xxs
x

JIb
σδx

211ˆ
ˆ

+
⋅

+=d  (7) 

kde ),,( βανδδ =  je hodnota parametra necentrality náhodnej premennej )( δv,T  
s necentrálnym t-rozdelením so stupňami voľnosti 2−⋅= JIv  a parametrom necentrality δ . 
Táto náhodná premenná spĺňa rovnicu 

[ ] βδ α =≤ − )(),( 1 vtvTP  

V prílohe uvádzame tabuľku 1 s vybranými hodnotami parametra necentrality ),,( βανδδ =  
pre rôzne stupne voľnosti ν  a pre rôzne hodnoty α  a β . 
 
3  Stanovenie obsahu ortuti v rastlinnom materiáli 
 

Obsah ortuti v rastlinnom materiáli uvedený v ng/g sa meral atómovou absorpčnou 
spektroskopiou. Každá vzorka bola rozložená použitím mikrovlnnej (MLS-1200) techniky 
a odobraná do roztoku kyseliny dusičnej a dichrómanu draselného. Skúmané roztoky boli 
merané na atómovom absorpčnom spektrometri Varian VGA-76 metódou studených pár 
s využitím pozlátenej fólie (systém MCA-90). Na odhad kalibračnej funkcie a na určenie 
detekčnej schopnosti bola každá zo šiestich referenčných vzoriek, ktoré predstavujú materiál 
s nulovou koncentráciou analytu )0( =x  a čisté (redukované) koncentrácie 2,0=x  ng/g; 0,5 
ng/g; 1,0ng/g; 2,0 ng/g; 3,0 ng/g pripravená trikrát. Každá pripravená vzorka bola raz meraná 
(teda 3;6 == JI ). 

Očakávalo sa, že predpoklady o linearite kalibračnej funkcie, konštantnej smerodajnej 
odchýlke a normálnom rozdelení ozvovej premennej sú splnené. Na porovnanie výsledkov 
boli zvolené rôzne hodnoty α  a β . 

Jednotlivé namerané hodnoty z kalibračného experimentu sú dané v Tabuľke 1. 
Regresnou analýzou sme spracovali výsledky kalibračného experimentu, pričom sme použili 
model kalibračnej priamky s konštantnou smerodajnou odchýlkou (1). Z regresnej analýzy dát 
uvedených v tabuľke sme získali nasledovné výsledky: 

Priemerná hodnota čistých honcentrácii 1167,1=x ng/g a súčet štvorcov odchýlok od 
priemeru 425,20=xxs . Hodnoty odhadov absolútneho člena a smernice kalibračnej priamky 

sú: 5109995,9ˆ −×=a  a 02374,0ˆ =b . Z regresnej analýzy sme získali aj odhad smerodajnej 
odchýlky: 3101099,1ˆ −×=σ . 
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Tabuľka 1 – Výsledky experimentu na určenie obsahu ortuti v potravinách alebo liekoch 

Referenčná 
vzorka 

i 

Čistá koncentrácia ortuti 
ix  

ng/g 

Absorbancia 
 
ijy  

1 0 0,003 -0,001 0,002 
2 0,2 0,004 0,005 0,005 
3 0,5 0,011 0,011 0,012 
4 1,0 0,023 0,023 0,023 
5 2,0 0,048 0,047 0,048 
6 3,0 0,071 0,072 0,072 

 
 
Keďže 162 =−= Nv , pri výpočte minimálnej detegovateľnej čistej koncentrácie ortuti pre 
rôzne hodnoty α  a β  použijeme príslušné hodnoty )βα;;16(δ  z tabuliek 2 a 3 v prílohe. 
Vypočítané hodnoty odhadov kritickej hodnoty ozvovej premennej (5), kritickej hodnoty 
čistej koncentrácie ortuti (6) a minimálnej detegovateľnej čistej koncentrácie (7) sú 
v tabuľke 2 
 
Tabuľka 2 – Vypočítané hodnoty odhadov 

α yc xc β δ(16; α; β) xd 
0,05 0,0215 0,0863 0,01 4,1553 0,205 

   0,05 3,4404 0,170 
0,01 0,0031 0,1276 0,01 5,1078 0,252 

   0,05 4,3533 0,215 
 
Interpretácia výsledkov uvedených v tabuľke 2 je nasledovná. Napríklad pre 01,0=α  
najmenšia čistá koncetrácia ortuti vo vzorke, ktorú možno odlíšiť s pravdepodobnosťou 

0,99=β−1  od koncentrácie ortuti s nulovou hodnotou, je 252,0=dx  ng/g, čo je minimálna 
detegovateľná hodnota. 
 
4. Záver 
 

Výsledky kalibračného experimentu ukazujú, že pre väčšie hodnoty α  sa detegujú 
s príslušnou konštantnou pravdepodobnosťou β−1  menšie hodnoty čistej koncentrácie ortuti. 
Podobne pri konštantnej hodnote α  sa pre väčšie hodnoty β  detegujú s príslušnou 
konštantnou pravdepodobnosťou β−1  menšie hodnoty čistej koncentrácie ortuti. Metódy 
merania sú súčasťou metód riadenia kvality. V literatúre preto uvádzame vybrané publikácie 
z obidvoch oblastí (pozri [3] až [14]). 
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Tabuľka 1. Hodnoty parametra necentrality  );;( βανδ  pre 01,0=α  a 001,0=β ; 
 50,025,0;10,0;05,0;025,0;01,0;0075,0;005,0;0025,0 a  

       β 
   ν  

    0,001          0,0025          0,005         0,0075          0,01           0,025            0,05           0,10            0,25            0,50 

      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 
      9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 
    17 
    18 
    19 
    20 
 

  18,6510      17,3660      16,3270      15,6874      15,2172      13,6120      12,2588      10,7365        8,3063        5,8298 
  11,2218      10,5172        9,9470        9,5958        9,3375        8,4542        7,7074        6,8630        5,4993        4,0687 
    8,9412        8,4104        7,9805        7,7154        7,5203        6,8517        6,2844        5,6401        4,5897        3,4664 
    7,8954        7,4433        7,0765        6,8500        6,6832        6,1106        5,6234        5,0678        4,1561        3,1694 
    7,3104        6,9015        6,5693        6,3640        6,2127        5,6926        5,2489        4,7418        3,9055        2,9939 
    6,9415        6,5593        6,2485        6,0563        5,9146        5,4268        5,0101        4,5328        3,7432        2,8784 
    6,6895        6,3252        6,0288        5,8454        5,7100        5,2440        4,8452        4,3879        3,6298        2,7967 
    6,5073        6,1557        5,8695        5,6923        5,5615        5,1109        4,7250        4,2819        3,5462        2,7360 
    6,3697        6,0276        5,7490        5,5764        5,4490        5,0099        4,6334        4,2010        3,4821        2,6891 
    6,2625        5,9276        5,6548        5,4858        5,3610        4,9306        4,5616        4,1373        3,4315        2,6517 
    6,1766        5,8474        5,5792        5,4130        5,2903        4,8669        4,5037        4,0859        3,3904        2,6214 
    6,1063        5,7818        5,5173        5,3534        5,2323        4,8146        4,4560        4,0435        3,3564        2,5962 
    6,0478        5,7271        5,4657        5,3036        5,1839        4,7708        4,4162        4,0080        3,3279        2,5749 
    5,9983        5,6808        5,4220        5,2615        5,1429        4,7337        4,3823        3,9779        3,3036        2,5568 
    5,9560        5,6412        5,3845        5,2253        5,1078        4,7019        4,3533        3,9519        3,2827        2,5411 
    5,9193        5,6069        5,3520        5,1940        5,0773        4,6742        4,3280        3,9293        3,2644        2,5274 
    5,8873        5,5769        5,3237        5,1666        5,0506        4,6500        4,3059        3,9095        3,2484        2,5154 
    5,8591        5,5504        5,2986        5,1424        5,0271        4,6286        4,2863        3,8920        3,2342        2,5047 
    5,8341        5,5269        5,2764        5,1210        5,0061        4,6096        4,2689        3,8765        3,2215        2,4951 
 

 
 

Tabuľka 2. Hodnoty parametra necentrality  );;( βανδ  pre 05,0=α  a 001,0=β ; 
50,025,0;10,0;05,0;025,0;01,0;0075,0;005,0;0025,0 a  

       β 
   ν  

    0,001          0,0025          0,005         0,0075          0,01           0,025            0,05           0,10            0,25            0,50 

      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 
      9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 
    17 
    18 
    19 
    20 
 

    8,4619        7,8714        7,3934        7,0989        6,8823        6,1418        5,5159        4,8092        3,6720        2,4880 
    6,6234        6,1917        5,8416        5,6255        5,4663        4,9204        4,4564        3,9282        3,0639        2,1331 
    5,9642        5,5882        5,2827        5,0939        4,9546        4,4759        4,0673        3,5999        2,8286        1,9865 
    5,6372        5,2881        5,0041        4,8283        4,6987        4,2521        3,8699        3,4317        2,7053        1,9071 
    5,4447        5,1110        4,8393        4,6710        4,5467        4,1185        3,7516        3,3301        2,6298        1,8574 
    5,3188        4,9949        4,7310        4,5674        4,4467        4,0302        3,6730        3,2623        2,5788        1,8235 
    5,2303        4,9131        4,6546        4,4943        4,3760        3,9676        3,6171        3,2139        2,5422        1,7989 
    5,1648        4,8526        4,5979        4,4401        4,3235        3,9210        3,5754        3,1776        2,5146        1,7802 
    5,1145        4,8059        4,5542        4,3982        4,2829        3,8849        3,5430        3,1494        2,4930        1,7656 
    5,0747        4,7690        4,5196        4,3649        4,2507        3,8562        3,5173        3,1269        2,4758        1,7538 
    5,0424        4,7389        4,4915        4,3379        4,2245        3,8328        3,4962        3,1085        2,4616        1,7441 
    5,0156        4,7141        4,4681        4,3155        4,2027        3,8134        3,4787        3,0932        2,4498        1,7360 
    4,9932        4,6932        4,4484        4,2966        4,1844        3,7970        3,4640        3,0803        2,4398        1,7291 
    4,9740        4,6754        4,4317        4,2805        4,1688        3,7830        3,4513        3,0692        2,4312        1,7232 
    4,9575        4,6600        4,4172        4,2666        4,1553        3,7709        3,4404        3,0596        2,4238        1,7180 
    4,9431        4,6466        4,4046        4,2545        4,1435        3,7603        3,4309        3,0512        2,4173        1,7135 
    4,9305        4,6348        4,3935        4,2438        4,1331        3,7510        3,4225        3,0438        2,4115        1,7095 
    4,9193        4,6243        4,3836        4,2343        4,1240        3,7427        3,4150        3,0373        2,4064        1,7060 
    4,9093        4,6150        4,3748        4,2259        4,1158        3,7354        3,4083        3,0314        2,4018        1,7028 
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Testovanie hypotézy efektívnosti slovenského kapitálového trhu 
 

Mária Kanderová1

 
  

Abstrakt: The contribution aim is testing of Slovak capital market efficiency. We focused on 
testing whether the Slovak capital market meats the weak efficiency condition. To test the 
capital market efficiency we employed random walk model with conditional 
heteroskedasticity. The methodology used to verify the assumption satisfaction is Dickey-
Fuller unit root test, correlation tests and ARCH LM test. To model the conditional variance 
we have applied GARCH (1,1) model. The input data is presented by high-frequency daily 
SAX index quotations time series. 
 
Key words : Martingale, Efficiency Market Hypothesis, Random Walk Model, stationarity of 
revenues, Dickey-Fuller test, Jarque –Bera test, ARCH LM test, GARCH model 
 
1. Úvod  
 

Teória efektívnosti trhov sa zaoberá odpoveďou na otázku, či trhové ceny fluktuujú 
náhodne, alebo ich pohyb možno charakterizovať definovateľnými formami správania. 
Efektívnosť trhu je stav trhu, kedy sú všetky dostupné informácie zahrnuté v trhových cenách. 
Za efektívny sa považuje taký kapitálový trh, ktorý dokáže všetky nové informácie veľmi 
rýchle absorbovať. Potom trhová cena akcií na kapitálovom trhu predstavuje objektívnu 
hodnotu, neexistujú podhodnotené a nadhodnotené akcie. 

Základnou a primárnou hypotézou o správaní sa kapitálového trhu je hypotéza 
efektívnych trhov (efficient markets hypotesis). Hypotéza efektívnych trhov predpokladá, že 
ceny akcií neustále a plne odrážajú očakávania a informácie všetkých účastníkov trhu, a teda 
zmeny cien akcií sú nepredikovateľné. Trh je efektívny na nejakej množine informácií práve 
vtedy, ak nie je možné dosiahnuť v priemere abnormálny zisk na základe využitia tejto 
množiny informácií pri rozhodovaní o nákupe alebo predaji aktív. Efektívny kapitálový trh by 
mal spĺňať nasledovné podmienky: 
  
                                                ln Pt+1 = E [lnPt+1 | Ωt ] + εt+1 ,                                              (1)  
 
kde  Ωt je množina informácií a  pre εt  platí: E[εt] = 0; E[εt, εt-k] = 0  pre k ≠ 0;  E[εt, εt-k] =σ2 
pre k = 0. 
 
Podľa  typu informácií teória rozlišuje tri formy efektívnosti kapitálového trhu. 
 
Slabá forma efektivity  

 
Trh je efektívny v slabej forme, ak v trhových cenách sú absorbované všetky 

informácie obsiahnuté v historických cenách. Z toho vyplýva, že historické ceny neposkytujú 
žiadne informácie o budúcich cenách, a to implikuje nepoužiteľnosť technickej analýzy na 
efektívnych trhoch. V prípade slabej formy efektívnosti relatívne zmeny cien spĺňajú model 
náhodnej prechádzky.  
 
 

                                                 
1 Ing. Mária Kanderová, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, e-mail: 
maria.kanderova@umb.sk 
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Polosilná forma efektivity  
 
Trh je efektívny v stredne silnej forme, ak sú v akciových kurzoch plne obsiahnuté 

všetky verejne dostupné informácie. Ceny akcií sa prispôsobujú veľmi rýchle novým 
informáciam. Dôsledkom stredne silnej efektivity trhu je nemožnosť profitovania na základe 
využitia verejne dostupných informácií. Ak je trh stredne silne efektívny, tak je zároveň aj 
slabo efektívny, pretože historické ceny sú podmnožinou všetkých verejne dostupných  
informácií. Ako blízko sa trh približuje k stredne silnej forme efektivity, čiastočne závisí od 
rýchlosti prispôsobenia sa novým správam a od miery konkurencie na trhu. Predpokladá sa, že 
miera efektivity je rôzna pri akciách rôznych spoločností a závisí od veľkosti spoločnosti.  
Malé spoločnosti majú tendenciu absorbovať informácie oneskorene oproti veľkým 
spoločnostiam.  
 
Silná forma efektivity  

 
Trh je efektívny v silnej forme, ak sú v akciových kurzoch plne obsiahnuté všetky 

využiteľné a poznateľné informácie, vrátane neverejných. Dôsledkom toho je, že pri 
investovaní nie je možné dosiahnuť nadpriemerný výsledok. Nie je možné profitovať ani pri 
využití neverejných informácií. Výsledky testov ukazujú, že ani akciové trhy vyspelých 
kapitálových trhov nie sú silne efektívne. 
 
2. Metódy a dáta 
 

S hypotézou efektívneho trhu je spojený model známy pod názvom martingál. Tento 
model vychádza z definície spravodlivej hry, (fair game). Trh cenných papierov je 
spravodlivou hrou, ak neexistuje systematický rozdiel medzi skutočným a očakávaným 
výnosom. Z hľadiska tvorby predikcie model martingálu implikuje, že ak Pt je cena akcie 
v čase t, potom najlepším odhadom budúcej ceny v čase t+1 je cena v čase t, za podmienky 
znalosti všetkých historických cien daného aktíva. Ak časový rad cien aktíva chápeme ako 
diskrétny stochastický proces {Pt}, potom môžeme martingál vyjadriť vzťahom: 
 

                              E[Pt+1| Pt, Pt-1, Pt-2, …P1] = Pt,                                                           (2) 
alebo  
 

               E[Pt+1 - Pt| Pt, Pt-1, Pt-2, …P1] = 0.                                                        (3) 
 

Model martingálu predpokladá, že neprekrývajúce sa cenové zmeny sú vo všetkých 
časových posunoch lineárne nezávislé. V minulosti sa predpokladalo, že martingál je nutnou 
podmienkou efektívnosti kapitálového trhu.  

Ukázalo sa, že martingál je len postačujúcou podmienkou, pretože aj na štandardných 
a efektívne fungujúcich kapitálových trhoch sa stretávame s nenulovou koreláciou súčasných 
a minulých cien alebo výnosov. Táto skutočnosť býva vysvetľovaná napríklad 
inštitucionálnymi faktormi na trhu akými sú transakčné náklady alebo iné burzové pravidlá, 
ktoré obmedzujú určitým spôsobom obchodovanie. Predpokladá sa, že akcie malých firiem, 
ktoré sa obchodujú menej často, absorbujú kurzotvorné informácie s väčším oneskorením 
v porovnaní s absorpciou kurzotvorných informácií do cien veľkých firiem, ktoré sa 
obchodujú častejšie, čo môže viesť k nenulovej autokorelácii hlavne súčasných a minulých 
hodnôt burzových indexov, ktoré spravidla zahŕňajú oba typy akcií. Tieto skutočnosti viedli 
k tomu, že vznikol nový model popisujúci efektívne fungovanie kapitálového trhu – model 
náhodnej prechádzky [Diviš,2004]. 
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Proces náhodnej prechádzky je definovaný nasledovne: 
 
                                               Xt = Xt-1 + εt                                                                                       (4) 
                                                                              
kde pre εt platí: E[εt] = 0,   
                         E[εt, εt-k] = 0, pre k≠0                                                                                      (5)                                                                    
                        E[εt, εt-k] = σ2 , pre k≠0. 
 

Nech výnos                    
 

≈  
 

t t -1 t
t t t -1

t-1 t-1

P - P Pr = ln = lnP - lnP
P P

= ∆lnPt                                  (6)    

                                                                                       
Potom model náhodnej  prechádzky (4) v logaritmickej forme môžeme zapísať nasledovne: 
 
                                            lnPt = lnPt-1 + εt .                                                                        (7) 

 
Zo vzťahu (7) vyplýva, že rt = εt a podľa (5) výnosy predstavujú proces, ktorý je 

vytvorený kumulovanými náhodnými chybami, ktoré sú navzájom nezávislé, normálne 
rozdelené s nulovou strednou hodnotou a s disperziou σ2. Z rovnice (7) vyplýva, že najlepším 
odhadom ceny v čase t+1 je cena v čase t. 
   

Proces náhodnej prechádzky je integrovaný proces a ak ceny akcií lnPt spĺňajú model 
náhodnej prechádzky, potom výnosy  ∆lnPt  tvoria integrovaný proces nultého stupňa I(0), 
resp. ceny akcií lnPt  tvoria integrovaný proces prvého stupňa  proces I(1). 
 

Stacionaritu časového radu logaritmov cien indexu SAX sme testovali  rozšíreným 
Dickey - Fullerovým  testom (ADF) jednotkového koreňa. ADF test vychádza z regresie 

                             1 2 1
1

ln ln ln− −
=

∆ = + + + ∆ +∑
m

t t k t k t
k

P t P Pβ β δ γ ε ,                                        (8) 

kde  Pt – ceny akcie (indexu SAX)  
      −∆ t kP diferencia cien posunutá o k-období (výnosy) 
     1 2,β β parametre konštanty a deterministického trendu. 
 
Časový rad je nestacionárny, ak  0δ = . Testovali sme hypotézu: 
   

                                                      0

1

: 0
: 0

H
H

δ
δ
=
<

                                                                           (9) 

 
Pri aplikácii ADF testu môžeme voliť zahrnutie konštanty a deterministického trendu 

do modelu a počet oneskorených diferencií. Pre voľbu oneskorenia platí zásada zahrnutia 
ďalších minulých diferencií, až pokiaľ nie je odstránená autokorelácia v reziduách modelu 
(8). 

Ak zamietneme hypotézu nestacionarity výnosov, budeme ďalej testovať, či jednotlivé 
výnosy sú nekorelované. Ďalej budeme testovať  normalitu rozdelenia výnosov na základe 
Jarqueovho-Berovho testu,(Jarque – Bera test) ktorý porovnáva špicatosť a šikmosť 
analyzovaného časového radu so šikmosťou a špicatosťou normálneho rozdelenia. Ak na 
základe testov zamietneme hypotézu o normalite rozdelenia náhodných chýb, budeme 
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testovať hypotézu o existencii heteroskedasticity výnosov pomocou ARCH LM testu. 
         V prípade, že sa potvrdí  prítomnosť heteroskedasticity, model (7) môžeme upraviť na 
model s podmienenou heteroskedasticitou  GARCH(p,q)- model: 
 

                                                     ln Pt = lnPt-1 + εt                                                                                                                                

       εt | Ωt-1 ~ N(0, h2
t)                                                            (10) 

       2 2 2
0

1 1− −= =
= + +∑ ∑

p q
t i jt i t ji j

h hα α ε β   

pre αi ≥ 0, pre i = 1,2, ..., p 
      βj ≥ 0, pre j = 1,2, ..., q 
 
3. Empirické výsledky  
 

Kapitálový trh na Slovensku patrí k menej rozvinutým kapitálovým trhom, a preto sa 
zameriame na testovanie slabej formy efektívnosti kapitálového trhu.  

Efektívnosť slovenského kapitálového trhu sme testovali na slovenskom akciovom 
indexe SAX, ktorý je oficiálnym akciovým indexom BCPB. Časový rad tvorili denné kurzy 
indexu SAX za obdobie od 3.1. 1995 do 30.6.2005. Slovenský akciový index SAX je 
oficiálnym akciovým indexom BCPB. Patrí k vývojovým indexom, ktorý odráža celkovú 
zmenu bohatstva vyplývajúcu z investícií do akcií, ktoré sú zahrnuté v indexe. Index SAX je 
kapitálovo vážený index – porovnáva trhovú kapitalizáciu vybranej skupiny akcií s trhovou 
kapitalizáciou tej istej skupiny akcií v referenčnom dni. V báze indexu nie sú zahrnuté 
investičné fondy, pretože cenové pohyby bázických emisií sú už zahrnuté v cenách. Emisiám 
zahrnutým v báze indexu SAX sú priradené váhy v proporcii k ich trhovej hodnote.  
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Graf 1: Vývoj indexu SAX                                  Graf 2: Vývoj výnosov indexu SAX  
 
 

Z grafu 1 vidíme, že vývoj indexu SAX je nestacionárny v strednej hodnote 
a variabilita hodnôt hlavne na konci sledovaného obdobia je vyššia.  

Stacionaritu výnosov indexu SAX sme testovali Augumented Dickey-Fuller test, 
vychádzali sme z regresie (8). Výsledky testu sú v tabuľke 2. 
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Tabuľka 2: ADF test stacionarity 

        
Z tabuľky 2 vyplýva, že na všetkých bežných hladinách významnosti nezamietame 

nulovú hypotézu nestacionarity časového radu logaritmov cien indexu SAX. Avšak na 
všetkých hladinách významnosti zamietame H0 o nestacionarite časového radu prvých 
diferencií logaritmov cien indexu SAX. Použitá testovacia štatistika obsahovala konštantný 
člen aj deterministický trend. Na výsledok však zahrnutie deterministického trendu 
a konštanty nemalo dopad. 

 
Na základe ADF testu sme  zamietli hypotézu o nestacionarite výnosov a tento záver 

je v súlade so slabou formou efektivity. Musíme ešte otestovať, či jednotlivé výnosy sú 
nekorelované. Vypočítame koeficienty autokorelácie a parciálnej autokorelácie pre desať 
posunutí výnosov(lag). Na testovanie sme použili Ljunq-Box Q štatistiku. Testuje sa hypotéza 
H0: ρ1 = ρ2 = ... ρK = 0 versus H1: non H0, kde ρk pre k = 1, 2, ...K sú autokorelačné 
koeficienty nesystematickej zložky modelu pre oneskorenie k.  

 
Test nepreukázal štatistickú významnosť autokorelácie výnosov. Výsledky testov 

efektívnosti slovenského kapitálového trhu viedli k zamietnutiu hypotézy o neefektívnosti 
slovenského kapitálového trhu. 
 
Tabuľka 3: Autokorelačná analýza                                        

Lag AC   PAC  Q-Stat  Prob 

   Graf 3: Korelogram    

  1 -0.004 -0.004 0.0456 0.831 
2 -0.021 -0.021 1.1718 0.557 
3 0.024 0.024 2.6354 0.451 
4 0.018 0.018 3.4255 0.489 
5 0.027 0.029 5.2960 0.381 
6 0.023 0.023 6.6058 0.359 
7 0.004 0.005 6.6553 0.466 
8 0.056 0.056 14.470 0.070 
9 0.015 0.013 15.008 0.091 
10 0.030 0.031 17.321 0.068 

                             
V ďalšom kroku sme testovali normalitu rezíduí z regresie (7). Z obrázku 1 vidíme, že 

rozdelenie hodnôt výnosov indexu SAX je zošikmené a špicatejšie ako normálne rozdelenie. 
Na základe testu Jarque – Bera zamietame hypotézu o normalite rozdelenia výnosov. 
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Observations 2482

Mean       0.000417
Median   0.000179
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Minimum -0.114839
Std. Dev.   0.013801
Skewness  -0.405241
Kurtosis   9.278736

Jarque-Bera  4144.878
Probability  0.000000

 
        Obrázok 1: Popisné charakteristiky a histogram výnosov 
 

Ďalej sme testovali existenciu heteroskedasticity výnosov indexu SAX pomocou 
ARCH-LM testu heteroskedasticity, ktorý potvrdil prítomnosť heteroskedasticity (tabuľka 4). 

 
Tabuľka 4:  ARCH LM test 

.  
 

Výsledok testu vedie k tomu, že model hypotézy efektívnosti kapitálového trhu v tvare 
(7) nahradíme modelom s podmienenou heteroskedasticitou (10),  v  ktorom je vývoj výnosu 
daný minulými chybami a minulým rozptylom. Časový rad výnosov sme modelovali 
pomocou procesu GARCH (1,1).  Rezíduá uvedeného modelu sme znova testovali pomocou 
ARCH LM testu. Výsledky testu potvrdili, že použitím modelu GARCH(1,1) bola odstranená 
heteroskedasticita rezíduí. Výsledky testov sú v tabuľkách 5, 6. 
 
Tanuľka 5: GARCH (1,1) model                      Tabuľka 6: ARCH LM test  
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4. Záver 
 

Na základe uskutočnených testov nezamietame hypotézu o slabej forme efektívnosti 
slovenského kapitálového trhu, ktorý je reprezentovaný indexom SAX. Testami sme potvrdili, 
že logaritmy cien akcií tvoria integrovaný proces prvého stupňa, resp. výnosy tvoria 
integrovaný proces nultého stupňa. Taktiež sa nepodarilo zamietnuť hypotézu o existencii 
autokorelácie výnosov. Uvedené závery sú v súlade so slabou formou efektivity. Test potvrdil 
existenciu heteroskedasticity výnosov, čo však nemusí byť v rozpore so slabou formou 
efektivity trhu. Mnohí autori považujú rozptyl výnosov za funkciu príchodu nových 
informácií na trh [Filáček, Kapička, Vošvrda 1998].  

K základným predpokladom efektívneho trhu patria okrem iných aj likvidita trhu, 
trhové prostredie charakteristické veľkým počtom investorov a dostupné informácie. Likvidita 
bola a je najväčším problémom slovenského kapitálového trhu. Reálne sa obchoduje s piatimi 
až desiatimi titulmi a zvyšok trhu je nelikvidný. Nízka likvidita pôsobí negatívne na 
prípadných investorov, ktorí svoje aktíva z uvedeného dôvodu umiestňujú na zahraničných 
trhoch. Obrat slovenského trhu akcií patrí k najnižším v Európe. Ďalšou črtou slovenského 
kapitálového trhu je nízka transparentnosť. Väčšina obchodov sa dojednávala priamo medzi 
obchodnými partnermi bez vygenerovania objektívnej ceny v anonymných, teda  
kurzotvorných obchodoch. Pre slovenský kapitálový trh je charakteristická asymetria medzi 
informáciami dostupnými jednotlivým triedam investorov. Uvedené skutočnosti vedú 
k záveru, že slovenský kapitálový trh nespĺňa predpoklady efektívneho trhu. Výsledky 
štatistických testov viedli k opačnému záveru, podľa ktorých slovenský kapitálový trh spĺňa 
predpoklady slabej formy efektívnosti. Tento výsledok je spôsobený práve nezáujmom  
investorov umiestňovať svoje aktíva na slovenskom kapitálovom trhu s čím súvisí aj jeho 
nízka likvidita a nedostupné informácie vedú k absencii kurzotvorných obchodov, kurzy sa 
výrazne nemenia a preto sa zdá (a testami sme to potvrdili), že  výnosy akciového indexu 
SAX spĺňajú model náhodnej prechádzky. 
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Modelovanie spotrebných výdavkov domácností pri zohľadnení bodu zlomu 
 

Alena Kaščáková1, Gabriela Nedelová2

 
 

Abstract: Income and expenditure of household are surveyed within the framework of 
statistic on household budget. The methodology of surveying has changed in the beginning of 
2004 year. These changes evoked looking for the model suitable for fitting time series with 
“knotpoint”. One solution to this problem is the broken stick regression fit. Using this method 
for modelling the process of consumption expenditures of Slovak household has brought 
satisfactory results. 
 
Key words: household expenditure, household income, consumer price index, linear 
regression, broken stick regression, consumption model 

 
1. Úvod 

 

Peňažné príjmy a výdavky obyvateľstva je možné sledovať dvoma základnými 
spôsobmi. Jedným je sledovanie príjmov a výdavkov v systéme národných účtov, druhým je 
sledovanie rodinných účtov. Prvý uvedený spôsob zahŕňa sledovanie údajov za všetkých 
obyvateľov. Má vysokú výpovednú hodnotu o všeobecnej úrovni a štruktúre príjmov a 
výdavkov obyvateľstva krajiny vo väzbe na tvorbu a použitie národného dôchodku 
v ekonomike. Druhý spôsob sleduje príjmy a výdavky na základe reprezentatívneho výberu 
obyvateľov a umožňuje vytvorenie obrazu o úrovni a štruktúre príjmov a výdavkov 
v jednotlivých spoločenských a sociálnych skupinách obyvateľstva a v štruktúre podľa počtu 
a veku detí v domácnostiach. 

Štatistika rodinných účtov je založená na analýze príjmov a výdavkov  domácností 
v členení podľa jednotlivých výdavkových položiek. Situácia domácností vo výdavkovej 
oblasti je závislá od ich príjmových možností. Výdavky domácností na jednotlivé produkty 
a služby nie je možné sledovať izolovane, ale s ohľadom na ostatné výdavkové položky. 
Štatistika rodinných účtov poskytuje komplexný pohľad na príjmovo-výdavkovú situáciu 
domácností. 

Jedným z faktorov určujúcich celkový priebeh výberového zisťovania je zvolenie 
spôsobu výberu jednotiek do výberovej vzorky. Do roku 2003 sa do výberovej vzorky 
vyberali domácnosti prostredníctvom kvótneho výberu. Základnými kritériami výberu 
domácností do spravodajskej siete rodinných účtov bola príslušnosť ku kraju, spoločenská 
skupina domácnosti, čistý peňažný príjem na osobu a mesiac, počet nezaopatrených detí 
v domácnostiach s ekonomicky aktívnou osobou na čele a počet členov v domácnostiach 
dôchodcov. 

V roku 2004 sa zmenil spôsob tvorby spravodajskej siete – od zámerného výberu sa 
prešlo k náhodnému výberu. V krajinách Európskej únie a už aj v mnohých krajinách 
východnej a strednej Európy prevláda v tomto smere používanie metódy náhodného výberu. 
Pri náhodnom výbere sú jednotky vyberané nezávisle na úsudku subjektu, ktorý vykonáva 
zisťovanie, výber je ponechávaný náhode. Cieľom tohto postupu výberu jednotiek do 
výberového súboru je skutočnosť, aby boli výberom pokryté všetky typy domácností, pri 
zachovaní existujúcej štruktúry a proporcionality skupín. 

 
                                                 

1 Ing. Alena Kaščáková, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, alena.kascakova@umb.sk 
2 RNDr. Gabriela Nedelová, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, gabriela.nedelova@umb.sk 
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2. Vývoj spotrebných výdavkov slovenských domácností  
 

Štatistika rodinných účtov poskytuje údaje o štvrťročných príjmoch a výdavkoch 
slovenských domácností  Ich vývoj v rokoch 1999 – 2005 bol ovplyvnený vývojom 
makroekonomických ukazovateľov ako vývojom HDP, mierou inflácie, nezamestnanosti ale 
predovšetkým rastom cien. V tomto období ceny nezaznamenali až takú výraznú zmenu ako 
tomu bolo v prvých rokoch transformačného obdobia, ale hlavne v niektorých výdavkových 
položkách (bývanie, poštové služby a doprava) výrazne ovplyvnili spotrebné možnosti 
domácností. Vylúčenie vplyvu zmeny cien na príjmy a spotrebné položky je možné dosiahnuť 
ich prepočítaním na ceny stáleho obdobia. 

Možnosti modelovania sledovaného časového radu ako celku narúša významná zmena, 
ku ktorej došlo v sledovanom období. Vzhľadom na zmenu spôsobu výberu spravodajských 
jednotiek, zmenu metodiky zisťovania a ochotu vybraných domácností spolupracovať na 
štatistike rodinných účtov, zmenila sa v 1. štvrťroku 2004 v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím štruktúra spravodajskej jednotky. Predpokladá sa, že táto sa zmena priniesla 
objektívnejší  pohľad na príjmovo-výdavkovú situáciu slovenskej domácnosti. Ja však v tejto 
súvislosti nutné očakávať, že sa premietla aj do výsledkov štatistiky rodinných účtov 
a narušila porovnateľnosť údajov v obdobiach pred a po zmene. 

 
3. Analýza vývoja spotrebných výdavkov domácností  

 
Pre skúmanie objemu príjmov a spotrebných výdavkov domácností a ich zmien je 

vhodné očistiť ich od vplyvu cien. Preto sme pre ďalšiu analýzu prepočítali výšku 
priemerných štvrťročných príjmov a spotreby domácností na stále ceny 1. štvrťroka 1998. Ich 
vývoj v jednotlivých štvrťrokoch 1999 – 2005 spolu s naznačením lineárneho trendu je 
zobrazený na grafe 1, kde je možné vidieť aj vplyv sezónnosti v 4. štvrťroku každého 
sledovaného roka. Parametre lineárnej funkcie sú uvedené v tabuľke 1. 

 

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

Q1-99 Q1-00 Q1-01 Q1-02 Q1-03 Q1-04 Q1-05

 
Graf 1. Vývoj priemerných štvrťročných spotrebných výdavkov v rokoch 1999 -2005 v stálych 

cenách 1. štvrťroka 1998 so znázornením okamihu zmeny metodiky zisťovania 
 

Pri sledovaní časového radu sme zvlášť analyzovali obdobie rokov 1999 – 2003, 
v ktorom sa zisťovali údaje podľa „starej metodiky“ a zvlášť tie, ktoré boli získané „novou“ 
metodikou. Zvolili sme najjednoduchšiu – lineárnu funkciu a zistili sme výrazný rozdiel 
v hodnote regresných koeficientov funkcií modelujúcich vývoj v jednotlivých obdobiach. 
Použitím programového balíka R sme zistili nasledovné parametre modelov: 
 



 83  

Tabuľka 1. Lineárne modely vývoja spotrebných výdavkov v jednotlivých obdobiach 
obdobie Model Adjusted R2 

1999 - 2005 SPOT 30409,96 699,5 t
              (1225,28)  (73,82) 

= + ⋅
 

0,7668 

1999 – 2003 SPOT 33132,48 369,18 t
               (957,05)     (79,9) 

= + ⋅
 

0,5172 

2004 - 2005 SPOT 25959,8 957,2 t
               (12798)   (520,1)

= + ⋅
 

0,2543 

kde SPOT sú priemerné štvrťročné spotrebné výdavky domácností a t je poradie štvrťroka. 
 
Z pohľadu na grafické vyjadrenie vývoja spotrebných výdavkov i na výstup 

modelovania sa javí ako najvhodnejšie analyzovať celý časový rad, ale s ohľadom na zmenu 
metodiky, ktorá vytvára v modeli „bod zlomu“ v čase medzi 4. štvrťrokom 2003 
a 1. štvrťrokom 2004. Parametre takejto funkcie sú v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tabuľka 2. Model vývoja spotrebných výdavkov so zohľadnením bodu zlomu  
obdobie model Adjusted R2 

1999 – 2005 1 rSPOT 42085,75 475,13 B (t) 1615,6 B (t)= − ⋅ + ⋅  0,8329 

                     20,5 – t    pre t < 20,5 
kde B1 =  
                    0              inak, 

 

                     t - 20,5    pre t > 20,5 
Br =  

0 inak. 

 

 
Názorné porovnanie troch funkcií; lineárnej funkcie pre celé časové obdobie rokov 

1999 – 2005 (bodkovaná čiara), dvoch lineárnych popisujúcich obidve obdobia zvlášť (tenké 
čiary) a lineárnej funkcie so zohľadnením bodu zlomu (prerušovaná čiara) sú na 
nasledujúcom grafe. 

 
Graf 2. Možnosti modelovania vývoja spotrebných výdavkov domácností v čase 
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Mierou vhodnosti použitého modelu môže byť koeficient determinácie, prípadne 
Akaikovo informačné kritérium. Koeficient determinácie upravený o počet parametrov 
vykazuje najvyššiu hodnotu v prípade posledného modelu, ktorý sa javí pre modelovanie 
funkcie so zmenou priebehu ako najvhodnejší. Akaikovo informačné kritérium (AIC) pre 
model, v ktorom sme zohľadnili bod zlomu, má hodnotu 506,133 a pre model, kde sme tento 
bod neuvažovali, je hodnota AIC 513,93.  
 
3. Záver 

 
Štatistika rodinných účtov je zameraná na zisťovanie základných charakteristík životnej 

úrovne domácností. Poskytuje údaje o vplyve sociálno-ekonomického prostredia na 
hospodárenie jednotlivých typov domácností a naopak, informácie o hospodárení domácností 
sú využívané pri tvorbe sociálnej politiky vlády. Poznanie vhodnej funkcie modelujúcej vývoj 
príjmov či výdavkových položiek umožňuje odhadovať výšku sledovaných rozpočtových 
položiek domácnosti do budúcnosti a uskutočniť potrebné opatrenia na príslušnej úrovni. 
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Zhluková analýza stavebných podnikov právnej formy a. s. v priestore 

produkčných ukazovateľov 
 

RNDr. Samuel Koróny*

 

 

Abstract: The paper deals with k-means clustering results of absolute economic production 

indicators of Slovak construction joint stock companies from the year 2001 (value added, sum 

of assets and average number of employee) including graphical presentation in scatter plots. 

The cluster method clearly finds out three or four distinctive clusters. 

 

Keywords: Cluster analysis, Statistical analysis, Construction sector. 

 

1. Úvod 

Príspevok nadväzuje na aplikáciu zhlukovej analýzy metódou k-priemerov na  

produkčné ukazovatele slovenských stavebných podnikov právnej formy s. r. o. (Koróny 

2006). V našom príspevku je použitá rovnaká metóda na údaje stavebných podnikov a.s. 

 

2. Popis metódy 

Zhlukovacia metóda k-priemerov je vhodná pre vytvorenie malého počtu zhlukov 

z veľkého počtu objektov (Jobson 1991). Vyžaduje spojité dáta bez odľahlých údajov. 

Cieľom metódy je rozdeliť  objekty v priestore premenných do zhlukov tak, aby súčet 

štvorcov v rámci zhlukov bol minimálny. Pretože počet možných usporiadaní je veľký, je 

nereálne očakávať najlepšie riešenie, skôr ide o lokálne optimum. Pri výpočte sú údaje 

štandardizované. Systém NCSS náhodne  zvolí príslušnosť bodu k zhluku (Hintze 2001). 

Použitie viacerých náhodných počiatočných konfigurácií zvýši pravdepodobnosť nájdenia 

globálneho optimálneho riešenia pre daný počet zhlukov. Formálne metóda rozdelí N 

dátových bodov do K disjunktných podmnožín Sj, ktoré obsahujú Nj bodov tak, aby sa 

minimalizovala suma štvorcov 
2

1 j

K

K n j
j n S

J x µ
= ∈

= −∑∑ ,                                                   (1) 

kde xn je vektor reprezentujúci n-tý bod a µj je ťažisko podmnožiny Sj. 

                                                 
* RNDr. Samuel Koróny, Ústav vedy a výskumu UMB, Cesta na amfiteáter 1,. 974 01 Banská Bystrica, 
samuel.korony@umb.sk 
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Percento rozptylu je definované ako podiel 

 

1

KJ
J

.      (2) 

 

3. Dáta 

Pre účel zhlukovej analýzy boli vybrané absolútne produkčné ukazovatele anonymných 

súkromných slovenských stavebných podnikov právnej formy a. s. Údaje sú z výkazu ŠÚ SR 

Prod 3-04 za rok 2001. Výstupný ukazovateľ je pridaná hodnota (v mil. Sk), vstupný 

ukazovateľ: pracovná sila – priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 

a kapitál – celkový kapitál (v mil. Sk). Vzhľadom na prakticky stopercentnú návratnosť 

výkazov je možné považovať súbor za základný. Dáta boli spracované v systéme NCSS. 

 

4. Výsledky 

V prvej časti reportu systému NCSS sú hodnoty rozptylu pre dané rôzne počty zhlukov. 

Na grafe 1 (tzv. scree plot) je zobrazený priebeh rozptylu pre počet zhlukov od dva do desať. 

Je zrejmé, že optimálny počet zhlukov je tri alebo štyri; podobne ako pri stavebných 

podnikoch formy s. r. o. (Koróny 2006).  
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                           Graf 1.  Závislosť rozptylu v percentách od počtu zhlukov 
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Pre získanie celkového prehľadu o nájdených zhlukoch je určená druhá časť textového 

reportu NCSS, ktorá poskytuje priemery a smerodajné odchýlky pre jednotlivé zhluky. 

Najprv sú uvedené výsledky pre tri zhluky. Zhluk číslo 3 obsahuje najväčšie podniky 

v sledovaných ukazovateľoch, zhluk číslo 2 naopak tie najmenšie a prvý zhluk stredne veľké 

podniky. S rastúcou veľkosťou podnikov klesá ich relatívny podiel. 

 
Cluster Means 
Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 
ZAM 219 76 599 
CK 193 53 530 
PH 63 20 209 
Count 23 77 5 
 
 
Cluster Standard Deviations 
Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 
ZAM 91.3 48.5 220.2 
CK 78.7 37.1 95.5 
PH 22.5 12.7 37 

 
 

Pre porovnanie uvádzame aj výsledky zhlukovania do štyroch zhlukov. Je zrejmé, že 

algoritmus nechal bez zmeny zhluk číslo 3 a rozdelil zhluky číslo 1 a 2 do troch zhlukov. 

 
 

Cluster Means 
Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 
ZAM 232 160 56 599 
CK 231 90 45 530 
PH 72 37 16 209 
Count 15 26 59 5 
 
 
Cluster Standard Deviations 
Variables Cluster1 Cluster2 Cluster3 Cluster4 
ZAM 105.9 46.6 28.3 220.2 
CK 68.3 39.6 35.4 95.5 
PH 23.5 12.9 9.9 37 

 

 

  

 Pre grafické zobrazenie sú vhodné dvojrozmerné bodové grafy s vyznačenými 

nájdenými zhlukmi. Ich nevýhodou je možné prekrývanie zhlukov a tým následné skreslenie 

skutočnej situácie. Na grafoch č. 2 a č. 3 sú trojrozmerné grafy podnikov v priestore 

ukazovateľov s vyznačením troch a štyroch zhlukov. 
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                    Graf 2. Rozptylový graf stavebných podnikov a. s. s tromi označenými zhlukmi 

 
 
 
 

 

1

2

3

4

PH C
10

4

ZAM         CK

0
200

400
600

800

0

50

100

150

200

250

300

0
200

400
600

800

 
 

                    Graf 3. Rozptylový graf stavebných podnikov a.s. so štyrmi označenými zhlukmi  
 

 Optické prekrývanie zhlukov je len čiastočné pri menších hodnotách ukazovateľov. 

Kvôli orientácii a správnemu vnímaniu hĺbky sú použité priemety do roviny xy. Najväčšie 

podniky ostávajú v osobitnom zhluku a stredne veľké a malé podniky sú rozdelené na tri 

časti.  
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5. Záver 

Zhluková analýza poskytuje základné informácie o štruktúre jedno a viacrozmerných dát. Je 

to univerzálna štatistická metóda, lebo môže byť použitá pre výbery aj základné súbory. 

Podstatné je, aby nájdené zhluky boli jasne interpretovateľné, čo spĺňa náš súbor.  

 

 

Kontakt na autora:  

RNDr. Samuel Koróny 
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Možnosti predikovania finančnej situácie podnikov v SR s využitím SPSS. 
 

Vladimír Hiadlovský1, Pavol Kráľ2

 
 

Abstract:  The aim of this paper is to present the prediction ability of multidimensional 
statistical methods (discriminant analysis, binary logistic regression)  in the case of slovak 
enterprises financial situation using SPSS. 
 
Key words: discriminant analysis, logistic regression, financial ratios, possibility of financial 
prediction.  

 
1. Úvod 
 

Finančná situácia podniku bezprostredne vypovedá o výsledkoch dosiahnutých 
v jednotlivých oblastiach podnikovej aktivity a dáva komplexný obraz o jeho výkonnosti. 
Preto je nevyhnutné venovať analýze finančnej situácie dôležitú pozornosť. 

V rámci finančnej analýzy ex post sa zameriavame na súčasné výsledky, ich 
vysvetlenie pomocou pohľadu do minulosti. Zisťujeme príčiny dosiahnutého stavu, sledujeme 
dynamiku vývoja podnikových výsledkov spolu s ich priestorovou komparáciou. Jedná sa 
o podstatnú časť praktickej finančnej analýzy, ktorá umožňuje „diagnostikovať finančné 
zdravie“ podniku a určiť pozitívne i negatívne faktory, ovplyvňujúce dosiahnutý stav. 
Retrospektívne orientovaná finančná analýza nám odpovie na otázku ako je na tom podnik po 
finančnej stránke, kde sú jeho silné a slabé miesta i to, ktoré činitele a akým smerom pôsobili 
na súčasnú finančnú situáciu. 

Na dosiahnutom stave ale už nič nezmeníme. Dôležitosť pomerových finančných 
ukazovateľov nespočíva len v samotnom reflektovaní súčasného finančného stavu, sú tiež 
dôležitými indikátormi budúceho finančného vývoja podniku a základným nástrojom 
predikčných modelov finančnej analýzy ex ante. Obsahom komplexnej finančnej analýzy je 
i prognóza budúcej finančnej situácie podniku. Včasné upozornenie na nebezpečenstvá vo 
vývoji finančného zdravia umožnia manažérovi prijať adekvátne opatrenia s dostatočným 
časovým predstihom, skôr než dôjde k finančnej kríze. Práve schopnosť poukázať na hroziace 
anomálie vo finančnom vývoji podniku i v čase relatívne stabilnej finančnej situácie je 
najväčšou devízou metód finančnej analýzy ex ante. 

V predkladanom príspevku sa venujeme prognosticky orientovanej finančnej analýze, 
ťažiskovo sa zameriavame na jej metodickú stránku a analyzujeme možnosti predikovania 
finančnej situácie podnikov v SR s využitím širokej údajovej databázy spracovanej 
programovým balíkom SPSS. 
 
2. Metodologický aparát finančnej analýzy ex ante 

 
Metódy prognózovania finančnej situácie musia umožniť s primeranou spoľahlivosťou 

zaradenie podniku do kategórie prosperujúcich, resp. neprosperujúcich podnikov. To si 
vyžaduje, aby celková finančno-ekonomická výkonnosť a výsledky podniku boli „pretavené“ 
do veľmi hutného, najlepšie jednočíselného vyjadrenia. Spoločné všetkým metodikám je, že 
vychádzajú zo súboru vybraných finančných ukazovateľov skonštruovaných na základe 
informácií z bežnej účtovnej závierky. 
                                                 
1 Vladimír Hiadlovský, Ing., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90, 
vladimir.hiadlovsky@umb.sk 
2 Pavol Kráľ, Mgr., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90, pavol.kral@umb.sk 
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu Ekonomickej fakulty FG 67  

mailto:pavol.kral@umb.sk�
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Na konštrukciu integrálneho ukazovateľa, ktorým prognózujeme finančný vývoj 
podniku, možno použiť nasledovné skupiny metód: 

a) metódy bodového hodnotenia, 
b) matematicko-štatistické metódy, 
c) metódy multikriteriálneho hodnotenia, 
d) neurónové siete. 
My sa v ďalšom texte zameriame na matematicko-štatistické metódy využívajúce 

diskriminačnú analýzu a logistickú regresiu. 
Matematicko-štatistické metódy majú v predvídaní finančného vývoja podniku veľmi 

široké použitie. Ich prednosťou je, že závery získané ich pomocou, nie sú ovplyvnené 
subjektívnymi názormi a skúsenosťami expertov, ale sú exaktné. Podľa počtu ukazovateľov, 
s ktorými jednotlivé modely pracujú, rozlišujeme jednorozmernú, resp. viacrozmernú 
diskriminačnú analýzu. 

Pri viacrozmernej diskriminačnej analýze sa posudzuje prosperita podniku na základe 
výpočtu syntetickej veličiny, do ktorej sú zhrnuté finančné ukazovatele s najlepšou 
vypovedacou schopnosťou, pričom im je priradená zodpovedajúca váha. 

Diskriminačná funkcia má tvar: 
Z = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn. 

Spoločným cieľom všetkých analýz skúmajúcich insolventnosť je nájsť väčší alebo 
menší počet vhodných ukazovateľov xi, ktoré umožnia posúdiť budúci vývoj. Postup týchto 
analýz spočíva v konfrontácii dostatočne veľkého počtu solventných podnikov z určitého 
odvetvia a geografickej oblasti s rovnako veľkým počtom podnikov insolventných. Týmto 
spôsobom sa spracuje mnoho ukazovateľov, ktoré pre každé z obidvoch skupín vykazujú 
typické hodnoty. Tie najvhodnejšie ukazovatele sú potom pomocou rôznych štatistických 
metód, najmä pomocou multivariančnej diskriminačnej analýzy, ďalej skúmané a sú im 
priradené váhy ai. Následne sú vytvorené deliace hodnoty, na základe ktorých je možné 
zaraďovať podnik do rôznych bonitných tried a prognózovať jeho finančnú budúcnosť. 
Diskriminačná funkcia by mala byť skonštruovaná tak, aby odstup medzi priemernou 
hodnotou diskriminačnej funkcie v skupine prosperujúcich a v skupine neprosperujúcich 
podnikov bol čo najväčší a zaradenie podniku do príslušnej bonitnej triedy bolo jednoznačné. 

Ak je počet ukazovateľov pri viacrozmernej diskriminačnej analýze rovný n, vytvárajú 
n-dimenzionálny priestor. Úlohou diskriminačnej analýzy je určiť optimálnu rozlišovaciu 
rovnicu (n-1) rozmerného priestoru (nazvime ju nadrovina).  

Každý zo skupiny hodnotených podnikov má svoj obraz v n-rozmernom 
ukazovateľovom priestore formou bodu, ktorého súradnice sú hodnoty jednotlivých 
ukazovateľov. Cieľom je nájsť vo vnútri tohto priestoru rozlišovaciu nadrovinu, ktorá 
optimálne rozlíši obidve skupiny (prosperujúce podniky od neprosperujúcich). 

Optimálne rozlíšenie zabezpečí funkcia (rovnica) obsahujúca také ukazovatele xi a ich 
váhy ai, pri ktorých vykazuje priemerná hodnota takejto funkcie (Z-skóre) v skupine 
prosperujúcich a v skupine neprosperujúcich podnikov najväčší rozdiel. 

V prípade binárnej logistickej regresie uvažujeme binárnu premennú (jej hodnoty sú 
reprezentujú triedy, do ktorých diskriminujeme), ktorá má Bernoulliho rozdelenie 
s parametrom π . Ak rôzne hodnoty premennej X  znamenajú rôzne pravdepodobnosti π , 
môžeme tento vzťah vyjadriť logistickou regresnou funkciou (nie klasickou, pretože 

1,0∈π ).  Po jej úorave dostávame vzťah x'01
ln ββ

π
π

+=
−

, kde ľavá strana rovnice 

(logit) je logaritmom miery prevahy prvej triedy nad druhou triedou. Štatistickú jednotku 
zaradíme do prvej skupiny ak pri daných hodnotách premennej X platí 5,0>π , inak 
štatistickú jednotku zaradíme do druhej triedy. Parameter π  v tejto rovnici sa odhaduje 
pomocou iteračného algoritmu najčastejšie založenom na metóde  maximálnej vierohodnosti.  
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3. Údajová základňa 
 
Východiskovú maticu objektov a ich charakteristík v našom prípade predstavovalo 

856 podnikov pôsobiacich v rôznych odvetviach ekonomických činností. Individuálne 
pomerové ukazovatele za roky 2002-2005 vybraného súboru podnikov poskytla spoločnosť 
INFIN, spol. s r.o. Charakteristikami každého analyzovaného objektu bolo 36 pomerových 
finančných ukazovateľov. Relevantné diskriminujúce faktory boli vyberané z nasledujúceho 
súboru ukazovateľov: 
              Tabuľka 1. Použité ukazovatele 

BUCZ Záväzky voči bankám/Celkové dlhy KKZOM Obežný majetok / Krátkodobé záväzky 
CFT Cash flow v % tržieb KZMC Krátkodobé záväzky / Celkový majetok 
CZA Celková zadlženosť aktív LCF Likvidita z CF 

DOZ Doba obratu zásob L1 Likvidita 1 

DSKPzOS 
Doba splatnosti krátkodobých pohľadávok z 

obchodného styku L2 Likvidita 2 

DSKZzOS 
Doba splatnosti krátkodobých záväzkov z 

obchodného styku L3 Likvidita 3 
DSP1 Doba splatnosti pohľadávok OA Obrat aktív 

DSZ1 Doba splatnosti záväzkov PNVHvT Podiel novovytvorenej hodntoy v tržbách 
DZA Dlhodobá zadlženosť aktív PPHvT Podiel pridanej hodntoy v tržbách 
EBITCK EBIT/ Celkový kapitál PRT Prevádzková rentabilita tržieb 

EBITDAT Podiel EBITDA v tržbách ROE Rentabilita vlastného imania 
FP Finančná páka RT2 Zisk po zdanení / tržby 

FP1 Finančná páka - iný pohľad STZ Celkový majetok / Cudzie zdroje 
HROA Rentabilita aktív  - hrubá TZ Tokové zadlženie 
HRT Zisk pred zdanením / tržby UK Úrokové krytie 

HVBKZ Zisk pred zdanením / Krátkodobé záväzky UZA Úverová zadlženosť aktív 
KCZBCF Cash flow /Cudzie zdroje VIA Koeficient samofinancovania 

KCZOM Obežný majetok / Cudzí kapitál VIOM Vlastný kapitál / Dlhodobý majetok 

 
Pre potreby posúdenia schopnosti diskriminácie nami použitých metód sme databázu 

objektov rozdelili na dve skupiny analýzou ich vykázaných charakteristík. Cieľom príspevku 
nie je  konštrukcia predikčného modelu, ale len analýza diskriminačných schopností 
aplikovaných metód, rovnako tak posúdenie vhodnosti aplikácie jednotlivých metód 
z hľadiska matematicko-štatistického (splnenie relevantných predpokladov). Databázu 
podnikov sme rozdelili na dve skupiny podľa pomerne jednoduchého ekonomického kritéria, 
na podniky bankrotujúce (so záporným vlastným imaním) a podniky viac menej fungujúce (s 
nezáporným vlastným imaním). Na takto vytvorených dvoch skupinách podnikov sme 
testovali schopnosti diskriminácie ďalej použitých metód. 
V ďalšom postupe sme vylúčili z pôvodného súboru ukazovateľov tie, ktoré vykazovali 
v prípade bankrotujúcich podnikov vysoko neštandardné hodnoty z pohľadu ekonomickej 
praxe, nakoľko na základe týchto ukazovateľov by bolo možné veľmi jednoducho 
neanalyticky diskriminovať niektoré podniky. Z uvedeného dôvodu sme do ďalšieho postupu 
nezaradili tieto ukazovatele: CFT, DSKPzOS, DSKZzOS, DSP1, DSZ1, EBITDAT, FP, FP1, 
HRT, PNVHvT, PPHvT, PRT, ROE, RT2, TZ, UK, VIA, VIOM. Zvyšných 18 ukazovateľov 
sme chápali ako relevantné diskriminujúce faktory na vstupe pri jednotlivých aplikovaných 
metódach. 

 
4. Diskriminačná analýza 
 

Vo všeobecne známych prognostických modeloch bola použitá diskriminačná analýza. 
Aby diskriminačná analýza vykazovala uspokojivé výsledky, napríklad aby odhad, ktorý ňou 
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získame bol konzistentný, musí spĺňať predpoklad normality jednotlivých premenných 
a kovariačné matice jednotlivých skupín, do ktorých diskriminujeme, by sa nemali výrazne 
odlišovať. Ak majú nesplnenie normality na svedomí outliery (odľahlé hodnoty), býva 
diskriminačná analýza ešte dostatočne robustná. Pri testovaní normality zostávajúcich 18 
ukazovateľov, použitím Shapiro-Willkovho testu, sme museli nulovú hypotézu normalite  
sledovaných premenných zamietnuť. 

Na základe testu zhody vektorov stredných hodnôt sa ukázalo, že diskriminačnú 
schopnosť (zamietli sme nulovú hypotézu o rovnosti priemerov v sledovaných skupinách) 
majú najmä premenné CZA, DZA, KZ_MC. Do modelu sme ale simultánne vložili všetky 
ukazovatele. Keďže nepoznáme apriórne pravdepodobnosti zaradenia podniku do zvolených 
skupín, urobili sme diskrimináciu s voľbou pravdepodobností na základe veľkosti skupín. Na 
základe Boxovho testu sme zamietli zhodu kovariačných matíc, preto sme použili voľbu 
Separate-groups covariance matrix. Z podnikov za rok 2003 sme náhodne vybrali približne 
polovicu a potom sme získanú diskriminačnú funkciu overovali na zvyšných podnikoch. 
Výstup programu SPSS indikoval silnú koreláciu medzi niektorými so sledovaných 
premenných. Vysoká korelácia medzi premennými môže spôsobiť, že nemôžeme 
interpretovať koeficienty diskriminačnej funkcie a diskriminácia môže byť nadhodnotená. 
Nesplnenie podmienky normality diskriminujúcich premenných  a zhody kovariačných matíc 
môže ďalej spôsobiť, že ako diskriminujúce premenné vystupujú premenné, ktoré 
v skutočnosti nemajú diskriminujúcu schopnosť. Hoci je získaná diskriminačná funkcia 
signifikantná,  hodnota Wilkovho lambda 0,787 a kanonická korelácia 0,462 naznačujú nízku 
kvalitu diskriminačnej funkcie. 
Samotná schopnosť diskriminácie je ilustrovaná v nasledujúcej tabuľke: 

 
Tabuľka 2. Výsledky simultánnej diskriminácie  

  

selection 
Predicted Group 

Membership 

bankrotujúce Fungujúce  Total 
Cases Selected Original Count Bankrotujúce 12 14 26 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  Fungujúce 0 376 376 
% Bankrotujúce 46,2 53,8 100,0 
  Fungujúce ,0 100,0 100,0 

Cross-
validated(a) 

Count Bankrotujúce 11 15 26 

  
  
  

  Fungujúce 4 372 376 
% Bankrotujúce 42,3 57,7 100,0 
  Fungujúce 1,1 98,9 100,0 

Cases Not Selected Original Count Bankrotujúce 18 20 38 
  
  
  

  
  
  

  Fungujúce 3 381 384 
% Bankrotujúce 47,4 52,6 100,0 
  Fungujúce  ,8 99,2 100,0 

a  Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 
functions derived from all cases other than that case. 
b  96,5% of selected original grouped cases correctly classified. 
c  94,5% of unselected original grouped cases correctly classified. 
d  95,3% of selected cross-validated grouped cases correctly classified. 

 
Napriek tomu, že metóda krížovej validácie ukazuje, že celkovo je dobre 

klasifikovaných približne 95,3% podnikov a v nevybraných podnikoch je to 94,5%, ak 
porovnáme tieto zdanlivo vysoké hodnoty s veľmi jednoduchými kritériami – kritériom 
maximálnej pravdepodobnosti (v našom prípade 93,5%) a kritériom pomernej 
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pravdepodobnosti (približne 91%), vidíme, že kvalita našej diskriminácie nie je veľmi vysoká. 
Problematické je najmä klasifikovanie bankrotujúcich  podnikov, pretože táto metóda bola 
schopná klasifikovať správne  maximálne 47% podnikov. Na druhej strane, z podnikov ktoré 
sú klasifikované ako bankrotujúce, je 85,7% naozaj bankrotujúcich. To znamená, že ak 
klasifikujeme podnik ako bankrotujúci, tak s veľkou pravdepodobnosťou taký naozaj je, ale 
veľké percento prípadov klasifikujeme na základe uvedených ukazovateľov mylne ako 
fungujúce podniky. To znamená, že pre praktické použitie táto metóda nie je veľmi vhodná, 
nakoľko veľkú časť bankrotujúcich podnikov neidentifikujeme. Zaujímavou otázkou je, ako  
si pri diskriminácii podnikov do nami zvolených skupín bude počínať logistická regresia, 
ktorá nevyžaduje predpoklad normality rozdelenia ukazovateľov, ani splnenie ďalších 
predpokladov diskriminačnej analýzy. 

 
5. Logistická regresia 

 
Simultánne zaradenie nami vyselektovaných premenných neviedlo k výsledku, lebo 

iteračná metóda, použitá v tomto prípade systémom SPSS, detekovala pri iterácii chybu a  
iteračný proces bol automaticky prerušený. Preto sme použili krokové procedúry. SPSS má 
v sebe zabudované tri krokové procedúry binárnej logistickej regresie: Conditional, LR 
a Waldovu, pričom pre každú má verziu forward (premenné sú postupne zaraďované do 
modelu) a backward (premenné sú postupne vyraďované z modelu). Z nášho hľadiska je 
podstatné, že k približne rovnakým výsledkom viedli forward i backward postup zvolenej 
krokovej metódy a aj jednotlivé krokové metódy. Schopnosť diskriminácie bola overovaná, 
rovnako ako v prípade diskriminačnej analýzy, na podnikoch, ktoré neboli uvažované pri 
konštrukcii modelu. Regresná funkcia, ktorú sme získali nám vysvetľuje približne 76% 
variability (Nagelkerke R-squared). Schopnosť diskriminovať je ilustrovaná v tabuľke, ktorá 
obsahuje výstup klasifikácie použitím krokovej metódy forward LR: 

 
Tabuľka 3. Výsledky  diskriminácie logistickou regresiou (stepwise LR forward)  

  
  
  

Observed Predicted 

Selected Cases(a) Unselected Cases(b,c) 

selection 
% 

Correct selection 
% 

Correct 

Bankrotujúce Fungujúce   Bankrotujúce Fungujúce   
Selection Bankrotujúce 20 6 76,9 27 11 71,1 
  Fungujúce 0 376 100,0 0 384 100,0 
Overall Percentage     98,5     97,4 

a  Selected cases  
b  Unselected cases  
c  Some of the unselected cases are not classified due to either missing values in the independent variables or categorical 
variables with values out of the range of the selected cases. 

Z tabuľky je zrejmé, že s použitím diskriminačnej analýzy môžeme klasifikovať 100% 
fungujúcich podnikov a 71,1% bankrotujúcich podnikov správne. Ďalej vidíme, že 
z podnikov, ktoré boli označené ako bankrotujúce, je 100% podnikov naozaj bankrotujúcich. 
Z toho vyplýva, že v prípade snahy o diskrimináciu slovenských podnikov nesplnenie 
vstupných predpokladov diskriminačnej analýzy zohráva veľkú úlohu a vhodnejšou sa javí 
použitie binárnej logistickej regresie.  

 
6. Záver 

 
Pre ďalší výskum navrhujeme tieto možnosti. Podrobnejšia ekonomicko štatistická 

analýza sledovaných premenných, prípadne, ich vhodná transformácia. Zistenie napr. 
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pomocou zhlukovej analýzy, či sa sledované podniky podľa sledovaných ukazovateľov 
prirodzeným spôsobom nedelia na väčší počet skupín ako len na fungujúce a bankrotujúce. 
Ak áno, z tohto predpokladu vychádzať pri apriórnej klasifikácii podnikov a zapracovať túto 
skutočnosť do viacnásobnej diskriminačnej analýzy a logistickej regresie. Ďalšou možnosťou 
je použiť fuzzy verzie uvedených metód. Treťou možnosťou, ktorá sa nám javí ako veľmi 
sľubná, je vytvoriť vektor hodnôt ukazovateľov zodpovedajúci podniku, o ktorom 
nepochybne vieme povedať, že je prosperujúci a skonštruovať fuzzy mieru, ktorá by nám 
merala odlišnosť vektora sledovaného podniku od tohto prototypu a dala by nám informáciu, 
do akej miery považovať údaje o klasifikovanom podniku v zhode s údajmi prototypu. Túto 
možnosť možno rozšíriť vytvorením prototypov podnikov rôznej kvality.  
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Vývoj a prognózy spotreby vybraných druhov mias v Slovenskej republike z pohľadu 
sociálno-ekonomických aspektov 

 
Slávka Krížová1, Jozef Chajdiak2

 
 

Abstract: The data on food consumption provide significant information and represent an 
important indicator of the health status of the population. The aim of study was to obtain 
retrospective and perspective data on food consumption in relation to some economic 
indicators. Standard statistical methods of prognosis in the framework of the  table processor 
Excel  were used for data analysis. Gained results indicate that in the 2010 year consumer 
will consume little more beef and poultry, but consumption of  pork will decrease.  
 
Keywords: meat  - consumption - salary - price -  prognosis 
 
1. Úvod 

 
Mäso má vo výžive človeka svoje nenahraditeľné miesto. Je zdrojom energie, 

živočíšnych bielkovín, tukov, vitamínov a minerálnych látok. Bielkoviny sú najdôležitejšie 
zo živín, sú dôležité pre rast a obnovu buniek, tvorbu protilátok, ktoré zabezpečujú 
obranyschopnosť organizmu a tvorbu niektorých hormónov. Živočíšne bielkoviny na rozdiel 
od rastlinných bielkovín sú plnohodnotné, obsahujú všetky pre organizmus dôležité 
aminokyseliny (esenciálne aminokyseliny), ktoré si telo nevie vyrobiť, preto ich musí 
získavať výlučne z potravy. Plné využitie aminokyselín z potravín je možné len v tom 
prípade, keď sú prítomné všetky esenciálne aminokyseliny a keď sú s neesenciálnymi 
aminokyselinami v rovnováhe [1].  

Mäso vo väčšine štátov sveta predstavuje jednu zo základných potravín a jeho spotreba 
býva posudzovaná ako základné meradlo úrovne výživy. Mäso patrilo medzi hlavné zdroje 
výživy už v predhistorickej dobe. V niektorých krajinách je však konzumácia mäsa 
obmedzená z tradičných alebo náboženských dôvodov. V súčasnosti spotreba mäsa vo 
väčšine európskych krajín dosahuje 50 až 115 kg na osobu a rok [2], [3]. V niektorých 
krajinách, napr. v USA prekračuje spotreba mäsa hodnotu 120 kg na osobu a rok. 

 
2. Metodický postup 

 
Spotreba vybraných druhov mias v SR bola riešená v rámci projektov realizovaných na 

Výskumnom ústave ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave 
(Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka v SR – 
ČÚ: “Tvorba databázy príjmov obyvateľstva, výdavkov na spotrebu, spotreby a cien 
vybraných potravinárskych komodít a faktory ovplyvňujúce spotrebu potravín“) a 
aj Grantovej úlohy VEGA 1/2631/05 - „Analýza možnosti aplikácie viacrozmerných 

                                                 
1 RNDr. Slávka Krížová,  Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55,    
Bratislava, krizova@vuepp.sk 
2 Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., Statis, Starhradská 12, Bratislava, chajdiak@statis.biz 
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štatistických metód na skúmanie ekonomických výsledkov na príklade priemyslu SR 
prípadne iných oblastí ekonomiky“. 

Spotreba mäsa bola analyzovaná vo vzťahu k ekonomickým ukazovateľom 
(spotrebiteľské ceny, indexy reálnych miezd, priemerná mzdy v národnom hospodárstve), 
ktoré môžu významným spôsobom ovplyvňovať jej vývoj. Pre zhodnotenie trendov vývoja 
spotreby jednotlivých druhov mäsa  boli použité údaje Štatistického úradu SR získané 
bilančnou metódou (Food Balance Sheet - FBS) [4]. Údaje o spotrebiteľských cenách a 
indexoch spotrebiteľských cien  analyzovaných komodít boli spracované na požiadanie ŠÚ 
SR. Prezentované výsledky boli spracované na základe analýzy získanej bázy údajov 
bežnými štatistickými metódami prognózovania tabuľkovým procesorom Microsoft Excel. 
 
3.Vlastná práca 

 
Hovädzie mäso 

Spotreba hovädzieho mäsa 
v Slovenskej republike má od 
roku 1993 klesajúci trend 
(graf 1) a je v porovnaní 
s krajinami EÚ  nízka. 
Z hľadiska stanovených 
odporúčaných dávok 
potravín (ODP) [5] je jav 
znižujúcej sa spotreby 
hovädzieho mäsa 
nepriaznivý, nakoľko napr. 
v roku 2005 vykrývala 
spotreba hovädzieho 
a teľacieho mäsa ODP (17,4 
kg) len na 35 %. 

Graf 1. Spotreba hovädzieho mäsa v rokoch 1993 až 2005 
 
Prognóza vývoja hovädzieho mäsa 
 

K odhadu budúceho vývoja spotreby hovädzieho mäsa v SR boli použité dva prístupy: 
V prvom bol odhad realizovaný v závislosti od vývoja času. Konkrétne bol použitý 

polynóm 3. stupňa. Odhadnutá rovnica má tvar: 
 

y = 0,0045 * x3 - 0,0749 * x2 - 0,521 * x + 15,605 
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kde y predstavuje odhad spotreby hovädzieho mäsa a x je časová premenná s hodnotou 1 
v roku 1993. Hodnota R2 je 0,95, čo predstavuje veľmi slušnú zhodu výsledkov modelu so 
skutočnosťou. Vývoj skutočne zistenej spotreby v rokoch 1993 až 2005 a podľa modelu 
odhadnutej spotreby je v grafe 2. 

 

 
Graf 2. Odhad spotreby hovädzieho mäsa polynómom 3. stupňa 
 

Podľa modelu možno očakávať mierny nárast spotreby hovädzieho mäsa zo 6 kg na 8 
kg na osobu a rok v roku 2010. 

Druhý prístup k modelu predstavuje vyjadrenie objemu spotreby mäsa v závislosti od 
času a priemernej mzdy pracujúceho v národnom hospodárstve v jednotlivých rokoch. 
Odhadnutá rovnica má tvar: 

Y = 9,92 + 0,0134 * x - 2,067 * mzdy 
 

kde y predstavuje odhad spotreby hovädzieho mäsa a x je časová premenná s hodnotou 1 
v roku 1993 a mzdy predstavujú priemernú mzdu pracujúceho v NH. Hodnota R2 je 0,96, čo 
predstavuje opäť veľmi slušnú zhodu výsledkov modelu so skutočnosťou.  

K odhadu budúceho vývoja pomocou tohto modelu bolo potrebné okrem určenia hodnôt 
časovej premennej určiť aj hodnoty premennej mzdy na roky 2006 až 2010. Autormi boli 
zvolené tri verzie odhadu budúceho vývoja priemernej mzdy. V prvej verzii bol 
predpokladaný každoročne nárast priemernej mzdy o 1 400 Sk, v druhej verzii sa 
predpokladal každoročný nárast priemernej mzdy 1,08-krát. V treťom variante boli 
priemerné mzdy autormi expertne určené na 19 000, 20 500, 21 900, 23 600 a 25 400. 
Výsledky jednotlivých verzií prognózy sú v tab. 1.  
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Tabuľka 1. Výsledky jednotlivých verzií prognózy hovädzieho mäsa 

 
 Vývoj skutočne zistenej spotreby v rokoch 1993 až 2005 a podľa jednotlivých verzií 

druhého modelu odhadnutej spotreby je v grafe 3. 

Graf 3.  Odhad spotreby hovädzieho mäsa  viacnásobným regresným modelom 
 

Podľa prvej verzie (HAT1) predpokladu vývoja miezd spotreba hovädzieho mäsa 
mierne poklesne na zhruba 5,3 kg, podľa druhej (HAT2) a tretej verzie (HAT2) možno 
očakávať mierny nárast spotreby hovädzieho mäsa zhruba na 6,8 kg. 
 

ROK YHOB x MZDA1 MZDA2 MZDA3 HAT1 HAT2 HAT3
1993 15,6 1 5 379 5 379 5 379 15,07 15,07 15,07
1994 14,3 2 6 294 6 294 6 294 14,23 14,23 14,23
1995 12,2 3 7 195 7 195 7 195 13,37 13,37 13,37
1996 12,0 4 8 154 8 154 8 154 12,59 12,59 12,59
1997 12,2 5 9 226 9 226 9 226 11,96 11,96 11,96
1998 11,8 6 10 003 10 003 10 003 10,94 10,94 10,94
1999 10,4 7 10 728 10 728 10 728 9,84 9,84 9,84
2000 9,3 8 11 430 11 430 11 430 8,72 8,72 8,72
2001 7,0 9 12 365 12 365 12 365 7,90 7,90 7,90
2002 6,8 10 13 511 13 511 13 511 7,37 7,37 7,37
2003 6,9 11 14 365 14 365 14 365 6,45 6,45 6,45
2004 6,4 12 15 825 15 825 15 825 6,34 6,34 6,34
2005 6,1 13 17 274 17 274 17 274 6,22 6,22 6,22
2006 14 18 674 18 656 19 000 6,03 6,01 6,47
2007 15 20 074 20 148 20 500 5,84 5,94 6,41
2008 16 21 474 21 760 21 900 5,65 6,04 6,22
2009 17 22 874 23 501 23 600 5,46 6,30 6,44
2010 18 24 274 25 381 25 400 5,27 6,76 6,78
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Bravčové mäso 
Spotreba bravčového mäsa si 
udržuje zreteľný náskok pred 
ostatnými hlavnými druhmi 
mias aj napriek klesajúcemu 
trendu spotreby tohto druhu 
mäsa – graf 4. Z hľadiska 
stanovených odporúčaných 
dávok potravín – ODP [5] 
spotreba bravčového mäsa 
v roku 2005 prekročila ODP 
(22,2 kg na osobu a rok ) o 40 
%, čo je zo zdravotného 
hľadiska nepriaznivý jav.  
 

Graf 4.  Spotreba bravčového mäsa v rokoch 1993 až 2005 
 
Prognóza vývoja bravčového mäsa 
 

K odhadu budúceho vývoja spotreby bravčového mäsa v SR boli použité dva prístupy: 
V prvom bol odhad realizovaný v závislosti od vývoja času. Konkrétne bol použitý 

polynóm prvého stupňa (priamka). Odhadnutá rovnica má tvar: 
y = -0,5698 * x + 38,465 

Graf 5. Odhad spotreby bravčového mäsa - model priamka 
 

kde y predstavuje odhad spotreby bravčového mäsa a x je časová premenná s hodnotou 1 v 
roku 1993. Hodnota R2 je 0,76, čo predstavuje priamke zodpovedajúcu zhodu výsledkov 
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modelu so skutočnosťou. Vývoj skutočne zistenej spotreby v rokoch 1993 až 2005 a podľa 
modelu odhadnutej spotreby je na grafe 5. Podľa modelu očakávaný pokles spotreby 
bravčového mäsa v roku 2010 na približne 25 kg na osoby a rok. 

Druhý prístup k modelu predstavuje vyjadrenie objemu spotreby mäsa v závislosti od 
času a priemernej mzdy pracujúceho v NH, indexu reálnych miezd a cien bravčového mäsa 
v jednotlivých rokoch. Odhadnutá rovnica má tvar: 

Y = 54,486 – 25,84 * x-1 + 17,5 * x-2 – 0,152 * cena + 14,93 * IRM – 0,001 * mzdy 

kd y predstavuje odhad spotreby bravčového mäsa a x je časová premenná s hodnotou 1 
v roku 1993, cena predstavuje priemernú cenu bravčového mäsa3

K odhadu budúceho vývoja pomocou tohto modelu bolo potrebné okrem určenia hodnôt 
časovej premennej určiť aj hodnoty premennej mzdy na roky 2006 až 2010. Autormi boli 
zvolené tri verzie odhadu budúceho vývoja priemernej mzdy. V prvom bol predpokladaný 
každoročne nárast priemernej mzdy o 1 400 Sk, v druhom sa predpokladal každoročný 
nárast priemernej mzdy 1,08-krát. V treťom variante boli priemerné mzdy autormi expertne 
určené na 19 000, 20 500, 21 900, 23 600 a 25 400. Pre odhad ceny autori zvolili, že cena 
bude rásť koeficientom 0,995 (prakticky ide o pokles ceny o 0,5 %). Indexy rastu reálnych 
miezd IRM v rokoch 2006 až 2010 autori predpokladajú vo výške 1,068; 1,062; 1,058; 
1,060; 1,056. Výsledky jednotlivých verzií prognózy sú v tab. č. 2.  

, IRM je priemerný 
medziročný index rastu reálnych miezd pracujúceho v NH a mzdy predstavujú priemernú 
mzdu pracujúceho v NH. Hodnota R2 je 0,96, čo predstavuje veľmi slušnú zhodu výsledkov 
modelu so skutočnosťou.  

 
Tabuľka  2. Výsledky jednotlivých verzií prognózy bravčového mäsa 

                                                 
3 Priemernú ročnú cenu bravčového mäsa sme zjednodušene odhadli z údajov o cenách, ktoré sme mali 
k dispozícii zo ŠÚ SR ako jednoduchý priemer ročných cien bravčového karé s kosťou, bravčovej krkovičky 
s kosťou, bravčového bôčika, bravčového stehna bez kosti a  bravčového pliecka bez kosti.  

ROK YBRB x-1 x-2 CENA IRM MZDA1 MZDA2 MZDA3 HAT1 HAT2 HAT3
1993 36,2 1,000 1,000 124,8 0,968 5 379 5 379 5 379 36,22 36,22 36,22
1994 36,4 0,500 0,250 124,4 1,032 6 294 6 294 6 294 36,11 36,11 36,11
1995 36,8 0,333 0,111 123,9 1,040 7 195 7 195 7 195 37,28 37,28 37,28
1996 37,3 0,250 0,063 126,6 1,071 8 154 8 154 8 154 37,66 37,66 37,66
1997 37,2 0,200 0,040 127,0 1,066 9 226 9 226 9 226 37,34 37,34 37,34
1998 36,9 0,167 0,028 133,9 1,027 10 003 10 003 10 003 35,58 35,58 35,58
1999 35,9 0,143 0,020 126,3 0,969 10 728 10 728 10 728 35,61 35,61 35,61
2000 33,1 0,125 0,016 134,3 0,951 11 430 11 430 11 430 33,80 33,80 33,80
2001 31,8 0,111 0,012 150,7 1,010 12 365 12 365 12 365 31,54 31,54 31,54
2002 31,3 0,100 0,010 147,1 1,058 13 511 13 511 13 511 31,89 31,89 31,89
2003 32,3 0,091 0,008 131,1 0,980 14 365 14 365 14 365 32,51 32,51 32,51
2004 31,9 0,083 0,007 132,9 1,025 15 825 15 825 15 825 31,59 31,59 31,59
2005 31,1 0,077 0,006 131,5 1,063 17 274 17 274 17 274 31,06 31,06 31,06
2006 0,071 0,005 130,8 1,068 18 674 18 656 19 000 29,95 29,97 29,62
2007 0,067 0,004 130,2 1,062 20 074 20 148 20 500 28,66 28,58 28,23
2008 0,063 0,004 129,5 1,058 21 474 21 760 21 900 27,38 27,09 26,95
2009 0,059 0,003 128,9 1,060 22 874 23 501 23 600 26,18 25,54 25,44
2010 0,056 0,003 128,2 1,056 24 274 25 381 25 400 24,88 23,76 23,74
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Vývoj skutočne zistenej spotreby v rokoch 1993 až 2005 a podľa jednotlivých verzií 

druhého modelu odhadnutej spotreby je grafe 6. 

Graf 6. Odhad spotreby bravčového mäsa viacnásobným regresným modelom 
 

Podľa všetkých troch verzií predpokladu vývoja miezd spotreba bravčového mäsa 
poklesne na zhruba 25 kg podľa prvej verzie (HAT1), podľa druhej (HAT2) a tretej verzie 
(HAT3) možno očakávať pokles spotreby bravčového na 24 kg na osobu a rok. 

 
Hydinové mäso 

V prípade hydinového mäsa 
u väčšiny štátov EÚ dochádza 
k rastu jeho spotreby. Tento 
vývoj je typický aj pre 
Slovenskú republiku – graf 7. 
U hydinového mäsa možno 
v Slovenskej republike 
pozorovať najdynamickejší 
nárast spotreby zo všetkých 
druhov mias. V porovnaní so 
stanovenými odporúčanými 
dávkami potravín – ODP [5], 
prekračuje spotreba hydinového 
mäsa túto hodnotu o 35,3 %. 

Graf 7.  Spotreba hydinového mäsa v rokoch 1993 až 2005 
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Prognóza vývoja hydinového mäsa 
K odhadu budúceho vývoja spotreby hydinového mäsa v SR sme použili dva 

prístupy: 

V prvom bol odhad realizovaný v závislosti od vývoja času. Konkrétne sme použili 
polynóm 2. stupňa. Odhadnutá rovnica má tvar: 

y = -0,0278 * x2 + 1,1932 * x + 10,136 

kde y predstavuje odhad spotreby hydinového mäsa a x je časová premenná s hodnotou 1 
v roku 1993. Hodnota R2 je 0,98, čo predstavuje veľmi slušnú zhodu výsledkov modelu so 
skutočnosťou. Vývoj skutočne zistenej spotreby v rokoch 1993 až 2005 a podľa modelu 
odhadnutej spotreby je na grafe 8. 

Graf 8. Odhad spotreby hydinového mäsa polynómom 2. stupňa 
 
Podľa modelu očakávame nárast spotreby hydinového mäsa na približne 25 kg v roku 2010. 

Druhý prístup k modelu predstavuje vyjadrenie objemu spotreby mäsa v závislosti od 
času a priemernej mzdy pracujúceho v NH v jednotlivých rokoch. Odhadnutá rovnica má 
tvar: 

Y = 16,38 + 1,958 *x - 0,0012 * mzdy 

kde y predstavuje odhad spotreby hydinového mäsa a x je časová premenná s hodnotou 1 
v roku 1993 a mzdy predstavujú priemernú mzdu pracujúceho v NH. Hodnota R2 je 0,98, čo 
predstavuje opäť veľmi slušnú zhodu výsledkov modelu so skutočnosťou.  

K odhadu budúceho vývoja pomocou tohto modelu bolo potrebné okrem určenia 
hodnôt časovej premennej určiť aj hodnoty premennej mzdy na roky 2006 až 2010. Autormi 
boli zvolené tri verzie odhadu budúceho vývoja priemernej mzdy. V prvom predpokladajú 
každoročne nárast priemernej mzdy o 1 400 Sk, v druhom predpokladajú každoročný nárast 
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priemernej mzdy 1,08-krát. V treťom variante boli priemerné mzdy autormi expertne určené 
na 19 000, 20 500, 21 900, 23 600 a 25 400. Výsledky jednotlivých verzií prognózy sú v tab. 
č. 3.  

 
Tabuľka 3. Výsledky jednotlivých verzií prognózy hydinového mäsa 

 
Vývoj skutočne zistenej spotreby v rokoch 1993 až 2005 a podľa jednotlivých verzií 
druhého modelu odhadnutej spotreby je na grafe 9. 

Graf 9. Odhad spotreby hydinového mäsa viacnásobným regresným modelom 
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ROK YHOB x MZDA1 MZDA2 MZDA3 HAT1 HAT2 HAT3
1993 11,8 1 5 379 5 379 5 379 11,75 11,75 11,75
1994 12,0 2 6 294 6 294 6 294 12,59 12,59 12,59
1995 13,4 3 7 195 7 195 7 195 13,45 13,45 13,45
1996 14,4 4 8 154 8 154 8 154 14,23 14,23 14,23
1997 15,5 5 9 226 9 226 9 226 14,88 14,88 14,88
1998 16,0 6 10 003 10 003 10 003 15,88 15,88 15,88
1999 17,4 7 10 728 10 728 10 728 16,95 16,95 16,95
2000 17,1 8 11 430 11 430 11 430 18,05 18,05 18,05
2001 18,5 9 12 365 12 365 12 365 18,87 18,87 18,87
2002 20,1 10 13 511 13 511 13 511 19,42 19,42 19,42
2003 20,7 11 14 365 14 365 14 365 20,33 20,33 20,33
2004 20,4 12 15 825 15 825 15 825 20,50 20,50 20,50
2005 20,3 13 17 274 17 274 17 274 20,69 20,69 20,69
2006 14 18 674 18 656 19 000 20,93 20,95 20,53
2007 15 20 074 20 148 20 500 21,18 21,08 20,65
2008 16 21 474 21 760 21 900 21,42 21,07 20,90
2009 17 22 874 23 501 23 600 21,66 20,90 20,78
2010 18 24 274 25 381 25 400 21,91 20,55 20,53
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Podľa prvej verzie (HAT1) predpokladu vývoja miezd spotreba hydinového mäsa 

mierne stúpne  na zhruba 22 kg, podľa druhej (HAT2) a tretej verzie (HAT3) možno 
očakávať mierny nárast spotreby hydinového mäsa zhruba na 21 kg na osobu a rok. 

 
4. Záver  

 
Spotreba hlavných druhov mias sa nemusí vyvíjať rovnakým smerom, pretože na ňu 

budú pôsobiť rôzne faktory, okrem iného  vývoj dôchodkov a cien. V neposlednej rade 
ovplyvní vývoj spotreby niektorých druhov mäsa výskyt určitých chorôb zvierat a obavy 
z ich  prenosu na človeka. BSE, slintavka a krívačka a mor prasiat, vtáčia chrípka a iné 
pôsobili v nedávnej dobe na pokles záujmu o dané komodity. Zároveň aj zmena prístupu 
spotrebiteľov ku kvalite a pôvodu potravín, vnímavosťou k šanci zlepšiť si zdravie spotrebou 
tzv. funkčných potravín, je dôležitým problémom marketingu. Všetky faktory dohromady 
naznačujú, že štáty Európskej únie do roku 2010 budú konzumovať menej hovädzieho a 
teľacieho masa, ale o málo viac bravčového mäsa a viac hydinového mäsa (ak sa nevyskytnú 
nové obavy z prenosu vtáčej chrípky na ľudí) [6]. V porovnaní s uvedenými krajinami je 
však úroveň spotreby mäsa v Slovenskej republike výraznejšie nižšia a podľa prognóz 
autorov možno v roku 2010 očakávať mierne vyššiu spotrebu hovädzieho a hydinového 
masa, ale nižšiu spotrebu bravčového mäsa. 
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Fire statistics in the Czech Republic in the years 1996 – 2005 
 

Bohdan Linda1, Jana Kubanová2

 
,  

 
Abstract: The paper deals with fire statistics, particularly fire actions, fire losses, injured 
people and fatalities.  

Key words: Fire and rescue Service of the Czech Republic, fire unit, number of interventions 
of fire units, financial loses, organization of the fire and rescue service 
 
1. Introduction 

 
The fire and rescue service of the Czech Republic is an alignment of the fiscal 

organizations, whose fundamental mission is a life-guard, health protection and property 
protection of the inhabitants against fire and to provide an effective assistance in extreme 
events at natural disasters, industrial accidents or terrorist aggressions. 

The fire and rescue service of the Czech Republic is the principal coordinator of the 
integrated rescue system, which in case of the extra emergencies or crisis situation synthesizes 
all rescue components in the Czech Republic and insures the coordinated succession at rescue 
and liquidating works.  

The fire and rescue service of the Czech Republic plays presently the fundamental role 
even in preparations of the state for extra emergencies. From the year 2001, when coalition of 
the fire and rescue service of the Czech Republic and of the Head Office of the civil 
protection was formed, has the fire and rescue service of the Czech Republic in its action even 
population security - like in some other European countries. 
 Very important part of the fire and rescue service is the fire protection. Except of the 
great natural disasters fires are some of the most important factors, causing property damages, 
health and life damages. We will deal with the fire statistics and fire damages in this article. 
The main source of data was the Statistical yearbook of the fire and rescue service of the 
Czech Republic.  
 
The fire statistics is divided into four sections: 
- number of actions 
- fire losses expressed on Czech crowns 
- number of injured 
- number of fatalities 
 
2. Fire statistics 
 

The time series of development of the number of the actions of the fire troops is 
presented in the picture 1. With regard to purpose (to find out, whether during the decade run 
down to the significant movement of the above-mentioned indicators) and with regard to the 
obtained values is reasonable to use the straight line for time series composition. The trend 
function obtained by the least squares method is 

xy 206,6176,9147 +=  

                                                      
1 Doc.RNDr. Bohdan Linda, CSc., Universita Pardubice, FES, Ústav matematiky, bohdan.linda@upce.cz 
2 Doc.PaedDr. Jana Kubanová, CSc., Universita Pardubice, FES, Ústav matematiky, jana.kubanova@upce.cz 
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After hypotheses testing we calculated p - value 0,987 which means, that trend could be 
constant with high probability. 

Number of f ires
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Fig.1 Number of fires 

  
The number of actions of the fire and rescue service predicates the needs of a number of fire 
troops. To maintain the fire troops it is necessary to issue financial resources mostly from 
public sources.  The volume of these resources should be derived from losses caused by fires. 
Figure 2 represents losses caused by fires.  
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Fig.2 Losses in CZK 
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If we analyse the time series, we can see, that the value of losses in the year 2002 
considerably differs from other values. It is possible to persuade by the Grubbs test, that it is 
outlying value. The trend function is  

xy 817,299-57956,409 +=  
 
We tested the significance of the coefficient b. The calculated P value is 0,424 which means, 
that this coefficient b isn’t significantly different from zero and that the trend is constant. 
 
The number of injuries is illustrated in the graph 3. 
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Fig.3 Number of injured 

The trend function is in this case   
xy 0485,1225089,19 −= . The coefficient b test (related to the p-value; 2135,0=p ) confirmes 

again, that the trend is constant.  
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Fig.4  Number of fatalities 
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Figure 4 presents the number of fatalities at fires in individual years.  
 
The regression function is   

xy 1939,2-4272,18+=  
With regard to the value of the coefficient we did the test of the null hypothesis b = 0. The 
hypothesis 0=b  with regard to the value 2766,0=p  was again not rejected and it is possible 
to claim that the number of fire-fatalities has the constant trend.  
 
The graphs 5 and 6 state the numbers of injured and fatalities at the fires according the age 
categories and craft unions.  

Number of injured

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2001 2002 2003 2004 2005

children up to
15 years

persons 15 -
60 years

persons over
60 years

professional
f irefighters

voluntary
firefighters

 

Fig.5  Number of injured 
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Fig.6  Number of fatalities 
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3. Conclusion 
 
The number of fires from the standpoint of the state and regional administration is hardly 
influenceable. Early actions of the fire departments can influence losses, injuries or even 
fatalities at fires. Stagnation of these three indicators in the last ten years indicates, that it is 
meaningful to deal with optimisation of organization of the system of fire protection, both 
from aspect national and regional. 
 
 
4. Literature: 
[1] http://www.czso.cz 
[2] http://www.mvcr.cz 
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METÓDY LINEÁRNEHO USPORIADANIA OBJEKTOV A ICH POUŽITIE PRI 
ANALÝZE SOCIÁLNEJ SITUÁCIE VYBRANÝCH KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE 

Viera Labudová 
 

Summary  The purpose of the article is present selected methods of linear arrangement of   
multi-characteristic objects. The goal is to arrange the objects in a linear fashion 
with respect their diagnostic variables. 

                   The article presents the results of international comparisons of social situation in 
19 chosen European countries in the year 2002. 

 
 

ÚVOD 
 

Súčasná sociálna politika Európskej únie považuje za svoje priority plnú 
zamestnanosť, vyššiu kvalitu práce, dosahovanie väčšej sociálnej súdržnosti a boj proti 
sociálnemu vylúčeniu. Reaguje tým na potrebu zvyšovania konkurencieschopnosti Európskej 
únie v podmienkach pokračujúcej globalizácie, na problémy súvisiace s vysokou mierou 
nezamestnanosti a na dôsledky starnutia obyvateľstva. 

Hoci je zrejmá snaha o posilnenie zodpovednosti Európskej únie za sociálnu oblasť, 
sociálna politika zostáva naďalej v skupine tzv. národných politík. Každý štát má svoju 
vlastnú sociálnu politiku, charakterizovanú národnou politikou sociálnej ochrany, 
dôchodkovou politikou, politikou zamestnanosti. Je teda plne zodpovedný za jej realizáciu. 

Rozdiely v sociálnej situácii jednotlivých krajín sú preto výsledkom nielen rozličnej 
ekonomickej výkonnosti krajín, ich daňovej politiky, ale aj rozdielov v uplatňovaní rôznych 
sociálnych modelov krajín. 

 

1. SOCIÁLNA SITUÁCIA AKO ZLOŽENÝ JAV 

 

Cieľom tohto príspevku je charakterizovať postavenie krajín Višegradského 
zoskupenia1

Medzinárodné porovnávania sociálnej, resp. sociálno-ekonomickej úrovne krajín sú 
najčastejšie založené na porovnávaní hrubého domáceho produktu (HDP). Sociálne 
charakteristiky krajiny sú totiž determinované jej ekonomickou výkonnosťou, pričom hrubý 
domáci produkt sa najčastejšie používa ako jej indikátor. 

 (V4) medzi krajinami pôvodnej „pätnástky“ (EÚ 15) a to na základe vybraných 
sociálno-demografických ukazovateľov. 

Sociálnu, resp. sociálno-ekonomickú situáciu krajín možno, ak k nej pristupujeme ako 
k zloženému javu, merať pomocou syntetickej premennej (syntetickej miery rozvoja), ktorá je 
konštruovaná z niekoľkých premenných popisujúcich daný jav. 

Pri výbere premenných, diagnostikujúcich sociálnu situáciu v krajinách Európskej 
únie, sme vychádzali z toho, že sociálna situácia jednotlivých krajín je, okrem iného, 
determinovaná situáciou na trhu práce, úrovňou starostlivosti o človeka, kde je prioritnou 
zdravotnícka starostlivosť a starostlivosť o jeho vzdelanie a kvalifikáciu.  

Pre analýzu sme zvolili 18 sociálno - demografických premenných: 

                                                 
1 Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovenská republika 
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X1 - celoživotné vzdelávanie - celkom; podiel populácie vo veku 25 - 64 rokov, ktorá 
sa zúčastňuje vzdelávania alebo školenia súvisiaceho s jej predchádzajúcim vzdelaním po 
dobu aspoň 4 týždňov, na príslušnej vekovej skupine populácie (v %), zdroj: Eurostat, 2004,  

X2 - predčasne ukončené vzdelanie - celkom; podiel obyvateľstva vo veku 18 - 24 
rokov, ktorého najvyššie dokončené vzdelanie je nižšie stredné a ktoré nepokračuje ďalším 
vzdelávaním a školením, na príslušnej vekovej skupine populácie (v %), zdroj: Eurostat, 
2004, 

X3 - úroveň dosiahnutého vzdelania mládeže - celkom; podiel obyvateľstva vo veku 20 
- 24 rokov, ktoré má aspoň vyššie stredné vzdelanie, na príslušnej vekovej skupine populácie 
(v %), zdroj: Eurostat, 2004, 

X4 - výška výdavkov na zdravotníctvo - celkom (v % HDP ), zdroj: European health 
for all database (HFA-DB), WHO, Regional Office for Europe, 

X5 - výdavky na zdravotníctvo - celkom (v PPS (USD) na osobu), zdroj: European 
health for all database (HFA-DB), WHO, Regional Office for Europe, 

X6 - dojčenská úmrtnosť; počet úmrtí do 1 roku života na 1000 živonarodených , zdroj: 
Council of Europe, Recent Demographic Developments in Europe, 2003; Eurostat, 20042

X7 – stredná dĺžka života žien pri narodení (v rokoch), zdroj: Council of Europe, 
Recent Demographic Developments in Europe, 2003; Eurostat, 2004

, 

3

X8 - stredná dĺžka života mužov pri narodení (v rokoch), zdroj: Council of Europe, 
Recent Demographic Developments in Europe, 2003; Eurostat, 2004

, 

4

X9 - miera nezamestnanosti; podiel nezamestnaných osôb na celkovom ekonomicky 
aktívnom obyvateľstve v (%), zdroj: Eurostat, 2004, 

, 

X10 - miera nezamestnanosti žien; podiel nezamestnaných žien na celkovej ženskej 
ekonomicky aktívnej populácii (v %), zdroj: Eurostat, 2004, 

X11 - miera nezamestnanosti mladých; podiel nezamestnaných mladších ako 25 rokov 
na ekonomicky aktívnej populácii rovnakej vekovej kategórie (v %), zdroj: Eurostat, 2004, 

X12 - miera dlhodobej nezamestnanosti; podiel dlhodobo nezamestnaných (12 
mesiacov a viac) na celkovom ekonomicky aktívnom obyvateľstve vo veku 15 - 64 rokov (v 
%), zdroj: Eurostat, 2004, 

X13 - miera dlhodobej nezamestnanosti žien; podiel dlhodobo nezamestnaných žien (12 
mesiacov a viac) na ekonomicky aktívnej ženskej populácii vo veku 15 - 64 rokov (v %), 
zdroj: Eurostat, 2004, 

X14 - miera zamestnanosti (celkom); podiel zamestnaných osôb vo veku 15 - 64 rokov 
na celkovom obyvateľstve rovnakej vekovej skupiny (v %), zdroj: Eurostat, 2004, 

X15 - miera zamestnanosti starších pracovníkov; podiel zamestnaných osôb vo veku 55 
- 64 rokov na celkovom obyvateľstve rovnakej vekovej skupiny (v %), zdroj: Eurostat, 2004, 

X16 - miera zamestnanosti žien; podiel zamestnaných žien vo veku 15 - 64 rokov na 
celkovej ženskej populácii rovnakej vekovej skupiny (v %), zdroj: Eurostat, 2004, 

X17 - miera zamestnanosti starších žien; podiel zamestnaných žien vo veku 55 - 64 
rokov na celkovej ženskej populácii rovnakej vekovej skupiny (v %), zdroj: Eurostat, 2004, 
                                                 
2 IT, SP (2001). 
3 FR, IE, IT, DE (2001), GR, UK, ES (2000). 
4 FR, IE, IT, DE (2001), GR, UK, ES (2000). 
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X18 – index ekonomickej závislosti starých ľudí - podiel obyvateľstva staršieho ako 65 
rokov na obyvateľstve vo veku 15 - 64 rokov (v %), zdroj: National statistical offices / 
Eurostat /UN/Euromonitor. 

Uvedené premenné boli vyberané tak, aby spĺňali nasledovné formálno-štatistické kritériá: 

− čo najväčšia priestorová komplexnosť (vzhľadom na toto kritérium bol zvolený 
rok 2002 ), 

− dostatočne vysoká variabilita hodnôt v priestore (Vx > 0,1), 
− asymetričnosť rozdelenia. 
Podmienke dostatočnej priestorovej variability nevyhoveli premenné nádej dožitia 

žien (Vx= 3,27%) a nádej dožitia mužov (Vx= 3,27%)., ktoré boli z ďalšej analýzy vylúčené. 
Pri výbere diagnostických premenných sme zvolili parametrickú metódu Z. Hellwiga 

[5]. Redukciou korelačnej matice premenných X1 - X6, X9 - X18, bolo vyselektovaných 5 
premenných, ktoré v ďalšom slúžili ako diagnostické premenné: X3 - úroveň dosiahnutého 
vzdelania mládeže - celkom, X4 - výška výdavkov na zdravotníctvo, X6 - dojčenská úmrtnosť, 
X12 - miera dlhodobej nezamestnanosti, X17 - miera zamestnanosti starších žien. 

 

2. DIAGNOSTICKÉ PREMENNÉ 

Dlhodobá nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých ľudí a nezamestnanosť žien sú 
špecifickými problémami trhu práce v Európskej únii. Dlhodobá nezamestnanosť postihuje 
svojimi nepriaznivými dôsledkami nielen jednotlivcov, ktorým prináša celý rad rodinných, 
osobnostných problémov, ale zasahuje v konečnom dôsledku spoločnosť ako celok. Preto sa 
stalo znižovanie dlhodobej nezamestnanosti hlavným cieľom politiky zamestnanosti 
priemyselných krajín celého sveta. 

Pre jej kvantifikáciu sa používa miera dlhodobej nezamestnanosti, ktorá vyjadruje 
podiel dlhodobo nezamestnaných (nezamestnaných dlhšie ako 12 mesiacov) na celkovom 
ekonomicky aktívnom obyvateľstve vo veku 15 - 64 rokov.  

V roku 2002 dosiahla miera dlhodobej nezamestnanosti v Poľsku 10,9%, na Slovensku 
až 12,1%. V porovnaní s priemernou hodnotou miery dlhodobej nezamestnanosti v EÚ 15 
(v roku 2002 dosiahla 3%) a s „najhoršími“ krajinami Gréckom (5,1%) a Talianskom (5,3%) 
ide o nepriaznivé hodnoty. 

Graf 1   Miera dlhodobej nezamestnanosti v EÚ15 a V4 (rok 2002) 
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Ak vychádzame z poznania, že demografické správanie obyvateľstva je výrazne 
ovplyvňované jeho sociálno-ekonomickou situáciou, demografické ukazovatele majú 
nezastupiteľnú úlohu pri analýze sociálnej, resp. sociálno-ekonomickej situácie obyvateľstva. 

Za vážny problém krajín V4 sa považuje vysoká miera úmrtnosti, ktorej prejavom je 
pomaly klesajúca miera dojčenskej úmrtnosti, stagnujúca, resp. vysoká miera úmrtnosti 
u obyvateľstva v strednom a vysokom veku a s tým súvisiace zaostávanie v  ukazovateli, 
ktorým je stredná dĺžka života pri narodení. 

Ukazovateľ dojčenskej úmrtnosti v krajinách EÚ 15 bol v roku 1980 12,4, v krajinách 
Višegradskej štvorky bol takmer dvojnásobný (21,5). Najhoršia situácia bola v Poľsku (25,5), 
ktoré prevýšilo, z hľadiska tohto ukazovateľa, najzaostalejšiu krajinu EÚ 15, Portugalsko 
(24,2) a viac ako 3,5- násobne najvyspelejšie Švédsko (6,9). 

Do roku 2002 sa dojčenská úmrtnosť v Európe znížila natoľko, že väčšina krajín Únie 
dosahuje z celosvetového hľadiska relatívne najnižšie hodnoty. Diferencie medzi novými 
a starými členmi naďalej pretrvávajú. Zatiaľ čo ukazovateľ dojčenskej úmrtnosti v roku 2002 
v krajinách EÚ 15 bol 4,6, v krajinách Višegradského zoskupenia 6,6. 

Starnutie obyvateľstva je jedným z vážnych problémov, ktorým sa Európska únia 
začína systematicky zaoberať. 

Európska Rada na svojom zasadnutí v Barcelone požiadala o prijatie takých opatrení, 
realizáciou ktorých by sa zvýšila ponuka pracovných miest pre starších pracovníkov tak, aby 
ostávali na trhu práce, a to vďaka režimu pružného a postupného odchodu do dôchodku, 
garantovaného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a zvýšením priemerného veku, v ktorom 
ľudia prestávajú pracovať približne o päť rokov, čo by malo byť dosiahnuté postupne do roku 
2010. 

Pri zamestnávaní žien vo veku 55 - 64 rokov majú prím severské štáty. Vďaka svojej 
politike zamestnanosti dokáže vytvoriť pracovné miesta pre 65,6 % tejto vekovej populácie 
Švédsko, 50,2 % Dánsko a 47,2 % Fínsko. Česká republika patrí ku krajinám, ktorým sa darí 
zamestnať viac ako 20 %, Slovensku menej ako 10 % tejto vekovej skupiny žien. 

 
Graf 2    Zamestnanosť starších žien v krajinách EÚ15 a V4 (rok 2002) 
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Narastajúci počet starnúcich obyvateľov, rýchly vývoj medicínskych technológií, 
zvyšujúce sa nároky na kvalitu a dostupnosť lekárskej starostlivosti vyvíjajú sústavný tlak na 
dlhodobú udržateľnosť zdravotnej starostlivosti v Európskej únii. Prakticky v každej členskej 
krajine dochádza k zvyšovaniu výdavkov na zdravotníctvo. Počas posledných rokov rástli 
výdavky na zdravotníctvo v niektorých krajinách Európskej únie dokonca rýchlejšie, než ich 
hrubý domáci produkt.  

Z  krajín Višegradskej skupiny vynakladá na zdravotníctvo najviac Maďarsko (7,8 % 
HDP), no jeho zaostávanie za Nemeckom, ktorého výdavky na zdravotníctvo predstavujú až 
10,9 % HDP, je výrazné. 

 

Graf 3   Výška výdavkov na zdravotníctvo - ( v % HDP ) vo vybraných krajinách EÚ            
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Zdroj: European health for all database (HFA-DB), vlastné spracovanie 
Zasadnutie Európskej rady v Lisabone v marci 2000 vytýčilo cieľ pre budúce tisícročie 

,,stať sa najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou vedomostnou ekonomikou, 
schopnou udržateľného hospodárskeho rastu s viac a lepšími pracovnými miestami a väčšou 
sociálnou súdržnosťou“. Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, ich vzdelanie sú faktormi, 
ktorých dôležitosť na trhu práce sústavne rastie. Medzi úrovňami vzdelania a perspektívami 
zamestnanosti existuje priame prepojenie, preto sa európska vzdelávacia politika snaží o 
zlepšenie systémov a zvýšenie úrovne vzdelávania. Krajiny Višegradského zoskupenia sa 
úrovňou vzdelania mladých ľudí (podiel obyvateľstva vo veku 20 - 24 rokov, ktoré má aspoň 
vyššie stredné vzdelanie) zaradili na čelo rebríčka štátov Európskej únie. Na Slovensku má 
aspoň vyššie stredné vzdelanie 94%, v Českej republike 91,7%, v Maďarsku 85,7%, v Poľsku 
88,1%, pričom napríklad v Portugalsku dosahuje takúto úroveň 43,7% obyvateľov vo veku 20 
- 24 rokov. 

 

3 KONŠTRUKCIA SYNTETICKEJ PREMENNEJ 

 

Porovnanie krajín EÚ 15 a V4 sme uskutočnili na základe hodnôt syntetickej 
premennej. Metodike jej tvorby je venovaných niekoľko prác, pričom za metodologicky 
najprepracovanejšie sa považujú práce T. Grabinského [3], E. Nowaka [9] a A. Zeliasia [5]. 
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Rozdielne prístupy pri konštrukcii syntetickej premennej súvisia s rôznym spôsobom 
normovania diagnostických premenných a ich následnej agregácie. Rôzny je aj prístup 
k spracovaniu stimulujúcich a destimulujúcich premenných.5

Pri analýze sme použili syntetické miery, ktoré pri lineárnom usporiadaní a klasifikácii 
viacrozmerných objektov aplikovali títo autori: 

 

1
iz – syntetická premenná vytvorená metódou podľa D. Strahl [12], 
2
iz – syntetická premenná vytvorená metódou E. Nowaka [8], 
3
iz – syntetická premenná vytvorená klasickou metódou Z. Hellwiga [4], 
4
iz - syntetická premenná vytvorená modifikovanou metódou Z. Hellwiga [7]. 

Východiskom pri tvorbe týchto syntetických premenných je matica, ktorá je 
výsledkom sledovania hodnôt k premenných (diagnostických premenných) na súbore m 
objektov (krajín): 

 

 X = 
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k22221
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............
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 ,            (1) 

kde: 

k-prvkový riadkový vektor xi = [ xi1, xi2, …, xik ] matice vyjadruje napozorované 
obmeny diagnostických premenných na i- tom objekte. 

D. Strahl pri normovaní vychádza z pôvodnej koncepcie S. Bartosiewicz [1], ktorú 
upravuje pre použitie stimulujúcich aj destimulujúcich premenných 

0}x{max,
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x
z iji

iji

ij
ij ≠= , v prípade stimulujúcej premennej,  

0x,
x
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z ij

ij

iji
ij ≠= , v prípade destimulujúcej premennej.        (2) 

 

E. Nowak používa pri normovaní transformáciu podielom: 

j

ij
ij x

x
z = ,              (3) 

kde: 

                                                 
5 Stimulanty sú také premenné, ktorých vyššie hodnoty dokazujú vyššiu úroveň rozvoja sledovaného javu.   

Destimulantami, naopak, nazývame premenné, ktoré dokazujú vyššiu úroveň rozvoja sledovaného javu 
svojimi nízkymi hodnotami 
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∑
=

−=
m

1i
ij

1
j xmx .             (4) 

Syntetická premenná D. Strahl a E. Nowaka je súčtom takýmto spôsobom 
normovaných hodnôt: 

∑
=

=
k

1j
iji zz .              (5) 

Uvedené premenné možno ďalej upraviť tak, aby nadobúdali hodnoty z intervalu 
<0,1>, resp. aby sa ich súčet hodnôt rovnal 1. Najčastejšie používaný spôsob uvádza M. 
Cieślak: 

i
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z
z = , ( i =1, 2,..., m; j = 1, 2, ..., k ).          (6) 
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Takto upravené (normované) hodnoty iz  syntetickej premennej Z nadobúdajú hodnoty 
z intervalu <0,1>. Objekty, u ktorých syntetická premenná nadobúda hodnoty blízke 1 sa 
považujú za najviac rozvinuté vzhľadom na sledovaný jav. 

Pri metóde Z. Hellwiga, ktorá patrí medzi vzorcové metódy, sa využíva tzv. vzorec 
(etalón) rozvoja, ktorého súradnice sú určené nasledovne: 

z0j = 
i

max { zij }   ( j = 1, 2, …, k ), ak je premenná stimulujúca,  

z0j = 
i

min { zij }   ( j = 1, 2, …, k ), ak je premenná destimulujúca. 

Na základe modelu rozvoja je konštruovaná syntetická miera rozvoja: 
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je euklidovská vzdialenosť objektu Oi od hypotetického objektu O0 (vzorec rozvoja). 
Syntetická miera vytvorená na základe (8) je normovaná, tzn. nadobúda hodnoty z 

intervalu <0,1>. Čím sa hodnota zi syntetickej miery menej líši od nuly, tým je objekt Oi na 
vyššom stupni rozvoja vzhľadom na jav popisovaný maticou X. 

Modifikovaná metóda Hellwiga využíva namiesto euklidovskej vzdialenosti 
hammingovu vzdialenosť. 

 

4. VÝSLEDKY ANALÝZY 

 

Vzhľadom na to, že premenné, ktoré sme použili v analýze, sú normované 
(nadobúdajú hodnoty z intervalu <0;1>), za najrozvinutejšie krajiny sa považujú tie, pre ktoré 
je hodnota syntetickej premennej blízka 1 (graf 5). 

Na základe hodnôt syntetických premenných 1
iz , 2

iz , 3
iz , 4

iz boli porovnávané krajiny 
lineárne usporiadané. 

 
Tabuľka 1   Poradie krajín EÚ 15 a V4 na základe hodnôt 
                   syntetických premenných podľa jednotlivých metód 

Poradie 
Metóda konštrukcie syntetickej premennej 

3
iz  4

iz  1
iz  2

iz  

1 Švédsko Švédsko Švédsko Švédsko 

2 Dánsko Dánsko Dánsko Dánsko 

3 Francúzsko Fínsko Holandsko Fínsko 

4 Fínsko Francúzsko Fínsko Spojené kráľ. 

5 Nemecko Nemecko Rakúsko Holandsko 

6 Spojené kráľ. Spojené kráľ. Spojené kráľ. Rakúsko 

7 Holandsko Rakúsko Francúzsko Francúzsko 

8 Grécko Holandsko Írsko Írsko 

9 Česká rep. Česká rep. Nemecko Nemecko 

10 Belgicko Belgicko Luxembursko Portugalsko 

11 Írsko Írsko Česká rep Česká rep 

12 Rakúsko Grécko Portugalsko Belgicko 

13 Španielsko Portugalsko Belgicko Luxembursko 

14 Taliansko Španielsko Grécko Španielsko 

15 Portugalsko Taliansko Španielsko Grécko 

16 Maďarsko Maďarsko Maďarsko Maďarsko 

17 Luxembursko Luxembursko Taliansko Taliansko 

18 Poľsko Poľsko Poľsko Poľsko 

19 Slovensko Slovensko Slovensko Slovensko 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Na prvom mieste sa vzhľadom na dosiahnutú úroveň sociálneho rozvoja umiestnilo 
Švédsko. Švédsko patrí ku krajinám s najnižšou mierou dlhodobej nezamestnanosti, je 
v poradí druhou krajinou s najnižšou úrovňou dojčenskej úmrtnosti (3,3%), zamestnáva až 
65,6% žien vo veku 55 - 64 rokov. Vzhľadom na sledované ukazovatele sa v skupine 
„najlepších krajín“ ocitli ďalšie severské štáty Fínsko a Dánsko. 

 

Graf 4   Sociálna úroveň krajín EÚ 15 a V4 v roku 2002 (synt. prem. 3
iz ) 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

Výrazné odlíšenie týchto krajín vzhľadom na sociálne ukazovatele použité 
v analýze nie je náhodné. Sociálne modely týchto krajín (známy je švédsky 
sociálnodemokratický model) spája podobná sociálna a daňová politika. 

Posledné miesto v skupine krajín EÚ15 a V4 obsadilo Slovensko. Hoci sa podielom 
mladých ľudí, ktorí majú ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie, zaradilo medzi najlepšie 
hodnotené krajiny, vo všetkých ďalších ukazovateľoch obsadilo posledné miesto. Vysoká 
miera dojčenskej úmrtnosti (7,6%), najnižší podiel zamestnaných žien vo veku 55-64 rokov 
(9,5%), nízke výdavky na zdravotníctvo (5,7% HDP), vysoká miera dlhodobej 
nezamestnanosti (12,1%) umiestnili Slovensko na poslednú priečku rebríčka porovnávaných 
krajín. Poľsko sa na základe väčšiny metód umiestnilo na predposlednom mieste. 

Iná situácia je v Českej republike, ktorej umiestnenie kolíše medzi 9. až 11. miestom 
v rámci 19 porovnávaných krajín. Ak by sme rozdelili skupinu porovnávaných krajín podľa 
ich umiestnenia do troch pásiem, Česká republika by sa ocitla v jednom pásme (7.- 12. 
poradie) spolu s Portugalskom a Írskom. Maďarsko síce patrí do skupiny posledných 
siedmich krajín, no jeho situácia je lepšia než napr. v Taliansku. 
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Inflačné očakávania slovenských spotrebiteľov 
 

Peter Laco1, Žaneta Lacová2

 
 

Abstract: Our paper focuses on inflation expectations of Slovak consumers. After presenting 
the possible outputs of inflation expectations measurement in the framework of Consumer 
Survey, we analyse the relationship between inflation expectations and actual inflation rate 
(HICP). Then the possibilities of applying probability methods for inflation expectations 
measurement are discussed. Finally, we underline the relationship between inflation 
expectations of Slovak Consumers and inflation goals of the National Bank of Slovakia.  
 
Key words: Inflation expectations, Consumer Barometer, Qualitative surveys. 

 
1. Úvod 

 
Inflačné očakávania významne ovplyvňujú správanie ekonomických subjektov, najmä 

ak tieto pri svojom rozhodovaní berú do úvahy nie nominálne, ale reálne hodnoty 
ukazovateľov (napr. reálna úroková miera namiesto nominálnej úrokovej miery). Ak 
spotrebiteľ očakáva vysokú mieru inflácie v budúcnosti (napr. na trhu nehnuteľností), 
pravdepodobne bude rásť jeho sklon k spotrebe, a tým klesať sklon k úsporám. Inflačné 
očakávania sú kľúčové aj pre centrálne banky, ktoré sa usilujú ovplyvniť vývoj cenovej 
hladiny. Ak chcú udržať rast cenovej hladiny na nízkej úrovni je potrebné udržať aj inflačné 
očakávania ekonomických subjektov na nízkych hodnotách.   

Pre analýzu očakávanej miery inflácie je potrebné inflačné očakávania merať. Na 
Slovensku sú inflačné očakávania spotrebiteľov zisťované v rámci Spotrebiteľského 
barometra Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky. 
Tento prieskum je súčasťou harmonizovaného programu konjunkturálnych a spotrebiteľských 
prieskumov, uskutočňovaných v členských štátoch Európskej únie. Uskutočňuje sa štvrťročne 
a od apríla 1999 aj mesačne pre potreby Národnej banky Slovenska.    

 
2. Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum inflačných očakávaní spotrebiteľov na 
Slovensku 

 
Spotrebiteľské prieskumy, podobne ako prieskumy podnikov (konjunkturálne 

prieskumy), majú vo všeobecnosti kvalitatívny charakter a poskytujú tzv. mäkké dáta. Ich 
zámerom je prispieť ku krátkodobým ekonomickým analýzam a predpovedať fázy 
hospodárskeho cyklu. Niektorí autori sa domnievajú, že sú účinnejšie v signalizovaní zmien 
ekonomického cyklu ako tradičné ekonometrické modely.  

Respondenti Spotrebiteľského barometra hodnotia ekonomickú situáciu v krajine, vývoj 
cien a nezamestnanosti, podmienky pre tvorbu úspor a spotrebu. Odpovedajú na pätnásť 
štandardizovaných otázok ohľadom zmien za posledné 12-mesačné obdobie a ohľadom 
očakávaného vývoja v nasledujúcich dvanástich mesiacoch.  Otázky týkajúce sa vývoja cien 
majú kvalitatívny charakter. Otázka týkajúca sa inflačných očakávaní má nasledovné znenie: 
Aký vývoj spotrebiteľských cien očakávate v nasledujúcich 12 mesiacoch na Slovensku ? (1) 
ceny sa budú zvyšovať rýchlejšie ako doteraz, (2) ceny sa budú zvyšovať rovnakým tempom 
ako doteraz, (3) ceny sa budú zvyšovať pomalšie ako doteraz, (4) ceny zostanú rovnaké ako 
doteraz, (5) ceny sa budú znižovať, (6) neviem posúdiť. Analogickú štruktúru má aj otázka 

                                                 
1 Ing. Peter Laco, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, peter.laco@umb.sk 
2 Ing. Žaneta Lacová,  Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 B. Bystrica, zaneta.lacova@umb.sk. 
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týkajú sa vývoja cien v posledných 12 mesiacoch. Výsledkom odpovedí všetkých 
respondentov na otázku kvalitatívneho charakteru je zverejňované saldo (s), ktoré sa určuje 
nasledovným spôsobom:  
 s = a + 0,5 b + 0 c – 0,5 d – e + 0 f, (1) 
kde: a – percentuálny podiel respondentov očakávajúcich rýchlejší rast spotrebiteľských cien, 
b – percentuálny podiel respondentov očakávajúcich rovnaký rast spotrebiteľských cien, 
c – percentuálny podiel respondentov očakávajúcich pomalší rast spotrebiteľských cien, 
d – percentuálny podiel respondentov očakávajúcich nemennosť spotrebiteľských cien, 
e – percentuálny podiel respondentov očakávajúcich pokles spotrebiteľských cien, 
f – percentuálny podiel respondentov, ktorí nevedia posúdiť vývoj spotrebiteľských cien. 

Zaujímavé je, že saldo očakávaného vývoja cien vlastných výrobkov, ktoré sa zisťuje 
u podnikov v rámci konjunkturálnych priekumov (sc) je počítané odlišne, a to ako rozdiel 
medzi percentuálnym podielom pozitívnych (podiel podnikov očakávajúcich rast) 
a negatívnych odpovedí (podiel podnikov  očakávajúcich pokles): sc = a + b + c – e. 

Od mája 2003 poskytujú respondenti aj kvantitatívne hodnotenie, t.j. tí, ktorí 
v dotazníku uvedú, že spotrebiteľské ceny sa budú zvyšovať rýchlejšie, rovnako alebo 
pomalšie ako doteraz, ďalej uvedú, o koľko percent sa zvýšia. Výslednú priemernú hodnotu 
očakávanej miery inflácie ďalej zverejňuje Národná banka Slovenska.  

 
 

3. Vzťah inflačných očakávaní slovenských spotrebiteľov a reálneho vývoja cien 
 
Ukazovateľ, ktorého krátkodobý vývoj najviac indikujú uvedené ukazovatele, je 

harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP). Vývoj salda inflačných očakávaní (s) a 
HICP znázorňuje nasledujúci graf (saldo inflačných očakávaní – pravá os a HICP – ľavá os). 

 

 
Graf 1. Saldo inflačných očakávaní a HICP 

 
Z grafu 1 je zrejmé, že vývojové tendencie HICP vo viacerých obdobiach nasledujú 

vývoj salda inflačných očakávaní, obzvlášť v obdobiach nárastu. Vzhľadom na charakter 
otázky (aký vývoj cien očakávate v nasledujúcich 12 mesiacoch ...), ako aj vzhľadom na 
predpoklad, že výsledky kvalitatívnych prieskumov je možné využívať na predikciu fáz 
hospodárskeho cyklu, je tu otázka, v akom časovom horizonte môžeme tieto zmeny očakávať. 
Na zodpovedanie tejto otázky sme medzi časovými radmi salda inflačných očakávaní a HICP 
urobili korelačnú analýzu. 

Výsledky tejto analýzy sú v grafe 2. V grafe 2a sú hodnoty koeficientu korelácie 
v závislosti od posunu časových radov v mesiacoch. Časový posun bol dosiahnutý 
oneskorovaním časového radu sáld. V snahe predísť vplyvu zdanlivej korelácie sme 
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korelovali časové rady očistené od trendu. Problém nastal pri voľbe vhodného typu trendu, 
pretože v obidvoch časových radoch bola prítomná autokorelácia. Po pokusoch 
s štandardnými typmi trendovej funkcie (lineárny, kvadratický, exponenciálny) hodnota 
Durbin-Watsnovho testu neposkytovala postačujúce výsledky (0,4 – 0,6). Preto 
predpokladáme, že skutočná korelácia môže byť nižšia. V grafe 2b sú hodnoty koeficientu 
korelácie pôvodných časových radov. 

 

a)  b)  
Graf 2. Koeficienty korelácie salda inflačných očakávaní a HICP 
 

Najvyššie hodnoty dosiahol koeficient korelácie ak časový posun bol 1 až 5 mesiacov, 
na základe čoho predpokladáme, že zmeny vo vývoji HICP môžeme očakávať najmä o 1 až 5 
mesiacov po zmene vo vývoji salda inflačných očakávaní. Podobným spôsobom sme urobili 
korelačnú analýzu medzi inflačnými očakávaniami (časový rad odpovedí kvantitatívneho 
charakteru) a HICP. Odpovede sú v grafe 3. Je jednoznačne zrejmé, že respondenti očakávajú 
omnoho vyššiu (rádovo o 10-15 percentuálnych bodov) infláciu ako je v skutočnosti. Opäť je 
zrejmé oneskorovanie časového radu HICP. 
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Graf 3. Inflačné očakávania a HICP 

 
 Výsledky korelačnej analýzy sú v nasledujúcich grafoch 4a (rezíduá) a 4b (pôvodné 

hodnoty). Opäť sme narazili na problém s vysokou autokoreláciou. 
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a)   b)  
Graf 4. Koeficienty korelácie inflačných očakávaní a HICP 

 
Na grafe 4 môžeme vidieť, že najvyššia korelácia medzi inflačnými očakávaniami 

a HICP je v období 0 až 3 mesiace. Na základe toho konštatujeme, že saldo inflačných 
očakávaní by mohlo poskytovať možnosť dlhodobejšej predpovede HICP (1 až 5 mesiacov). 
 
4. Možnosti kvantifikácie výsledkov kvalitatívneho prieskumu 

 
Na kvantifikáciu očakávanej miery inflácie z výsledkov kvalitatívneho charakteru sme 

využili prístup Carlsona a Parkina (1977). Predpokladali sme pritom rovnomerné aj normálne 
rozdelenie odpovedí (Łyziak, 2003). 

Za predpokladu rovnomerného rozdelenia je stredná hodnota očakávanej miery inflácie:  

  (2) 

kde 0π  je hodnota aktuálnej miery inflácie. 
Za predpokladu normálneho rozdelenia je stredná hodnota očakávanej miery inflácie:  

 

( )
( ) ( )BADC

DCm
+−+

+
=′ 0π

 (3) 

kde ( )aNzA −= − 11
, ( )baNzB −−= − 11

, ( )cbaNzC −−−= − 11
, ( )eNzD 1−= , 

Nz je distribučná funkcia normovaného normálneho rozdelenia. 
Metódu sme aplikovali s využitím vnímanej inflácie (presná hodnota vyplývajúca 

z otázky kvantitatívneho charakteru o vývoji cien v minulom období) ako π0.  
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Graf 5. Výsledky pravdepodobnostnej metódy (π0=vnímaná inflácia) a očakávaná inflácia 
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Domnievame sa, že výsledky pravdepodobnostných metód veľmi dobre korešpondujú 

s hodnotou očakávanej miery inflácie určenou na základe kvantitatívnych odpovedí 
respondentov. Tento záver potvrdzuje kvalitu a opodstatnenosť vyžívania 
pravdepodobnostných metód.  

Ďalej sme aplikovali pravdepodobnostnú metódu s využitím aktuálnej hodnoty HICP 
ako π0. Ide o typický prístup (Łyziak, 2003), keďže málokedy sú k dispozícii konkrétne 
hodnoty vnímanej inflácie. 
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Graf 6. Výsledky pravdepodobnostnej metódy (π0=HICP) a očakávaná inflácia 

 
Graf 6 poukazuje na to, že výsledky klasickej aplikácie pravdepodobnostných metód 

poskytujú výstupy výrazne odlišné od toho, čo Slovenský spotrebitelia skutočne očakávajú. Je 
to spôsobené značným rozdielom medzi HICP a vnímanou a očakávanou infláciou. 

 
5. Vzťah inflačných očakávaní slovenských spotrebiteľov a inflačných cieľov NBS 
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Graf 7. Očakávaná inflácia, HICP a inflačné ciele NBS 

 
Z pohľadu centrálnej banky je podstatné sledovať proces formovania inflačných 

očakávaní. Ak sú inflačné očakávania adaptívne, sú tvorené na základe minulého a aktuálneho 

rovnomerné rozdelenie 
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vývoja miery inflácie. Racionálne inflačné očakávania obsahujú všetky dostupné informácie, 
čím by sa výsledky jednoduchej extrapolácie mali viac priblížiť budúcej hodnote aktuálnej 
miery inflácie (Łyziak, 2003). Z praktického hľadiska by sa teda inflačné očakávania mali 
približovať inflačným cieľom národnej banky, ak predpokladáme, že práve tieto majú 
racionálny charakter. Graf 7 naznačuje, že inflačné ciele Národnej banky Slovenska neboli 
v sledovanom období reflektované inflačnými očakávaniami slovenských spotrebiteľov.  

 
6. Závery 

 
Z pohľadu ekonomickej teórie aj praxe je poznanie očakávanej miery inflácie podstatné. 

Využitím dát zo Spotrebiteľského barometra sme zistili, že kvantifikácia očakávanej miery 
zmien cenovej hladiny, využívajúca len údaje kvalitatívneho charakteru a aplikujúca 
pravdepodobnostné metódy, neposkytuje uspokojujúce výstupy očakávanej miery inflácie. 
Kľúčovým prvkom tohto záveru je skutočnosť, že spotrebitelia vnímajú, a tým aj očakávajú 
inflačnú mieru omnoho vyššiu ako je skutočná miera inflácie. Dôvody môžu byť rôzne, napr. 
spotrebitelia môžu byť citlivejší na zmenu cien každodennej potreby ako na zmeny cien 
statkov dlhodobej spotreby, ktoré sa v spotrebnom koši vyskytujú spoločne. Domnievame sa 
však, že jedným z najdôležitejších faktorov môže byť aj obmedzená účinnosť komunikačnej 
stratégie Národnej banky Slovenska. .  

Na druhej strane možno konštatovať, že predikčný potenciál výsledkov 
Spotrebiteľského barometra sa zdá byť významný. Minimálne významnejší ako predikčný 
potenciál výstupov o očakávanom vývoji cien z konjuktúrnych prieskumov slovenských 
priemyselných podnikov (bližšie viď Laco, Šulajová, Kráľ, 2005). Ďalší výskum tohto 
predikčného potenciálu je potrebný. 
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Outbound tourism in the Czech republic 
 

Bohdan Linda1, Jana Kubanová2

 
,  

Abstract: The outbound tourism of the residents of the Czech Republic is analysed in the 
paper from many aspects: of country of destination, of main purposes of travelling, according 
to the months of travelling, according to kinds of transport and state frontiers. Foreign 
expenditures of outgoing tourism are mentioned in the end of the paper.  
 
Key words: Outbound tourism, country of destination, outgoing tourism. 

 
1. Introduction 

 
The outbound tourism presents the tourism of the residents of the Czech Republic 

abroad. It can reflex the economic situation in the country; to spend holiday abroad is usually 
more expensive than staying in the homeland, it can show, what people can venture. 

 
2. Outbound tourism 

 
The figure 1 presents the number of outgoing people. It is evident that some people travel 
many times per a year, the number of outgoing people is exceeding the number of the Czech 
residents. We can see of the figure that there are not very important differences among years; 
the highest value is in the year 1998, the lowest one in the year 2002. This drop can be an 
effect of the terrorist attack in September 2001 in New York.  
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                     Fig. 1. Citizen of the Czech Republic travelling abroad 
 Tab.1 Citizens of the Czech Republic travelling abroad in 1998 – 2005 - index 
year 1997/8 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Index  (Previous 
year = 100) 94.7 91.68 95.50 94.87 94.70 105.16 101.61 98.74 
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The table 2 shows, that the most favourite countries for Czech residents are Croatia and 
Slovakia. We can consider some main reasons of this reality. These countries are traditionally 
very popular; some people are long time used to spend their holiday at these places. Croatia 
and Slovakia are cost-effective for the people. Very important reason is that Czech people can 
understand languages at these countries. The significant part of these departures are business 
travels, especially Slovakia is very popular and frequent business partner. The list of the 
favourite countries continues with Italy, Greece and Austria. The summer resorts in the first 
two mentioned countries are the usual destination of the summer holiday of many Czech 
families, they are financially manageable. These countries provide great number of the 
antique sights and they are going to be the final destination of many visitors. If we consider 
the average number of overnight stays on one trip, we see the highest values at Ukraine and 
U.S.A. In case of Ukraine the business trips create great part of travels. U.S.A. are very 
distant from Czech Republic and the way is expensive, so it is not surprising that the visitors 
spend there long time. Moreover this statistics includes au-pairs stays, students´ mobility, 
voluntary works and so on. The column “the average expenditure on 1 trip” illustrates how 
expensive is a stay in individual countries.  
 
Tab.2 Long trips of Czech residents abroad by country of destination, in 2005 

Territory Number of 
trips 
(thous.) 

 

Total number 
of overnight 
stays (thous.) 

Average 
number of 
overnight 
stays on 1 trip 

Average 
expenditure 

on 1 trip 
(CZK) 

1. Croatia 870,7 7 703,9 8,8 11 590 
2. Slovakia 794,1 5 340,3 6,7 5 058 
3. Italy 562,2 4 431,0 7,9 11 225 
4. Greece 287,1 3 145,0 11,0 18 243 
5. Austria 257,7 1 367,4 5,3 7 947 
6. Germany 195,3 2 030,2 10,4 6 912 
7. Spain 174,7 1 640,5 9,4 19 097 
8. France 164,5 1 231,2 7,5 11 231 
9. Egypt 151,0 1 452,6 9,6 20 718 

10. Tunisia 146,0 1 320,5 9,0 17 461 
11. Bulgaria 115,9 1 197,9 10,3 12 647 
12. United Kingdom 81,4 1 102,6 13,5 15 330 
13. Hungary 58,5 415,4 7,1 8 390 
14. Poland 57,1 364,0 6,4 3 010 
15. Norway 50,3 662,9 13,2 10 796 
16. Ukraine 41,6 881,1 21,2 13 006 
17. Turkey 37,2 343,8 9,2 18 380 
18. U.S.A. 36,0 752,2 20,9 41 721 
19. Switzerland and Liechtenstein 35,0 305,8 8,7 12 502 
20. China 26,9 382,7 14,2 28 178 
thereof:     
  Europe 3 917,8 15 327,3 3,9 11 230,9 
  America  69,7 1 226,3 17,6 56 335,4 
  Asia  68,7 790,7 11,5 38 812,4 
  Africa  308,5 2 907,2 9,4 19 824,2 
Total number of outbound trips 4 374,3 38 286,0 8,8 12 020,9 
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Fig.2 Long trips of the Czech residents abroad by country of destination 

 
We can see in the figure 3 that the main purposes of travelling are leisure time activities and 
sports activities. More of one half of residents spend this time abroad. Other purposes rank 
not very important position; we can mention only the reason “visit of relatives or friends”, 
1528,7 thousands people indicates this purpose of travelling. 
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Fig.3  Long trips of the Czech residents by main purpose of trip in 2005 



 130 

Tab.3 Citizens of the Czech Republic travelling abroad in 2004 and 2005 according to 
months 
  2001 2002 2003 2004 2005 
January 2.36 2.13 2.12 2.3 2.41 
February 2.37 2.24 2.19 2.37 2.22 
March 2.63 2.64 2.62 2.65 2.68 
April 2.68 2.61 2.63 2.89 2.73 
May 3.13 2.86 2.86 2.92 2.87 
June 3.34 3.17 3.3 3.22 3.22 
July 4.04 3.9 4.01 4.09 4 
August 3.97 3.6 3.92 3.89 3.83 
September 3.26 3.03 3.36 3.35 3.29 
October 3.17 3.08 3.36 3.31 3.3 
November 2.7 2.62 2.97 2.87 2.9 
December 2.57 2.42 2.73 2.79 2.74 
total 36.22 34.3 36.07 36.65 36.19 

 
The following question is what is the most frequent time of travelling. The picture 4 shows 
data from the years 2001-2005. We can’t see important differences in one month during all 
five years long period. From this reason we needn’t to distinguish the individual years. It is 
possible to say, that the highest frequency of travelling is during the summer month, when 
majority of people spend their holiday. It is of course not surprising.  The similar level, but 
lower, of the number of travelling people is during June, September and October. On the other 
hand, the lowest values are presented in January. 
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Fig.4 Citizens of the Czech Republic travelling abroad according to months 

 
Very important question is the way of travelling. Majority of the Czech residents travel by car 
or bus (almost 89,86%). Only 2,87% of residents travel by train, probably because of the 
standard of this transport (the train tickets are usually more expensive than bus tickets and the 
train connection is not perfect). 7,27% of the residents travel by plane, it is possible to 
assume, that the long distance ways are accomplished by these means of transport. 
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Citizens of the Czech Republic travelling abroad in 2005 according 
to kinds of transport (%)
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Fig.5 Citizens of the Czech Republic travelling abroad in 2005 according to kinds of 

transport (%) 
 
Tab.4 Citizens of the Czech Republic travelling abroad in 2004 and 2005 according to 
sections of the state frontier 

Section of state frontier 
2004 

Millions of 
persons 

Index 
2004/2003 

2005 
Millions of 

persons 

Index 
2005/2004 

with Germany 9,89 99,5 10,30 104,1 
with Austria 7,18 97,1 7,15 99,6 
with Poland 8,47 107,4 7,09 83,6 
with Slovakia 8,71 98,9 9,02 103,7 
Airports 2,40 117,5 2,63 109,6 
Total 36,65 101,6 36,19 98,7 
 
We can state the question which part of our frontier is busier. The data from the last two years 
illustrate that the most of people cross the frontier with Germany. 
Very important indicator for the national economy is the foreign currency expenditures. 
Figure 6 presents data from the years 1998 – 2005. We can see the lowest value in the year 
2000 (1279,4 mil.USD) and the highest value in the year 2005 (2412,7 mil.USD). The trend 
of expenditures is increasing from the year 2000 till 2005. The regression function, that 
express this relation in the period 2001-2005 is y = 247,77x – 494353. It is possible to 
determine two important reason of this phenomenon, the first one is dropping of the exchange 
rate of USD, the second one can be the rising exigency of travelling public and higher process 
of the service, that are connected with it.  
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Foreign currency expenditures of outgoing tourism in 1998 – 2005
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Fig.6 Foreign currency expenditures of outgoing tourism in 1998 – 2005 
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Meranie úrovne súboru objektov 
 

Ján Luha1

 
 

Abstract: The article deals with construction of indexes measuring the level of analysed 
objects, if they are characterised by more properties. Secondly, the article deals with 
construction of more complex indexes measuring the level in a set of analysed objects and 
corresponding properties.  
 
Key words: level of object, level of set of objects, measure of level, index, sets of possible 
results. 
 
1. Úvod 
 

Pri štatistických výskumoch získavame charakteristiky objektov, ktorých je vo väčšine 
prípadov viac. Uvažujme situácie, keď je našim cieľom zisťovať určitú úroveň skúmaných 
objektov. Napríklad charakterizáciu úrovne čítanosti tlače, úrovne vedomostí žiakov, 
hodnotenie štátnych zamestnancov, úrovne ústavov SAV, úrovne spokojnosti poistencov 
danej poisťovne hospitalizovaných v určitých nemocniciach a pod. Vo všeobecnosti môžeme 
skonštruovať index merania úrovne pre objekt a následne za skúmané súbory objektov, 
napríklad pacienti určitej poisťovne liečení v nemocnici. V príspevku sa venujeme konštrukcii 
indexov v prípade keď objekty sú charakterizované množinou ordinálnych znakov 
s rovnakými škálami odpovedí a ich aplikáciu na súbory objektov, napr. súbor pacientov 
liečených v danej nemocnici (príklad viď. http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=231). 
 Treba upozorniť, že konštrukcia simultánnej charakteristiky za množinu znakov 
spôsobuje problémy, pretože dochádza ku strate informácie. Týmto problémom sa na tomto 
mieste nezaoberáme. Dôležité je aby škály jednotlivých znakov z ktorých vytvárame 
simultánnu charakteristiku boli usmernené, aby neboli záporne korelované a aby položková 
analýza vykázala vysokú reliabilitu. 
 
2. Konštrukcia indexov za objekty 
 

Vo všeobecnej situácii  skúmané objekty charakterizuje množina  znakov Z1,Z2,...,Zm, 
ktoré môžu mať rôzne škály merania. Budeme sa zaoberať situáciami, kedy  uvažované znaky 
sú  merané v ordinálnej škále,  prípadne sú vhodne kategorizované. Budeme teda uvažovať  
situácie, keď objekty skúmaných súborov sú charakterizované množinou ordinálnych znakov 
Z1,Z2,...,Zm s rovnakou množinou hodnôt  H={h1,h2,...,hr}.   Hodnotám znakov Zi budeme 
teda prisudzovať číselné ohodnotenia hj , také aby 0<=h1<h2<...<hr. V práci (6.) Luha J. 
(2003) je podrobne popísaná konštrukcia indexov a ich  vlastnosti. Pri ekvidistantnej voľbe 
ohodnotení sa ukazuje najlepšie voliť ohodnotenia v tvare:  

 
hj = j - 1, j=1, 2, ...,r. (1) 

Index možno definovať jednoducho ako priemer ohodnotení získaných za každý znak: 
 

I=mean(Z1,Z2,...,Zm) (2) 
Takto definovaný index nadobúda hodnoty z intervalu < 0,1>. V citovanej práci (6.) je 
uvedená modifikácia definície indexu, ktorá umožňuje exaktne stanoviť mohutnosti 

                                                 
1 RNDr. Ján Luha, CSc.,  Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR, Jan.Luha@statistics.sk 

http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=231�
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výsledkových množín. Ukážeme definície výsledkových množín a ich vlastnosti za hore 
uvedených podmienok. 
Pre každý objekt zo skúmaného súboru definujeme veličiny: 

                               1, ak Zi(o)=hj 

zij={ 
                        0 , inak.) 

 
(3) 

Z nich zostavíme tabuľku: 
Znak\ Hodnota h1 h2 ... hj ... hr Spolu 

Z1 z11 z12 ... z1j ... z1r 1 
Z2 z21 z22 ... z2j ... z2r 1 

. 
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Zm zm1 zm2  zmj  zmr 1 
Spolu x1 x2 ... xj ... xr m 

 
Zo základných vlastností vyjadrenia ordinálnych znakov v uvedenom tvare zrejme platia 
vzťahy: z.Jr=Jm, Jm'.z=x a x'Jr=m, kde z=(zij) je mxr matica núl a jednotiek určujúca výsledky 
daného objektu a Jm  je mx1 vektor jednotiek a Jr  je rx1 vektor jednotiek.  
Teraz môžeme definovať výsledkové množiny:  

Z={ z : zij=0 alebo 1,  z.Jr=Jm,  Jm'. z.Jr=m }. (4) 
Z je (základná) množina všetkých matíc z, ktoré môžu reprezentovať výsledky dosiahnuté pre 
objekt v  nami  skúmanej  situácii. Bude  užitočné definovať  ďalšiu  množinu,  ktorá 
charakterizuje  istú triedu všetkých možných výsledkov dosiahnutých objektmi pomocou 
veličín xj, j=1,...,r: 

X={ (x1,x2,...,xr)' : x'.Jr=m, 0 <= xj <= m, xj-celé číslo }. (5) 
X je redukovaná výsledková množina. 
Množina všetkých možných hodnôt indexu I je: 

II={ I : I=I(z); z∈Z }={ I : I=I(x), x∈X }. (6) 
Z definície výsledkových množín vyplýva vzťah: 

Kard(II) <= Kard(X) <= Kard(Z) . (7) 
Zavedieme ešte výsledkové množiny : 

Z(x)={ z∈Z : z'.Jm=x } pre x∈X. Zrejme platí Z=∪{ Z(x) : x∈X }. (8) 
Kde symbolom ∪ označujeme  zjednotenie množín.  
Z definície indexu podľa vyplýva vzťah: 

I(z)=I(x) pre z∈Z(x). (9) 
Pre kardinalitu výsledkových množín platia vzťahy: 
                                           (a) Kard(Z) = rm, 

   (b) Kard(X ) = (m+r-1)!/[m!(r-1)!], 
(c) Kard(Z(x))=m!/[x1!x2!...xr!], 

                                           (d) Kard(II) = m.hr + 1 . 

(10) 

 
Ak to skúmaná situácia dovolí, budeme pracovať s výsledkovou množinou X, ktorá je oveľa 
menej mohutná než množina Z. Podiel Kard(Z)/Kard(X) rastie s rastom m alebo  r veľmi 
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rýchlo. Tento fakt  môžeme dokumentovať tabuľkou, kde sú uvedené hodnoty Kard(Z)/ 
Kard(X) pre vybraté hodnoty m a r.: 
 

m\r 3 4 5 7 
3 27/10 64/20 125/35 343/84 
4 81/15 256/35 625/70 2401/210 
5 243/21 1024/56 3125/126 16807/462 
7 2187/36 16384/120 18125/330 823543/1716 
15 14348907/136 1073741824/816 3,052*1010/3876 4,748*1012/54264 
30 2,058*1013/496 1,153*1018/5456 9,313*1020/46376 2,254*1025/1947792 

 
Poznámka: Množinu X vieme  jednoducho generovať,  napr. pomocou  aritmografického 
usporiadania. Potom máme X={(m,0,...,0),(m-1,1,0,...,0),...,(x1,x2,...,xr),...,(0,...,0,m)}. 
 
3. Príklad indexu za objekty 
 
Na ilustráciu využijeme príklad z webovej stránky (7): 
Dotazník určený pre poistencov VšZP, ktorí sa v roku 2005 liečili v niektorom nemocničnom 
zariadení obsahoval nasledujúcich dvanásť otázok:  
„Ako ste boli spokojný (á)“: 
1. so správaním lekárov na oddelení? 
2. s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára? 
3. so správaním sestier na oddelení? 
4. so starostlivosťou lekárov na oddelení? 
5. so starostlivosťou sestier na oddelení? 
6. s kvalitou ubytovania na oddelení? 
7. s kvalitou stravy na oddelení? 
8. s kvalitou upratovania na oddelení? 
9. s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou? 
10. s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe? 
11. s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe? 
12. so zlepšením Vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice? 
Škála odpovedí: 1=spokojný , 2=viac spokojný ako nespokojný, 3=ani spokojný ani 
nespokojný, 4=viac nespokojný ako spokojný, 5=nespokojný. 
 
Počítané boli indexy: 
in_A = MEAN(in1, in2, in3, in4, in5) . 
in_B = MEAN(in6, in7, in8) . 
in_C = MEAN(in9, in10, in11, in12) . 
in = MEAN(in1,in2,in3,in4,in5,in6,in7,in8,in9,in10,in11,in12). 
 
Pre kardinalitu výsledkových množín platí: 
Nemocnice 
Index Kard(Z) Kard(X) Kard(II) 
in_A 3125 126 21 
in_B 125 35 13 
in_C 625 70 17 
in 244140625 1820 49 
 



 136  

Jednotlivé individuálne indexy môžu nadobúdať hodnoty z množín nasledovne: 
index množina možných hodnôt 
in_A {0, 1/20, 2/20, 3/20, ..., 19/20, 1} 
in_B {0, 1/12, 2/12, 3/12, ..., 11/12, 1} 
in_C {0, 1/16, 2/16, 3/16, ..., 15/16, 1} 
in {0,1/48 , 2/48, 3/48, ..., 47/48, 1} 
 
4. Konštrukcia indexov za súbor objektov 
 
A. V prípade keď súbor dát neobsahuje chýbajúce dáta môžeme definovať indexy za súbor 
objektov O={o1,o2,...,oN

B. Ak súbor dát obsahuje chýbajúce údaje nepočítame všetky individuálne indexy z rovnakej 
bázy a preto nemôžeme použiť prvý spôsob výpočtu indexu za súbor objektov. V tomto 
prípade počítame indexy najprv za jednotlivé otázky z príslušnej frekvenčnej tabuľky. 
Uvažujme frekvenčnú tabuľku napr. otázky č.1 za danú nemocnicu. Označme n1, n2, n3, n4, n5 
početnosť odpovedí 1, 2 , 3, 4, a 5 a n je celkový počet odpovedí na danú otázku a danú 
nemocnicu. Označme ďalej p1=n1/n, p2=n2/n, p3=n3/n, p4=n4/n a p5=n5/n.  

} jednoducho ako priemer hodnôt individuálneho indexu za celý 
skúmaný súbor objektov. 

Potom 
in1=100*p1 + 75*p2 + 50*p3 + 25*p4 + 0*p5 (11) 

 
a analogicky všetky ostatné indexy.  
Poznámka: V konkrétnom príklade je pretransformovaná škála <0,1> na <0,100>. 
 
Súhrnný index za určitú množinu znakov (otázok) dostaneme potom ako ich priemer. 
 
5. Príklad indexu za súbor objektov 
 
Pokračujeme ilustratívnym príkladom z paragrafu 3 popísaním množiny možných hodnôt 
indexu in nemocnicu. 
Nech za danú nemocnicu v prieskume spokojnosti odpovedalo n respondentov, pričom z nich 
n0 „pridelilo“ danej nemocnici hodnotu 0, n1 hodnotu 1/t, n2 hodnotu 2/t a.t.ď., až nt-1 hodnotu 
(t-1)/t a nt hodnotu 1, kde v uvažovanom príklade t=48.  
Potom index za nemocnicu bude: 

in= (n0 .0 + n1.1/t + n2.2/t + ... + nt-1.(t-1)/t + nt.1)/n. 
Vzťahy pre ostatné indexy sú zrejmé. 
 
Uvedený vzťah je vlastne priemer indexu. Môžeme tiež zistiť odhad rozptylu s2  daného 
indexu z empirických dát: 
 

s2(in)=∑pi(i/t – in)2, kde pi=ni/n a suma je od 0 po t, pričom sme ponechali pre 
oznacenie in, hoci je to vlastne priemer. 
 
Z výsledkov za všetky skúmané nemocnice môžeme ako výsledok čiastkovej metaanalýzy 
uviesť histogram za celkový index spokojnosti in: 
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6. Výsledky analýzy reliability za index in pre nemocnice 
 
Analýza reliability za jednotlivé nemocnice ukázala vysokú reliabilitu skúmaných položiek. 
Na ilustráciu, kvôli úspore miesta, uvedieme výsledky za celý súbor nemocníc. 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items 

,906 ,915 12 

 
Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation 
N of 
Items 

1039,29 39498,834 198,743 12 
 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

in1 948,32 33969,381 ,713 ,653 ,895 
in2 951,06 33228,671 ,694 ,609 ,895 
in3 948,71 34323,458 ,651 ,689 ,898 
in4 948,55 33622,170 ,753 ,702 ,893 
in5 948,68 34155,160 ,677 ,716 ,897 
in6 959,31 32633,227 ,576 ,408 ,902 
in7 966,90 32656,893 ,494 ,311 ,910 
in8 950,07 34871,277 ,523 ,339 ,903 
in9 949,80 33221,919 ,764 ,623 ,893 
in10 950,90 33078,979 ,696 ,648 ,895 
in11 954,28 32645,508 ,688 ,565 ,895 
in12 955,59 33287,720 ,584 ,394 ,901 
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7. Záver 
 

Príspevok sa zaoberá konštrukciou indexu ako miery úrovne objektov a súboru 
objektov. Na ilustráciu sme využili konkrétnu aplikáciu, ktorá bola realizovaná pre 
Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, výsledky ktorej sú uverejnené na internete (7). 
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Štrukturálne ukazovatele hodnotenia Lisabonskej stratégie 

Silvia Megyesiová 

 

Abstract 

 

 In the Lisbon European Council in March 2000 the European Union set a strategic goal 

for the next decade “of becoming the most competitive and dynamic knowledge-based 

economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and 

greater social cohesion”. The council also invited the Commission to draw up an annual 

synthesis report on the basis of the Structural Indicators, which provide an instrument for an 

objective assessment of the progress made towards the Lisbon objectives, and support the key 

messages of the report.  

 The Structural Indicators cover the six domains of General Economic Background, 

Employment, Innovation and Research, Economic Reform, Social Cohesion as well as the 

Environment. The Commission is presenting a shortlist of 14 structural indicators; this short 

list has been agreed with the Council. The short list allows for a more concise presentation 

and a better assessment of achievements over time vis a vis the Lisbon agenda. It is foreseen 

to keep this list stable for three years with a start in 2004.  

 

1. Štrukturálne ukazovatele 

 

 Hodnotenie dosiahnutých cieľom Lisabonskej stratégie pri vytváraní bezkonkurenčnej 

a na znalostiach založenej dynamicky sa rozvíjajúcej ekonomiky na svete schopnej trvalého 

ekonomického rastu s viac a lepšími zamestnaniami a väčšou sociálnou kohéziou sa 

uskutočňuje prostredníctvom štrukturálnych ukazovateľov. 

 Štrukturálne ukazovatele slúžiace k medzinárodnému porovnávaniu sú zostavované 

štatistickým úradom Európskej únie Eurostat-om, tieto štatistické ukazovatele sa využívajú aj 

k prijatiu politicko-ekonomických rozhodnutí na úrovni orgánov EÚ. 

 Analytici, ktorí konštruujú agregované indikátory na posúdenie stavu, úrovne krajín EÚ 

sa opierajú zvyčajne o analýzu tzv. štrukturálnych alebo kľúčových indikátorov (úplný súbor 

štrukturálnych indikátorov obsahuje 127 indikátorov), ktoré používa Európska komisia 

k meraniu vývoja Lisabonskej stratégie1

                                                 
1   SALTELLI, A. – NARDO, M. – SAISANA, M. – TARANTOLA, S. – LIŠKA, R.: Agregované   indikátory – 

kontroverze a její možná řešení, In: Statistika, 2/2005, str. 95 

.  
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 Úplný súbor štrukturálnych ukazovateľov  je rozdelený do šiestich oblastí: 

 všeobecné ekonomické charakteristiky (Generel Economic Background), 

 zamestnanosť (Employment), 

 inovácie a výskum (Innovation and Research), 

 ekonomická reforma (Economic Reform), 

 sociálna kohézia (Social Cohesion), 

 životné prostredie (Environment). 

 

 Vyššie spomenuté indikátory sú používané hlavne expertmi komisie, ktorí hodnotia vývoj 

ako aj aktuálny stav týchto indikátorov v jednotlivých členských krajinách EÚ a pripravujú 

ich analýzy pre zasadania Európskej rady. 

 Štrukturálne indikátory sa teda sledujú a analyzujú hlavne vzhľadom k tvorbe nových 

politicko-ekonomických rozhodnutí krajín EÚ k dosiahnutiu cieľov Lisabonskej stratégie. 

 Označenie „kľúčový indikátor“ nie je úplne výstižné, pretože popri ukazovateľoch 

absolútnych sa používajú aj rôzne pomerové ukazovatele, vrátane indexov, či im 

zodpovedajúcich temp prírastku2

 Krajiny východnej a strednej Európy, ktoré sa stali členmi EÚ v roku 2004 začali so 

zostavovaním štrukturálnych ukazovateľov v roku 2003. Od roku 2004 sa na obdobie troch 

rokov vytvoril tzv. „krátky zoznam štrukturálnych ukazovateľov“, ktorý pozostáva zo 14 

vybraných ukazovateľov zo všetkých šiestich oblastí. Ostatné štrukturálne ukazovatele na 

nachádzajú v databáze Eurostatu New Cronos a ich vývoj bude pokračovať aj v budúčnosti. 

. 

  

2. Krátky zoznam 14-tich štrukturálnych  ukazovateľov 

 

 Štrukturálne ukazovatele, ktoré tvoria krátky zoznam sa pravidelne predkladajú 

Európskej rade vo forme jednej tabuľky a dvoch grafov. Prezentácia vo forme dvoch grafov je 

potrebné z hľadiska rozdelenia indikátorov do dvoch skupín. 

 Prvý graf zachytáva štrukturálne indikátory, ktorých rast predstavuje pozitívny trend, tzn. 

že ak hodnota tohto indikátora je vyššia než 100 pri porovnaní s priemerom EU-25 ako bázou 

porovnania, považujeme to za dobrý výsledok. 

                                                 
2    JÍLEK, J.: Statistika, poznatky a politika – světové fórum OECD o klíčových indikátorech, In:   Statistika,  

1/2005, str. 85 -89 



 141 

 Druhý graf zachytáva štrukturálne indikátory, ktorých pokles predstavuje pozitívny trend, 

tzn. že ak hodnota tohto indikátora je nižšia než 100 pri porovnaní s priemerom EU-25 ako 

bázou porovnania, považujeme to za dobrý výsledok. 

 Tabuľka ako aj grafy zachytávajú dva najdôležitejšie ciele EÚ do roku 2010 a to je 

dosiahnutie 3% podielu hrubých domácich výdavkov na výskum a rozvoj z úrovne hrubého 

domáceho produktu danej krajiny a zabezpečenie miery zamestnanosti na úrovni 70%.  

 V nasledujúcej tabuľke sú uvedené štrukturálne ukazovatele, ktoré tvoria tzv. krátky 

zoznam indikátorov.  

 

Tabuľka 1    Krátky zoznam 14 štrukturálnych indikátorov 

1 HDP na obyvateľa v PKS Hrubý domáci produkt v parite kúpnej sily v pomere na 

obyvateľa (EU-25 = 100) 

2 Produktivita práce na zamestnanú 

osobu 

HDP v PKS vyjadrený na zamestnanú osobu v pomere 

k EU-25 (EU-25 = 100) 

3 Celková miera zamestnanosti Podiel zamestnaných osôb vo veku 15-64 rokov na 

celkovom počte populácie danej vekovej kohorty (v%) 

4 Miera zamestnanosti starších 

zamestnancov 

Podiel zamestnaných osôb vo veku 55-64 rokov na 

celkovom počte populácie danej vekovej kohorty (v%) 

5 Hrubé domáce výdaje na výskum 

a vývoj 

Percentuálny podiel hrubých domácich výdajov na 

výskum a vývoj z HDP 

6 Úroveň dosiahnutého vzdelania 

mládeže 

Percento obyvateľstva vo veku 20-24 rokov, ktoré má 

aspoň vyššie stredné vzdelanie 

7 Porovnateľné cenové úrovne Index úrovne cien konečnej spotreby domácností vrátane 

nepriamych daní (EU-25 = 100) 

8 Podnikové investície Podiel hrubého fixného kapitálu vytvoreného 

v súkromnom sektore na HDP (v%) 

9 Miera rizika chudoby po získaní 

sociálnych príspevkov 

Podiel osôb s príjmom pod hranicou rizika chudoby po 

sociálnych transferoch. Hranica chudoby sa stanovuje ako 

60% národného mediánového ekvivalenčného 

disponibilného príjmu po sociálnych transferoch 

10 Rozptyl regionálnych mier 

zamestnanosti  

Variačný koeficient miery zamestnanosti regiónov 

(úroveň NUTS 2) v rámci krajiny 

11 Miera dlhodobej nezamestnanosti Percentuálny podiel dlhodobo nezamestnaných (nad 12 

mesiacov) na celkovom počte ekonomicky aktívnej 

populácie vo veku 15-64 rokov 
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12 Skleníkové plynové emisie Podiel hodnôt obsahu kysličníka uhoľnatého  nameraných 

v sledovaných rokoch a hodnôt odporúčaných v Kjotskom 

protokole 

13 Energetická náročnosť ekonomiky Podiel hodnoty hrubej vnútroštátnej spotreby energie na 

HDP (v stálych cenách, 1995=100), ukazovateľ sa uvádza 

v kilogramnaftovom ekvivalente na 1000 Eur 

14 Objem nákladnej dopravy k HDP Index objemu nákladnej dopravy v krajine v pomere 

k HDP, meraný v tonno-km na HDP (v stálych cenách, 

1995=100) 

Prameň:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu , www.czso.cz 

  

3.  Porovnanie štrukturálnych indikátorov krajín V4 a EU-25 

 

 Indikátory uvedené v tabuľke 1 sa pri prezentácii vyjadrujú v pomere k EU-25, čím sa 

ilustruje, v ktorej oblasti dosahuje daný štát EÚ lepšie alebo horšie výsledky v porovnaní 

s priemerom krajín EÚ.   

 V tabuľke 2 sú uvedené hodnoty všetkých štrnástich štrukturálnych indikátorov krajín V4 

a hodnoty týchto indikátorov reprezentujúce všetky členské krajiny EÚ (EU-25). 

 

Tabuľka 2   Štrukturáne ukazovatele krajín V4 a EU-25

Štrukturálne

ukazovatele 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

1 68,1 70,6 59,6 60,4 47,2 49,1 51,7 52,1 100,0 100,0

2 62,4 64,8 67,2 68,6 59,9 62,1 58,7 59,4 100,0 100,0

3 64,7 64,2 57,0 56,8 51,2 51,7 57,7 57,0 62,9 63,3

4 42,3 42,7 28,9 31,1 26,9 26,2 24,6 26,8 40,2 41,0

5 1,26 1,28 0,95 0,89 0,56 0,58 0,58 0,53 1,92 1,90

6 92,0 90,9 85,0 83,4 88,8 89,5 94,1 91,3 76,5 76,6

7 55,5 55,0 59,0 61,9 53,4 52,4 50,5 54,9 100,0 100,0

8 22,7 22,6 18,8 19,3 14,5 14,1 23,1 22,2 16,7 16,9

9 8,0 . 12,0 . 17,0 . 21,0 21,0 15,0 16,0

10 5,8 5,6 8,5 9,4 7,2 6,4 7,6 9,0 12,9 12,2

11 3,8 4,2 2,4 2,6 10,8 10,2 11,4 11,8 4,0 4,1

12 75,7 . 68,1 . 67,9 . 71,8 . 92,0 .

13 889,6 . 582,0 . 663,1 . 937,3 . 209,5 .

14 99,5 93,3 85,4 91,9 83,1 90,3 47,6 47,4 99,7 104,7

Prameň: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal

      EU-25    Česká republika        Maďarsko      Poľsko     Slovensko
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 Hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily vyjadrený ako percento z úrovne 

HDP na obyvateľa EU-25 je najnižší v Poľsku, kde v roku 2004 dosiahol úroveň 49% jeho 

základu. Najvyššie hodnoty dosahuje tento štrukturálny ukazovateľ v rámci V4 v Českej 

republike, kedy úroveň tohto indikátora presiahla 70% základu v roku 2004. Obyvateľ 

Slovenska dosiahol v roku 2004 hodnotu HDP v PKS na úrovni 52% z hodnoty HDP na 

obyvateľa EU-25. 

 Produktivita práce na zamestnanú osobu, ktorá je meraná podielom HDP v PKS na 

zamestnanú osobu, taktiež dosahuje pomerne nízkych hodnôt v rámci všetkých sledovaných 

krajín V4 v porovnaní s bázou EU-25. Najvyššie hodnoty produktivity práce dosiahlo 

Maďarsko. 

 Ďalší štrukturálny indikátor – celková miera zamestnanosti – dosiahla v roku 2004 

v krajinách EU úroveň 63,3%. Cieľom EÚ do roku 2010 je pritom jej zvýšenie na úroveň 

70%. Vyššie hodnoty ako je priemer EU-25 dosiahla v rámci tohto indikátora iba Česká 

republika a to hodnotami nad 64%. Najhoršie hodnoty dosiahlo Poľsko, kde miera 

zamestnanosti sa v roku 2003 a 2004 pohybovala na úrovni 51-52%.  

 Miera zamestnanosti starších zamestnancov podobne ako celková miera zamestnanosti 

dosiahla pozitívne hodnoty v rámci krajín V4 iba v Českej republika, v ostatných krajinách 

táto miera nedosahuje priemernej hodnoty EU-25. Najnižšia miera zamestnanosti starších 

zamestnancov bola dosiahnutá v Poľsku a Slovenskej republike, v týchto dvoch krajinách táto 

miera v rokoch 2003 a 2004 nepresiahla 27%. 

 Ďalším hlavným cieľom krajín EÚ pri napĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie je 

dosiahnutie 3% podielu hrubých domácich výdajov na výskum a vývoj z HDP do roku 2010. 

Tento cieľ bol v roku 2004 dosiahnutý iba v dvoch krajinách EÚ a to konkrétne vo Fínsku 

(3,51%) a v Švédsku (3,74%). Priemerná hodnota podielu hrubých domácich výdajov na 

výskum a vývoj z HDP krajín EÚ v roku 2004 dosiahla hodnotu1,9%. Slovensko ako i Poľsko 

dosiahlo v rámci krajín EÚ najnižšie percentuálne podiely. Jedine výdavky na výskum 

a vývoj v Českej republika prekročili hranicu 1%. 

 Pozitívne v rámci krátkeho zoznamu štrukturálnych ukazovateľov môžeme hodnotiť 

úroveň dosiahnutého vzdelania mládeže. Tento ukazovateľ bol vo všetkých krajinách V4 

vyšší než je priemer EU-25. 

 Podobne pozitívne dopadlo hodnotenie krajín V4 i v poradí ďalšom indikátore a to indexe 

úrovne cien konečnej spotreby domácností vrátane nepriamych daní. Pozitívne hodnoty tohto 

indikátora sú nižšie než 100%. 
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 Podiel hrubého fixného kapitálu vytvoreného v súkromnom sektore na HDP (v%) 

dosahuje v porovnaní s priemerom EU-25 veľmi dobré výsledky. Je to daný hlavne tým, že 

všetky krajiny V4 prechádzajú v poslednom desaťročí silným vývojom, tento vývoj vyústil do 

silnej investičnej aktivity. Najvyššie hodnoty podielu podnikateľských investícií boli 

dosiahnuté v Českej republike, keď v rokoch 2003 a 2004 dosiahli skoro 23% a na Slovensku 

tento podiel dokonca v roku 2003 mierne prekročil hranicu 23%. 

 Miera rizika chudoby po získaní sociálnych príspevkov sa pozitívne v porovnaní EU-25 

vyvíjala iba v Českej republike a Maďarsku. Hodnoty tejto miery nadobudli vyššiu úroveň 

než tomu bolo v priemere EU-25 v prípade Poľska a Slovenska. 

 Rozptyl regionálnych mier zamestnanosti krajín V4 vykazuje lepšie hodnoty ako je 

priemer krajín EÚ. Najlepší rozptyl spomedzi krajín V4 dosiahla Česká republika a najhoršie 

Maďarsko. 

 Nezamestnanosť je veľkým problémom transformujúcich sa ekonomík. Za veľmi 

negatívnu sa pritom považuje miera dlhodobej nezamestnanosti. Táto miera dosahuje v EÚ 

úroveň približne 4%. Pod túto hranicu sa v rokoch 2003 a 2004 dostalo iba Maďarsko 

a Česko. Veľmi negatívne sa miera dlhodobej nezamestnanosti vyvíjala v Poľsku a na 

Slovensku. V oboch krajinách táto miera v rokoch 2003 a 2004 prekročila hranicu 10%. 

 Skleníkové plynové emisie boli v krajinách V4 v roku 2003 vylučované na nižšej úrovni 

ako tomu bolo v prípade priemeru krajín EÚ. 

 Energetická náročnosť ekonomiky súvisí v krajinách V4 hlavne s jej negatívnym 

vývojom v období pred revolúciou ako i s investíciami do odvetví s nízkou pridanou 

hodnotou a vysokou energetickou náročnosťou. Kým energetická náročnosť ekonomík EÚ 

dosiahla hodnotu 209,5 kg-naftového ekvivalentu na 1000 Eur, táto hodnota bola až 937,3 na 

Slovensku. Najhoršie hodnoty energetickej náročnosti v roku 2003 dosiahla práve Slovenská 

republika. Najnižšie hodnoty tohto indikátora patrili v rámci EÚ Maďarsku. 

 Objem nákladnej dopravy k HDP môžeme hodnotiť vo všetkých krajinách V4 pozitívne, 

tieto hodnoty boli v oboch porovnávaných obdobiach nižšie než priemer krajín EU-25. 

Najnižšie hodnoty dosiahlo Slovensko. 

 Ako je zrejmé z tabuľky 2 krajiny V4 dosahujú vo väčšine štrukturálnych indikátorov 

krátkeho zoznamu horšie výsledky pri porovnaní týchto hodnôt za všetky krajiny EU-25.  
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Záver 

 

 Hodnotenie krajín EÚ pri plnení Lisabonskej stratégie sa opiera o tzv. štrukturálne 

indikátory. Celkový súbor štrukturálnych indikátorov však pozostáva zo 127 indikátorov. 

Európska rada poverila Európsku komisia vytvorením tzv. krátkeho zoznamu indikátorov. 

Tento krátky zoznam obsahuje 14 indikátorov, ktoré sa sledujú od roku 2004 a zastanú 

stabilné počas troch rokov. Na základe týchto 14 indikátorov Európska rada pravidelne 

monitoruje plnenie cieľov Lisabonskej stratégie vo všetkých 25 krajinách EÚ.  

 Príspevok bol vypracovaný ako súčasť riešenia projektu VEGA 1/2572/05. 
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ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ KVALITY SPRÁVY ZEMÍ EU 
 

Jakub Odehnal1, Jaroslav Michálek2

 
 

Abstract: The contribution is focused on application of multivariate statistical methods  to 
assessment of institutional quality of selected countries in European Union. Indicators were 
created from the research of World Bank Governance Matters. They are: voice and 
accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law 
and control of corruption.  
 
Key words: Governance Matters, Cluster Analysis, Governance indicators. 
 
1. Úvod 
 

Již pravidlem se stalo, že Světová Banka sleduje a hodnotí kvalitu správy většiny zemí 
a tvoří tím ucelený mezinárodní přehled hodnocených zemí dle sledovaných kritérií. 
Následující příspěvek reaguje a navazuje na články [3, 4] zabývajícími se hodnocením kvality 
správy zemí pomocí šesti agregovaných veličin prezentovaných Světovou Bankou 
v mezinárodním projektu Governance Matters. První veličina v oficiálních pramenech 
označená jako Voice and Accountability posuzuje kvalitu správy na základě hodnocení 
politických, občanských a lidských práv  v jednotlivých zemích. Veličina druhá Political 
Instability and Violence hodnotí pravděpodobnost možné násilné hrozby pro danou zemi či 
úroveň politické nestability v zemi. Government Effectiveness, v pořadí uvedená jako třetí 
veličina, zahrnuje hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb, úroveň byrokracie 
v zemi a důvěryhodnost vlády. Další veličina Regulatory Burden hodnotí regulační 
zatížení země, Rule of Law neboli kvalita právního řádu zahrnuje hodnocení  důvěry ve 
společenská pravidla a míru jejich respektování. Poslední veličinou sledovanou v rámci 
výzkumu Governance Matters je proměnná Control of Corruption  popisující stav a kontrolu 
korupce. 
 
2. Základní charakteristika datového souboru a použité metody klasifikace 
 

V samotném příspěvku bylo analyzováno 25 vybraných zemí, které odpovídají 
současnému složení Evropské unie. K hodnocení vybraných států byly použity zejména 
mnohorozměrné statistické metody, především pak metoda shlukové analýzy [1, 2]. Shluková 
analýza umožňuje informace obsažené v mnohorozměrných datech roztřídit do několika 
skupin - shluků. Jednotlivé objekty shluků jsou pak z hlediska sledovaných proměnných 
homogenní, jednotlivé objekty shluku jsou si podle zvolené metriky blízké. Dále provedená 
statistická analýza zahrnuje 6 proměnných (kvalita demokracie GM1, politická stabilita GM2, 
efektivita vlády GM3, regulační zatížení GM4, kvalita práva GM5 a kontrola korupce GM6) a 
25 objektů reprezentovaných státy EU. Tyto sledované agregované veličiny zahrnují dílčích 
352 ukazatelů získaných z celkem 37 zdrojů od 31 organizací [3]. Rozsah sledovaného 
souboru je 209 zemí. Sledovaných 6 veličin bylo statisticky standardizováno a po provedené 
standardizaci všechny  nabývají hodnot na škále od  -2,5 do +2,5. Vyšší hodnota sledované 
proměnné odpovídá vyšší hodnotě kvality kritéria. 
 
                                                 
1 Ing. Jakub Odehnal, Katedra aplikované matematiky a informatiky, Ekonomicko správní fakulta, 
Masarykova univerzita, Lipová 41a, 600 00 Brno e-mail: odehnal@mail.muni.cz 
2 Doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc., Katedra aplikované matematiky a informatiky,  
Ekonomicko správní fakulta, Masarykova univerzita, Lipová 41a, 600 00 Brno e-mail: michalek@econ.muni.cz 
Příspěvek vznikl za podpory grantu GAČR 402/04/1308 a grantu pro specifický výzkum  ESF MU  561404. 
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3. Postavení České republiky v rámci projektu Governance Matters 
 
V tomto odstavci bude  zhodnoceno postavení jednotlivých států v rámci projektu 

Governance Matters s důrazem na vývoj a současnost České republiky v období 1996 – 2004. 
Jako vhodný prezentační nástroj se jeví použití souhrnného grafu, znázorňující  6 sledovaných 
proměnných u všech hodnocených států. 
 

Obr. 1. Komparace sledovaných proměnných hodnocení kvality správy (2004)
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     Z grafu je jasně patrné dominantní postavení Finska, Lucemburska, Švédska a Dánska. 
Tyto země dosahují podobných hodnot i v ukazatelích makroekonomických a patří mezi země 
s nejvyšším produktem na obyvatele v rámci EU.  Této klasifikaci nepatrně vévodí 
Lucembursko, jehož HDP na obyvatele je výrazně vyšší než u jiných členských států EU.  Na 
opačné straně klasifikace se nachází především země, které jsou součástí evropské integrace 
poměrně krátce. Jedná se především o země, s bývalým totalitním režimem, které prošly 
náročným procesem transformace. Nelichotivé postavení ČR, Slovenska a Polska je jasně 
patrné u všech šesti sledovaných proměnných. Nejhorších výsledků (s nejmenším hodnotou) 
je u těchto nově přistoupených států dosahováno především v ukazateli stavu a kontroly 
korupce. Korupční prostředí v těchto zemích zbytečně snižuje jejich atraktivitu a 
konkurenceschopnost nejen na evropském, ale i světovém trhu. Důležitý je také fakt, že právě 
ukazatel stavu a kontroly korupce dosahuje u státu nejvyspělejších zcela opačných hodnot. 
Nelichotivá je i současná dynamika vývoje České republiky. Dokumentuje ji následující graf 
vývoje sledovaných veličin. 

Obr. 2. Dynamika vývoje ukazatelů kvality správy v ČR 
(1996 - 2004)
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Z grafu dokumentujícího vývoj sledovaných šesti veličin je poměrně dobře čitelný 

trend vývoje stavu a kontroly korupce. Ukazatel tohoto vývoje má zřejmý klesající  trend. Za 
pozornost stojí také vývoj ukazatele regulačního zatížení, jehož hodnota se výrazně zlepšila 
od roku 1998 a maximální úrovně dosáhla v roce 2002. Je tedy zřejmé, že určitý proces 
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deregulace již proběhl, avšak aktuální stále zůstává především v oblasti deregulace nájmů a 
především trhu práce. Ukazatel politické stability, odrážející především vliv hrozby 
extremismu a terorismu, patrně odráží reakci na vstup ČR do Severoatlantické aliance v roce 
1999, kdy je patrné výrazné navýšení hodnoty tohoto ukazatele. Možná příčina snížení v roce 
2004 je dána mezinárodní situací, kdy se hrozby terorismu výrazně zvýšily po útocích na 
Spojené státy a s následnou odvetou v Afgánistánu a v Iráku. Efektivita vlády zobrazuje lehce 
klesající trend. Zřejmé je tedy, že Česká republika dosahuje trvale nejlepších hodnot v 
ukazatelích kvality demokracie a politické stability. Smutným však zůstává fakt, že žádná ze 
sledovaných proměnných během dostatečně dlouhého časového vývoje nepřekročila hodnotu 
1,2 proto Česká republika nemůže v tomto směru ani v nejmenším konkurovat zemím 
vyspělejším a úspěšnějším.  
 
4. Shluková analýza 

 
Užitím hierarchické aglomerativní metody shlukové analýzy viz [1, 2] lze získat 

dendrogram klasifikující vybrané státy Evropské unie do skupin - shluků. Při shlukování byla 
použita Euklidovská míra vzdáleností jednotlivých objektů a metoda nejvzdálenějšího 
souseda pro spojování shluků viz [1, 2]. Z dendrogramu (obrázek 3) je dobře vidět, že při 
volbě shlukové hladiny mezi 1,5 až 2 dostaneme 3 výrazné shluky, které dále podrobněji 
popíšeme. 
 

Complete Linkage
Euclidean distances

Obr. 3. Výsledný dendrogram vytvořený shlukovou analýzou
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5. Identifikace vytvořených shluků 

 
První shluk tvořený Českou republikou, Kyprem, Slovenskem, Maďarskem, 

Lotyšskem, Itálií, Řeckem, Litvou a Polskem můžeme dále rozdělit na tři menší shluky 
(Česká republika, Kypr, Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko), (Itálie, Řecko, Litva) a (Polsko). 
Jedná se tedy o státy s výjimkou Itálie, které do Evropské unie přistoupily až v roce 2004. 
Nelichotivé postavení České republiky v rámci celkového srovnání kvality správy potvrzuje i 
fakt, že součástí tohoto shluku států s nejnižšími hodnotami proměnných je i Česká republika. 
Jako klíčovou příčinu tohoto postavení ČR je možno spatřit v nevyužití potenciálu, který ČR 
měla na konci devadesátých let 20. století. Toto zjištění je možno prakticky demonstrovat na 
postavení Slovenska a České republiky v roce 1996, kdy ČR dosahovala u všech sledovaných 
proměnných vyšších startovacích hodnot. V tomto roce se však Slovensko prudce odrazilo od 
možného dna a pozici České republiky výrazně dostihlo (viz obr. 4 a 5). 
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Obr. 4. Startovací pozice z roku 1996
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 Obr. 5. rok 2004
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Druhý shluk tvořený Dánskem, Nizozemskem, Švédskem, Rakouskem, Velkou 

Británií, Finskem a Lucemburskem obsahuje státy s nejvyššími hodnotami sledovaných 
veličin. Můžeme tedy říci, že objekty sdružené v tomto shluku patří z hlediska kvality správy 
mezi nejvyspělejší státy Evropské unie. Zajímavé je především spojení mezi Finskem a 
Lucemburskem jakož státy, které dosahují trvale nejvyšších hodnot ve všech ukazatelích. 
Situace je dobře patrná z následujícího grafického vyjádření jednotlivých ukazatelů kvality 
správy při komparaci mezi těmito zeměmi a průměrem Evropské unie. Takřka identický vývoj 
ukazatelů Finska (barva černá) a Lucemburska (barva černá, přerušovaná) je možno 
pozorovat u pěti proměnných (viz obr. 6). Dále ze všech hodnocených zemí dosahuje kontrola 
korupce (GM6) maximální hodnoty 2,53 pro Finsko. Vývoj ukazatelů v rámci států EU (barva 
šedá) jen potvrzuje současnou nadvládu Finska a Lucemburska. Náhodou není, že hrubý 
domácí produkt obyvatele podávající informaci o ekonomické úrovni země je v případě 
Lucemburska nejvyšší v Evropské unii. I Finsko, zástupce severských států, dosahuje 
v žebříčcích ekonomické úrovně zemí v rámci Evropské unie předních umístění. 

Obr. 6. Srovnání ukazatelů vybraných států
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Třetí shluk tvořeny 9 státy obsahuje převážně „tradiční státy“ Evropské unie. Avšak při 
snížení shlukovací hladiny pod hodnotu 1,5 je poměrně dobře patrný rozpad shluku na 2 
menší podshluky (Belgie, Německo, Irsko, Francie, Španělsko) a (Estonsko, Slovinsko, 
Malta, Portugalsko). Za bližší povšimnutí však stojí přítomnost Estonska, Slovinska a Malty 
v tomto „tradičním“ shluku. Jejich postavení však přestává býti překvapující při bližší analýze 
sledovaných ukazatelů kvality správy. Pro přehlednost uvádím krátkodobé časové řady vývoje 
vybraných ukazatelů. 



 150 

Obr. 7. Vývoj ukazatele kvality demokracie
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     Obr. 8. Vývoj ukazatele regulačního zatížení
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Obr. 9. Vývoj ukazatele kontroly korupce

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1996 1998 2000 2002 2004

ESTONSKO
MALTA
SLOVINSKO

         
     Z grafického vyjádření je tedy zřejmé, že takřka všechny sledované veličiny vykazují u 
těchto třech nově přistoupených států do Evropské unie rostoucí trend. Situace je zvlášť dobře 
patrná na posledním grafu, vyjadřující změnu průměrné hodnoty sledovaných veličin mezi 
obdobími 1998 a 2004. Je otázkou, z jaké příčiny není mezi těmito shluky klasifikována i 
Česká republika, jejíž výchozí postavení z roku 1998 bylo přinejmenším s uvedenými státy 
srovnatelné.  
 
6. Shrnutí výsledků shlukové analýzy a její robustnost 

 Prostřednictvím shlukové analýzy byly vytvořeny celkem 3 shluky. První shluk 
obsahuje zejména postkomunistické státy, které patří mezi státy s nejnižší kvalitou správy. 
Druhý shluk tvoří opačný protipól těchto států, jedná se o státy s nejvyššími hodnotami 
sledovaných veličin, které prokazatelně dominují v hodnocení kvality správy. Dominantní 
postavení především vykazují severské země a Lucembursko. Poslední shluk je tvořen 
tradičními zeměmi EU společně s nejvyspělejšími státy z nově přistoupených do EU v roce 
2004. Tyto závěry potvrzuje i následující graf znázorňující průměrné hodnoty sledovaných 
veličin v takto vytvořených shlucích.  
 

Obr. 11. Průměrné hodnoty sledovaných veličin v jednotlivých shlucích
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Jak je však dobře známé, dendrogram na obrázku č. 3 vytvořený příslušnou metodou 
shlukové analýzy za pomocí příslušných charakteristik shlukovacího postupu není jediným 
možným výsledkem vlastního procesu shlukování. Ten je ovlivněn především správnou 
volbou míry nepodobnosti objektů a koeficientem nepodobnosti shluků. Míra nepodobnosti 
objektů charakterizuje vzájemnou „blízkost“ objektů daného datového souboru a koeficient 
nepodobnosti shluků umožňuje kvalitativní hodnocení podobnostních vztahů mezi shluky. 
V literatuře [1, 2] je popsána celá řada měr  nepodobnosti objektů  a koeficientů nepodobnosti 
shluků, na nichž shlukovací postupy závisí. Aby byl vliv jednotlivých parametrů shlukovacího 
postupu co nejvíce eliminován, bylo provedeno shlukování studovaného datového souboru 
pro různé volby míry nepodobnosti objektů (Euklidova metrika, Čebyševova metrika a „City-
block“ metrika) a pro dvě různé volby míry nepodobnosti shluků (metoda nejbližšího souseda 
- jednoduché spojení a metoda nejvzdálenějšího souseda - úplné spojení) a bylo provedeno 
srovnání získaných výsledků. Jako ideální vzhledem k charakteru dat se ukázalo použití  
metody nejvzdálenějšího souseda a euklidovské vzdálenosti, presentované v článku. Nicméně 
provedená analýza prokázala podobnost vytvoření charakteristických shluků i za použití 
různých shlukovacích postupů.  
 
7. Závěr 
 

Cílem příspěvku bylo představit alternativní způsob hodnocení kvality správy zemí 
Evropské unie. Jako nástroj tohoto hodnocení byla vybrána metoda shlukové analýzy 
umožňující vybrané země dle kvality správy klasifikovat do vytvořených skupin. 
Charakteristické proměnné sloužící k samotnému hodnocení kvality správy byly použity 
z projektu Governance Matters Světové Banky. Prokázána byla především nadvláda 
severských států a Lucemburska, jejichž hodnoty jednotlivých analyzovaných proměnných 
patří všeobecně k nejlepším. V rámci mezinárodního srovnání jednotlivých států je dobře 
patrné nelichotivé postavení České republiky, příslušné hodnoty sledovaných proměnných ani 
zdaleka nekopírují trend nejvyspělejších států.  

Dále pomocí přehledné grafické prezentace je možné dobře pozorovat rozdíly mezi 
tradičními zeměmi Evropské unie a postkomunistickými nováčky. Při prezentaci byl kladen 
důraz především na popis států umístěných na předních příčkách vybíraných z obou skupin. 
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ANALÝZA VÝVOJA PRIEMERNEJ REÁLNEJ  MZDY V SR A ČR 

Poláková Zuzana 

 

Abstrakt 

V predkladanom príspevku je venovaná pozornosť vývoju a komparácii priemernej 

reálnej mzdy fyzických osôb v Slovenskej a Českej republike od roku 2004 podľa OKEČ 

(odvetvová klasifikácia ekonomických činností). Bola použitá databáza Štatistického úradu 

SR a Českého štatistického úradu a menové kurzy Národnej banky Slovenska. 

Z metodologického hľadiska bola použitá metóda indexnej analýzy a metódy štatistickej 

indukcie. 

 

Abstract 

In this paper we dedicate attention to development and comparison of the average real 

wage of physical person in Slovak and Czech Republic from the 2004 classify by OKEČ. The 

analysis is based on the data obtained from database of Statistical office of Slovak and Czech 

Republic and exchange rates of National bank of Slovakia. At the methodological aspect, in 

this paper have been used two methods: index analysis and statistical induction analysis. 

 
Kľúčové slová 

mzda, odvetvie ekonomickej činnosti 

 

Key words 

wage, branch of economic activity 
 

 

Metodika 

V príspevku sú použité údaje publikované ŠÚ SR a Českým štatistickým úradom.  

Priemerné mesačné mzdy sú vypočítané spriemerovaním súčtu celkovej mesačnej mzdy na 

mesačnej báze a jeho vydelením priemernou dennou úrovňou zamestnanosti počas štvrťroka. 

Údaje sú zverejňované ako priemerné hrubé nominálne mesačné mzdy. Brali sme do úvahy 

celoročné údaje roku 2004, 2005 a v roku 2006 údaje za 1. kvartál. Pri komparácii miezd 

medzi SR a ČR boli využité metódy štatistickej indukcie a pri hodnotení vývoja miezd 

metóda indexnej analýzy.  
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Výsledky a diskusia 

Aktuálne hodnoty miezd v Českej a Slovenskej republike boli prepočítané na jednotnú 

menu EUR, pričom bol braný do úvahy aktuálny menový kurz NBS dňa 15.9.2006. Slovenská 

korune je 26,73 EUR, česká koruna je 35,03 EUR. Nominálne mzdy boli očistené 

o medziročnú mieru inflácie, ktorá v SR v roku 2004 bola 7,5 %, v roku 2005 2,8 % a v  roku 

2006 4,6 %. V ČR bola medziročná miera inflácie v roku 2004 2,8 %, v roku 2005 2 % 

a v roku  2006 2,9 %.  Ku  komparácii bol použitý dvojvýberový  t - test s rovnosťou 

rozptylov.  Testovali sme  významnosť rozdielov medzi reálnymi mzdami v SR a ČR. V roku 

2004 bol rozdiel v mzdách vysoko preukazný, keď P-hodnota = 0,0013, t stat = 3,57 a kritická 

hodnota Studentovho t - rozdelenia = 2,05. V roku 2005 bola situácia obdobná, rozdiel bol 

vysoko preukazný, P-hodnota = 0,0011, t stat = 3,65 a kritická hodnota Studentovho t - 

rozdelenia = 2,05. V roku 2006 je rozdiel v mzdách preukazný, už nie vysoko preukazný, P-

hodnota = 0,012, t stat = 2,69 a kritická hodnota Studentovho t - rozdelenia = 2,05. Tento  fakt 

naznačuje možný priaznivý vývoj miezd v Slovenskej republike, počas ktorého  sa snáď 

reálne mzdy budú približovať mzdám v  Českej republike. 

V tabuľke 1 sú uvádzané nominálne  mzdy podľa OKEČ, v tabuľke 2 prepočet na 

reálne mzdy. Z tabuľky 2 je vidieť, ak porovnávame rok 2006 s rokom 2004, že  k poklesu 

miezd v SR dochádza v dvoch odvetviach a to v rybolove a chove rýb o 1,69 % a v priemysle 

celkom o 7,95 %. V ostatných odvetviach bol zaznamenaný nárast miezd, najnižší v ostatných 

spoločenských a sociálnych službách  (o 4,69 %) a najvyšší vo finančnom sprostredkovaní (o 

25,47 %). V ČR došlo k poklesu mzdy v poľnohospodárstve, poľovníctve a lesníctve (o 2,08 

%) a v rybolove a chove rýb (o 5,93%). V ostatných odvetviach došlo k nárastu miezt, 

najnižší nárast v školstve (o 0,83 %), najvyšší vo finančnom sprostredkovaní (o 25,5 %).  

Vývoj miezd je znázornený aj v grafe 1. 
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Tabuľka 1: Priemerná mesačná nominálna mzda (fyzické osoby) 

  2004 2005 2006 (1. štvrťrok) 
  SR   ČR   SR   ČR   SR   ČR   
  SKK EUR CZK EUR SKK EUR CZK EUR SKK EUR CZK EUR 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a 
lesníctvo 12 210 326,37 13 131 459,98 13162 351,82 14 281 500,26 14102 376,95 12 871 450,87 
Rybolov a chov rýb 13 912 371,87 15 368 538,34 15733 420,54 15 900 556,98 13256 354,33 14 472 506,95 
Priemysel spolu 16 978 534,25 17 490 612,67 18206 486,65 18 527 649,00 17831 476,62 18 145 635,62 
  - ťažba nerastných surovín 17 700 473,12 21 128 740,11 18923 505,81 22 534 789,37 19098 510,49 21 326 747,05 

  - výroba a rozvod elektriny, 
plynu a vody  23 911 639,14 22 614 792,17 26009 695,22 24 650 863,49 25374 678,25 23 633 827,86 
Stavebníctvo 13 083 349,71 18 102 634,11 13867 370,66 19 122 669,84 13290 355,24 17 787 623,08 

Veľkoobchod a maloobchod, 
oprava motorových voziediel, 
motocyklov a spotrebného tovaru 16 182 432,54 20 548 719,80 17525 468,44 21 945 768,73 16983 453,96 21 195 742,46 

Hotely a reštaurácie 12 342 329,90 13 006 455,60 13280 354,97 13 962 489,09 12762 341,13 13 472 471,92 

Doprava, skladovanie, pošta a 
telekomunikácie 16 900 451,74 19 396 679,44 18340 490,23 20 887 731,67 19238 514,23 20 612 722,04 
Finančné sprostredkovanie 33 064 883,80 35 446 1 241,67 34950 934,21 38 004 1 331,28 40207 1074,73 44 530 1 559,89 
Nehnuteľnosti, prenájom a 
obchodné činnosti 19 698 526,53 19 564 685,33 21550 576,03 22 773 797,74 21076 563,36 20 896 731,99 

Verejná správa a obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 19 240 514,29 20 489 717,62 21049 562,64 22 714 795,67 20776 555,34 21 739 761,52 
Školstvo 12 895 344,68 16 417 575,09 14224 380,21 18 843 660,07 14117 377,35 16 570 580,45 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 12 865 343,88 16 758 587,03 13946 372,78 18 338 642,38 13309 355,75 18 128 635,02 

Ostatné spoločenské, sociálne a 
osobné služby  12 310 329,05 14 728 515,92 13344 356,69 16 784 587,94 12490 333,86 15 644 548,01 

Celkom 15825 423,00 18035 631,77 17274 461,73 19631 687,67 17315 462,83 18903 662,17 

Zdroj: ŠÚ SR, Český štatistický úrad, NBS  
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Tabuľka 2: nominálne a reálne mzdy v SR a ČR v roku 2004 – 2006 (v EUR) 

  2004 2005 2006 (1. štvrťrok) 

  SR   ČR   SR   ČR   SR   ČR   

  nomin. reálna nomin. reálna nomin. reálna nomin. reálna nomin. reálna nomin. reálna 
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a 
lesníctvo 326,4 301,9 460,0 447,1 351,8 342,0 500,3 490,3 377,0 359,8 450,9 437,8 

Rybolov a chov rýb 371,9 344,0 538,3 523,3 420,5 408,8 557,0 545,8 354,3 338,2 507,0 492,2 

Priemysel spolu 534,3 494,2 612,7 595,5 486,7 473,0 649,0 636,0 476,6 454,9 635,6 617,2 

  - ťažba nerastných surovín 473,1 437,6 740,1 719,4 505,8 491,6 789,4 773,6 510,5 487,2 747,1 725,4 

  - výroba a rozvod elektriny, plynu a 
vody  639,1 591,2 792,2 770,0 695,2 675,8 863,5 846,2 678,3 647,3 827,9 803,9 

Stavebníctvo 349,7 323,5 634,1 616,4 370,7 360,3 669,8 656,4 355,2 339,1 623,1 605,0 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava 
motorových voziediel, motocyklov a 
spotrebného tovaru 432,5 400,1 719,8 699,6 468,4 455,3 768,7 753,4 454,0 433,3 742,5 720,9 

Hotely a reštaurácie 329,9 305,2 455,6 442,8 355,0 345,0 489,1 479,3 341,1 325,6 471,9 458,2 

Doprava, skladovanie, pošta a 
telekomunikácie 451,7 417,9 679,4 660,4 490,2 476,5 731,7 717,0 514,2 490,8 722,0 701,1 

Finančné sprostredkovanie 883,8 817,5 1241,7 1206,9 934,2 908,1 1331,3 1304,7 1074,7 1025,8 1559,9 1514,7 

Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné 
činnosti 526,5 487,0 685,3 666,1 576,0 559,9 797,7 781,8 563,4 537,7 732,0 710,8 

Verejná správa a obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 514,3 475,7 717,6 697,5 562,6 546,9 795,7 779,8 555,3 530,0 761,5 739,4 

Školstvo 344,7 318,8 575,1 559,0 380,2 369,6 660,1 646,9 377,4 360,2 580,5 563,6 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 343,9 318,1 587,0 570,6 372,8 362,3 642,4 629,5 355,8 339,5 635,0 616,6 

Ostatné spoločenské, sociálne a osobné 
služby  329,1 304,4 515,9 501,5 356,7 346,7 587,9 576,2 333,9 318,6 548,0 532,1 

Celkom 423,0 391,3 631,8 614,1 461,7 448,8 687,7 673,9 462,8 441,7 662,2 643,0 

Zdroj: ŠÚ SR, Český štatistický úrad, vlastné prepočty 
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Graf 1: Porovnanie miezd v SR a ČR v roku 2004 a 2006  

Vývoj reálnych miezd podľa OKEČ v SR a ČR
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Keď porovnávame reálne mzdy v Slovenskej a Českej republike podľa jednotlivých odvetví 

(tabuľka 3), tak najvýraznejšie rozdiely sú v stavebníctve, až o 47,52 % nižšie mzdy v SR 

v roku 2004 ako v ČR, podobná situácia je aj v školstve (o 42,96 %) a v zdravotníctve (o 

44,25 %). v Roku 2006 je situácia podobná. Najmenej výrazné rozdiely v mzdách v roku 

2006 sú v poľnohospodárstve, poľovníctve a lesníctve, najmarkantnejšie sú stavebníctve 

a zdravotníctve. Z prezentovaných výpočtov je možné konštatovať, že rozdiel v mzdách 

medzi týmito dvoma porovnávanými krajinami je veľmi výrazný.  

Tabuľka 3: Porovnanie reálnych miezd v SR a ČR podľa OKEČ v analyzovaných rokoch 

Odvetvie indexy  

  
SR/ČR 
2004 

SR/ČR 
2005 

SR/ČR 
2006 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo -32,48 -30,25 -17,82 

Rybolov a chov rýb -34,26 -25,11 -31,30 
Priemysel spolu -17,02 -25,63 -26,29 
  - ťažba nerastných surovín -39,17 -36,45 -32,83 
  - výroba a rozvod elektriny, plynu a vody  -23,22 -20,14 -19,47 

Stavebníctvo -47,52 -45,12 -43,96 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru -42,81 -39,56 -39,90 
Hotely a reštaurácie -31,09 -28,01 -28,95 

Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie -36,73 -33,55 -30,00 

Finančné sprostredkovanie -32,26 -30,40 -32,28 
Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti -26,89 -28,38 -24,35 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie -31,80 -29,86 -28,32 
Školstvo -42,96 -42,87 -36,10 
Zdravotníctvo a sociálna pomoc -44,25 -42,44 -44,93 

Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby  -39,30 -39,83 -40,12 

Celkom -36,28 -33,40 -31,30 

Zdroj: vlastné výpočty 
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Záver 

Priemerná mzda nie je ukazovateľom, ktorý by mal vypovedať o väčšine 

zamestnancov. Priemerná mzda má vypovedať o celkovej mzdovej úrovni, používa sa najmä 

v časovom porovnaní (vývoj oproti predchádzajúcemu obdobiu), resp. v medzinárodnom 

porovnaní po prepočtoch na rovnakú menu, či už kurzom, či cez parity kúpnej sily. Sťažovať 

si, že moja mzda je pod celoštátnym priemerom, je teda nemiestne. Lepšie je hľadať 

podrobnejšie štatistiky, ktoré  hovoria  o mzdových úrovniach  v jednotlivých skupinách.  

Zaujímavejší údaj   je,  že  podpriemerne   platených   zamestnancov    je   vždy   viac  než   

tých nadpriemerne zarábajúcich a že sa táto disproporcia stále zvyšuje.  
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Aplikace shlukové analýzy na data o nezaměstnanosti v Ústeckém kraji 
 

Karel Hrach 
 
Abstract:  
The cluster analysis is applied to the unemployment data in the Ústecký region.  In so doing, 
three approaches are employed. The first of these involves finding the clusters of sub-regions 
using the quantitative characteristics. The second one uses the standardized form of the same 
quantitative characteristics. Finally, the clusters are formed using the order characteristics 
based on the original quantitative characteristics. There follows a discussion by way of a 
comparison drawn among the clusters with respect to the three approaches. 
 
1. Úvod 
 
„Mezi oblasti nejvíce postižené nezaměstnaností patří tradičně Mostecko. Míra 
nezaměstnanosti zde dosahuje procentuální úrovně...“ Jak je konstatováno v příspěvku pro 
chystaný sborník z pracovního semináře Fakulty sociálně ekonomické (dále: FSE) Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  konaného v září 2006 ve Sloupu v Čechách, s podobnými 
větami se setkáme prakticky v každé reportáži ve sdělovacích prostředcích, pokud tato 
popisuje problematiku nezaměstnanosti v České republice. Pro potřeby odborné analýzy však 
prosté konstatování o procentuální míře nezaměstnanosti nedostačuje. Je nutno kvantifikovat, 
zda  je zjištěný údaj skutečně statisticky významný, zda se významně odlišuje od údajů pro 
jiné oblasti, a pokud to získaná data umožňují, detekovat faktory, které se na této statistické 
významnosti podílejí. Ideální je přitom využití metod analýzy vícekriteriální, umožňující 
zkoumat vliv několika faktorů současně.  
 
V rámci grantu GA ČR 0263 „Statistické metody a nezaměstnanost“ (za FSE na jeho řešení 
participovali Dr. Hrach a Dr. Šimsová z katedry matematiky a statistiky) byla získána data o 
uchazečích o zaměstnání (dále: UOZ) z těchto úřadů práce: Děčín, Most, Chomutov, 
Litoměřice, Louny, Teplice v Čechách a Ústí nad Labem, tedy od bývalých okresů (toto 
označení zde bude pro zjednodušení používáno) na nynější úrovni NUTS 4, patřících do 
Ústeckého kraje, a navíc ještě od úřadu práce Česká Lípa, byť tento patří již do sousedního 
Libereckého kraje, viz obrázek 1. Výsledky prací na grantu již byly průběžně zveřejňovány 
(především [1], [2], [3], [4], [5], [6]).  
 
Obrázek 1: Okresy Ústeckého kraje a okolí. 
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Cílem tohoto příspěvku je předvést výsledky aplikace metod shlukové analýzy (pomocí SW 
STATISTICA) na tato data o UOZ, s cílem najít okresy s navzájem co nejpodobnější 
strukturou nezaměstnanosti. Shluková analýza při tom byla aplikována třemi způsoby. 
Nejprve byly shluky vytvářeny na základě šesti číselných proměnných charakterizujících 
sledovaných osm okresů. Následně byly tyto proměnné vzhledem k jejich značné vzájemné 
nesourodosti standardizovány a shluková analýza byla provedena znovu. Do třetice byly 
původní proměnné převedeny na pořadové charakteristiky a shluková analýza byla aplikována 
na šestici takto uměle vytvořených veličin.  
 
2. Výsledky shlukové analýzy aplikované na originální proměnné 
 
Každý z osmi sledovaných okresů mohl být za sledované období (roky 2001-2003) 
charakterizován následujícími údaji: 

• průměrný počet evidencí (dále: TNUM), 
• medián celkové délky evidence (dále: TLEN), 
• medián celkem vyplacené částky, tzv. podpory (dále: MON), 
• podíl UOZ se ZŠ vzděláním (dále: ZS), 
• podíl UOZ s VŠ vzděláním (dále: VS), 
• podíl UOZ mužů (dále: MUZ). 

Příslušné hodnoty uvedených číselných charakteristik jsou uvedeny v tabulce 1. 
 
Tabulka 1: Číselné charakteristiky analyzovaných okresů (význam zkratek v textu). 

Okres TNUM TLEN MON ZS VS MUZ 
Česká Lípa 1,76 204 14202 0,2892 0,0272 0,5110 
Chomutov 1,79 309 13444 0,3066 0,0194 0,5368 

Děčín 1,76 267 12618 0,2904 0,0221 0,5613 
Louny 1,84 281 14667 0,2819 0,0255 0,5210 

Litoměřice 1,81 246 13974 0,2230 0,0312 0,5384 
Most 1,64 406 14097 0,2917 0,0272 0,5086 

Teplice 1,66 304 12667 0,3098 0,0275 0,5185 
Ústí n.L. 1,65 283 13279 0,2883 0,0409 0,5400 

 
Shluková analýza byla prováděna vždy s cílem najít trojici shluků a to na základě nejprve 
všech šesti proměnných uvedených v tabulce 1 a pak postupně se stále menším počtem 
proměnných. Odebírána byla vždy charakteristika, která nejvíce korelovala s ostatními, 
v případě trojice charakteristik byly vyzkoušeny jejich dvě různé podmnožiny (TNUM, 
TLEN, MON, resp. TNUM, TLEN, VS). Výsledné shluky jsou uvedeny v tabulce 2. 
 
Podle výsledků z tabulky 2 (viz její poslední řádek) je na Mostecku skutečně ojedinělá situace 
v úrovni nezaměstnanosti, měřené pomocí počtu a délky trvání evidencí UOZ na úřadech 
práce. Pokud však zohledníme i další faktory, popisující z různých hledisek především 
strukturu UOZ, ukazuje se, že situace na Mostecku je srovnatelná se situací v okresech Česká 
Lípa, Litoměřice nebo Louny (viz první čtyři řádky tabulky 2). Uvedené výsledky prokázaly, 
že to, co tak dramaticky odlišuje Mostecko od ostatních okresů, je tedy především délka 
evidence UOZ, viz sloupec TLEN v tabulce 1 (konkrétně hodnota 406 dnů pro medián 
celkové délky evidence, přičemž na Chomutovsku a Teplicku je tento údaj na úrovni cca 300 
dnů a u zbylých okresů leží v rozmezí 200-300 dnů). U ostatních okresů se náležení do 
jednotlivých shluků lišilo podle toho, jaké charakteristiky byly při analýze zrovna zohledněny. 
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Tabulka 2: Výsledky třídění sledovaných (bývalých) okresů podle charakteristik z tabulky 1.  

Použité charakteristiky Shluk č.1 Shluk č.2 Shluk č.3 
TNUM, TLEN, MON,  
VS, ZS, MUZ Děčín, Teplice Chomutov, Ústí Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny, Most 
TNUM, TLEN, MON,  
VS, ZS Děčín, Teplice Chomutov, Ústí Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny, Most 
TNUM, TLEN, MON, 
VS Děčín, Teplice Chomutov, Ústí Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny, Most 

TNUM, TLEN, MON 
 
TNUM, TLEN, VS 

Děčín, Teplice Chomutov, Ústí Č.Lípa, Litoměřice, 
Louny, Most 

Most Chomutov, Ústí, 
Děčín, Teplice, Louny Č.Lípa, Litoměřice 

TNUM, TLEN Most Chomutov, Ústí, 
Děčín, Teplice, Louny Č.Lípa, Litoměřice 

 
3. Výsledky shlukové analýzy aplikované na standardizované proměnné 
 
Při analýze šesti proměnných uvedených v tabulce 1 lze namítnout, že tyto nabývají navzájem 
velmi různorodých hodnot. Běžnou metodou odstranění této různorodosti je převod na 
standardizované proměnné podle vztahu: 

yi = 
( )

s
xxi − ,   i =1,...,n, 

kde yi značí vytvořené standardizované hodnoty, xi značí původní pozorované hodnoty,  x  
jejich aritmetický průměr a s jejich výběrovou směrodatnou odchylku. V tabulce 3 jsou 
uvedeny standardizované hodnoty původních proměnných, ve zkratce názvu proměnné je 
vždy jako první písmenko doplněno S (např. STNUM jsou hodnoty TNUM po standardizaci). 
 
Tabulka 3: Standardizované charakteristiky analyzovaných okresů (význam zkratek v textu). 

Okres STNUM STLEN SMON SZS SVS SMUZ 
Česká Lípa 0,2721 -1,4274 0,7871 0,1524 -0,0658 -1,0346 
Chomutov 0,6563 0,3675 -0,2354 0,8010 -1,2733 0,4121 

Děčín 0,2721 -0,3504 -1,3496 0,1971 -0,8553 1,7859 
Louny 1,2966 -0,1111 1,4143 -0,1198 -0,3290 -0,4738 

Litoměřice 0,9124 -0,7094 0,4795 -2,3153 0,5534 0,5019 
Most -1,2645 2,0257 0,6454 0,2456 -0,0658 -1,1691 

Teplice -1,0084 0,2821 -1,2835 0,9203 -0,0194 -0,6140 
Ústí n.L. -1,1365 -0,0769 -0,4579 0,1188 2,0551 0,5916 

 
Shluková analýza byla aplikována postupně na šestici, pětici atd. standardizovaných 
proměnných s cílem vytvořit vždy tři shluky. Situace s trojicí proměnných analyzována 
nebyla, neboť SW ohlásil numerickou chybu při výpočtu, způsobenou vysokou korelovaností 
dosazovaných standardizovaných proměnných. Nalezené shluky jsou uvedeny v tabulce 4. 
 
Při žádné kombinaci standardizovaných charakteristik již nevyšel Most v tak unikátní pozici 
jako při použití původních proměnných. Ve většině případů vychází v jednom ze shluků 
trojice navzájem podobných okresů Most, Teplice a Ústí. Je přitom vhodné připomenout, že  
pořadové číslo shluku (uvedené v záhlaví sloupců tabulky 4) nevypovídá nic o tom, zda jde o 
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shluk „nejhorší“ či naopak „nejlepší“. To, co uvedenou trojici okresů odlišuje od okresů 
zbývajících, jsou především záporné hodnoty charakteristiky STNUM (viz tabulka 3). 
Znamená to, že pouze v těchto třech okresech byla zjištěna podprůměrně malá hodnota 
v počtu evidencí na úřadu práce. V kombinaci s údaji o celkové délce evidence (TLEN 
z tabulky 1) to lze interpretovat jako doklad výskytu dlouhodobé nezaměstnanosti.  
 
Tabulka 4: Výsledky třídění sledovaných okresů podle standardizovaných charakteristik 
z tabulky 3.  

Použité charakteristiky Shluk č.1 Shluk č.2 Shluk č.3 
STNUM, STLEN, SMON, 
SVS, SZS, SMUZ Chomutov, Děčín Most, Teplice, 

Ústí 
Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny 
STNUM, STLEN, SMON, 
SVS, SZS 

Chomutov, Děčín, 
Teplice Most, Ústí Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny 
STNUM, STLEN, SMON, 
SVS Chomutov, Děčín Most, Teplice, 

Ústí 
Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny 

STNUM, STLEN Chomutov, Louny Most, Teplice, 
Ústí 

Č.Lípa, Litoměřice, 
Děčín 

 
4. Výsledky shlukové analýzy aplikované na uměle vytvořené pořadové charakteristiky 
 
Různorodost proměnných uvedených v tabulce 1 lze odstranit také převedením těchto 
proměnných na pořadové charakteristiky. Současně však zákonitě dojde k jisté ztrátě 
informace, především ke ztrátě informace o skutečné variabilitě původně naměřených hodnot.   
 
Nové, pořadové charakteristiky, byly vytvořeny následujícím způsobem: 

• sestupné pořadí daného okresu podle hodnoty TNUM (dále: PTNS), 
• vzestupné pořadí daného okresu podle hodnoty TLEN (dále: PTLV), 
• vzestupné pořadí daného okresu podle hodnoty MON (dále: PMOV), 
• vzestupné pořadí daného okresu podle hodnoty ZS (dále: PZSV), 
• sestupné pořadí daného okresu podle hodnoty VS (dále: PVSS), 
• sestupné pořadí daného okresu podle hodnoty MUZ (dále: PMUS). 

Příslušné hodnoty uvedených pořadových charakteristik jsou uvedeny v tabulce 5. 
 
Tabulka 5: Pořadové charakteristiky analyzovaných okresů (význam zkratek v textu). 

Okres PTNS PTLV PMOV PZSV PVSS PMUS 
Česká Lípa 5 1 7 4 5 7 
Chomutov 3 7 4 7 8 4 

Děčín 4 3 1 5 7 1 
Louny 1 4 8 2 6 5 

Litoměřice 2 2 5 1 2 3 
Most 8 8 6 6 4 8 

Teplice 6 6 2 8 3 6 
Ústí n.L. 7 5 3 3 1 2 

 
Shluková analýza byla prováděna vždy s cílem najít trojici shluků a to na základě nejprve 
všech šesti proměnných uvedených v tabulce 5 a pak postupně se stále menším počtem 
proměnných. Odebírána byla vždy charakteristika, která nejvíce korelovala s ostatními, 
v případě trojice charakteristik byly vyzkoušeny jejich dvě různé podmnožiny (PTNS, PTLV, 
PMOV, resp. PTNS, PTLV, PVSS). Výsledné shluky jsou uvedeny v tabulce 6. Při každé 
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volbě použitých charakteristik obsahoval jeden ze shluků okres Chomutov (a s ním alespoň 
jeden další okres), druhý ze shluků obsahoval okres Most (a s ním téměř vždy okresy Teplice 
a Ústí) a poslední shluk byl vždy tvořen dvojicí okresů Česká Lípa a Litoměřice (případně 
spolu s nimi další okres, většinou Louny). Pouze v jediném případě (při použití charakteristik 
PTNS, PTLV, PMOV) vyšel v jednom ze shluků okres Most jakožto jeho jediný prvek. 
 
Tabulka 6: Výsledky třídění sledovaných okresů podle pořadových charakteristik z tabulky 5.  

Použité charakteristiky Shluk č.1 Shluk č.2 Shluk č.3 
PTNS, PTLV, PMOV, 
PVSS, PZSV, PMUS Chomutov, Děčín Most, Teplice, 

Ústí 
Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny 
PTNS, PTLV, PMOV, 
PVSS, PZSV Chomutov, Děčín Most, Teplice, 

Ústí 
Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny 
PTNS, PTLV, PMOV, 
PVSS Chomutov, Děčín Most, Teplice, 

Ústí 
Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny 

PTNS, PTLV, PMOV 
 
PTNS, PTLV, PVSS 

Chomutov, Děčín, 
Teplice, Ústí Most Č.Lípa, Litoměřice, 

Louny 
Chomutov, Děčín, 

Louny  
Most, Teplice, 

Ústí Č.Lípa, Litoměřice 

PTNS, PTLV Chomutov, Louny  Most, Teplice, 
Ústí 

Č.Lípa, Litoměřice, 
Děčín 

 
5. Závěr 
 
Při použití kvantitativních, ale nestandardizovaných charakteristik se snadno mohou projevit 
extrémní hodnoty. To se také prokázalo vznikem shluku obsahujícího jediný prvek (okres 
Most), který se od ostatních odlišoval extrémní hodnotou (konkr. mediánu celkové délky 
evidence). Velkou roli také může hrát různorodost rozmezí, v nichž se mohou jednotlivé 
charakteristiky pohybovat. To se v projevilo v tom, že se prvky jednotlivých shluků (tj. do 
shluků zařazené okresy) výrazně odlišovaly podle toho, jaké charakteristiky byly v dané 
analýze použity, viz tabulka 2. Pomocí tohoto přístupu byl prokázán jednoznačný primát 
Mostecka, pokud bychom nezaměstnanost hodnotili podle doby jejího trvání.  
 
Standardizací číselných charakteristik se podařilo redukovat jejich různorodost při zachování 
informace o jejich variabilitě. To se projevilo jednak ve znatelné stabilizaci jednotlivých 
shluků (v tabulce 4 již narozdíl od tabulky 2 obsahují jednotlivé sloupce víceméně stále stejné 
okresy) a také tím, že při žádné kombinaci použitých charakteristik již nevznikl shluk 
obsahující jediný okres. Pomocí tohoto přístupu byla prokázána podobnost situace na 
Mostecku, Teplicku a Ústecku, které bychom mohli označit jako okresy nejvíce postižené 
dlouhodobou nezaměstnaností.  
 
Pokud by původně sledované veličiny byly kvalitativního rázu, je zavedení pořadových 
charakteristik obvyklé. Problematické však může být zdůvodnění účelnosti zavedení 
pořadových charakteristik namísto kvantitativních veličin. Navíc záleží na tom, zda je pořadí 
určováno vzestupně nebo sestupně, přičemž ne vždy je snadné posoudit, které hodnoty 
původní veličiny (zda malé nebo naopak velké) znamenají, že situace v daném okrese je co do 
nezaměstnanosti „lepší“ nebo naopak „horší“. Není proto překvapením, že výsledky 
v tabulkách 2 a 6 jsou výrazně odlišné. Pořadové charakteristiky stejně jako standardizace 
redukovaly různorodost původních charakteristik, ale narozdíl od standardizace zcela 
zkreslily informaci o původní variabilitě. Přesto jsou výsledky v tabulce 4 a 6 prakticky 
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shodné, takže u těchto konkrétních dat by nebyla zavedením pořadových charakteristik 
způsobena žádná závažná chyba. 
 
Výsledky jsou zajímavé i z obecně analytického hlediska, tedy nejen z pohledu statistiky. 
Často detekovaný shluk Most, Teplice a Ústí je tvořen okresy, které spolu sousedí. Totéž platí 
o dalším často detekovaném shluku, totiž o dvojici okresů Česká Lípa a Litoměřice (případně 
spolu s nimi ještě okres Louny), viz obrázek 1. Zároveň není jistě náhodou, že zatímco okresy 
Most, Teplice a Ústí patří k okresům převážně průmyslovým, v okresech Česká Lípa, 
Litoměřice nebo Louny má významnou pozici zemědělství. I proto jsou mezi těmito dvěma 
shluky rozdíly ve struktuře nezaměstnanosti. U prvního jmenovaného shluku jde převážně o 
nezaměstnanost dlouhodobou, jak již bylo komentováno v závěru kapitoly 3 tohoto příspěvku. 
V případě druhého shluku se jedná spíše o nezaměstnanost sezónní, což vyplývá z hodnot ve 
sloupcích STNUM a STLEN v tabulce 3: Zatímco počty evidencí jsou u okresů Česká Lípa, 
Litoměřice nebo Louny nadprůměrné (hodnoty STNUM jsou kladné), jejich celková délka je 
podprůměrná (hodnoty STLEN jsou záporné). Podíl nestandardizovaných údajů z tabulky 1 
TLEN/TNUM by vyšel na Českolipsku nejmenší ze všech okresů (cca 116 dní připadajících 
v průměru na jednu evidenci), následovalo by Litoměřicko (136 dnů) atd., nejvyšší hodnotu 
by mělo naopak Mostecko (248 dnů). 
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Skúmanie regionálnych disparít Európskej únie na úrovni NUTS2 
 
 

Zlata Sojková,   Zlata Kropková  
 
 

Abstract: In this paper are investigated the convergence tendencies of European NUTS2 
regions from economic development aspect measured with real gross domestic product per 
capita in purchasing power parity. The analysis is realised on international regional 
classification NUTS2. The verification of hypothesis validity about cross regional 
convergences from the gross domestic product point of view is realised by means of beta 
convergence. The second part of analysis is orientated on the classification of 41 NUTS2 of 
new EU country members on the base of growth rate over years 1995-2002 and initial Gross 
domestic product level in 1995. The results of analyses confirmed the convergence tendencies 
on regional level across EU25, however simultaneously they pointed at deepening of regional 
disparities in terms of countries particularly in new member states of EU. 
 
Key words: European Union, NUTS2 level, economic growth, real gross domestic product, beta 
convergence, regional disparities, cluster analysis 
 
 
1. Úvod 
Hlavnou úlohou regionálnej a štrukturálnej politiky EÚ je nielen  postupná eliminácia 
regionálnych disparít na všetkých úrovniach NUTS v rámci Európskej únie, ale i kreovanie 
podmienok pre rýchlejší socio-ekonomický rozvoj menej rozvinutých regiónov. Čoraz väčšia 
asymetria rozdelenia ekonomickej sily medzi jednotlivými regiónmi v rámci Európskej únie 
determinovala v odbornej verejnosti prezentovanie názoru, že i napriek platnosti 
konvergenčných tendencií na úrovni krajín, t.j. znižovanie rozdielov  v ekonomickej úrovni 
krajín, meranej reálnym HDP, možno  v rámci krajín očakávať  prehlbovanie  disparít na 
regionálnej úrovni. Cieľ príspevku spočíva v regionálnej komparácii Európskej únie na úrovni 
NUTS2 a poukázanie na prehlbovanie sa regionálnych disparít v rámci jednotlivých 
európskych krajín. 

 
 
2. Materiál a metódy  
 
Z metodologického hľadiska je na báze údajov o HDP v parite kúpnej sily na obyvateľa  252 
regiónov NUTS2,  čerpaných z databázy Eurostat za obdobie rokov 1995 až 2002 realizované    
skúmanie platnosti beta a sigma konvergencie podľa Barro, R. J. - Sala i Martin, X.(1992). 
Druhá časť príspevku je zameraná na komparáciu krajín Európskej únie na úrovni NUTS2 
s cieľom prezentovať prehlbujúce sa disparity na regionálnej úrovni EÚ. Súčasťou 
realizovaných analýz je  viacrozmerná klasifikácia regiónov NUTS2 súčasne podľa dvoch 
ukazovateľov (koeficient rastu reálneho hrubého domáceho produktu v horizonte rokov 1995-
2002 -  x1 a  východiskovej úrovne reálneho HDP v danom regióne v roku 1995 - x2

 

,). 
Metodologickým nástrojom viacrozmernej klasifikácie je  zhluková analýza – aglomeratívny 
postup s využitím Euklidovskej metriky. Cieľom viacrozmernej klasifikácie je identifikovať 
disparity v ekonomickom raste regiónov nových členských krajín.  
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3. Výsledky  
Vzhľadom na špecifická jednotlivých európskych krajín a odlišnosť determinantov ich 

budúceho vývoja je  pomerne problematické predvídať ich vývoj z hľadiska ekonomického 
rastu. Regresná analýza uskutočnená na báze údajov o hrubom domácom produkte 252 
NUTS2 krajín rozšírenej EÚ potvrdzuje platnosť beta konvergencie v časovom horizonte 
rokov 1995 až 2002. Na základe splnenia podmienok beta a sigma konvergencie možno 
hovoriť o vzájomnom sa približovaní regiónov EU z hľadiska ich ekonomickej úrovne, 
vyjadrenej reálnym hrubým domácim produktom v prepočte na obyvateľa a rok v parite 
kúpnej sily a o redukcii variability medzi regiónmi navzájom. Graf 1 prezentuje odhadnutý 
linearizovaný tvar regresnej funkcie pre verifikáciu beta konvergencie a bodové umiestnenie 
252 regionálnych územných celkov NUTS2. Logaritmická transformácia východiskovej 
pozície regiónu v roku 1995 z hľadiska HDP je zobrazená na horizontálnej osi x.. Vertikálna 
os (y) predstavuje priemerný koeficient rastu HDP za skúmané obdobie rokov 1995-2002.  
 Sklon regresnej priamky je záporný z čoho vyplýva, že reálny HDP v regiónoch 
s nižšou východiskovou úrovňou rástol za skúmané obdobie rýchlejšie v porovnaní 
s ekonomicky vyspelejšími regiónmi. Skúmaný vzťah je síce štatisticky vysoko preukazný 
(R2 =0,27, úroveň signifikancie je prakticky nulová), avšak reziduálna variabilita je relatívne 
vysoká (73%) a upozorňuje, že mnohé regióny sa chovajú ináč, či priam opačne. Ekonomický 
rast viacerých vyspelejších regiónov je rýchlejší ako regiónov ekonomicky zaostávajúcich, 
čoho dôsledkom je, že niektoré ekonomicky vyspelé regióny sa stávajú ešte „bohatšími“ a 
menej rozvinuté  sa stávajú ešte „chudobnejšími“. 
 
Graf 1. Beta konvergencia z hľadiska HDP na úrovni NUTS2 , roky 1995-2002 
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Zdroj: Eurostat a vlastné výpočty 

 
 
Pre každú krajinu môže byť vývoj regiónov rozdielny, pretože v rámci krajiny budú 

prioritné nielen špecifiká krajiny, ale obzvlášť špecifiká každého jej  regiónu zvlášť. Tabuľka 
1 prezentuje regionálne disparity v roku 2002 v úrovni reálneho HDP v PPP US$ v rámci 
krajín, ktoré sú vyjadrené ako percentuálny podiel HDP regiónu k priemernému HDP za celú 
EU25 (v r. 2002 21170,1 US$ na obyvateľa). Regióny  sú ďalej zoradené v zostupnom poradí.  
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Tabuľka 1.  Najslabšie a najsilnejšie regióny EU25 v rámci klasifikácie NUTS2  
 

  
Regionálna disparita v HDP v PPP US$ v EU25 v r. 2002 na 
úrovni  NUTS2     

Poradie Najslabšie regióny  

Nuts2 

NUTS2 HDP 

NUTS2 Názov NUTS2 k EU25 PPP US$ 
1 pl31 Lubelskie pl31  32% 6764,2 
2 pl32 Podkarpackie pl32  33% 6891,2 
3 pl62 Warminsko-Mazurskie pl62  34% 7217,4 
4 pl34 Podlaskie pl34  35% 7435,1 
5 pl33 Swietokrzyskie pl33  36% 7557,3 
6 Hu31 Észak-Magyarország hu31 37% 7901,6 
7 pl52 Opolskie pl52  37% 7917,2 
8 Hu32 Észak-Alföld hu32  38% 7990,1 
9 Sk04 Východné Slovensko sk04  39% 8200,4 

10 lv Latvia lv  39% 8248,5 

  Najsilnejšie regióny 

Nuts2 

NUTS2 HDP 

  Názov NUTS2 k EU25 PPP US$ 
1 Uki1 Inner London uki1  315% 66760,9 
2 Be1 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels be1 235% 49644,6 
3 lu Luxembourg (Grand-Duché) lu  213% 45026 
4 De60 Hamburg de60 188% 39766,3 
5 fr10 Île de France fr10  176% 37267,3 
6 at13 Wien at13  173% 36602,9 
7 Ukj1 Berkshire, Bucks and Oxfordshire ukj1  162% 34251 
8 Itd1 Provincia Autonoma Bolzano-Bozen itd1  160% 33783,4 
9 Se01 Stockholm se01  158% 33487,9 

10 De21 Oberbayern de21  158% 33453,6 
Zdroj: vlastné výpočty 
 

Medzi 10 ekonomicky najslabších  NUTS2 patrí 6 poľských regiónov, dva regióny 
z Maďarska,  jeden slovenský (Východné Slovensko) a Litva ako samostatný región na úrovni 
klasifikácie na úrovni NUTS2. Desať ekonomicky najslabších regiónov dosahuje úroveň 
reálneho HDP v rozpätí od 32% do 39% priemerného  HDP za celú súčasnú Európsku úniu 
EU25. Z celkového počtu 252 regiónov dosahuje 63 NUTS2 úroveň reálneho HDP nižšiu ako 
75% priemeru EU25. Medzi nimi sú ďalšie tri slovenské regióny s výnimkou Bratislavského.  
 Ekonomicky najsilnejšími regiónmi sú v podstate urbanizované centrá, ktoré väčšinou 
zodpovedajú hlavným mestám, resp. ich častiam, s výnimkou Luxemburska ako samotnej 
územnej jednotky NUTS2. Z hľadiska patričnosti najsilnejších regiónov  ku krajinám, svoje 
zastúpenie má Veľká Británia (2 regióny), Belgicko, Luxembursko, Nemecko (2 regióny), 
Francúzsko, Rakúsko, Taliansko a Švédsko. Úroveň reálneho HDP týchto regiónov dosahuje 
úroveň od 158% až po 315% priemeru HDP Európske únie. Z celkového počtu 252 regiónov 
len 37 NUTS2 prekračuje 125% priemeru reálneho HDP EU25. Medzi nimi je aj Bratislavský 
región, ktorý sa v rebríčku regiónov umiestnil na 46. mieste s 119,7%-ou úrovňou priemeru 
reálneho HDP EÚ. Z Českej republiky sa región Praha umiestnil na 14. mieste s HDP na 
úrovni 152,8% priemeru EÚ (zoradenie v klesajúcom poradí).  Je problematické posúdiť, či 
regionálne disparity z hľadiska úrovne reálneho HDP v rámci rozšírenej Európskej únie 
v skúmanom období v čase klesajú, respektíve rastú. V odbornej verejnosti je častejšie 
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prezentovaný názor, že aj keď na úrovni krajín možno predpokladať platnosť konvergenčných 
tendencií, t.j., že sa rozdiely v ekonomickej úrovni krajín, meranej reálnym HDP budú 
postupne zmenšovať, na úrovni regiónov sa disparity v ich ekonomickej úrovni budú skôr 
prehlbovať.  
  
Druhá časť analýzy je orientovaná na regionálnu komparáciu ekonomického rastu nových 
členských krajín rozšírenej EÚ. Prostredníctvom zhlukovej analýzy je 41 NUTS2 nových 
členov EÚ zoskupených do 5 regionálnych zhlukov. Klasifikácia je  realizovaná metódou 
zhlukovej analýzy na báze dvoch ukazovateľov: východiskovej úrovne HDP v roku 1995 a  
koeficienta rastu reálneho HDP v priebehu rokov 1995 až 2002. Zoskupenie regiónov a ich 
absolútne a percentuálne zastúpenie je uvedené nižšie (tabuľka 2, grafy 2 a 3).  
 
Tabuľka 2. Klasifikácia NUTS2 nových členských krajín EÚ podľa tempa rastu HDP 
a východiskovej úrovne HDP 
 
Number of complete cases: 41 
Clustering Method: Furthest Neighbor  
Distance Metric: Squared Euclidean 
Cluster   Members    Percent 
--------------------------- 
1           3            7,32 
2           4            9,76 
3           7          17,07 
4           8          19,51 
5         19         46,34 
--------------------------- 
Centroids 
Cluster   growt rate     ln_95_        
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
1         0,13238      9,5839   cz01,sk01,hu01 
2         0,13014     9,1177   ml,svn, cz02, pl22   
3         0,12808  9,2191   cz3-8, cyp, 
4         0,13269      8,7261   ee,lit, lva, hu.. 
5         0,13065      8,6291    sk2-4, hu..., pl...    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zdroj: vlastné výpočty 
 
Graf 2.  Aglomeratívne zhlukovanie regiónov NUTS2 nových členských krajín EÚ do 5 skupín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastné výpočty 
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Z výsledkov klasifikácie je evidentné, že do prvého zhluku patria tri regióny: Praha - z01, 
Bratislavský – sk01 a maďarský región “Közép-Magyarország“ – hu01, ktoré predstavujú 
centrá troch krajín. Tento zhluk je charakteristický najvyššou  úrovňou HDP v roku 1995 
(priemer lnHDP = 9,5839) a vysokým tempom rastu HDP za skúmané obdobie (druhé 
najvyššie tempo rastu 0,13238  v poradí po 4. zhluku).  
 
Zaujímavý je štvrtý zhluk regiónov, pre ktorý je charakteristické najvyššie tempo rastu HDP 
za skúmaný horizont (priemerný koef. rastu = 0,13269), avšak druhá najnižšia východisková 
úroveň HDP v roku 1995 (priemer lnHDP = 8,7261). Do tejto skupiny regiónov patrí: 
Estónsko, Litva, Lotyšsko, dva maďarské regióny (hu21,  hu22) a tri poľské (ekonomicky 
najvyspelejší:  pl12- Mazowiecke , ďalej pl41 a  pl51).  
 
Graf 3. Zobrazenie regionálnych zhlukov podľa východiskovej úrovne HDP v r. 1995 a tempa 
jeho rastu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastné výpočty 
 
 
Pozornosť je žiadúce venovať tretiemu zhluku regiónov,  pre ktoré je špecifické najnižšie 
tempo rastu HDP v skúmanom období (0,12808)  pri jeho relatívne vysokej východiskovej 
úrovni v roku 1995 (priemer lnHDP = 9,219). Do tejto skupiny regiónov je začlenených šesť 
NUTS2 Českej republiky (cz3-cz8), s výnimkou Prahy a regiónu Stredné Čechy – cz02 
a Cyprus.  
Druhý zhluk je charakteristický relatívne vysokou úrovňou HDP v r. 1995 (priemer lnHDP = 
9,1177)   a tiež relatívne vysokým tempom rastu HDP v skúmanom období (priemerný koef. 
rastu = 0,13014  ). Patria k nemu: Malta, Slovinsko, cz02 – Stredné Čechy a  región Poľska – 
pl 22) 
Piata skupina krajín je najpočetnejšou a reprezentuje regióny s najnižšou východiskovou 
úrovňou HDP v r. 1995 (lnHDP = 8,6291) a tretím najnižším tempom rastu HDP (priemerný 
koef. rastu =  0,13065), ktorý je približne na úrovni druhého zhluku regiónov. Patria sem tri 
regióny Slovenka, väčšina regiónov Poľska a  štyri  slabšie regióny Maďarska).  

Graf 3 prezentuje priestorové zoskupenie skupín regiónov, ktoré dokumentuje, že aj 
keď globálne za celú Európsku Úniu možno hovoriť o približovaní sa ekonomickej úrovne 
regiónov NUTS2, pre mnohé krajiny, či  regióny, tento fakt neplatí a nebude platiť ani 
v dlhšom časovom horizonte. Regióny s nízkou úrovňou HDP v roku 1995 vykazujú aj 
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relatívne vyššie tempo rastu HDP, avšak aj výrazne nízke tempo jeho rastu. K tým posledným 
menovaným patria aj slovenské a poľské, či niektoré maďarské regióny. Vysoké tempá rastu 
sú typické pre urbanizované centrá, či hlavné mestá. Geografická poloha a ďalšie špecifiká 
výrazne determinujú ekonomický vývoj regiónov. Pre „zaostalejšie“ regióny je 
charakteristická nielen nízka úroveň reálneho HDP, ale aj nízka vzdelanostná úroveň, zlá 
infraštruktúra a ďalšie negatívne faktory.  
 
4. Záver 

Skúmanie regionálnych disparít v rámci  krajín EÚ (aj keď len za relatívne krátke 
obdobie rokov 1995-2002) potvrdzuje vyššie uvedený predpoklad, že v menej vyspelých 
krajinách, ktoré nedosahujú úroveň priemeru reálneho HDP EU25, sa regionálne disparity 
prehlbujú, aj keď koeficienty rastu HDP za krajinu ako priemer rastú rýchlejšie, ako 
v ekonomicky vyspelých krajinách. Aj vo vyspelých krajinách pôvodnej EÚ existujú  krajiny, 
v rámci ktorých sa prejavujú výrazné regionálne disparity (napríklad Belgicko a Veľká 
Británia). Tieto krajiny majú najvyšší percentuálny podiel priemeru reálneho HDP vo vzťahu 
k priemeru EU25.  K takémuto typu krajín patrí aj Nemecko, ktorého výrazne regionálne 
disparity sú dôsledkom zjednotenia dvoch bývalých samostatných krajín. Naopak ku krajinám 
s menej výraznými regionálnymi disparitami patrí Španielsko a Grécko. Úroveň regionálnych 
disparít je v rámci novoasociovaných krajín EU rôzna. Najvyššia je práve na Slovensku a po 
ňom v Českej republike. Podrobnejšie skúmanie regionálnych disparít a predovšetkým 
precízna analýza ich príčin a tendencií vývoja v čase však vyžaduje disponovať údajmi za 
dlhší časový horizont. Nesporne vyššiu vypovedaciu schopnosť by poskytli  regionálne 
analýzy Európskej únie na nižšej regionálnej úrovni – NUT3. 
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Zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokého školstva v Slovenskej republike vo svetle 
Bolonského procesu. 

Ing. Soňa Sandtnerová, PhD., Mgr. Erik Šoltés, PhD. 

 

 

Abstract 

Bologna process is the process of creation of the European Higher Education Area. The 
process started on June 19, 1999 when 29 European Ministers responsible for higher 
education signed the Bologna declaration in which they undertake to create a European 
Higher Education Area. The creation of the European Higher Education Area should be 
completed by 2010.  
To achieve the goal of a European Higher Education Area, the Bologna declarations states 
that the following means should be used:  

1. Promotion of the necessary European dimensions in higher education 
2. Easily readable and comparable degrees 
3. Adoption of a system essentially based on two main cycles 
4. Establishment of a system of credits 
5. A European dimension in quality assurance  
6. Free movement of students and teachers 
7. Lifelong learning 
8. Higher education institutions and students  
9. Promoting the attractiveness of the European Higher Education Area 

Key words: Bologna process, main goals, implementation in the Slovak republic  

 

Úvod 

 Bolonský proces je pojem označujúci reformu vzdelávania s cieľom zosúladiť 
vysokoškolské sektory krajín, ktoré podpísali Bolonskú deklaráciu. Snahou je vytvoriť 
otvorený európsky priestor pri zachovaní rôznorodosti, ktorá je uznávaná ako prvok 
atraktívnosti Európy. Realizovaný je na inštitucionálnej, národnej a európskej úrovni s plnou 
podporou európskych orgánov, vlád jednotlivých krajín, národných rektorských konferencií 
a vysokých škôl, s horizontom dosiahnutia stanovených cieľov do roku 2010. 

Bolonský proces je nazvaný podľa politického dokumentu, ktorý v roku 1999 
podpísali na konferencii v Bologni v Taliansku, 29 ministri zodpovední za vysoké školstvo, 
za účasti aj slovenského predstaviteľa. Dokument zaväzuje svojich signatárov k dosiahnutiu 
zvolených cieľov, s ohľadom na rešpektovanie rôznorodosti kultúr, jazykov, štátnych 
vzdelávacích systémov a autonómiu univerzít. Bol zvolený systém pravidelných dvojročných 
stretnutí ministrov školstva krajín zapojených do tohto procesu, na ktorých sa monitoruje 
priebeh reformy a dolaďuje sa ďalší postup určením priorít na nasledujúce obdobie.  
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Kľúčové dokumenty a členovia Bolonského procesu 

V roku 2001 sa teda uskutočnilo Pražské komuniké, v ktorom 31 zúčastnených 
ministrov konštatovalo, že aktivity odporučené v Bolonskej deklarácii  boli vo väčšine krajín 
prerokované. Berlínske komuniké v roku 2003 už prijalo 33 ministrov školstva, kde stanovili 
dočasné priority a nové ciele na nasledujúce dva roky so zámerom urýchliť budovanie 
Európskeho vysokoškolského priestoru. Na zatiaľ poslednom stretnutí v Bergene v roku 2005 
sa ministri školstva zaviazali pomáhať novým krajinám pri aplikácii Bolonského procesu. 
Ďalšie follow-up stretnutie je naplánované na rok 2007 a malo by sa konať v Londýne. 

V súčasnosti je do Bolonského procesu od roku 2005 zapojených 45 signatárskych 
krajín. Sú to Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna 
a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá Stolica, Maďarsko, Island, Írsko, 
Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Holandsko, 
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko a Čierna Hora, Slovensko, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónska republika, Turecko, Ukrajina 
a Veľká Británia.   

 

Orgány a partneri Bolonského procesu 

 Summit ministrov prijíma rozhodnutia a je najdôležitejším fórom v rámci procesu. 
Pravidelné dvojročné summity zabezpečujú podpisovanie pravidelných komuniké, na ktorých 
sa posudzuje dosiahnutý pokrok pri plnení cieľov a volí sa ďalší postup a smerovanie pre 
najbližšiu budúcnosť. 

 Bolonská follow-up pracovná skupina sa skladá zo zástupcov 45 signatárskych krajín. 
Okrem nich je riadnym členom skupiny aj Európska komisia. Keďže súčasné členstvo 45 
krajín výrazne presahuje geografické hranice Európskej únie, je celý tento proces riadený 
mimo jej základného rámca. Európska komisia priamo nezasahuje do procesu, preferuje skôr 
formu účasti na fórach a financovanie čiastkových projektov. 

 Bolonská rada je administratívnym orgánom, za ktorý zodpovedá krajina predsedajúca 
Európskej únii v rámci rotujúceho šesťmesačného intervalu. Podpredsedníctvo je zverené 
krajine, v ktorej sa uskutoční najbližší ministerský summit.  

 Bolonský sekretariát riadi hostiteľká krajina, ktorá pripravuje najbližší summit 
ministrov. Sekretariát má na starosti administratívnu a funkčnú zodpovednosť za summit 
a slúži tiež ako sekretariát Bolonskej follow-up pracovnej skupiny a Bolonskej rady. 

 Poradnými členmi Bolonskej follow-up pracovnej skupiny sú Európska asociácia 
univerzít, Európska asociácia vysokoškolských inštitúcií, Medzinárodná únia študentov 
v Európe, Rada Európy, UNESCO Európske centrum pre vysoké školstvo, Európska 
asociácia pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve, Združenie priemyselných 
a zamestnávateľských konfederácií v Európe, Paneurópska štruktúra medzinárodného 
vzdelávania.  
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Participácia Slovenska na Bolonskom procese 

 Bolonský proces zastrešuje v Slovenskej republike predovšetkým Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky. Predstavitelia ministerstva školstva podpísali všetky 
dokumenty procesu už v roku 1999, čím sa zaviazali postupne aplikovať jednotlivé ciele 
procesu do národnej legislatívy a monitorovať ich realizáciu. Zástupcami SR v Bolonskej 
follow-up skupine je vedúci úradu Ministerstva školstva SR a generálny riaditeľ sekcie 
vysokých škôl MŠ SR doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. a riaditeľ odboru vysokoškolského 
vzdelávania prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  

Jednou z aktivít, ktorú priamo iniciovala Európska komisia na Základe dokumentu „Z 
Berlína do Bergenu, príspevok Európskej únie“ bolo vytvorenie národného tímu bolonských 
promotérov v signatárskych krajinách. V Slovenskej republike bola týmto úkonom poverená 
národná kancelária programu Sokrates/Erazmus, ktorá predložila Európskej komisii projekt 
Národný tím bolonských promotérov v SR. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR, 
sekciou vysokých škôl, Slovenskou rektorskou konferenciou a Radou vysokých škôl navrhla 
7-členný tím. Jeho členmi sa stali: prof. Ing. Jozef Balla, CSc., prof. Ing. Marián Dzimko, 
CSc., Jaroslav Juriga, prof. RNDr. Ján Kalužný, CSc., prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc., 
doc. PhDr. Jaroslava Stašková, CSc., doc. RNDr. Pavel Súra, PhD. A prof. RNDr. Libor 
Vozár, CSc. Bolonskí promotéri poskytujú individuálne konzultácie na požiadanie vysokých 
škôl s cieľom  pomáhať pri aplikácii Bolonského procesu. 

 

Ciele Bolonského procesu a ich napĺňanie v SR 

Cieľ1: Prijatie systému transparentných a porovnateľných titulov 

 Prvým cieľom Bolonského procesu je prijatie systému transparentných 
a porovnateľných titulov. Zámerom je uľahčiť a sprehľadniť uznávanie vzdelania v Európe, 
a tým umožniť lepšie uplatnenie na európskom trhu práce, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť európskych vysokoškolských systémov.  

Jedným z prostriedkov dosiahnutia tohto cieľa je zavedenie tzv. dodatku k diplomu, 
ktorý charakterizuje dosiahnuté vzdelanie v štandardnom formáte, zrozumiteľnom 
a porovnateľnom na európskom trhu práce. Tento dodatok by mal automaticky a bezplatne 
získať každý študent končiaci štúdium od roku 2005. Dosiahnutiu tohto cieľa napomáha aj 
súbor dokumentov Europas, ktorý umožňuje členským štátom Európskej únie využívať 
jednotnú a dobrovoľnú informáciu o vedomostiach a schopnostiach jeho držiteľa. Dodatok 
k diplomu je súčasťou Europasu. 

Na Slovensku je od roku 2004 zriadené Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, 
ktoré organizačne spadá pod Ministerstvo školstva SR. V stredisku sa posudzujú zahraničné 
doklady o vzdelaní, vydávajú sa tu rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní, 
posudzujú sa tu doklady o vzdelaní a vydávajú apostily – potvrdenia o pravosti dokladu 
o vzdelaní. Súčasťou tohto strediska je aj Národné stredisko Europas, ktoré pôsobí v oblasti 
sprístupnenia informácií a vydávania niektorých dokumentov Europas.  
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Dodatok k diplomu je v Slovenskej republike podľa zákona o vysokých školách 
jedným z dokladov o absolvovanom študijnom odbore. Obsahuje informácie o študijnom 
programe a dostáva ho každý absolvent súčasne s diplomom. Dodatok k diplomu teda vydáva 
vysoká škola. Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať na základe jednotného 
európskeho formátu, určuje vyhláška ministerstva školstva o kreditovom systéme štúdia. 

 

Cieľ2: Prijatie systému založeného na dvoch cykloch štúdia. Rámce pre kvalifikácie 

 Bolonským procesom sa zavádza aj systém štúdia založený na dvoch cykloch –
pregraduálnom a graduálnom. Prvý cyklus štúdia - bakalársky, je rovnako vhodný na 
európsky trh práce ako ostatné vysokoškolské kvalifikácie. Druhý cyklus štúdia – 
magisterský, končí udelením akademickej hodnosti magistra, inžiniera alebo doktora 
a študent sa ho môže zúčastniť až po absolvovaní prvého cyklu štúdia. Absolvovanie 
magisterského štúdia zároveň umožňuje študentovi prístup k doktorandskému štúdiu. Tento 
dvojcyklový systém bol už aplikovaný v širokom rozsahu, viac ako polovica všetkých 
študentov vo väčšine signatárskych krajín už študuje v tejto forme. 

 V Slovenskej republike bol zavedený trojstupňový systém vysokoškolského štúdia 
Zákonom o vysokých školách č.131/2002 Z.z. Prvý stupeň, bakalársky, trvá zvyčajne 3-4 
roky a vyžaduje sa pri ňom získanie 180-240 kreditov. Druhý stupeň štúdia, magisterský, 
inžiniersky alebo doktorský, trvá zvyčajne 1-3 roky a vyžaduje získanie 60-180 kreditov.  
Tretí stupeň  vysokoškolského štúdia, doktorandský, trvá pri dennej forme štandardne 3-4 
roky. 

 

Cieľ3: Zavedenie kreditového systému 

 Zavedenie kreditového systému má za cieľ podporenie študentskej mobility 
a uľahčenie prístupu študentov na európsky trh práce, pričom je podmienkou väčšej 
flexibility, atraktivity a konkurencieschopnosti európskeho vysokého školstva. 

 Zákon o vysokých školách zaviedol na Slovensku vo všetkých stupňoch 
vysokoškolského vzdelávania a pre všetky jeho formy kreditový systém štúdia. Uplatňovanie 
kreditového systému, zhromažďovanie a prenos kreditov upravuje aj vyhláška Ministerstva 
školstva č. 614/2002.  

 Štandardná záťaž študenta za akademický rok je daná počtom 60 kreditov, teda pri 
dvojsemestrálnej forme po 30 kreditov a pri trimestroch 20 kreditov. Zavvedené bolo aj nové 
hodnotenie známkou v šiestich klasifikačných stupňoch: 

A – výborne (číselný ekvivalent známky pri výpočte študijného priemeru je 1) 
B – veľmi dobre – (nadpriemerné výsledky = 1,5) 
C – dobre (priemerné výsledky = 2) 
D – uspokojivo (prijateľné výsledky = 2,5) 
E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá = 3) 
FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá = 4) 
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Cieľ4: Zlepšenie mobility 

 Tento cieľ Bolonského procesu je chápaný ako odstraňovanie prekážok voľného 
pohybu osôb, zlepšenie možnosti prístupu k štúdiu a s tým súvisiacim službám. Ministri 
školstva sa v ňom zaviazali vytvoriť vhodné prostredie na prenos národných pôžičiek 
a grantov a u učiteľov, vedeckých a administratícnych pracovníkov zlepšiť uznávanie 
a valorizáciu obdobia stráveného v európskom výskume. Zároveň je snahou prijať kroky na 
zlepšenie kvality a rozsahu štatistických údajov o študentskej mobilite. 

 Prekážky v mobilite je možné odstrániť zjednodušením udeľovania víz a pracovných 
povolení, podporou, poradenstvom a usmerňovaním študentov a pedagógov pri spolupráci 
v oblasti profesionálnej orientácie. 

 Slovenská vysokoškolská legislatíva síce umožňuje národnú a nadnárodnú mobilitu, 
avšak počty účastníkov sú stále nedostatočné. Najväčšie rezervy možno pozorovať najmä 
v slabom marketingu vysokých škôl. Zhraničnú mobilitu v SR zastrešuje niekoľko inštitúcií, 
napr. programy Európskej únie Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 
spoluprácu (SAAIC), Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) v rámci 
bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, Fullbrightova komisia pre mobilitu do USA a pod. 
Veľmi obmedzené sú možnosti slovenských univerzít v poskytovaní štipendií v rámci 
priamej bilaterálnej spolupráce so zahraničnými univerzitami. 

 

Cieľ5: Zlepšenie európskej spolupráce v zabezpečení kvality 

 Tento cieľ bol zaradený medzi priority Bolonského procesu až v roku 2003. Ide 
o zaručenie dôvery medzi partnermi v európskom priestore pomocou zdieľania kritérií 
a metodológie zabezpečenia kvality, pričom hlavná zodpovednosť leží na každej 
vysokoškolskej inštitúcii. Európska asociácia pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve 
ENQA získala mandát na vyvinutie štandardov, procedúr a inštrukcií pre zabezpečenie 
kvality a predložila o tom spávu.  

  Zavedením akreditácie zákonom č.172/1990 Z.z. sa Slovenská republika včas zaradila 
do aktivít na na plnenie tohto cieľa. Predmetom akreditácie je preskúmanie spôsobilosti 
vysokých škôl a fakúlt uskutočňovať vzdelávanie a spôsobilosti uskutočňovať habilitačné 
a inauguračné konania. O roku 2002/2003 sa u nás akreditujú študijné programy podľa 
Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania SR. Výstupy z komplexnej 
akreditácie sa používajú na diverzifikáciu vysokých škôl na výskumné univerzity, univerzitné 
vysoké školy a neuniverzitné odborné vysoké školy. Okrem akreditácie vykonáva akreditačná 
komisia aj evalvácie v troch úrovniach: výskumnej a vzdelávacej činnosti ako aj v štruktúre 
zamestnancov fakulty. 

 

Cieľ6: Posilnenie európskej dimenzie vo vysokoškolskom vzdelávaní 

 V rámci tohto cieľa Bolonského procesu sa kladie dôraz predovšetkým na prípravu 
študijných plánov, spoluprácu medzi inštitúciami, mobilné schémy a integrované formy 
štúdia. Snahou je rozvíjať moduly a kurzy s európskym obsahom a zameraním na všetkých 
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troch stupňoch štúdia. Prostriedkom je aj uznávanie spoločných diplomov (joint degrees), pri 
ktorých musí byť zabezpečená dostatočná dĺžka štúdia v zahraničí, ako aj príslušná 
legislatíva. 

 Napĺňanie tohto cieľa v Slovenskej republike brzdí najmä nedostatočná legislatíva. 
Učiteľské mobility sa neustále zvyšujú, predovšetkým vyššou účasťou učiteľov na výučbe 
v zahraničí. 

 

Cieľ7: Celoživotné vzdelávanie 

Celoživotné vzdelávanie je považované za dôležitý prvok Európskeho 
vysokoškolského priestoru, pretože v sebe zahŕňa rôzne aspekty školstva – mobilitu, e-
learning, odborné vzdelávanie, uznávanie kvalifikácií a pod.  V tomto zmysle je ponímané 
ako formálne vzdelávanie vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách aj ako neformálne 
vzdelávanie mimo národnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii.  

V Slovenskej republike došlo po roku 1990 k prudkému rozvoju neformálneho 
vzdelávania vďaka významným zmenám v prechode na trhový mechanizmus. Vzniklo veľké 
množstvo neštátnych inštitúcií, ktoré pružne reagovali na vtedajšie potreby trhu 
a spoločenskej praxe. Vzdelávanie dospelých je u nás zamerané veľmi prakticky a spoľahlivo 
funguje až dodnes. Profesijné vzdelávanie nás prebieha v 3 základných formách, a to na 
národnej úrovni, na úrovni firiem ako aj na úrovni jednotlivých pracovníkov. Je 
pochopiteľné, že brzdiacim elementom je vysoké percento samofinancovania štúdia a kvalita 
vzdelávania dospelých, ktorá predovšetkým závisí od úrovne lektorov. 

 

Cieľ8: Vysoké školy a študenti 

 Študentské organizácie majú v Bolonskom procese významnú konštruktívnu úlohu. 
Študenti sú považovaní za plnohodnotných partnerov v rámci riadenia vysokej školy, 
podieľajú sa na tvorbe organizácie a obsahu štúdia a majú  ich aj aktívne ovplyvňovať. 
Cieľom je navrhnúť vhodnú legislatívu, ktorá umožní študentom zapojenie do 
rozhodovacieho procesu a identifikácia spôsobov ako zvýšiť aktuálnu zaangažovanosť 
študentov v riadení vysokej školy. 

  V Slovenskej republike je tento cieľ zatiaľ zabezpečovaný prostredníctvom 
študentskej obce, ktorá má podľa platnej legislatívy najmenej tretinové zastúpenie 
v akademickom senáte vysokej školy a fakulty. V niektorých vysokých školách sa ponúka aj 
zastúpenie v poradných orgánoch rektora a dekana, v správnych radách vysokých škôl 
a v správnych radách ubytovacích a stravovacích organizácií. 

 

Cieľ9: Posilnenie atraktívnosti Európskeho vysokoškolského priestoru 

 Atraktívnosť Európskeho vysokoškolského priestoru by sa mala zvýšiť pomocou 
zrozumiteľných a porovnateľných európskych diplomov, spoločného rámca pre kvalifikácie, 



 176 

mechanizmov zabezpečenia kvality a zlepšením celkovej informovanosti. Rovnako dôležitým 
aspektom je aj ďalšie rozvíjanie štipendijných programov.  

 V Slovenskej republike  zastrešuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 
spoluprácu (SAAIC) európsky program Erazmus Mundus, s cieľom posilniť mobilitu madzi 
krajinami Európskej únie a tretími krajinami. Ďalším programom je Tempus podporujúci 
rozvoj vysokého školstva v krajinách EÚ spoločne s krajinami západného Balkánu, bývalého 
ZSSR a krajinami okolo Stredozemného mora. 

 Hlavným problémom pri napĺňaní tohto cieľa sa javí najmä nedostatočná propagácia 
slovenského vysokého školstva, ako aj malá ponuka študijných programov vo svetových 
jazykoch. 

 

Cieľ10: Európsky vysokoškolský priestor a Európsky výskumný priestor – dva piliere 
znalostnej spoločnosti. Tretí cyklus vysokoškolského štúdia a výskum 

 Vytvorenie Európskeho spoločenstva ako spoločnosti založenej na vedomostiach je 
cieľom Lisabonskej stratégie v dvoch ťažiskových oblastiach – vzdelanie a výskum. Cieľom 
je vytvoriť spoločný Európsky vysokoškolský priestor a Európsky výskumný priestor. 

 Slovenské vysoké školy sú vo vysokoškolskej legislatíve definované ako vrcholné 
vzdelávacie, vedecké a umelecké inštitúcie. Zámerom na doplnenie akreditácie spôsobilosti 
vysokých škôl Akreditačnou komisiou je vypracovanie modelu hodnotenia výskumnej, 
vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a komplexných akreditácií. Dôležitým 
prostriedkom plnenia tohto cieľa je aj posilnenie spolupráce vysokých škôl s ostatnými 
sektormi výskumu a vývoja, predovšetkým so SAV a zvýšenie účasti vysokých škôl na 
hospodárskom raste Slovenska. 

 

Cieľ11: Sociálna domenzia  

Sociálna dimenzia je nevyhnutnou podmienkou zvyšovania atraktívnosti 
a konkurencieschopnosti Európskeho vysokoškolského priestoru. Dôležitou súčasťou je aj 
zdôraznenie potreby vhodných životných podmienok pre študntov, teda zabezpečenia 
podmienok, ktoré umožnia študentom ukončiť štúdium bez prekážok súvisiacich s ich 
sociálnym a ekonomickým postavením.  

Sociálna dimenzia je záväzkom prijatým vládami na pomoc študentom zo sociálne 
znevýhodnených skupín, poskytovanie služieb z ekonomického a finančného hľadiska, ako aj 
poradenstva prístupu k štúdiu. 

V Slovenskej republike brzdí tento rozvoj najmä problém nedostatočnej sociálnej 
podpory, obmedzené možnosti ubytovacích a stravovacích služieb pre študentov. Hoci už 
u nás funguje pomerne výhodný systém možnosti študentskej pôžičky získanej zo 
Študentského pôžičkového fondu, využíva ho len 6% študentov denného vysokoškolského 
denného štúdia. Ďalším dôležitým prostriedkom na zlepšovanie služieb študentom je aj 
rozvíjajúce sa možnosti kariérového poradenstva. 
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Záver 

 Bolonský proces je bezpochyby jednou z najvýznamnejších reforiem v histórii 
vysokého školstva. Ak sa má Európa v budúcnosti skutočne stať najviac 
konkurencieschopným, najdynamickejšie sa rozvíjajúcim sa a na poznatkoch založeným 
hospodárskym priestorom, musí mať jednoducho prvotriedny vysokoškolský systém. Zmeny, 
ktoré sa na európskych ale aj slovenských vysokých školách uskutočnili a ešte stále 
uskutočňujú, napomáhajú významnou mierou napĺňať túto predstavu o Európe.  
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ŠTATISTICKÉ POROVNANIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV 

ŠKOLSTVA V SR S KRAJINAMI  V4 A EURÓPSKOU ÚNIOU. 
Erik Šoltés, Ľubica Hurbánková 

 

Abstract 

In the article we compare the trend and the actual showing of some characteristics of the 

education (mainly characteristics of tertiary education) in Slovakia with countries of V4 and 

the European Union. We analyse the unemployment rates of total population by level of 

education, annual expenditure on public and private educational institutions per pupil/student, 

annual expenditure on public and private educational institutions compared to GDP per 

capita. 

 

Úvod 

Cieľom článku je porovnať vývoj a súčasný stav školstva (predovšetkým vysokého 

školstva) v Slovenskej republike so stavom a vývojom v ostatných krajinách Višegrádskej 

skupiny a v Európskej únii. Ide o medzinárodné porovnanie vybraných ukazovateľov na 

rôznych úrovniach vzdelávania v súlade s ISCED (1997). ISCED (the international standard 

classification of education) je systém medzinárodného štandardného triedenia vzdelávania 

a pokrýva všetky organizované a trvalé vyučovacie možnosti pre deti, mládež a dospelých. 

Súčasná verzia ISCED 1997 rozoznáva 7 stupňov vzdelávania ISCED 0 až ISCED 6:  

Stupeň ISCED Stupeň školského systému 
ISCED 0 Predškolská výchova 
ISCED 1 1. stupeň základnej školy 
ISCED 2 2. stupeň základnej školy, nižšie ročníky viacročných gymnázií 
ISCED 3 – 3A 
ISCED 3C 

Stredné školy s maturitou 
Stredné odborné školy bez maturity 

ISCED 4 Pomaturitné vzdelávanie, kurzy, a pod. 
ISCED 5 – 5A 
ISCED 5B 

Vysokoškolské vzdelanie bakalárske, inžinierske, magisterské 
Vyššie pomaturitné odborné vzdelávanie, špecializačné štúdium 

ISCED 6 Doktorandské štúdium 
 

V článku sa zameriavame predovšetkým na terciárne vzdelávanie, ktoré je klasifikované do 

posledných dvoch tried. ISCED 5 (prvý terciárny stupeň vzdelávania) zahŕňa univerzitné a 

vysokoškolské štúdium. ISCED 6 (druhý terciárny stupeň vzdelávania) je stupeň vyhradený 

pre terciárne štúdium, ktoré vedie k vyššej vedecko-výskumnej kvalifikácii (PhD. alebo 

doktorát).   
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1. Miera nezamestnanosti populácie na rôznych úrovniach vzdelania v SR, 

v krajinách Višegrádskej skupiny a v Európskej únii 
 

Na grafe 1 až 3 je zaznamenaný vývoj miery nezamestnanosti populácie vo veku 25 až 

59 rokov na rôznych úrovniach vzdelania. Tento ukazovateľ poskytuje predstavu o náročnosti 

uplatnenia sa na trhu práce a odzrkadľuje dopad dosiahnutého stupňa vzdelania na zníženie 

šancí byť nezamestnaný. Priemerná úroveň miery nezamestnanosti sa v Európskej únii     

(EÚ-251)  ako aj v priestore pôvodnej pätnástky (EÚ-152) v období rokov 2000 až 2005 

výraznejšie nemenila na žiadnej úrovni vzdelania. Z krajín Višegrádskej skupiny (V43

 

)  

najlepšie hodnoty dosahuje Maďarsko, kde bola miera nezamestnanosti nižšia ako v 

Európskej únii ako celku. 

Graf 1 Miera nezamestnanosti (%) u populácie vo veku 25 až 59 

so vzdelaním na úrovni ISCED 0-2 
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Zdroj údajov: Eurostat 
 
 

Ak sa pozrieme na nezamestnanosť v populácii so stupňom vzdelania ISCED 0-2 

(graf 1), Slovensku z krajín V4 ale aj z krajín Európskej únii prislúcha nelichotivá posledná 

                                                 
1 EÚ-25: krajiny EÚ-15 a Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, 

  Slovinsko, Slovenská republika. 
2  EÚ-15: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, 

  Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko. 
3  V4: Česká republika (CZ), Maďarsko (HU), Poľsko (PL) a Slovenská republika (SK). 
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priečka s mierou nezamestnanosti v roku 2005 až 50 %, s veľkým odstupom za 

predposledným Poľskom s mierou nezamestnanosti 29,1 %.  

 

Graf 2 Miera nezamestnanosti (%) u populácie vo veku 25 až 59 

so vzdelaním na úrovni ISCED 3-4 
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Zdroj údajov: Eurostat 
 
 

Na úrovni vzdelania ISCED 3-4 (graf 2) sa poradie medzi Poľskom (16,4 % v roku 

2005) a Slovenskom (13,1 %)  vymieňa. Slovensko sa z európskych krajín približuje 

k Chorvátsku, kde v roku 2005 bola miera nezamestnanosti 12 %. V Európskej únii tretie 

miesto od konca obsadilo Nemecko s nezamestnanosťou 11,2 %. Nezamestnanosť pod 4 % 

dosiahli: Írsko, Malta, Rakúsko, Veľká Británia, Nórsko a Švajčiarsko. 

Približne 4 %-nú mieru nezamestnanosti má v Slovenskej republike populácia so 

stupňom vzdelania ISCED 5-6 (graf 3). Pozitívne je, že je to menej ako priemer v Európskej 

únii (4,6 % v roku 2005). Spomedzi krajín V4 má vyšší podiel nezamestnaných len Poľsko 

(5,7 % v roku 2005). V tomto prípade však nejde o poslednú priečku v Európskej únii. Vyššiu 

mieru nezamestnanosti mali v roku 2005: Grécko (7 %), Španielsko (6 %), Taliansko (5,8 %). 

Za povšimnutie stojí, že Česká republika v tejto vzdelanostnej kategórii dosiahla najmenšiu 

mieru nezamestnanosti v Európskej únii, a to 1,8 %.  
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Graf 3 Miera nezamestnanosti (%) u populácie vo veku 25 až 59 

so vzdelaním  na úrovni ISCED 5-6 
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Zdroj údajov: Eurostat 
 

 

2. Výdavky na vzdelávanie v SR, v krajinách V4 a v Európskej únii 
 

2.1 Ročné výdavky na verejné a súkromné vzdelávacie inštitúcie na jedného 

žiaka/študenta 
 

Táto charakteristika meria koľko finančných prostriedkov vynakladajú centrálne, 

regionálne a miestne úrovne štátnej správy, domácnosti, náboženské inštitúcie a firmy na 

jedného žiaka, resp. študenta. V týchto prostriedkoch sú obsiahnuté výdavky použité na 

zamestnancov, bežné a kapitálové výdavky. Vývoj týchto výdavkov v EÚ-25, EÚ-15 

a v krajinách V4 (s výnimkou Maďarska) je za obdobie rokov 2000 až 2003 uvedený pre 

všetky úrovne vzdelania v tabuľke 1 a pre terciárne vzdelanie v tabuľke 2. 
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Tab. 1 Ročné výdavky na verejné a súkromné vzdelávacie inštitúcie 

na jedného žiaka/študenta (všetky úrovne vzdelávania) 

Krajina 
Rok 

2000 2001 2002 2003 

EÚ-25 4 760,8 5 150,5 5 374,9 5 518,1 

EÚ-15 5 308,0 5 637,5 5 856,2 6 002,0 

CZ 2 573,8 2 755,2 2 982,4 3 278,5 

PL 1 970,5 2 232,4 2 535,2 2 656,9 

SK 1 680,9 1 807,5 2 012,9 2 304,7 

Zdroj údajov: Eurostat 

 

Vo všetkých krajinách Višegrádskej skupiny ako aj v Európskej únii sa každoročne výdavky 

na žiaka, resp. študenta (tabuľka 1) zvyšujú, za predpokladu, že neberieme zreteľ na stupeň 

vzdelávania. V Európskej únii sa výdavky v roku 2003 v porovnaní s rokom 2000 zvýšili 

o 15,91 %, čo predstavuje priemerne ročne nárast o 5,04 %. O niečo pomalší rast – 13 % 

(priemerne ročne o 4,18 %) bol v pôvodnej pätnástke. Napriek tomu finančné prostriedky 

vynaložené na žiaka/študenta sú v pôvodnej „pätnástke“ neporovnateľne vyššie ako v nových 

členských krajinách EÚ. Z krajín V4 má najhoršie postavenie Slovensko. U nás sa v roku 

2003 vynaložilo na jedného žiaka/študenta len 41,77 % priemerných výdavkov v Európskej 

únii. Spomedzi krajín EÚ má nižšie výdavky na žiaka/študenta len Lotyšsko a Litva. Na 

druhej strane je potešujúce, že z krajín V4 sme v období rokov 2000 až 2003 dosiahli najväčší 

nárast, a to v priemere o 11,09 % ročne.     

 

Tab. 2 Ročné výdavky na verejné a súkromné vzdelávacie inštitúcie 

na jedného študenta terciárneho vzdelávania 

Krajina 
Rok 

2000 2001 2002 2003 

EÚ-25 7 569,9 7 702,4 7 919,4 8 059,8 

EÚ-15 8 292,7 8 267,1 8 528,9 8 867,9 

CZ 4 546,2 5 030,7 5 376,5 5 781,5 

PL 2 685,7 3 437,6 4 171,0 3 567,9 

SK 4 185,2 4 668,7 4 104,1 3 992,4 

Zdroj údajov: Eurostat 
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V Európskej únii  sú výdavky na študenta terciárneho vzdelávania  (tabuľka 2) približne 

o 50 % vyššie ako globálne na všetkých úrovniach vzdelávania (tabuľka 1). V období rokov 

2000 až 2003 bol rast týchto finančných prostriedkov na úrovni vzdelávania ISCED 5-6 

pomalší ako na všetkých úrovniach, t. j. ISCED 0-6. V Európskej únii sa výdavky v roku 

2003 v porovnaní s rokom 2000 zvýšili o 6,47 % , čo predstavuje priemerne ročne nárast 

o 2,11 % . O niečo rýchlejší rast – 6,94 % (priemerne ročne o 2,26 %) bol v pôvodnej 

pätnástke. Aj keď z krajín V4 máme väčšie výdavky na študenta terciárneho vzdelávania ako 

Poľsko, aj na tejto úrovni vzdelávanie sme na chvoste Európskej únie, kde nižšie výdavky má 

úž len (okrem Poľska) Litva a Lotyšsko. V tomto prípade ani trend vývoja nie je optimistický, 

pretože v roku 2003 oproti roku 2000 poklesli tieto výdavky o 4,6 %, čo priemerne ročne 

znamená pokles o 1,56 %. 

 

2.2 Ročné výdavky na verejné a súkromné vzdelávacie inštitúcie na jedného 

žiaka/študenta v porovnaní s HDP na osobu 
 

Percentuálny podiel ročných výdavkov na verejné a súkromné vzdelávacie inštitúcie na 

jedného žiaka/študenta z HDP na osobu je súhrnne pre všetky úrovne vzdelávania v období 

rokov 2000 až 2003 znázornený na grafe 4.  

 

Graf 4 Ročné výdavky na verejné a súkromné vzdelávacie inštitúcie na jedného 

žiaka/študenta v porovnaní s HDP na osobu pre všetky úrovne vzdelávania 
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Zdroj údajov: Eurostat 
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V Európskej únii tento podiel v uvedenom období vzrástol o 4,58 %, čo priemerne ročne 

predstavuje 1,51 %-ný nárast. O niečo pomalší rast bol v európskej pätnástke, konkrétne 

nárast 4,55 % za celé obdobie, čiže v priemere 1,49 %-ný nárast za rok. V Poľsku, na 

Slovensku ako aj v Čechách bolo priemerné ročné tempo prírastku väčšie ako v EÚ-25 alebo 

EÚ-15, a to v tomto poradí 6,05 %, 4,99 % a 3,37 %. Napriek pozitívnemu trendu v SR, stále 

dosahujeme nízku hodnotu (v roku 2003 20,6 %), ktorá nás v celoeurópskom meradle dostala 

len na predposlednú priečku pred Írsko s podielom 18,2 %. 

Iná situácia je na úrovni vzdelávania ISCED 5-6, kde vo väčšine európskych krajín dochádza 

k poklesu výdavkov na vzdelávanie v pomere k HDP (graf 5). V Európskej únii v roku 2003 

oproti 2000 došlo k poklesu o 3,67 % (v EÚ-15 o 1,32 %), čo je priemerný ročný pokles 

o 1,24 % (v EÚ-15 o 0,44 %). V Českej republike a v Poľsku naopak tento podiel vzrástol, 

pričom v ČR bol od roku 2001 nad priemerom EÚ. V Poľsku v rokoch 2000 až 2002 rástol 

a v roku 2003 klesol pod priemernú hodnotu Európskej únii. Slovensko v tomto ukazovateli 

dosahuje optimistickejšie hodnoty ako Poľsko. A to aj napriek tomu, že v období 2000 - 2003 

hodnoty ukazovateľa priemerne ročne v Poľsku rástli o 5,53 % a na Slovensku klesali 

o 6,87 % a v roku 2003 sme sa dostali pod priemernú úroveň v Európskej únii. V Európskej 

únii najväčšie výdavky na jedného študenta na úrovni vzdelávania ISCED 5-6 vynakladá 

Švédsko, čo v pomere k HDP na osobu v roku 2003 predstavovalo 54,4 %. Pre porovnanie 

v USA bol tento podiel 64,4 %. 
 

Graf 5 Ročné výdavky na verejné a súkromné vzdelávacie inštitúcie na jedného študenta 
terciárneho vzdelávania (ISCED 5-6) v porovnaní s HDP na osobu 
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Zdroj údajov: Eurostat 
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Zhrnutie 
Na základe miery nezamestnanosti sme zistili, že u populácie so vzdelaním na úrovni 

ISCED 0-2 Slovensku v Európskej únii prináleží posledná priečka. V prípade populácie 

s vyšším vzdelaním sa postavenie Slovenska zlepšuje a u vysokoškolsky vzdelaných 

obyvateľov dosahujeme v súčasnosti nezamestnanosť, ktorá je nižšia ako je priemer 

Európskej únie. Z krajín Višegrádskej štvorky najnižšiu mieru nezamestnanosti, a to na 

všetkých úrovniach vzdelania, má Maďarsko a Česká republika. Poľsko a Slovensko má 

významne vyššiu mieru nezamestnanosti. 

Druhý ukazovateľ, na ktorý sa v článku zameriava pozornosť je ročné výdavky na 

verejné a súkromné vzdelávacie inštitúcie na jedného žiaka/študenta. Slovensko vynakladá na 

žiakov a študentov neporovnateľne menej finančných prostriedkov ako je tomu priemerne 

v Európskej únii. Z krajín V4 máme najnižšie výdavky na jedného žiaka, resp. študenta. 

O málo lepšia situácia je v terciárnom vzdelávaní. V ňom má nižšie výdavky na študenta len 

Lotyšsko, Litva a Poľsko. 

Aby sme objektívnejšie zhodnotili výdavky na verejné a súkromné vzdelávacie 

inštitúcie na jedného žiaka/študenta porovnali sme ich vzhľadom k HDP na osobu. V tomto 

ukazovateli Slovensko výrazne zaostáva za celoeurópskym priemerom a z krajín V4 dosahuje 

najnižšie hodnoty. Tak ako iné krajiny aj Slovensko na študentov terciárneho vzdelávania 

vynakladá viac finančných prostriedkov ako na iných úrovniach vzdelávania. V rokoch 2000 

až 2002 boli tieto výdavky v pomere k HDP na osobu na Slovensku vyššie ako v Európskej 

únii, ale v roku 2003 klesli až pod priemernú úroveň v EÚ. 
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Inovačná výkonnosť štátov Európskej únie 
 

Beáta Stehlíková1

 
 

Abstract: Summary Innovation Index is tool to evaluate and compare the innovation 
performance of the EU Member States. The aim of the paper is  regression analysis between 
the variance for the five composite indicators SII  and SII. Performance on all areas might 
increase innovation performance. The fuzzy cluster analysis is used to country grouping. 
     
Key words: summary innovation index, fuzzy cluster analysis, regression, EU  

 
1. Úvod 
 

Postupné približovanie hospodárskej úrovne Slovenska a životnej úrovne obyvateľstva 
k vyspelým ekonomikám EÚ predstavuje významnú úlohu budúcnosti. Dôležitým 
determinantom, ktorý môže konvergenčný proces urýchliť alebo spomaliť, je spôsob, akým sa 
ekonomika Slovenska dokáže zapojiť do medzinárodnej deľby práce. Determinantmi  
rozloženia zamestnanosti v jednotlivých odvetviach sa zaoberajú viacerí autori, napríklad,  
Haaland a kol. (1998), Puga (1999), Braunerhielm a kol. (2003). Z dlhodobého hľadiska sú 
štrukturálne zmeny, pri ktorých sa presúvajú zdroje z odvetví s nízkou produktivitou práce do 
produktívnejších, impulzom rýchlejšieho rastu ekonomiky. Šikulová (2004) uvádza, že 
krajiny produkujúce technologicky a poznatkovo náročné tovary a služby, sú schopné 
zvyšovať svoj podiel na rastúcich a náročných trhoch a prostredníctvom vyšších cien 
produkcie dosahovať vyššie dôchodky v relácii k jednotlivým výrobným faktorom. Rozdiely 
medzi EÚ15 a SR sa v odvetviach spracovateľského priemyslu s vysokými a stredne 
vysokými technológiami sú pre SR priazdnivé − podiel zamestnaných v týchto odvetviach 
dokonca mierne prevyšuje  priemernú úroveň EÚ15. Slovenská republika nedosahuje 
z hľadiska zamestnanosti parametre EÚ ani v jednej zo skupín sektora služieb. Podstatne nižší 
je najmä podiel zamestnanosti v poznatkovo náročných trhových službách. Významným 
faktorom úspešnosti podnikov je efektívne poskytovanie a využívanie poznatkovo náročných 
služieb. Medzera medzi podielom zamestnanosti v sektore poznatkovo náročných službách 
u nás a v štátoch EÚ je prejavom celkove nižšej technologickej úrovne našej ekonomiky. Pri 
nízkej inovačnej aktivite podnikov SR, nízkych výdavkoch na výskum a vývoj, malej podpore 
výskumných a inovačných aktivít zo strany štátu, chýba impulz na intenzívnejší rozvoj 
poznatkovo náročných služieb. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že firmy  z vyspelých 
ekonomík presúvajú do krajín s nižšou mzdovou úrovňou predovšetkým tie fázy produkcie, 
ktoré sú náročné na ľudskú prácu. Veľká časť poznatkovo náročných služieb súvisiacich 
s produkciou zostáva pritom v materskej krajine. 
 
2. Materiál a metódy 
 

EIS (European Innovation Scoreboard) je nástrojom Európskej komisie pre hodnotenie 
a porovnávanie inovačnej výkonnosti štátov Európskej únie. EIS 2005 obsahuje sumárny 
inovačný index SII (Summary Innovation Index) a analýzu inovačného trendu. Indexu 
inovácie SII  EIS je venovaná značná politická pozornosť. V roku 2005 bol index SII 
vypočítaný podľa novej metodológie. 26 indikátorov inovácie je rozdelených do piatich 
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manažmentu, SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,  e-mail: Beata.Stehlikova@uniag.sk 
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kategórií. Týchto päť kategórií pokrýva rôzne aspekty inovačného procesu. Indikátory 
zaradené do kategórií 1., 2., 3. sa týkajú vstupu a zvyšné dva charakterizujú výstup 
inovačného procesu. Členenie indikátorov do nasledujúcich kategórií poskytuje rýchlu 
identifikáciu silných a slabých stránok jednotlivých štátov v inovačnom procese. Rozdiely sú 
predovšetkým v štvrtej a piatej kategórii. 

 
Tabuľka 1. Kategórie sumárneho inovačného indexu SII 
Kategória Charakteristika 
1. hnacie sily inovácie 
    (5 indikátorov) 

je mierou štrukturálnych podmienok potrebných pre schopnosť 
inovácie 

2. tvorba poznatkov  
    (5 indikátorov) 

je mierou investícií do výskumu a vývoja 

3. inovácia a  súkromné 
podnikanie (6 indikátorov) 

meria úsile k inovácii na firemnej úrovni 

4. aplikácie 
    (5 indikátorov) 

meria výkonnosť pracovných a obchodných aktivít a ich 
pridanú hodnotu do inovačných sektorov 

5. duševné vlastníctvo 
    (5 indikátorov) 

je mierou dosiahnutých výsledkov v termínoch úspešných 
know-how 

 
Obrázok 1 obsahuje usporiadanú postupnosť hodnôt sumárneho inovačného indexu SII  

dvadsiatich piatich štátov EÚ, Bulharska, Rumunska, Turecka, Nórska, Švajčiarska, Islandu, 
USA a Japonska. 

Pri výpočtoch bol použitý softvér Mathematica Fuzzy Logic. 
 
3. Výsledky a diskusia 
 

Innovation Scoreboard 2005  obsahuje nelineárny regresný model závislosti hodnôt 
sumárneho inovačného indexu SII od rozptylu hodnôt piatich kategórií SII a dvoch 
indikátorov EXIS hodnotiacich vládu a dopyt.  
 

 
Graf 1. Hodnoty sumárneho inovačného indexu SII 
 

Náš modifikovaný model skúma závislosť medzi hodnotami sumárneho inovačného 
indexu SII  a variačného koeficientu hodnôt piatich kategórií SII. Rozdiel je vo výbere miery 
variability a vynechaní dvoch indikátorov EXIS hodnotiacich vládu a dopyt. Index 
determinácie regresného modelu xey 3338,16815,0 −=  je pomerne vysoký (71,81 %). Po 
zlogaritmovaní hodnôt SII dostávame rovnicu priamky  y = -1,3338 x – 0,3835. Model ako 
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celok je vhodný, P hodnota je 1,82E-09. Oba koeficienty sa štatisticky preukazne líšia od nuly 
(P= 0,0004, resp. P=1,8 10-9). Test rezíduí tiež potvrdil vhodnosť modelu. Výsledok môžeme 
interpretovať, že rovnomerný rozvoj zložiek inovačného indexu môže mať za následok 
zvýšenie inovačnej výkonnosti štátov.  
 

 
Graf 2. Závislosť medzi hodnotami sumárneho inovačného indexu SII a variačného 
koeficientu hodnôt piatich kategórií SII 

 
Výsledok fuzzy c zhlukovania na základe hodnôt sumárneho inovačného indexu SII  

a variačného koeficientu hodnôt piatich kategórií SII je na obrázku 3. Typický predstaviteľ 
prvého zhluku má súradnice  (1,94094; 0,064632), súradnice typického predstaviteľa druhého 
zhluku sú (0,2258; 0,56132). Typický predstaviteľ tretieho zhluku má súradnice (0,6550; 
0,26428).  

 

 
Graf 3. Výsledok zhlukovania európskych štátov 
 

Do prvého zhluku patrí Turecko s extrémne vysokou hodnotou variačného koeficienta 
a nízkou hodnotou SII. Do druhého zhluku patria štáty s nízkou hodnotou variačného 
koeficienta a vysokou hodnotou SII. Sú to štáty Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nemecko, 
Rakúsko, Belgicko, Holandsko, UK, Francúzsko, Taliansko. Inklinujú do druhého zhluku (t.j. 
majú najvyššiu hodnotu funkcie príslušnosti do druhého zhluku, ale neprevyšuje hodnotu 
0,80) štáty Švajčiarsko, Island, Nórsko, Luxembursko a Španielsko. Do tretieho zhluku patria 
vyspelé štáty  s nízkou hodnotou  variačného koeficienta a vysokou hodnotou SII – Estónsko, 
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Maďarsko, Cyprus, Portugalsko, Litva, ČR, Bulharsko, Poľsko, SR, Grécko, Lotyšsko, 
Rumunsko.  Do tretieho zhluku inklinuje Írsko.  

Za nízkopríjmové krajiny  v rámci EÚ sa považujú štáty, ktorých hrubý domáci produkt 
na jedného obyvateľa nedosahuje 90 percent priemeru HDP štátov EÚ25. Do tretieho zhluku 
patria Slovinsko, Malta, Estónsko, Maďarsko, Cyprus, Portugalsko, Litva, ČR, Bulharsko, 
Poľsko, SR, Grécko, Lotyšsko, Rumunsko, Turecko. Všetky sú nízkopríjmové. Do tretieho 
zhluku inklinujú Slovinsko, Malta a Írsko. Slovinsko a Malta sú nízkopríjmové. Turecko, 
nízkopríjmový štát, patrí do prvého zhluku.  Z uvedeného plynie, že štáty s nízkym HDP na 
obyvateľa nevedia zabezpečiť rovnomerný rozvoj zložiek inovačného indexu, čo má za 
následok nižšiu inovačnú výkonnosť štátov. 
 
4. Záver 

 
Na národnej úrovni existujú signifikantné rozdiely hodnôt sumárneho inovačného 

indexu SII ako aj variability jeho zložiek. Zaujímavý je výsledok súvisu zhlukovania na 
základe týchto dvoch zložiek a HDP na jedného obyvateľa. Novoasociované krajiny vykazujú 
vyššiu variabilitu predovšetkým kvôli nízkym hodnotám v kategórii výstupov inovačného 
procesu. Zvýšenie hodnôt ukazovateľov týchto kategórii, t.j. lepšie zhodnotenie vstupov, 
môže byť cestou  zlepšenia hodnoty SII a následne aj HDP tej ktorej krajiny.  
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Přehled modelů spolehlivosti software 
Jan A. Strouhal1

 
 

Abstract: Article sumarize classic software reliability models and describe in detail four 
types of models: times between failures models, fault count models, fault seeding models and 
input domain based models. 
 
Key words: software reliability, model 

1. Klasické spolehlivostní modely 

Modely softwarové spolehlivosti jsou matematické popisy procesu odhalování chyb. 
Tyto modely lze rozdělit do čtyř základních skupin: spolehlivostní modely doby mezi 
chybami (Times Between Failures – TBF Models), spolehlivostní modely počtu výskytu chyb 
(Fault Count – FC Models), spolehlivostní modely vnášení chyb (Fault Seeding – FS Models) 
a spolehlivostní modely založené na vstupním oboru (Input Domain Based – IDB Models). 

Použití těchto klasických modelů vyžaduje splnění poměrně přísných a v praxi často 
nerealizovatelných předpokladů a omezení: 

• Nezávislost časů mezi výskyty chyb 
• Detekované chyby jsou okamžitě opraveny 
• Žádné nové chyby nejsou při opravách vnášeny 
• Intenzita chyb klesá s testovacím časem 
• Intenzita chyb je úměrná počtu zbývajících chyb 
• Spolehlivost je funkcí počtu zbývajících chyb 
• Nezávislou proměnou pro intenzitu chyb je čas (možno zvolit i počet řádek kódu…) 
• Intenzita chyb stoupá v čase mezi chybami 
• Testování odpovídá budoucímu provoznímu použití 

1.1. Spolehlivostní modely doby mezi chybami (TBF) 

V této třídě modelů je studovaným procesem doba mezi chybami. Nejobvyklejší přístup 
je, že časy mezi i-1 a i-tou chybou mají distribuční funkci jejíž parametry závisí na počtu chyb 
zbývajících v programu v průběhu tohoto intervalu. Odhady těchto parametrů je možné získat 
sledováním dob mezi chybami. Spolehlivost software, střední doba do další chyby atd. mohou 
být získány z příslušných rovnic. 

Klíčovými předpoklady pro modely doby mezi chybami jsou: 
• Doby mezi chybami jsou nezávislé 
• Shodná pravděpodobnost výskytu každé chyby 
• Zjištěné chyby jsou na sobě nezávislé 
• Každá chyba je po jejím vzniku okamžitě odstraněna 
• Při korekci chyb nevznikají chyby nové, tj. dokonalé odstraňování chyb 

1.1.1. Jelinski-Moranda De-Eutrophication Model 

Zde se předpokládá, že program obsahuje N0

                                                 
1 Ing. Jan A. Strouhal, Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, ČVUT FSI Praha, jstrouhal@cqr.cz 

 softwarových chyb před počátkem 
testování, vzájemně nezávislých, se stejnou možností odhalení. Odhalené chyby jsou 
okamžitě odstraněny a žádné nové chyby nejsou vnášeny v průběhu ladění. Doby mezi 
odhalením chyb jsou nezávislé náhodné veličiny s exponenciálním rozdělením s parametrem  
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 ( )[ ]1)( 0 −−= iNiJM ϕλ , 0,,2,1 Ni = . (1) 
Distribuční funkce je dána 

 ( ) [ ] itiN
ii eiNtTP )1(

0
01 +−−⋅+−=< ϕϕ , 0,,2,1 Ni =  (2) 

Intenzita chyb: 

 ( )[ ]1)( 0 −−= iNtiJM ϕλ , 0,,2,1 Ni =  (3) 
kde N0 je počet softwarových chyb na počátku testování, ϕ je proporcionální konstanta 

a ti
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 je čas mezi (i-1)-ní a i-tou chybou. 

 
obrázek 1 – Typický graf λJM

Intenzita chyb je v době mezi poruchami konstantní, ale skokově klesá odhalením další 
chyby až k nule, kdy všechny chyby jsou odhaleny (viz. 

(i) pro J-M model s parametry N=100, ϕ=0,01 

obrázek 1). 

1.1.2. Obecný Shanthikumar model Markovova procesu 

Jelinski-Moranda model byl zobecněn použitím závislosti intenzity chyb na čase. 
Předpokládá tedy intenzitu chyb ve tvaru: 

 ( )[ ]nNttnSG −= 0),( ϕλ  (4) 
kde N0

1.1.3. Schick-Wolverton model 

 je počet softwarových chyb na počátku testování, ϕ(t) je proporcionální 
konstanta a n je počet odhalených chyb. 

Tento model je založen na stejných předpokladech jako Jelinski-Moranda model. Navíc 
je zde předpoklad, že intenzita chyb je kromě počtu odhalených chyb závislá také na čase od 
odhalení poslední chyby. Vychází z obecného Shanthikumarova modelu Markovova procesu 
a předpokladu, že )(tϕ  je konstantní, a proto ii ctt =)(ϕ . Tudíž je pak intenzita chyb: 

 ( )[ ] iiSW tiNt 1)( 0 −−= ϕλ , 0,,2,1 Ni =  (5) 
kde N0 je počet softwarových chyb na počátku testování, ϕ je proporcionální konstanta 

a ti je čas mezi (i-1)-ní a i-tou chybou. 
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obrázek 2 - Typický graf λSW

Intenzita chyb je po odhalení chyby nulová a roste s přibývajícím časem až do odhalení 
další chyby, kde opět klesne na nulu (viz. 

(i) pro S-W model s parametry N=150, ϕ=0,02 

obrázek 2). 

1.1.4. Goel-Okomuto model déletrvajících oprav 

Předpoklad okamžité opravy chyby nutný v předchozích modelech je příliš omezující a 
tak vznikl model, ve kterém je vnesena pravděpodobnost nedokončení opravy. 

 ( )[ ]1)( 0 −−= ipNtiGOID ϕλ , 0,,2,1 Ni =  (6) 
kde N0 je počet softwarových chyb na počátku testování, ϕ je proporcionální konstanta, 

ti

1.2. Spolehlivostní modely počtu výskytu chyb (FC) 

 je čas mezi (i-1)-ní a i-tou chybou a p je pravděpodobnost nedokončení opravy. 

V této třídě modelů je studován počet chyb ve specifikovaném časovém intervalu. Počet 
chyb je předpokladem poznání stochastického procesu s časově závislou diskrétní nebo 
spojitou intenzitou chyb. Parametry této intenzity chyb mohou být odhadnuty ze získaného 
počtu chyb. Spolehlivost software, střední doba do další chyby atd. mohou být získány 
z příslušných rovnic. 

Klíčovými předpoklady pro modely počtu výskytu chyb jsou: 
• Testované intervaly jsou na sobě nezávislé 
• Intenzita testování v intervalech je homogenní 
• Počet výskytu chyb detekovaných během testování je na vzájemně se nepřekrývajících 

intervalech nezávislý 

1.2.1. Obecná formulace NHPP modelu 

Předpokládáme že N(t) je počet detekovaných chyb v čase t. Proces nezávislých 
náhodných veličin ( ){ }0; ≥ttN , může být modelován nehomogenním Poissonovým procesem 
(NHPP) s funkcí střední hodnotoy ( ) ( )[ ]tNEt =µ . Základní předpoklady pro aplikaci modelu 
jsou: 
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1. V softwarovém systému jsou v detekovány chyby v náhodném čase t>0. 
2. V čase t=0 nejsou v systému žádné chyby. 
3. Pravděpodobnost, že odhalíme chybu v malém časovém okamžiku 0→∆t  je 

( ) ( )tott ∆+∆λ , kde ( )tλ  je intenzita chyb v čase t. 
4. Pravděpodobnost, že odhalíme více chyb v malém časovém okamžiku 0→∆t  je 

( )to ∆ . 
Pak pravděpodobnostní funkce pro počet chyb iN  v intervalu ),1 ii tt −< ,  je: 

 
( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]1

!
1 −−−−−

== ii tt
n

ii
i e

n
ttnNP µµµµ

, ki ,,2,1 =  (7) 
a pravděpodobnost počtu detekovaných chyb: 

 
{ } [ ] [ ])(

!
)()( t

n

e
n
tntNP µµ −==

, ,2,1,0=n  (8) 
Střední hodnota ( )tµ  může mít mnoho variant, podle nichž se pak jednotlivé varianty 

modelů počtu výskytu chyb vzájemně odlišují. 

1.2.2. Goel-Okomuto model nehomogenního Poissonova procesu 

Goel-Okomuto model odhalování chyb je založen na NHPP se střední hodnotou 
)1()( bt

GO eat −−=µ . 
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obrázek 3 - Typický graf λGO(t) a µGO

Intenzita chyb jako první derivace 

(t) pro G-O model s parametry a=175, b=0,05 

)(tGOµ  pak bude bt
GOGO abett −=′≡ )()( µλ . 

Parametr 0)( >∞= µa  celkový počet chyb obsažených v softwaru, parametr b>0 je 
konstanta rychlosti detekce chyb. 
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1.2.3. Zobecněný Goel model nehomogenního Poissonova procesu 
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obrázek 4 - Typický graf λG(t) a µG

V praxi se setkáváme s průběhem intenzity chyb nejprve vzrůstající a později klesající 
(viz. 

(t) pro zobecněný G-O model s parametry a=500, 
b=0,015, c=1,5 

obrázek 4). Tuto skutečnost nejlépe modeluje zobecněný Goel-Okomuto model se 
střední hodnotou )1()(

cbt
G eat −−=µ  a intenzitou chyb 1)( −− ⋅⋅= cbt

G teabct
c

λ . 

1.2.4. Ostatní odvozené modely 

Další modely jako Musa Execution Time Model, Shooman Exponential Model, Musa-
Okomuto Logarithmic Poisson Execution Time Model, Zobecněný Poissonův model, IBM 
Binomical and Poisson Models a další. 

1.3. Spolehlivostní modely vnášení chyb (FS) 

Základní přístup v této třídě modelů je vnášet známý počet chyb do programu ve kterém 
máme neznámý počet původních chyb. Program je testován a sledujeme počet vnesených i 
původních chyb. Metodou maximální věrohodnosti je možné najít odhady počtu vlastních 
chyb v systému. 

Klíčovými předpoklady pro modely vnášení chyb jsou: 
• Vnesené chyby jsou náhodně rozděleny v programu 
• Původní i vnesené chyby mají stejnou pravděpodobnost detekce 

1.3.1. Millsův model 

Millsův model předpokládá náhodně vnesený známý počet chyb do testovaného 
programu. Program po nějakou dobu testujeme a spočítáme vnesené i objevené chyby. 
Původní počet chyb můžeme odhadnout pomocí hypergeometrického rozdělení. 
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1.4. Spolehlivostní modely založené na vstupním oboru (IDB) 

V této řadě modelů je základem generování množiny testovacích datových vstupů, které 
předpokládáme, že jsou reprezentativní pro operativní použití programu. Spolehlivost je 
odhadována z pozorování chyb v průběhu fyzického nebo jen symbolického běhu programu 
na testovaných případech z celého vstupního oboru. 

Klíčovými předpoklady pro modely založené na vstupním oboru jsou: 
• Rozdělení vstupního profilu je známo 
• Je použito náhodné testování 
• Vstupní obor lze rozštěpit na ekvivalentní třídy 

1.4.1. Nelsonův model 

Spolehlivost softwaru zjišťujeme v běhu programu na vzorku n vstupů. Tyto náhodně 
vybíráme z množiny vstupního oboru { }NiEE i ,,2,1: == , kde každý iE  je množina 
vstupů pro běh programu náhodně vybraných ve vztahu k rozdělení vstupního profilu z 
množiny { }NiPP i ,,2,1: == . Pokud ne

 

 je počet vstupů, které vyústily v chybu programu, 
dosaženou spolehlivost lze vyjádřit formulí  
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kde nj je počet vzorků běhu z množiny podoborů Ej
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NEURÓNOVÉ   SIETE   V   DOLOVANÍ   ÚDAJOV 

 

 Marianna Vavrová 

 

Abstract: Memory is of little use without intelligence. That is where data mining comes in. 
Intelligence allows us to comb through our memories noticing patterns, devising rules, 
coming up with new ideas to try, and making predictions about the future. Using several data 
mining tools and techniques that add intelligence to the data warehouse, you will be able to 
exploit the vast mountains of data generated by interactions with your customers and 
prospects in order to get to know them better.  

    ÚVOD 
 
     Vo všeobecnosti  často vidíme údaje ako reťazce bitov, alebo čísiel a symbolov, alebo 
nejakých „objektov“, ktoré majú význam, keď ich pošleme nejakému programu v danom 
formáte. Vidíme vedomosti ako integrované informácie, zahrňujúce fakty a ich vzťahy, ktoré 
boli vnímané, objavené alebo naučené ako naše „rozumové obrázky“. Inak povedané, 
vedomosti môžu byť uvážené údaje na vysokej úrovni abstrakcie a generalizácie.  
     Tento článok sa zaoberá konkrétnym využitím neurónových sietí, ktoré sú veľmi 
populárne v mnohých aplikáciách data miningu. Ich aplikácia tu bude ďalej názorne 
prezentovaná na konkrétnom príklade týkajúcom sa geomagnetického poľa Zeme, resp. jeho 
porúch. 

1.  Neurónové siete 
 
     Neurónové modely sú údajové modely, ktoré simulujú štruktúru ľudského mozgu. Tak ako 
sa mozog učí z vonkajších podnetov, tak aj neurónové siete sa učia z množiny vstupov. 
Pozostávajú  z niekoľkých vrstiev. Výhodou je, že nie je potrebné mať na mysli špeciálny 
model, keď sa spúšťa analýza. Nevýhodou je ťažšia interpretácia výsledného modelu s jeho 
váhovými vrstvami a tajomnými transformáciami. Neurónové siete sú užitočné pre 
predpovedanie cieľovej premennej, keď sú údaje značne nelineárne. Ukážka neurónovej siete 
je znázornená  na obrázku č. 1. 
 

 
 

Obrázok č.1: Ukážka neurónovej siete 
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     Uplatnenie neurónových sietí pri dolovaní údajov názorne uvádzame na nasledujúcom 
príklade, zaoberajúcim sa geomagnetickým poľom našej planéty,  ktoré svojou nestálosťou 
v intenzite a čase (geomagnetické poruchy) spôsobuje problémy najmä vesmírnym družiciam, 
leteckej elektronike, telekomunikačným systémom a preto je vhodné tieto poruchy vopred 
predpovedať. 

2. Geomagnetické pole Zeme 

     Geomagnetické pole Zeme sa skladá z permanentného (99%) a premenného poľa (1%). 
Zatiaľ čo permanentné magnetické pole od vnútorných zdrojov (v Zemi) je dobrým 
priblížením pre zemský povrch, na väčších vzdialenostiach od Zeme sa signifikantne 
prejavujú príspevky od prúdových systémov v magnetosfére. Tie sú časovo premenné. 

2.1  Zem – obrovský magnet 
 
     Naša Zem je jednou z piatich telies slnečnej sústavy, o ktorých vieme, že majú svoje 
vlastné magnetické pole. Pozorovania viacerých javov potvrdili, že zemské magnetické pole 
má charakter dipólu. Podrobnejšie štúdium magnetického poľa, polárnych žiar, šírenia 
rádiových vĺn a kozmického žiarenia na Zemi však vedie k záverom, že magnetické pole 
Zeme je oveľa zložitejšie ako pole dipólu a ovplyvňujú ho javy na Slnku. 
     Zem sa správa ako trvalý magnet, pretože okolo Zeme je magnetické pole. Čiže Zem by 
sme si mohli predstaviť ako dvojpólový magnet, ktorý by mal svoj severný a južný pól so 
stredom v strede Zeme. Severný a južný geografický pól nie je totožný so severným a južným 
pólom magnetického poľa. Je to spôsobené tým, že os Zeme je o niekoľko stupňov vychýlená. 

Miesta na zemskom povrchu, kde sa zbiehajú indukčné čiary magnetického poľa Zeme, 
nazývame magnetické póly Zeme. Na severnej pologuli je južný magnetický pól a na južnej je 

severný magnetický pól. Magnetické póly Zeme neležia priamo oproti sebe. Magnetická os 
Zeme zviera s osou zemskej rotácie uhol asi 11,5° a nevedie cez stred Zeme (Obrázok č. 2) 

 
Obrázok č.2.:Vzájomná poloha                            Obrázok č.3.:Siločiary dipólového 
magnetickej osi a osi rotácie Zeme                      magnetického poľa Zeme(priblíženie) 
 
     Tvar Zemského magnetického poľa je podobný tvaru poľa tyčového magnetu (fiktívne 
umiestneného v strede Zeme) so známou sústavou indukčných čiar. Indukčné čiary v južných 
častiach zemského povrchu vystupujú zo zemského telesa a v severných častiach doň 
vstupujú (Obrázok č. 3). 
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Keďže poloha magnetických pólov Zeme sa neustále mení, neurčujú sa ako body, ale ako 
plošné útvary. 

2.2  Magnetosféra 

     Časť kozmického priestoru okolo Zeme, kde geomagnetické pole podstatne ovplyvňuje 
pohyb ionizovaného plynu a nabitých častíc (zo Slnka a z iných zdrojov), sa nazýva 
magnetosféra. Magnetosféra sa rozprestiera od ionosféry až po vonkajšiu hranicu 
geomagnetického poľa. V pokojných podmienkach slnečného vetra siaha na osvetlenej strane 
Zeme do vzdialenosti asi 10 zemských polomerov. Vonkajšiu hranicu magnetosféry tvorí 
tenká vrstva – magnetopauza. Jej hrúbka sa odhaduje asi na 100 km. Na antisolárnej strane 
magnetosféry, kde geomagnetické pole nie je stlačené slnečným vetrom, sa tvorí tzv. 
geomagnetický chvost. Jeho dĺžka sa odhaduje na viac ako 5 mil. kilometrov. Vo vzdialenosti 
asi 14 polomerov Zeme (v subsolárnom smere) medzi ňou a Slnkom vzniká tzv. nárazová 
vlna. Tam sa magnetosféra stretá s časticami slnečného vetra a odchyľuje ich. Za ňou sa 
nachádza oblasť turbulencie. Vyzerá to tak ako by si Zem otvorila veľký dáždnik, ktorý núti 
slnečný vietor obtekať ju. Elektricky nabité častice slnečného vetra, najmä elektróny, 
prenikajú do vnútra magnetosféry a zachytávajú sa v tzv. radiačných pásoch. Magnetosféra 
najmenej chráni Zem na póloch. V polárnych oblastiach prenikajú až do atmosféry častice 
kozmického žiarenia i častice slnečného vetra. Preto tu pozorujeme polárne žiare, vyvolané 
ionizáciou a rekombináciou atómov a molekúl v najvrchnejších vrstvách zemskej atmosféry 
(Obrázok č. 5). 
 

 
Obrázok č.5: Stavba magnetosféry Zeme 
(1 – slnečný vietor, 2 – front údernej vlny, 3 – prechodná oblasť, 4, 9 – magnetopauza, 5 – 
rovina magnetického rovníka, 6 – neutrálna vrstva, 7 – Zem, 8 – radiačný pás) 

2.3  Geomagnetická búrka 

      Magnetické pole Zeme je pomerne stále, ale jeho intenzita a smer sa občas menia. Ak sú 
tieto zmeny výrazné, vtedy hovoríme o geomagnetických poruchách. 
Tieto zmeny spôsobujú problémy najmä družiciam, leteckej elektronike a telekomunikačným 
systémom, a preto je vhodné ich vopred predpovedať.  
     Geomagnetická búrka je väčšia zmena intenzity a smeru magnetického poľa Zeme. Na 
popisovanie týchto zmien magnetického poľa Zeme sa používa veličina Dst – index variability 
kozmického žiarenia. Je to vlastne zmena horizontálnej zložky geomagnetického poľa  Zeme 
(H). Za búrku tu považujeme zmenu tohto indexu, ktorá je väčšia ako 50 nT. Hlavnou 
príčinou týchto zmien spôsobujúcich geomagnetické búrky sú procesy prebiehajúce na Slnku. 
Je to vlastne slnečná aktivita, pod ktorou rozumieme výron častíc a žiarenia do 
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medziplanetárneho priestoru. Prúdy týchto častíc zo Slnka sa nazývajú Slnečný vietor. Dst je 
hodinová hodnota, ktorá je nameraná na pozemných staniciach, ktoré sú blízko seba na 
rovníku. Jedna takáto stanica sa nachádza aj u nás na Slovensku, presnejšie na Lomnickom 
štíte. Na predpovedanie geomagnetických porúch sa používa aj Kp index, ktorý je vhodnejší 
pri iných zemepisných šírkach. Kp index je hodnota, ktorá je meraná každé 3 hodiny. 
     Veľkosť magnetického poľa Zeme závisí od jeho intenzity, smeru a od magnetických 
vlastností telies, na ktoré pôsobí. Geomagnetizmus je teda fyzikálna vlastnosť zemského 
telesa, ktoré sa správa ako prírodný magnet. Silové účinky zemského magnetizmu sa 
prejavujú v geomagnetickom poli, ktorý má južný a severný magnetický pól.  
     Medziplanetárny priestor vypĺňa plazma, ktorá má svoj pôvod na Slnku, a jej tok zo Slnka, 
nazvaný slnečným vetrom, je trvalý. Slnečný vietor je od Slnka sa pohybujúci ionizovaný 
plyn. Hustota častíc slnečného vetra, tvoreného najmä vodíkovými atómami, protónmi 
a voľnými elektrónmi v okolí Zeme, je niekoľko 10 častíc na 1 cm3. Častice slnečného vetra 
sa v čase pokojného Slnka pohybujú priemernou rýchlosťou okolo 400 km/s a nesú vlastné 
magnetické pole. Poruchy v magnetosfére vyvolané prienikom častíc  slnečného vetra sú 
najintenzívnejšie v polárnych oblastiach. Predstavujú celý komplex porúch, ktoré zmyslami 
nevnímame, ale môžeme ich zaregistrovať pomocou prístrojov.   

2.4  Lund Dst model 

     Je to model založený na Elmanovej neurónovej sieti. Elmanova neurónová sieť je typ siete, 
ktorá patri medzi rekurentné neurónové siete. Sieťová architektúra je založená na 
štandardnom trénovaní a optimalizačnej procedúre používajúcej dve utriedené dátové 
množiny:1) trénovaciu množinu a 2) potvrdzovaciu množinu. Každá množina obsahuje 
približne 8000 hodín údajov. 
     Vstupná vrstva pozostáva z troch jednotiek, ktoré dostávajú dáta solárneho vetra. Skrytá 
vrstva obsahuje štyri neuróny, ktoré dostávajú vhodné dáta zo vstupnej vrstvy a ďalších 
súvisiacich vrstiev. Súvisiaca vrstva udržiava kópiu výstupu zo skrytej vrstvy v nasledujúcom 
časovom kroku. Nakoniec výstupná vrstva, ktorá ma iba jeden neurón je vhodným spojením 
všetkých súm výstupu skrytej vrstvy. Architektúra Elmanovej neurónovej siete je znázornená 
na obrázku č. 6. 

 
Obrázok č.6: (Architektúra Elmanovej neurónovej siete) 
 
     Vstup a výstup sú normalizované dáta solárneho vetra a Dst index. Výstup siete je popísaný 
nasledujúcimi rovnicami: 



 200 

1

2

(1) ( ) (1)

1 1

(2) (2)

1

( 1) tanh ( ) ( )

( 1) ( 1)

( )
cn n

c
i j jij ij i

j j

n

ii
i

x t w u t w x t b

y t w x t b

= =

=

+ = + +

+ = + +

∑ ∑

∑
 

 
     Prvá suma prvej rovnice ide pre 3 (n1=3) vonkajšie vstupy uj(t) s váhami wij

(1). Druhá suma 
ide cez 4 (nc=4) súvisiace vstupy  xj(t) s váhami wij

(c), kde príslušný vstup je výstupom zo 
skrytého j-tého neurónu v predchádzajúcom časovom kroku. Konštanta bi

(1) je tiež zadávaná v 
každom skrytom neuróne. Výstupom siete y(t+1) je príslušná suma skrytých výstupov s 
váhami wi

(2), b(2) a n2=4. Druhá rovnica popisuje nelineárny dynamický systém, kde stav 
x(t+1) je určovaný podľa externého vstupu u(t) a predošlých stavov x(t), x(t-1), .... Váhy 
spájajúce príslušnú vrstvu so skrytou  (wij

(c) alebo W(c) v Lund Dst modeli), určujú dynamiku 
modelu. Avšak, váhy W(c) nie je ľahké interpretovať kvôli nelineárnosti funkcie tanh.  
     Tento model vytvára hodinovú predpoveď Dst indexu s použitím iba dát slnečného vetra 
ako vstupu. Algoritmus na výpočet jednohodinovej predpovede Dst z údajov slnečného vetra 
pozostáva z ôsmych krokov popísaných nižšie. Pracujeme s hodinovými hodnotami Bz, n a V, 
ktoré boli nedávno namerané. Pričom Bz je vertikálna intenzita magnetického poľa Zeme, V je 
rýchlosť častíc slnečného vetra a n je hustota plazmy slnečného vetra. Algoritmus popisuje 
použitie vektorov a matíc. Ak je model prvý-krát aplikovaný, tak vnútorný stav x=(x1, x2, x3, 
x4)T je nepoznaný. Preto ho položíme rovný priemernej hodnote vypočítanej zo 40 000-ovej 
množiny dát. 

 
Obrázok č. 7: Grafické znázornenie riešenia podľa Lund Dst modelu 
 
     Na predchádzajúcom grafe (Obrázok č. 7) vidno výsledok tohto Lund Dst modelu. Čierna 
krivka znázorňuje predikované hodnoty Dst  a sivá krivka znázorňuje skutočne namerané 
hodnoty indexu Dst. 

 
     Algoritmus: 

1. nastavenie stavu  x = (0,39, 0,22, -0,83, 0,14)T ; 
2. zoberieme prvé hodnoty Bz, n ,V; 

3. 1 2 3vypočítame ( , , ) ; 1; 1,5
30 80

T zB n Vu u u u  = =  −  − 400 
T ; 

4. x  = tanh (W(1)u + W(c)x + b(1)); 

5. vypočítame y = w(2)x + b(2); 
6. vypočítame Dst z rovnice Dst = 150y – 100; 
7. zoberiem ďalšie hodnoty Bz, n, V; 
8. pokračujeme krokom 3. 
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     ZÁVER 

   Neurónové siete patria medzi všestranné nástroje hĺbkovej analýzy dát (data mining). 
Prinášajú uspokojivé výsledky aj v komplikovaných oblastiach., Uplatnenie neurónových sietí 
bolo názorne uvedené na príklade, zaoberajúcim sa geomagnetickým poľom Zeme,  ktoré 
svojou nestálosťou v intenzite a čase (geomagnetické poruchy) spôsobuje problémy najmä 
vesmírnym družiciam, leteckej elektronike, telekomunikačným systémom a preto je vhodné 
tieto poruchy vopred predpovedať. Výsledný efekt je znázornený na  obr. č. 7 Grafické 
znázornenie riešenia Lund Dst modelu.  
     Výhodou neurónových sietí je, že nie je potrebné mať na mysli špeciálny model, keď sa 
spúšťa analýza, hoci v našom prípade bol použitý Lund Dst model. Je to model založený na 
Elmanovej neurónovej sieti. Elmanova neurónová sieť je typ siete, ktorá patri medzi 
rekurentné neurónové siete.  Nevýhodou je ťažšia interpretácia výsledného modelu s jeho 
váhovými vrstvami a tajomnými transformáciami. 
     Neurónové siete sú užitočné pre predpovedanie cieľovej premennej, keď sú údaje značne 
nelineárne, čo bolo možným cieľom tohto článku. 
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Výber diskriminačných premenných pri rozdelení priemyselných podnikov 
podľa efektívnosti 

 
Mária Vojtková 

 
Abstract: The article deals with aplication of discriminant analysis. This method focuses on 
separating enterprising data sets on industry of the Slovak Republic into two groups. The data 
are concentrated of economic efficiency. 
 
Úvod 

Termín diskriminačná analýza sa objavil v prácach Fishera v roku 1936 a objavuje sa 
v niekoľkých rôznych typoch rozpracovaní tejto analýzy  aj v 90-tych rokoch minulého 
storočia u mnohých autorov. Zaujímavé aplikácie diskriminačnej analýzy nachádzame 
v rôznych oblastiach spoločenského života. Podstata diskriminačnej analýzy zjednodušene 
spočíva v  skúmaní závislosti jednej kvalitatívnej (klasifikačnej) premennej od niekoľkých 
kvantitatívnych premenných. Následne sa hľadajú zákonitosti v rozdelení do skupín a 
formuluje sa pravidlo, ktoré umožní zaradiť nový objekt do konkrétnej skupiny podľa hodnôt 
jeho premenných. 
 
Rozdelenie priemyselných podnikov podľa efektívnosti 

Predmetom tohto článku bola analýza priemyselných podnikov zaradených do 40 
oddielu  Odvetvovej klasifikácie ekonomických činnosti – „výroba a rozvod elektriny, plynu, 
pary a teplej vody“. Ide o anonymizované údaje poskytnuté pre vedecké účely zo 
Štatistického úradu SR za rok 2003. Jedným z predpokladov použitia diskriminačnej analýzy 
je presné definovanie skupín štatistických jednotiek (objektov).  

Skupiny môžu byť definované viacerými spôsobmi: 
• objektívnymi okolnosťami (rozčlenenie podnikov podľa OKEČ, rozčlenenie miest 

podľa okresov, krajov a pod.), 
• expertným posúdením (na základe posúdenia skupiny odborníkov v danej oblasti), 
• štatistickými  metódami  (členenie  priemyselných  podnikov  z hľadiska  efektívnosti  

ich hospodárenia pomocou metód viackriteriálneho porovnávania alebo zhlukovej 
analýzy, rozčlenenie obyvateľov podľa kvartilov a pod.). 
Zaujímalo nás zaradenie podniku do skupiny efektívnych (0) resp. neefektívnych (1) 

priemyselných podnikov, pričom na rozlíšenie uvedených skupín sme sa rozhodli použiť 
diskriminačnú analýzu pre dve skupiny. Pri analýze boli použité tieto ukazovatele 
ekonomickej efektívnosti:  
PH/ZAM  - produktivita práce z pridanej hodnoty, 
TRZBY/ZAM - produktivita práce z tržieb  predaja vlastných výkonov a služieb, 
V/CK   - produktivita celkového kapitálu z výnosov, 
PH/TRZBY  - podiel pridanej hodnoty na tržbách,  
Z/V  -  rentabilita výnosov t.j. ziskovosť, 
Z/PH  - rentabilita pridanej hodnoty, 
ZAV/POHL  - koeficient prvotnej platobnej neschopnosti, 
CK/ZAM  - vybavenosť zamestnanca celkovým kapitálom, 
(ZAS/TRZBY)*360 -   doba obratu zásob, 
(POHL/TRZBY)*360 - doba splatnosti pohľadávok, 
(ZAV/TRZBY)*360 - doba splatnosti záväzkov. 
Kde Z je výsledok hospodárenia pred zdanením, V sú výnosy, TRZBY sú tržby z predaja, CK 
je celkový kapitál (pasíva spolu), PH je pridaná hodnota, ZAS sú zásoby, ZAV sú záväzky, 
POHL sú pohľadávky a ZAM  je priemerný počet zamestnancov v prepočítaných osobách. 
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Pôvodný vstupný súbor obsahoval iba vypočítané vybrané ukazovatele efektívnosti na 
základe, ktorých sme sa potrebovali rozhodnúť, či priemyselný podnik patrí medzi efektívne 
resp. neefektívne podniky. V tejto anlýze sme na rozdelenie podnikov podľa efektívnosti 
využili jednu z metód viackriteriálneho hodnotenia, ktorá prihlida k relatívnej variabilite 
jednotlivých ukazovateľov. Ide o metódu normovanej premennej. Výsledky tejto metódy sú 
menej citlivé na extrémne hodnoty ukazovateľov v súbore. Aby podnik dosiahol dobré 
umiestnenie, musí mať dobré výsledky vo všetkých skúmaných ukazovateľoch, nestačí 
dosiahnuť vynikajúci výsledok len v jednom, či malom počte ukazovateľov.  

Podstatou tejto metódy normovanej premennej je prevod rôznych hodnôt 
ukazovateľov na porovnateľný tvar (bezrozmerné číslo) – tzv. normovanú premennú. 
Výslednú charakteristiku – integrálny ukazovateľ vypočítame ako vážený aritmetický priemer 
normovaných hodnôt ukazovateľov. Nakoniec stanovíme poradie podnikov podľa veľkosti 
priemernej hodnoty normovaných veličín ( čím vyššia hodnota, tým lepšie poradie). 

Na základe hodnôt integrálneho ukazovateľa boli jednotlivé priemyselné podniky 
zaradené do spominaných dvoch skupín. Skupinu 0 – efektívne podniky, tvoria tie podniky 
pre ktoré dosiahol integrálny ukazovateľ efektívnosti kladnú hodnotu. Skupinu 1 – 
neefektívne podniky zahŕňajú priemyselné podniky so zápornou veľkosťou integrálneho 
ukazovateľa efektívnosti. Výsledkom rozčlenia súboru boli dve rovnako početné skupiny 
obsahujúce 48 priemyselných podnikov. 
 
Popisná úloha diskriminačnej analýzy 

Ďalej sme sa zaoberali aplikáciou krokovej diskriminačnej analýzy. Jej použitie si 
vyžaduje aspoň asymptotické viacrozmerné normálne rozdelenie v rámci skupín prípadne 
miernejším predpokladom je symetria rozdelenia jednotlivých skupín.  

Pri analýze efektívnosti bolo vybratých väčšie množstvo ukazovateľov, pričom nás 
zaujímalo, ktoré z vybraných ukazovateľov najlepšie rozlišujú uvedené skupiny. Jedným zo 
spôsobov ako overiť významnosť uvedených diskriminačných premenných bola aplikácia 
krokovej diskriminačnej analýzy. Existuje niekoľko možností ako ju môžeme uskutočniť 
avšak vzhľadom k tomu, že medzi niektorými dvojicami vybraných ukazovateľov existovala 
štatisticky významná závislosť použili sme Stepwise selection.  

Výstup uvedenej analýzy je pomerne rozsiahly. V našom prípade pozostáva z ôsmych 
krokov, pri ktorých sa postupne zaraďujú do diskriminačnej funkcie jednotlivé ukazovatele 
podľa ich prínosu z pohľadu diskriminácie. Ich prínos je vyjadrený prostredníctvom 
parciálneho koeficienta determinácie. Na každom kroku sa súčasne overuje, či ukazovateľ, 
ktorý už vstúpil do analýzy nie je potrebné znovu vyradiť. Celý postup končí v prípade, že 
žiaden z ukazovateľov už nemá štatisticky významný vplyv na diskrimináciu a súčasne všetky 
ukazovatele, ktoré už boli zaradené sú stále významné. Vzhľadom k rozsahu uvádzame iba 
výstup z posledného ôsmeho kroku spolu so súhrnnou informáciou. 

 
Statistics for Removal, DF = 1, 88 

Variable 
Partial 

R-Square F Value Pr > F 

PH/ZAM 0.0396 3.63 0.0602 

V/CK 0.1296 13.11 0.0005 

Z/V 0.1853 20.02 <.0001 
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Statistics for Removal, DF = 1, 88 

Variable 
Partial 

R-Square F Value Pr > F 

Z/PH 0.0446 4.11 0.0457 

ZAS/TRZBY 0.2486 29.11 <.0001 

POH/TRZBY 0.0665 6.27 0.0141 

ZAV/TRZBY 0.1877 20.33 <.0001 

 
Obr. 1 Premenné vstupujúce do diskriminačnej analýzy 

 
Statistics for Entry, DF = 1, 87 

Variable 
Partial 

R-Square F Value Pr > F Tolerance 

TRZBY/ZAM 0.0001 0.01 0.9174 0.3189 

PH/TRZBY 0.0133 1.17 0.2826 0.3243 

ZAV/POH 0.0195 1.73 0.1920 0.1779 

CK/ZAM 0.0050 0.44 0.5097 0.1739 

 
Obr. 2 Premenné nezaradené do diskriminačnej analýzy 

 
Stepwise Selection Summary 

Step 
Number 

In Entered Removed 
Partial 

R-Square F Value Pr > F 
Wilks' 

Lambda 
Pr < 

Lambda 

Average 
Squared 

Canonical 
Correlation 

Pr > 
ASCC 

1 1 Z/V  0.2376 29.29 <.0001 0.76242213 <.0001 0.23757787 <.0001 

2 2 ZAV/TRZBY  0.1488 16.25 0.0001 0.64899517 <.0001 0.35100483 <.0001 

3 3 ZAS/TRZBY  0.2059 23.85 <.0001 0.51536846 <.0001 0.48463154 <.0001 

4 4 V/CK  0.0931 9.35 0.0029 0.46736935 <.0001 0.53263065 <.0001 

5 5 PH/ZAM  0.0617 5.92 0.0169 0.43852035 <.0001 0.56147965 <.0001 

6 6 POH/TRZBY  0.0489 4.57 0.0352 0.41708668 <.0001 0.58291332 <.0001 

7 7 Z/PH  0.0446 4.11 0.0457 0.39847532 <.0001 0.60152468 <.0001 

 
Obr. 3 Súhrnná informácia o jednotlivých ukazovateľov podľa krokov 

 
Podľa obr. 3 vidíme, že na rozlíšenie efektívnych a neefektívnych priemyselných 

podnikov stačí uvedených sedem ukazovateľov.  Žiaden z vybraných ukazovateľov nebol 
počas analýzy opätovne vyradený, čiže všetky môžeme považovať za štatisticky významné. 
V súhrnnej tabuľke je test parciálnych koeficientov determinácie jednotlivých ukazovateľov 
doplnený o test pomocou Wilksovej Lambda i priemerného koefiecienta kanonickej 
determinácie, ktoré iba potvrdzujú zistený výsledok. 

Presnosť klasifikácie sme overili pomocou reklasifikácie i krížového overenia 
presnosti. 
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Number of Observations and 

Percent Classified into 
SKUPINA 

From 
SKUPINA 0 1 Total 

0 48 
100.00 

0 
0.00 

48 
100.00 

1 11 
22.92 

37 
77.08 

48 
100.00 

Total 59 
61.46 

37 
38.54 

96 
100.00 

Priors 0.5 0.5  

 
Error Count Estimates for 

SKUPINA 

 0 1 Total 

Rate 0.0000 0.2292 0.1146 

Priors 0.5000 0.5000  

 
Obr. 4 Klasifikačná matica pri krížovom 

overení presnosti 

Number of Observations and 
Percent Classified into 

SKUPINA 

From 
SKUPINA 0 1 Total 

0 48 
100.00 

0 
0.00 

48 
100.00 

1 10 
20.83 

38 
79.17 

48 
100.00 

Total 58 
60.42 

38 
39.58 

96 
100.00 

Priors 0.5 0.5  

 
Error Count Estimates for 

SKUPINA 

 0 1 Total 

Rate 0.0000 0.2083 0.1042 

Priors 0.5000 0.5000  

 
Obr. 5 Klasifikačná matica pri použití 

resubstitúcie 
 

V oboch prípadoch pri overení presnosti klasifikácie dochádza ku chybe v skupine 
priemyselných podnikov, ktoré považujeme za neefektívne hospodáriace. Ide o 10 až 11 
podnikov, ktoré sú chybne zaradené do skupiny neefektívnych avšak podľa výsledkov 
diskriminácie patria do skupiny efektívnych. Komplexná charakteristika predikčnej presnosti 
je 88,54% a 89,58% v závislosti od použitej metódy overenia. Ide o pomerne vysoký podiel 
správne zaradených podnikov i keď podmienky použitia lineárnej diskriminačnej funkcie nie 
sú celkom dodržané. Ak pri klasifikácii použijeme kvadratickú diskriminačnú funkciu 
komplexná charakteristika predikčnej presnosti je 90,62%, čo je iba nepatrný nárast. Z toho 
dôvodu v dôsledku jednoduchosti dávame prednosť lineárnej diskriminačnej funkcii. 
 
Literatúra 
[1] CHAJDIAK, J.: Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy. Bratislava: Statis, 2004. 
[2] KHATTREE, R. – NAIK, N. D.: Multivariate Data Reduction and Discrimination with 
SAS® Software. First edition, Cary, NC: SAS Institute Inc., 2000. 
[3] SHARMA, S.: Applied multivariate techniques. New York: John Wiley & Sons, 1996. 
[4] ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 1998. 
 
Kontakt: 
Ing. Mária Vojtková, PhD. 
Katedra štatistiky, FHI, EU Bratislava 
E-mail: vojtkova@euba.sk 
__________________ 
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/2631/05 „Analýza 
možností aplikácie viacrozmerných štatistických metód na skúmanie ekonomických 
výsledkov na príklade priemyslu SR prípadne iných oblastí ekonomiky“. 



 206 

Herfindahlov index   v systéme hodnotenia úspešnosti internacionalizácie 
účtovníctva 

 
Zuzana Šuranová1

 
 

Abstract: In economics, the Herfindahl index (also known as Herfindahl-Hirschman Index – 
HHI) is a measure of the size of firms in relationship to the industry and an indicator of the 
amount of competition among them. It is defined as the sum of the squares of the market 
shares of each individual firm and is commonly accepted measure of market concentration. In 
the international acccounting, the Herfindahl index provide measures of harmony of the 
accounting practices by summarizing the extent to which companies use the same accounting 
practice. 
 
Key words:  International Accounting, Accounting Harmonization, Herfindahl Index 
 
1. Úvod 
 
     Pri skúmaní posúdenia miery úspešnosti internacionalizácie účtovníctva budeme 
vychádzať z premisy, že primárnymi stupňami internacionalizácie je harmonizácia 
účtovníctva.     
      Cieľom medzinárodnej harmonizácie účtovníctva je, prostredníctvom prispôsobenia 
medzinárodných účtovných predpisov, dospieť k medzinárodnej porovnateľnosti dvoch 
(alebo viacerých) národných účtovných systémov a tým aj z nich rezultujúcich ročných 
účtovných závierok. Pritom sa musia odstrániť rozdiely, presnejšie určitý počet rozdielov 
v prístupe k jednotlivým konkrétnym položkám ročnej účtovnej závierky medzi národnými 
účtovnými systémami, a to takým spôsobom, že sa dva harmonizujúce systémy účtovníctva 
obsahovo navzájom približujú, a tým sa zámerne zväčšuje priestor pre zhodné spoločné, 
medzinárodné postupy účtovania tak, ako to znázorňuje obrázok: 

   
Obrázok 1: Postup procesu harmonizácie 
Prameň: vlastné spracovanie 
 
kde N1 sú národné účtovné postupy jedného štátu, 
       N2 = národné účtovné postupy druhého štátu, 
       M = medzinárodné účtovné postupy. 
 
     Proces harmonizácie znamená, že v prípade dvoch štátov sa jeden štát úplne vzdá vo 
svojom účtovnom systéme určitých účtovných postupov  v prístupe k jednej konkrétnej 
položke ročnej účtovnej závierky a – do akej miery je žiaduce – prevezme účtovné postupy 
druhého štátu tak, že pri danej konkrétnej položke jednoznačne rezultuje redukcia počtu 
existujúcich rozdielov v účtovníctve medzi obidvoma štátmi. Existuje aj možnosť, že obidva 
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štáty sa vzdajú svojich národných postupov a prevezmú účtovné postupy tretieho štátu. 
Dochádza teda k transferu účtovných postupov. Prostredníctvom redukcie počtu rozdielov 
v účtovníctve sa uskutočňuje koncentrácia na menej nadnárodných účtovných postupov 
v účtovných systémoch, a síce u tých položiek ročnej účtovnej závierky, ktoré sa zahrnuli do 
procesu harmonizácie. 
     Cieľovou predstavou harmonizácie je eliminácia všetkých rozdielov v účtovných 
systémoch zúčastnených štátov. Tieto rozdiely sa ale majú redukovať do takej miery, aby 
akceptovateľné alternatívy účtovníctva, ktoré sú kompatibilné, t.j. obsahovo sa navzájom 
nevylučujú ani si neodporujú, zostávali v platnosti. Pri harmonizácii ide predovšetkým 
o dosiahnutie vzájomne sa nevylučujúcej koexistencie účtovných postupov: 
 

Obrázok 2: Cieľ harmonizácie 
Prameň: vlastné spracovanie 
 
 
kde N1 sú výhradne kompatibilné účtovné postupy jedného štátu, 
       N2 = výhradne kompatibilné účtovné postupy druhého štátu, 
       M = medzinárodné účtovné postupy. 
 
     Pod pojmom harmonizácia sa teda rozumie postup, pri ktorom sa redukuje počet rozdielov 
v účtovných postupoch medzi účtovnými systémami dvoch (alebo viacerých) štátov 
prostredníctvom vzájomnej eliminácie, resp. prevzatia účtovných postupov. Tak  nastáva 
koncentrácia na redukovaný počet zhodných spoločných medzinárodných postupov. 
     Vôľa harmonizovať účtovníctvo ešte nie je zárukou pre definovanie úspechu, či cieľa 
harmonizácie. Pri posudzovaní miery úspešnosti harmonizácie sú k dispozícii v zásade dve 
rozdielne časové hľadiská. Na jednej strane sa pokúšame a priori prognózovať, do akej miery 
bude úspešné uskutočnenie harmonizácie jednej alebo  viacerých konkrétnych položiek 
výkazov ročnej účtovnej závierky medzi dvoma štátmi, t.j. úspešnosť harmonizácie sa 
posudzuje pred uskutočnením harmonizačných aktivít. Na druhej strane sa meria úspešnosť 
harmonizácie a posteriori, t.j. v akom rozsahu sa harmonizácia skutočne vykonala. Zisťuje sa 
úspešnosť po uskutočnení harmonizačných aktivít, resp. počas prebiehajúceho procesu 
harmonizácie. 
 
 
2. Posúdenie výhľadu úspešnosti harmonizácie a priori 
 
     Harmonizácia má redukovať počet rozdielov v účtovných postupoch prostredníctvom 
vzájomného prevzatia, resp. zrieknutia sa určitých účtovných postupov. Úspech harmonizácie 
závisí potom od toho, do akej miery môžu vôbec vstupovať vopred zvolené, vlastné účtovné 
postupy, resp. účtovné postupy tretieho štátu do účtovníctva druhého štátu (a naopak), čo 
ovplyvňuje celý rad faktorov: 
 

 
 
 
                                                           N2 

N1 
 

M 
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1. Relatívna výhoda 
     Hodnotí sa, či prijímaný nový účtovný postup je oproti tomu, ktorý nahrádza, významnejší 
pre doterajšiu účtovnú prax a či je výhodný pre zainteresované osoby a podniky. Čím vyššie 
sú individuálne výhody, resp. prednosti oproti pôvodnej účtovnej praxi, tým väčšia je 
pravdepodobnosť akceptácie nového postupu v národnom účtovnom systéme preberajúceho 
štátu. 
 
2. Kompatibilita 
     Hodnotí  sa, do akej miery je nový účtovný postup kompatibilný, t.j. zlučiteľný s národne 
danými sociálnymi, ekonomickými, politickými, kultúrnymi a historickými podmienkami. 
Čím menšia je táto zlučiteľnosť, tým väčšia je pravdepodobnosť vyvolania obranných reakcií 
proti prevzatiu a tým ťažšie je prijatie nového účtovného postupu v danom štáte. 
 
3. Komplexita 
     Predmetom hodnotenia je, či nový účtovný postup je taký komplexný, že je ťažko 
zrozumiteľný a jeho použitie bude komplikované alebo či jeho použitie bude skôr 
nekomplikované a ľahko pochopiteľné. S pribúdajúcou komplexitou účtovného postupu rastie 
pravdepodobnosť, že sa postup v danom štáte buď vôbec alebo len veľmi pomaly presadí. 
 
4. Verifikácia 
     Hodnotí sa, či sa už novo prijímaný účtovný postup osvedčil v účtovných systémoch iných 
štátov. Čím vyspelejšia je overovaná technika účtovania, tým väčšie sú šance pre akceptáciu 
postupu v príslušnom štáte. 
 
5. Stupeň poznania 
     Zisťuje sa, do akej miery už niekde bolo skúmané a medzinárodne širokej verejnosti 
publikované pôsobenie a dôsledky nového účtovného postupu. Vyšší stupeň poznania 
a propagácie pôsobenia a dôsledkov pri používaní nového účtovného postupu uľahčuje jeho 
medzinárodnú aplikáciu. 
 
6. Priestor v existujúcich národných predpisoch 
     Hodnotí sa, či zákonné alebo iné národné účtovné predpisy poskytujú priestor pre vstup 
nového účtovného postupu alebo či prijatie do účtovného systému štátu neumožňujú, resp. 
obmedzujú. Štát môže prevziať nový účtovný postup len v prípade, že nekoliduje s národnými 
predpismi. 
 
     Čím viac sa budú hodnotiť tieto faktory ako pozitívne, tým väčšia je pravdepodobnosť, že 
harmonizácia účtovníctva bude prebiehať úspešne, t.j. že sa:  

- účtovné postupy budú prijímať do systému iných štátov, 
- diferencie v jednotlivých prvkoch výkazov ročnej účtovnej závierky medzi dvoma 

štátmi budú zmenšovať, 
- bude zlepšovať porovnateľnosť ročných účtovných závierok medzi jednotlivými 

štátmi. 
 
 
3. Kvantitatívne meranie úspešnosti harmonizácie a posteriori 
 
     V dôsledku prebiehajúcich, resp. ukončených harmonizačných aktivít sa uskutočňujú 
rôzne zmeny v účtovných systémoch štátov: eliminujú, prijímajú alebo dopĺňajú sa účtovné 
postupy, a to buď: 
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a)  na základe zostavovania primárnych a  sekundárnych účtovných závierok    alebo 
b) zmenou zákonných predpisov, resp. na dobrovoľnom základe. 
     Cieľom reštrukturalizácie účtovných systémov je dosiahnuť v ročných účtovných 
závierkach podnikov redukciu rozdielov a koncentráciu do menšieho počtu účtovných 
postupov so zámerom zvýšiť stupeň  medzinárodnej porovnateľnosti ročných účtovných 
závierok.  
     Predmetom kontroly dosiahnutia cieľa, t.j. úspešnosti harmonizačných snáh je zistiť:   

- či sa vykonala harmonizácia jednotlivých položiek výkazov ročnej účtovnej závierky 
medzi štátmi, patriacimi do harmonizačného poľa, 

- či sa harmonizáciou zlepšila  porovnateľnosť ročných účtovných závierok, 
- aký stupeň internacionalizácie sa dosiahol k určitému časovému okamihu. 

     Vo všeobecnosti je potrebné zistiť, či a ako sú v ročnej účtovnej závierke objektivizované 
a kvantifikovateľné zmeny v národných účtovných systémoch, vyvolané harmonizáciou. 
     Harmonizácia sa charakterizuje redukciou počtu rozdielov v účtovných postupoch medzi 
štátmi, ktorá prináša koncentráciu na malý počet účtovných postupov. Aby mohli byť  
pokroky harmonizácie kvantifikovateľné, musí byť postup koncentrácie štatisticky merateľný. 
Výkazy ročnej účtovnej závierky sa skladajú z množstva individuálnych položiek, preto sa 
nedajú harmonizovať globálne, ale len v určitých svojich častiach. Do úvahy sa musí preto 
brať každá jednotlivá položka príslušného výkazu,  zostaveného v určitom účtovnom systéme, 
t.j. či vôbec môže byť predmetom prispôsobenia sa novému postupu. Potom sa dá, ceteris 
paribus, posudzovať smerovanie harmonizácie medzi ročnými účtovnými závierkami, resp. 
účtovnými systémami. 
     Pri kvantifikácii postupov harmonizácie sa musí rozlišovať medzi dvoma možnosťami 
uskutočňovania harmonizácie: 

a) harmonizácia na základe použitia kompatibilných účtovných postupov v primárnej 
účtovnej závierke, 

b) harmonizácia na základe zostavovania viacnásobných výkazov účtovnej závierky. 
     Pri uskutočňovaní harmonizácie na základe kompatibilných účtovných postupov 
v primárnej účtovnej závierke by sa malo v priebehu harmonizačných aktivít v príslušných 
štátoch dosiahnuť zavedenie kompatibilných postupov pre každú konkrétnu položku výkazov 
primárnej ročnej účtovnej závierky. Kvantifikácia úspešnosti harmonizácie pri každej 
relevantnej položke výkazov účtovnej závierky prebieha v dvoch etapách skúmania: 

1. etapa – zisťuje sa počet všetkých rozdielnych účtovných postupov, ktoré sú prípustné 
spoločne vo všetkých krajinách harmonizačného poľa, 

2. etapa – zisťuje sa, s akou frekvenciou používajú podniky ten - ktorý účtovný postup 
v svojej účtovnej závierke, pričom nie je dôležitá národná príslušnosť podniku, t.j. 
simuluje sa situácia, akoby všetky podniky mali tú istú nacionalitu. 

     Po ukončení účtovného obdobia sa tento postup zopakuje; znovu sa zisťuje frekvencia 
používania rozdielnych účtovných postupov. Ak sa v štátoch uskutočňuje harmonizácia, musí 
byť výsledkom skúmania zmena častosti používania rozdielnych účtovných postupov pri 
vykazovaní niektorej konkrétnej položky výkazov účtovnej závierky tak, že sa mení 
frekvencia v prospech jedného účtovného postupu. Musí sa teda konštatovať koncentrácia 
frekvencie na jeden určitý účtovný postup. 
     Na meranie procesu koncentrácie, a tým pokroku v dosiahnutej harmonizácii sa používajú 
štatistické indexy (miery) koncentrácie, napr. Herfindahlov index. Vypovedá o tom, do akej 
miery sa deje koncentrácia jedného znaku na malý počet nositeľov znakov. Z Herfindahlovho 
indexu vyplýva vzájomné váženie relatívnych početností jednotlivých alternatív účtovných 
postupov. Relatívna početnosť je potom podiel počtu podnikov, ktoré používajú určitý 
účtovný postup z celkového počtu podnikov, ktoré sú do pozorovania zahrnuté: 
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                                                                        n 
                                                                Hj = ∑ pi

2                                                                 (1) 
                                                                  i = 1 

kde n je počet alternatívnych účtovných postupov 
       pi = relatívna početnosť i-tej alternatívy účtovného postupu   
       j    = obdobie 
 
     Ukazovateľ môže nadobúdať hodnoty medzi 1/n ≤ H ≥ 1. Hodnota H = 1/n znamená 
absolútne rovnovážne rozdelenie početnosti medzi účtovné alternatívy, a tým minimálne 
možný stupeň harmonizácie. Hodnota H =1 znamená, že sa používa už iba jeden jediný 
účtovný postup, t.j. relevantná položka ročnej účtovnej závierky dosiahla vo všetkých štátoch 
najvyššiu mieru možnej harmonizácie. 
     Herfindahlov index predstavuje meradlo dosiahnutia porovnateľnosti v dôsledku 
harmonizácie. Možnosť použitia tohto ukazovateľa pri meraní úspešnosti harmonizácie 
vysvetľuje nasledujúci príklad: 
 
Príklad 
V štátoch I a II majú podniky právo voľby oceňovať finančné účasti s menšinovým vplyvom 
ako bilančné položky troma metódami: 

- metódou reálnych cien (účtovná alternatíva A), 
- metódou vlastného imania (účtovná alternatíva B). 
- metódou obstarávacích  cien (účtovná alternatíva C). 

V štáte I sa testujú zo všetkých podnikov, kótovaných na burze ročné účtovné závierky 
sedemdesiatich  podnikov, v štáte II  tridsiatich podnikov. Z celkového počtu 100 podnikov 
používa v období 1 pri vykazovaní finančných účastí s menšinovým vplyvom 33 podnikov 
alternatívu A, 33 podnikov alternatívu B a 34 podnikov alternatívu C. Relatívne početnosti sú 
v období 1 rozdelené rovnako: 
 

A l t e r n a t í v a 
O b d o b i e   1 

A B C 
0,33 0,33 0,34 

 
H-index [1] je potom: 
 
                                                   H(1) = 0,332 + 0,332 + 0,342 = 0,33                                        (2) 
 
V období 2 používa 100 testovaných podnikov účtovné alternatívy takto: 60 podnikov 
alternatívu A, 30 podnikov alternatívu B a 10 podnikov alternatívu C. Relatívne početnosti sú 
rozdelené takto: 
                                               
 

A l t e r n a t í v a 
O b d o b i e  2 

A B C 
0,60 0,30 0,10 

 
H-index [1] je potom: 
 
                                               H(1) = 0,602 + 0,302 + 0,102 = 0,46                                            (3) 
 
V období 2 sa teda uskutočnila v ročných účtovných závierkach koncentrácia pri bilančnej 
položke finančné účasti s menšinovým vplyvom v prospech alternatívy A. 
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V období 3 sú z testovania ročných účtovných závierok zaznamenané takéto relatívne 
početnosti: 
 

A l t e r n a t í v a 
O b d o b i e  3 

A B C 
0,90 0,10 0,00 

 
H-index [1] nadobudne v dôsledku ďalšej koncentrácie v prospech alternatívy A hodnotu: 
 
                                                           H(1) = 0,902 + 0,102  = 0,82                                          (4) 
 
V období 4 používajú všetky podniky výhradne alternatívu A. H-index nadobudne hodnotu 1, 
t.j. harmonizácia relevantnej položky ročnej účtovnej závierky  Finančné účasti s menšinovým 
vplyvom je ukončená.  
 
     Herfindahlov index na meranie úspešnosti harmonizácie je praktický a jednoduchý postup, 
pričom je nevýznamné, či pri skúmaných ročných účtovných závierkach ide o závierky 
podnikov jedného štátu (potom sa skúma iba národná harmonizácia) alebo o ročné účtovné 
závierky podnikov dvoch, troch alebo viacerých štátov. Účelom harmonizácie je 
porovnateľnosť ročných účtovných závierok nezávisle od nacionality podnikov, t.j. 
harmonizácia má zvýšiť porovnateľnosť celkového počtu podnikových účtovných závierok 
v štátoch, zúčastnených v procese harmonizácie a zosúladiť všetky účtovné závierky ako 
„vnútroštátne“ závierky. Preto sa meria vývoj harmonizácie súčasne aj vrátane prípadných 
národných redukcií nekompatibilných alternatív účtovných postupov. 
     Nevýhodou Herfindahlovho indexu pri meraní úspešnosti postupu harmonizácie je, že je 
vhodný iba na meranie harmonizácie na základe primárnych účtovných závierok, pretože 
každá ročná účtovná závierka sa môže priradiť presne iba jednej účtovnej alternatíve (použitej 
v primárnej účtovnej závierke). Nemôže sa teda použiť na meranie harmonizácie na základe 
viacnásobných  výkazov,  pri ktorých sa používajú pre zostavenie primárnych a sekundárnych 
účtovných závierok vždy rozdielne účtovné metódy a postupy. 
 
    Na meranie úspešnosti harmonizácie na základe testovania viacnásobných výkazov 
účtovnej závierky je vhodný iný spôsob postupu. Pre daný celkový počet podnikov z dvoch 
alebo viacerých štátov, ktorých sa harmonizácia týka, sa dá určiť celkový počet maximálne 
možných párových (dvojíc) porovnaní na základe ich ročných účtovných závierok. Počet 
všetkých maximálne možných rozdielnych dvojíc (párov) porovnaní z celkového počtu 
ročných účtovných závierok (rovné celkovému počtu podnikov) sa zistí zo vzťahu: 
 
                                                      a = 0,5* (n2 – n)                                                                 (5) 
kde a je počet maximálne možných rozdielnych párov porovnaní, 
       n = celkový počet všetkých podnikových účtovných závierok. 
 
     V týchto možných dvojiciach porovnaní sú tak kompatibilné ako aj nekompatibilné 
dvojice porovnania, vzťahujúce sa na konkrétnu položku výkazov ročnej účtovnej závierky. 
Dvojica porovnaní je kompatibilná vtedy, ak je možné porovnanie ročných účtovných 
závierok buď na základe primárnej účtovnej závierky alebo zo zostavenej sekundárnej 
účtovnej závierky. 
     Z celkového počtu dvojíc porovnávaní sa zistí počet všetkých kompatibilných párov; 
dosadením do pomeru k celkovému počtu maximálne možných rozdielnych párov porovnaní 
(a zo vzťahu [5]) sa zistí podiel harmonizácie q: 
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                                    počet kompatibilných dvojíc porovnávania 
                           q  =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                  (6)      
                                                                      a 
 
     Stupeň harmonizácie medzi ročnými účtovnými závierkami je vyšší, ak stúpa počet 
kompatibilných dvojíc porovnávania, čo dokumentuje rast hodnoty q, ktorá môže nadobúdať 
hodnoty od nula po jedna. 
     Možnosť kvantifikácie harmonizácie medzi ročnými účtovnými závierkami na základe 
testovania viacnásobných výkazov účtovnej závierky vysvetľuje príklad: 
 
Príklad: 
Štyri podniky P1, P2, P3 a P4 (t.j. n = 4) zostavujú vždy iba primárnu účtovnú závierku a pri 
bilancovaní zásob používajú tri navzájom nekompatibilné alternatívy zjednodušeného 
oceňovania: 

- podnik P1: metódu HIFO – high in first out (účtovná alternatíva A) 
- podnik P2: metódu LIFO – last inf first out (účtovná alternatíva B) 
- podnik P3: metódu FIFO – first in first out (účtovná alternatíva C) 
- podnik P4: metódu FIFO – first in first out (účtovná alternatíva C). 

 
potom: 
                                                         a = 0,5 * (42 – 4) = 6                                                        (7) 
 
t.j. celkovo je daných šesť párov porovnaní primárnych účtovných závierok: 

P1 ku P2                                       P2 ku P3 
P1 ku P3                                       P2 ku P4 
P1 ku P4                                       P3 ku P4 

 
Jediným kompatibilným párom porovnaní je usporiadanie P3 ku P4 (používajú pre 
vykazovanie zásob rovnakú metódu oceňovania – metódu LIFO), potom: 

1 
                                                               q  =  –––   =  0,17                                                     (8) 

6 
Nech podnik P1 popri primárnej účtovnej závierke zostavuje ešte paralelnú sekundárnu 
účtovnú závierku, v ktorej vykazuje zásoby ocenené metódou FIFO. Potom sú možné takéto 
kompatibilné porovnania ročných účtovných závierok : 
 

P1 ku P3 
 

P1 ku P4 

 
na základe sekundárnej závierky P1 

P3 ku P4 na základe primárnej závierky 
 
potom: 

3 
                                                                q  =  –––   =   0,50                                                    (9) 

6 
Podiel harmonizácie sa zvýšil z 0,17 na 0,50 v prospech používania metódy FIFO pri 
vykazovaní položky Zásoby prostredníctvom primárnych a sekundárnych účtovných zvierok. 
 
     Uvedené postupy ukazujú možnosti kvantitatívneho zisťovania priebehu vývoja 
harmonizácie tak, ako sa skutočne odráža pri zostavovaní ročných účtovných závierok 



 213 

podnikov. Použitie daných postupov na kvantifikáciu  úspešnosti harmonizácie nie je ale 
bezproblémové. Dá sa síce konštatovať, že existujú alternatívne účtovné postupy pre 
konkrétnu položku výkazov účtovnej závierky, ale nedá sa zistiť rozsah (miera) rozdielnosti 
medzi jednotlivými alternatívnymi účtovnými postupmi, a tým ani rozsah obmedzenia 
porovnateľnosti ročných účtovných závierok.  
 
 
4. Záver 
     Pri porovnávaní rozdielov v účtovných systémoch preto pre posúdenie kvality 
harmonizácie pomocou  kvantitatívnych metód neprichádza do úvahy iba samotná 
matematická redukcia rozdielov účtovných postupov pri vykazovaní konkrétnej položky 
ročnej účtovnej závierky. Viac rozhodujúce pre hodnotenie všeobecnej kvality harmonizácie 
je, či sa konštatovaná redukcia rozdielov  týka rozdielov pri významných alebo skôr 
nevýznamných položkách výkazov ročnej účtovnej zvierky  (pričom sa pri hierarchii 
významnosti jednotlivých položiek nedosiahne absolútna zhoda ani u relatívne homogénnych 
skupín používateľov účtovných informácií). I napriek tomu sú obidva postupy vhodné na 
zisťovanie procesu harmonizácie a meranie jeho úspešnosti, pretože: 

a) zachytávajú stupeň vývoja harmonizácie k určitému časovému okamihu (statické 
meranie), 

b) umožňujú zviditeľniť priebeh harmonizácie prostredníctvom rôznych časových 
okamihov (dynamické meranie), 

c) identifikujú problémové okruhy harmonizácie, z ktorých vyplýva nízky stupeň 
koncentrácie pre určitú položku ročnej účtovnej závierky, kde je potom potreba 
harmonizácie obzvlášť silná, 

d) môžu slúžiť iniciátorom harmonizácie účtovníctva ako meradlo dosiahnutia cieľa ich 
zámerov. 
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Abstract:  

         Aim: To describe 20 years mortality trend from colorectal carcinoma split into C18 and 
C19 – C21 diagnoses (ICD 10th revision) in Slovakia according to Slovak districts division 
from 1996.  To detect the existence of different mortality pattern in Slovak districts. To 
uncover the long-term unfavourable mortality trend in Slovak districts. 
        Data and Methods 
 We evaluated the National Institute of Public Health in Prague and the Statistical Office of 
the Slovak republic databases involving all reported deaths certificates in 1986 – 2005, 
deprived by personal identification, but conveyed by deceased’s permanent address and the 
main cause of death. We identified 30.087 deaths coded as 153 and 154 according to ICD 9th 
revision or C18 (formerly coded as 153) and C19 – C21 (formerly coded as 154) according to 
ICD 10th revision in 1986 – 2005. In both deaths cases all Slovak inhabitants in 1986 – 2005 
served as the denominator (app. 107 mil.). The statistical unit was defined as the relative 
calculation of deaths on 100.000 inhabitants. We evaluated 5 years aggregations of C18 and 
C19 – C21 to avoid inter year’s excesses. We used the spatial statistics methods (spatial 
autocorrelation testing and weighted means trajectory) and the fuzzy c cluster analysis for 
evaluation.      
        Results 
 In monitored period 14.846 deaths from 153 (C18) were reported, 500 death cases in 1986 
and 930 death cases in 2005 increased by smooth trend which was 46% increase from 153 
(C18) in 1986 – 2005. In 1986 - 2005 15.241 deaths from 154 (C19 – C21) were reported, 
580 death cases in 1986 and 830 death cases in 2005, that was 30% increase in monitored 
period. In case of C19 – 21 the weighted means trajectory did not uncover districts or Slovak 
areas behaving differently in mortality pattern in 1986 – 2005, but C18 weighted means 
trajectory allocated shift towards northwest districts of Slovakia. Fuzzy c cluster analysis 
identified two groups of Slovak districts having identical trend but different level from C18 
and C19 – C21 deaths. The spatial autocorrelation testing proved district clustering was not 
accidental. C18 fuzzy trends were steeper than C19 – C21 trends and fluctuated in range 8,8 – 
19,7 deaths per 100.000 inhabitants. In case of C19 – C21 trends for both Slovak districts 
groups fluctuated in range 9,8 – 17,8. The highest average long-term mortality from C18 was 
identified in districts of Krupina, Pezinok and Turčianske Teplice, the lowest in Námestovo, 
Stará Ľubovňa and Stropkov. The highest average long-term mortality from C19 –C21 was 
identified in Levice, Komárno and Nové Zámky districts, and the lowest in Námestovo, Stará 
Ľubovňa and Sabinov. Average age of deceased from C18 was 70,36 years and in case of C19 
– C21 69,21 years.  
       Conclusion 
Western Slovak districts allocated long-term higher mortality from C18 and C19 – C21 than 
eastern Slovak districts, however, in both areas the number of deaths from C18 and C19 – 
C21 gradually increased in 1986 - 2005. In case of C19 – C21 we did not identify the spatial 
differences in mortality pattern of Slovak districts in last 20 years, but C18 allocated shift of 
mortality towards northwest districts of Slovakia in monitored period. Colorectal carcinoma is 
the disease of older persons; long-term average age of deceased is 70 years. We assume the 
late age indicates the need of long-term exposition to substances that cause the cancer. 
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Considering the spatial distribution of C18 and C19 – C21 in Slovakia we suppose the 
colorectal carcinoma is the civilisation illness that is worsen by better living conditions.       
 
Key words: Spatial Statistics, fuzzy Cluster Analysis, Colorectal carcinoma, Mortality 
 
1. Úvod 
 

„Problematika zhubného novotvaru hrubého čreva a konečníka (kolorektálneho 
karcinomu) predstavuje na Slovensku veľmi závažný celospoločenský problém nielen 
zdravotnícky, ale tiež humánny, sociálny a v neposlednej miere ekonomický. Podľa 
dostupných svetových štandardizovaných dát (Globocan 2002) je situácia s incidenciou i 
mortalitou (svetový štandard) na tento novotvar zlá najmä  u mužov, kde Slovensku patrí 
tretie miesto za Maďarskom a Českou republikou. U žien je v porovnaní štandardizovanej 
incidencie  Slovensko pätnáste, ale v úmrtnosti piate“. Toľko hovorí stručná informácia od 
epidemiológov. Štatistik môže pomerne presne povedať, kde je tento problém na Slovensku 
najaktuálnejší a ako sa vyvíja.  

Cieľom prezentovanej práce je popísať 20-ročný trend mortality na kolorektálny karcinóm 
na Slovensku rozdelený do dvoch skupín diagnóz (C18 a C19 až C21 podľa [6]) v medziach 
hospodárskeho delenia z roku 1996 v okresnom členení. Pomocou štatistického aparátu 
detekovať existenciu okresných odlišností mortality a zistiť, či sa v niektorých oblastiach 
Slovenska (SR) stav mortality na kolorektálny karcinóm dlhodobo zhoršuje. 

 
2. Dáta a Metódy 
 

Využili sme databázu všetkých úmrtí Štátneho zdravotného ústavu v Prahe [10] 
a Štatistického úradu SR [9] z rokov 1986 až 2005, zbavenú osobnej identifikácie, avšak 
vybavenú trvalým bydliskom zomrelého a najmä jeho hlavnou príčinou úmrtia. V sledovanom 
období rokov 1986 – 2005 sme identifikovali celkovo 30.087 úmrtí kódovaných ako C18 
podľa [6], resp. ako 153 podľa [5] a ako C19 – C21 podľa [6], resp. ako 154 podľa [5]. Ako 
denominátor slúžili všetci obyvatelia SR sledovaného obdobia, v tomto prípade použití vo 
forme osoborokov (cca 107 mil.). Štatistickou jednotkou je tak relatívny prepočet úmrtí na 
100.000 obyvateľov, pričom pracujeme s 5-ročnými agregáciami za účelom vyhladenia 
medziročných excesov mortality na kolorektálny karcinóm. K analýze sme využili moderné 
metódy priestorovej štatistiky: 

• trajektória vážených stredov [3, 4, 8] 
• fuzzy c zhluková analýza [1, 2, 3, 4]  
• priestorová autorokorelácia [4, 7] 

 
3. Výsledky 
 
• V sledovanom období sme zaznamenali 14.846 úmrtí na 153 (C18), 500 úmrtí v roku 

1986 a 930 úmrtí v roku 2005, čo je nárast úmrtí za posledných 20 rokov o 46%. 
 
• V sledovanom období sme zaznamenali 15.241 úmrtí na 154 (C19 - C21), 580 úmrtí 

v roku 1986 a 830 úmrtí v roku 2005, čo je nárast úmrtí za posledných 20 rokov o 30%. 
 
• Priemerný vek zomrelého v sledovanom období na C18 bol 70,36 rokov a na C19 – C21 

69,21 rokov. 
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• Trajektória vážených stredov, kde váhou je relatívny počet úmrtí na C18 v 5-ročných 
agregáciach, poukázala na posun váženého stredu smerom na severovýchod územia SR 
(obr. 1) – znamená to, že v sledovanom období rokov dochádzalo k nepomerne 
zvýšenému nárastu počtu relatívnych úmrtí na C18 práve v okresoch lokalizovaných 
severovýchodným smerom SR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obrázok 1 Trajektória vážených stredov C18 v rokoch 1986 – 2005 
Zdroj: vlastné výpočty 

 
 

• Trajektória vážených stredov, kde váhou je relatívny počet úmrtí na C19 – C21 v 5-
ročných agregáciach, nepoukázala na zmenu váženého stredu v sledovanom období na 
území SR (obr. 2) – znamená to, že v sledovanom období rokov nedochádzalo 
k zmene  paternu mortality na C19 – C21 z priestorového hľadiska, t.j. v SR 
neexistujú také oblasti, kde by dochádzalo k nepomerne zvýšenému nárastu mortality.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2 Trajektória vážených stredov C19 – C21 v rokoch 1986 – 2005 
Zdroj: vlastné výpočty 
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• Fuzzy c zhluková analýza mortality na C18 identifikovala dve skupiny okresov SR, 
ktoré majú identický – rastúci trend úmrtnosti v sledovanom období, avšak v 
rozdielnej úrovni (obr. 3). Okresy SR zaradené do prvého zhluku vykazujú dlhodobo 
vyššiu úmrtnosť na C18 počas celého sledovaného obdobia, mortalita týchto okresov 
kolíše v rozpätí 13,74 až 19,72 úmrtí na 100.000 obyvateľov. Okresy SR zaradené do 
druhého zhluku vykazujú dlhodobo nižšiu úmrtnosť na C18, mortalita v týchto 
okresoch kolíše v rozpätí 8,77 až 14,68 úmrtí na 100.000 obyvateľov. Trajektória 
vážených stredov (obr. 1) však v sledovanom období naznačila posun zvýšenej 
mortality severovýchodným smerom SR.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 3 Trendy fuzzy c zhlukovej analýzy mortality na C18 v okresoch SR 1986 – 2005 
Zdroj: vlastné výpočty 
 
Obr. 4 znázorňuje formou kartogramu zaradenie okresov SR v mortalite na C18 do 
identifikovaných dvoch zhlukov. Najvyššia priemerná dlhodobá mortalita na C18 sa 
lokalizuje do okresov Krupina, Pezinok a Turčianske Teplice, najnižšia do okresov Námestovo, 
Stará Ľubovňa a Stropkov.  
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Obrázok 4 Zaradenie okresov SR do zhlukov v mortalite na C18 1986 – 2005 
Zdroj: vlastné výpočty 
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• Testovanie priestorovej autokorelácie (Moranov C a Gearyho I test) potvrdilo 
existenciu pozitívnej priestorovej autokorelácie, t.j. zhlukovanie okresov v mortalite 
na C18 do dvoch typov okresov na SR nie je náhodné (tab. 1). 

 
Tabuľka 1 Testovanie priestorovej autokorelácie v mortalite na C18 1986 – 2005 
 

C18 I Moranov 
koeficient 

C Gearyho 
koeficient 

Test založený na 
randomizácii P>|Z| 

pre I 

Test založený na 
randomizácii P>|Z| pre 

C 
1986-1990 0,258 0,658 0,00007 0,00012 
1987-1991 0,297 0,641 7,09E-06 0,0000602 
1988-1992 0,242 0,726 0,0002 0,002 
1989-1993 0,215 0,765 0,0007 0,006 
1990-1994 0,243 0,726 0,0002 0,002 
1991-1995 0,234 0,758 0,0003 0,005 
1992-1996 0,245 0,723 0,0001 0,001 
1993-1997 0,248 0,675 0,0001 0,0002 
1994-1998 0,197 0,71 0,001 0,0009 
1995-1999 0,166 0,701 0,005 0,0007 
1996-2000 0,246 0,645 0,0001 0,00007 
1997-2001 0,217 0,717 0,0006 0,001 
1998-2002 0,257 0,676 0,00007 0,0003 
1999-2003 0,304 0,639 4,44E-06 0,00005566 
2000-2004 0,314 0,661 2,29E-06 0,00014045 
2001-2005 0,351 0,632 1,85E-07 0,00004003 
Zdroj: vlastné výpočty 
 
 
 
 

• Fuzzy c zhluková analýza mortality na C19 – C21 takisto identifikovala dve skupiny 
okresov SR (obr. 5). Okresy SR zaradené do prvého zhluku vykazujú dlhodobo vyššiu 
úmrtnosť na C19 – C21 počas celého sledovaného obdobia, mortalita týchto okresov 
kolíše v rozpätí 13,6 až 18,88 úmrtí na 100.000 obyvateľov. Až do obdobia rokov 
1998 – 2002 sme zaznamenali postupný nárast mortality v okresoch SR zaradených do 
1. zhluku, od tohto obdobia ďalej však nasleduje jej postupný pokles. Okresy SR 
zaradené do druhého zhluku vykazujú dlhodobo nižšiu úmrtnosť na C19 – C21, 
mortalita v týchto okresoch kolíše v rozpätí 9,72 až 13,02 úmrtí na 100.000 
obyvateľov. V rokoch1986 – 1992 dochádzalo k poklesu mortality v okresoch 
zaradených do druhého zhluk, od tohto obdobia ďalej však nasleduje jej neustály 
nárast. Od roku 1999 – 2003 sa trendy oboch zhlukov okresov SR začínajú k sebe 
približovať, t.j. dochádza k zrovnomerneniu mortality na C19 – C21 v rámci okresov 
SR.    
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Obrázok 5 Trendy fuzzy c zhlukovej analýzy mortality na C19 – C21 v okresoch SR 1986 – 
2005 
Zdroj: vlastné výpočty 
 

• Obr. 6 znázorňuje zaradenie okresov SR v mortalite na C19 – C21 do 
identifikovaných dvoch zhlukov. Najvyššia priemerná dlhodobá mortalita na C19 – 
C21 sa lokalizuje do okresov Levice, Komárno a Nové Zámky, najnižšia do okresov 
Námestovo, Stará Ľubovňa a Sabinov.  
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Obrázok 6 Zaradenie okresov SR do zhlukov v mortalite na C19 – C21 1986 – 2005 
Zdroj: vlastné výpočty 
 
 

• Testovanie priestorovej autokorelácie (Moranov C a Gearyho I test) potvrdilo 
existenciu pozitívnej priestorovej autokorelácie, t.j. zhlukovanie okresov v mortalite 
na C19 – C21 do dvoch typov okresov na SR nie je náhodné (tab. 2). 

8

10

12

14

16

18

20

1986-1990

1987-1991

1988-1992

1989-1993

1990-1994

1991-1995

1992-1996

1993-1997

1994-1998

1995-1999

1996-2000

1997-2001

1998-2002

1999-2003

2000-2004

2001-2005

m
or

ta
li

ta
 C

19
 - 

C
21

 n
a 

10
0.

00
0 

ob
yv

.

1. zhluk okresov SR 2. zhluk okresov SR



 220  

Tabuľka 2 Testovanie priestorovej autokorelácie v mortalite na C19 – C21 1986 – 2005 
 

C19-21 I Moranov 
koeficient 

C Gearyho 
koeficient 

Test založený na 
randomizácii P>|Z| 

pre I 

Test založený na 
randomizácii P>|Z| 

pre C 

1986-1990 0,432 0,551 2,33E-10 7,49E-07 
1987-1991 0,427 0,546 3,90E-10 5,73E-07 
1988-1992 0,409 0,547 1,93E-09 6,06E-07 
1989-1993 0,385 0,572 1,33E-08 2,28E-06 
1990-1994 0,349 0,586 2,14E-07 4,60E-06 
1991-1995 0,337 0,584 5,37E-07 4,09E-06 
1992-1996 0,331 0,589 7,70E-07 5,43E-06 
1993-1997 0,345 0,553 2,76E-07 8,40E-07 
1994-1998 0,337 0,564 4,48E-07 1,48E-06 
1995-1999 0,36 0,537 8,26E-08 3,42E-07 
1996-2000 0,377 0,569 2,46E-08 1,95E-06 
1997-2001 0,35 0,597 1,89E-07 7,66E-06 
1998-2002 0,373 0,584 3,31E-08 4,13E-06 
1999-2003 0,435 0,533 1,94E-10 2,81E-07 
2000-2004 0,453 0,5 3,64E-11 4,30E-08 
2001-2005 0,5 0,481 3,53E-13 1,32E-08 
 
4. Záver 
 

• Západoslovenské okresy SR dlhodobo vykazujú vyššiu mortalitu na kolorektálny 
karcinóm ako okresy východnej časti územia SR. Vyššia úmrtnosť na kolorektálny 
karcinóm v západnej časti SR nie je náhodná. 

• Až na okresy SR 1. zhluku v úmrtnosti na C19 – C21 a to aj až od obdobia rokov 1998 
– 2002, dochádza vo všetkých okresoch SR k plynulému nárastu mortality na 
kolorektálny karcinóm. 

• V sledovanom období rokov dochádzalo k nepomerne zvýšenému nárastu počtu 
relatívnych úmrtí na C18 v okresoch lokalizovaných severovýchodným smerom SR, 
t.j. mortalita na C18 nie je len záležitosťou okresov západnej časti SR.  

• V sledovanom období rokov nedochádzalo k zmene paternu mortality na C19 – C21 
na území SR, t.j. neexistujú také oblasti, kde by dochádzalo k nepomerne zvýšenému 
nárastu mortality. Od roku 1999 – 2003 dochádza k postupnému zrovnomerneniu 
mortality na C19 – C21 v rámci okresov SR.    

• Kolorektálny karcinóm je chorobou starších obyvateľov, dlhodobý priemerný vek pri 
úmrtí je približne 70 rokov. Predpokladáme, že vysoký vek naznačuje nutnosť 
dlhodobej expozície substanciám, ktoré toto ochorenie spôsobujú. Nevidíme dôvod, 
aby príčinou mortality na kolorektálny karcinóm bol práve vek. 

• Vzhľadom na územné rozdelenie mortality na kolorektálny karcinóm sa domnievame, 
že sa jedná o civilizačnú chorobu, ktorú lepšie životné podmienky zhoršujú.  

• Pre lepšie pochopenie priestorových súvislostí mortality na kolorektálny karcinóm 
navrhuje spracovať priestorovú analýzu skúmanej mortality aspoň na úrovni krajín 
V4.  



 221  

5. Literatúra  
 
1.  BEZDEK, J. 1981. Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms. New 

York: Plenum Press. 
2. DUNN, J.A. 1973. Fuzzy Relative of the Isodata Process and its Use in Detecting 

Compact. Well Separated Clusters, In: Journal of Cybernetics, 3(3), s. 32-57. 
3. ELLIOT, P. – WAKEFIELD, J. – BEST, N. – BRIGGS, D. 2000. Spatial Epidemiology. 

Methods and Applications. Oxford: University Press. ISBN 0-19-851532-4 
4. KIRKWOOD, B. – STERNE, J. 2003. Essential Medical Statistics. Malden: Blackwell   

Publishing. ISBN 0-86542-871–9 
5. MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB. 9. revízia. 1977. Ženeva: WHO. 
6. MEDZINÁRODNÁ ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB A PRÍBUZNÝCH 

ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV. 10. revízia. 1992. Ženeva: WHO. ISBN 80-215-
0282-7 

7. STEHLÍKOVÁ, B. 1998. Priestorová autokorelácia. In: Výpočtová štatistika:7. medzinárodný 
seminár: Zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická 
spoločnosť, s. 84-85. 

8. STEHLÍKOVÁ, B. 2002. Priestorová štatistika. Nitra: ES SPU, ISBN 80-8069-046-4 
9. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Databáza úmrtí 1986 – 2005. 
10. ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ ÚSTAV V PRAHE. Databáza úmrtí 1986 – 2005. 
 
 

 
Adresa 1. autora: 
Mária Letkovičová 
Jaskyňová 3 
949 01 Nitra 
letkovicova@environment.sk 
 



 222 

Porovnanie vývoja štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia a veku imigračného a 
emigračného regiónu na príklade Bratislavského a Prešovského kraja 

 
Rastislav Čief1

 
 

Abstract 
 

Migration is a phenomenon that significantly affects population structure and 
dynamics. The main reason for the migration is the population´s effort to get into better 
conditions. From this point of view we can come to the conclusion that the basic cause for the 
migration is the difference among particular regions. In Slovakia, there are big differences 
among its regions, taking into consideration their physiogeography or socioeconomy. I have 
analyzed the impact of migations  upon immigrational nad emigrational regions and upon the 
age structure of the population. 
   In the immigrant´s structure according to the gender,  we can see the great difference 
between immigrants from abroad and from Slovakia. While in the foreign immigration men 
prevail (54%), in the  Slovak immigration women prevail (55 %). In the structure of 
emigrants according to the gender, women prevail. They represent 55 %  of Slovak emigrants 
and 64 % of foreign emigrants (1999 – 2003).  
 In  Prešov region, according to the age pyramid (31. 12. 1998), men dominated in 
years 0 - 44 and women in years 45 – 85+. Women represented 50,50% (31. 12. 1998). There 
were 24,26% of them in a preproductive age, 59,90 % in a productive age and 15,84 % in a 
postproductive age.  

In Bratislava region, according to the age pyramid (31.12.1998), men dominated in 
years 0 – 24 while women in years 25 – 85+. Women represented 52,53% (31.12. 1998). 
There were  17,15% of them in a preproductive age, 64,44 % in a productive age and 18,45 % 
in a postproductive age.  

The influence of migration is considerable in the women´s dominance  in Bratislava 
region from 25-29 cathegory, what is absolutely exceptional in Slovakia, and it is a feature of 
immigrational territory. 

Year 2003 (in comparison with year 1998) showed the considerable difference , even 
in  45-49 cathegory men dominate in Prešov region and it is a  feature of emigration territory 
in  Slovakia. 

The analysis of the age pyramids proved the deformation of the population structure 
according to gender and age, while the bearers of the deformations were women in a younger 
productive age in the immigration regions were in surplus while in emigration regions were in 
deficit. 

 
Key words: Migration, immigrational, emigrational, deformation, age pyramid,   
 

 
1. Úvod 

 
   Migrácia (sťahovanie) sa nazýva taký pohyb obyvateľstva, ktorý sa viaže na zmenu trvalého 
bydliska bez ohľadu na to, či je to sťahovanie v rámci určitej sídelnej štruktúry, medzi 
oblasťami alebo medzištátne sťahovanie. Migrácia je formálne dvojsmerný pohyb 
obyvateľstva, čiže odsťahovanie (odchod, emigrácia) a prisťahovanie (príchod, imigrácia). 
(Mládek, J. 1992,pp.136-138) 

                                                           
1 PaedDr.Rastislav Čief , GJZ, Lesná 28, 066 01 Humenné, cief@post.sk 
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   Migrácia je jav, ktorý výrazne ovplyvňuje štruktúru aj dynamiku obyvateľstva. Hlavnou 
príčinou migrácie je snaha obyvateľstva dostať do lepších podmienok (ekonomické, 
ekologické, sociálne politické atď).  Z tohto hľadiska môžeme zhodnotiť, že príčinou migrácie 
je rozdielnosť jednotlivých regiónov. 
    Na Slovensku sú pomerne veľké disparity medzi jednotlivými regiónmi, či už z hľadiska 
fyzickogeografického alebo socioekonomického. 
   Analyzoval som dôsledky migrácie na imigračné a emigračné regióny, a či sa badateľne 
odrazí migrácia na štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia a veku. 
    V analýze dopadov migrácie som použil vekové pyramídy (5-ročných vekových kategórii) 
časovo od seba vzdialené 5 rokov  (1998-2003) kvôli tomu, aby sa vývoj týchto 5-ročných 
kategórii dal presne porovnať.  
    Negatívnym javom, pri skúmaní migrácie je neplnenie si odhlasovacej povinnosti, čo môže 
skresľovať dané výsledky. To bolo vidieť najmä pri roku 2001, keď po sčítaní obyvateľstva 
došlo k veľkým zmenám v strednom stave obyvateľstva, pričom v Bratislavskom kraji bol 
rozdiel až 17 tisíc obyvateľov.  
 

2.1  Štruktúra migrantov 
 

   Pre túto štúdiu je dôležité zistenie štruktúry migrantov podľa pohlavia a veku. V štruktúre 
imigrantov podľa pohlavia vidieť výrazný rozdiel medzi imigrantmi zo zahraničia a zo SR. 
Kým v imigrácii zo zahraničia prevažujú muži (54%) v imigrácii zo SR prevažujú ženy 
(55%). 
V štruktúre emigrantov podľa pohlavia prevažujú ženy. Medzi emigrantmi v rámci SR tvoria 
ženy 55%. Medzi emigrantmi do zahraničia tvoria až 64%. 
  V Bratislavskom kraji sa v období 1999 - 2003 prisťahovalo 19 518 osôb z toho mužov bolo 
8822 a žien bolo 10 696. 
  Z Prešovkého kraja sa v rokoch 1999 – 2003 odsťahovalo 13 338 osôb z toho mužov bolo 
6004 a žien bolo 7334. 
 „Vek a mobilnosť obyvateľstva bezprostredne súvisia. Rozdielna veková štruktúra oblastí, 
vidieka a mesta sa prejavuje v odlišných podmienkach mobility. Vzťah vekovej štruktúry 
a migracie je obojstranný. Migrácia spätne vplýva na vekovú štruktúru obyvateľstva 
emigračnej a imigračnej oblasti mesta i vidieka.” (Kuba,R.1968,s.110) 
    Čo sa týka štruktúry podľa veku, tá sa síce priamo štatisticky nezaznamenáva, ale dá sa 
predpokladať, že najviac migruje obyvateľstvo v mladšom produktívnom veku. 
  „Je empiricky overené, že najmobilnejšie sú mladšie vekové skupiny produktívneho 
obyvateľstva” (Kuba,R.1968,s.110) 
  Celkovo možno zhodnotiť, že najaktívnejšie v migrácii sú ženy  v mladšom produktívnom 
veku, preto sa dá predpokladať, že v emigračných regiónoch budú ich ročníky oslabené 
a v imigračných posilnené. 
 
 

2.2 Dopad migrácie na jednotlivé kraje SR 
 
   Migrácia vzhľadom na to, že zvyčajne nemigruje celá populácia, ale len jej časť ovplyvňuje 
štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia a veku.  
   Na porovnanie zmien štruktúry obyvateľstva podľa veku a pohlavia som si vybral 
Prešovský kraj a Bratislavský kraj. Prešovský kraj predstavuje typický emigračný región 
Slovenska s vyšším podielom žien v emigrácii. Bratislavský kraj predstavuje imigračný 
región s veľmi vysokou mobilitou obyvateľstva (index mobility 13,52)a s vyšším migračným 
prírastkom žien oproti mužom.  
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2.3 Analýza vekových pyramíd k 31.12.1998 
 
  V Prešovskom kraji vo vekovej pyramíde k 31.12.1998 muži dominovali v ročníkoch 0 - 44 
a ženy v ročníkoch 45 - 85+. 
 Podiel žien v Prešovskom kraji k 31.12.1998 bol 50,80 %. V predproduktívnom veku bolo 
24,26 %, v produktívnom 59,90 % a v poproduktívnom 15, 84 %.  
   V Bratislavskom kraji vo vekovej pyramíde k 31.12.1998 muži dominovali v ročníkoch     
0-24 a ženy v ročníkoch 25 - 85+. 
   Podiel žien v Bratislavskom kraji k 31.12.1998 bol 52,53 %. V predproduktívnom veku 
bolo 17,15 %, v produktívnom 64,44 % a v poproduktívnom 18,45 %.  
    Vplyv migrácie vidieť najvýraznejšie na dominancii žien v Bratislavskom kraji už od 
kategórie 25-29, čo je na Slovensku absolútne výnimočné a je to znakom deformovania 
štruktúry podľa pohlavia a veku imigračného územia (tab.1). 
 

2.4 Analýza vekových pyramíd k 31.12.2003 
 
V Prešovskom kraji vo vekovej pyramíde k 31.12.2003 muži dominovali v ročníkoch 0 - 49 a 
ženy v ročníkoch 50 - 85+. 
 Podiel žien v Prešovskom kraji k 31.12.2003 bol 50,84 %. V predproduktívnom veku bolo 
21,39 %, v produktívnom 62,27 % a v poproduktívnom 16, 34 %.  
   V Bratislavskom kraji vo vekovej pyramíde k 31.12.2003 muži dominovali v ročníkoch 0 - 
24 a ženy v ročníkoch 25 - 85+. 
   Podiel žien v Bratislavskom kraji k 31.12.2003 bol 52,70 %. V predproduktívnom veku 
bolo 13,94 %, v produktívnom 66,00 % a v poproduktívnom 20,06 %.  
   V Prešovskom kraji  oproti roku 1998 vidieť ešte zvýraznenie rozdielu v dominancii mužov, 
keď došlo k posunu a ešte aj v kategórii 45-49 dominujú muži. (tab.1) 
 

2.5 Zmeny vo vekových pyramídach krajov SR 
 

    Zaujímali ma zmeny v tých ročníkoch produktívneho veku, kde sa dali predpokladať 
najväčšie pohyby . Z tohto hľadiska som sa zameral na zmeny  v kategóriach 15-54 v roku 
1998 a tie isté ročníky som analyzoval v roku 2003, čiže keď už boli o 5 rokov staršie ( 
kategórie 20-59) 
   V Bratislavskom kraji sa potvrdilo posilňovanie ženskej zložky v jednotlivých ročníkoch  
s výnimkov kategórie 35-39. V kategóriach mladšieho produktívneho veku (20-34) mužská aj 
ženská zložka vekovej pyramídy sa zväčšovala pričom mužská narástla o 245 osôb ženská až 
o 1776 osôb. Tým sa povrdil rozhodujúci vplyv migrácie na vzniknutej anomálii (prevaha 
žien v kategóriach 25-85+).  Od kategórie 35-39 vidieť pokles v jednotlivých kategóriach. 
V kategórii 35–39 viac poklesla ženská zložka ( o 927 žien a o 726 mužov menej).  
V kategóriach 40-59 poklesáva viac mužská zložka (o 6694 mužov a o 5015 žien menej).   
   V Prešovskom kraji sa potvrdili vyššie straty žien v kategóriach mladšieho produktívneho 
veku 20-29 ( pokles o 503 mužov a 1101 žien).  
   V kategóriach 30-59 prevažovali vyššie straty mužov ( pokles o 5269 mužov a o 2173 žien) 
čo sa dá vysvetliť kompenzačnou fázou so zmierňovaním dominancie mužov, ale aj vo 
vyšších ročníkoch mužskou nadúmrťou. 
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Tab.č.1.:Vekové zloženie obyvateľstva podľa pohlavia a veku k 31.12.1998 a 2003  

 Vek/kraj  

Pohlavie  
muži ženy spolu muži ženy spolu  
Bratislavský k 31.12.1998 Bratislavský k 31.12.2003  

Spolu 293 205 324 394 617 599 283 694 316 093 599 787  
0 2 512 2 365 4 877 2 588 2 500 5 088  

1– 4 10 859 10 366 21 225 9 247 8 958 18 205  
5– 10 18 504 17 436 35 940 12 753 12 210 24 963  
10– 14 22 224 21 629 43 853 18 058 17 295 35 353  
15- 19 25 971 24 628 50 599 22 377 21 644 44 021  
20- 24 26 958 26 009 52 967 26 033 24 952 50 985  
25- 29 21 735 22 151 43 886 27 096 27 139 54 235  
30- 34 20 065 21 859 41 924 21 780 22 473 44 253  
35- 39 21 643 24 044 45 687 19 339 20 932 40 271  
40- 44 25 825 28 488 54 313 20 478 23 085 43 563  
45- 49 25 411 28 311 53 722 24 039 27 236 51 275  
50- 54 18 848 21 716 40 564 23 483 26 767 50 250  
55- 59 14 095 16 438 30 533 17 033 20 456 37 489  
60- 64 10 456 13 253 23 709 12 130 15 237 27 367  
65- 69 10 017 14 270 24 287 8 689 11 946 20 635  
70- 74 8 349 13 436 21 785 7 770 12 386 20 156  
75- 79 6 133 10 337 16 470 5 860 10 749 16 609  
80- 84 2 034 3 718 5 752 3 639 7 080 10 719  

85+ 1 566 3 940 5 506 1 302 3 048 4 350  
0- 14 54 099 51 796 105 895 42 646 40 963 83 609  

15- 59 M/54 Ž 200 551 197 206 397 757 201 658 194 228 395 886  
60+ M/55+ Ž 38 555 75 392 113 947 39 390 80 902 120 292  

15 - 49 Ž   175 490     167 461    
 muži ženy spolu muži ženy spolu  

Vek/Kraj Prešovský k 31.12.1998 Prešovský k 31.12.2003  
Spolu 384 164 396 711 780 875 390 719 404 095 794 814  

0 5 381 5 132 10 513 4 795 4 543 9 338  
1– 4 22 951 21 767 44 718 20 093 19 083 39 176  
5– 10 33 452 32 082 65 534 28 389 27 018 55 407  
10– 14 35 094 33 587 68 681 33 830 32 277 66 107  
15- 19 35 800 34 291 70 091 35 430 33 931 69 361  
20- 24 35 345 33 699 69 044 36 039 34 327 70 366  
25- 29 29 964 29 104 59 068 34 603 32 562 67 165  
30- 34 27 768 26 559 54 327 29 086 28 356 57 442  
35- 39 28 854 27 311 56 165 27 297 26 240 53 537  
40- 44 28 915 27 904 56 819 28 225 27 161 55 386  
45- 49 25 078 25 274 50 352 28 046 27 681 55 727  
50- 54 18 369 19 677 38 046 23 818 24 935 48 753  
55- 59 13 862 16 948 30 810 17 207 19 283 36 490  
60- 64 12 345 16 162 28 507 12 569 16 309 28 878  
65- 69 11 651 15 726 27 377 10 490 15 086 25 576  
70- 74 9 063 13 529 22 592 9 283 14 014 23 297  
75- 79 6 203 10 350 16 553 6 400 11 012 17 412  
80- 84 2 027 3 568 5 595 3 710 7 213 10 923  

85+ 2 042 4 041 6 083 1 409 3 064 4 473  
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0- 14 96 878 92 568 189 446 87 107 82 921 170 028  
15- 59 M/54 Ž 243 955 223 819 467 774 259 751 235 193 494 944  
60+ M/55+ Ž 43 311 80 324 123 655 43 861 85 981 129 842  

15 - 49 Ž   204 142     210 258    
zdroj: Vekové zloženie obyvateľstva Prešovkého kraja k 31.12.1998,Prešov, KS ŠÚ SR 1999 
         Vekové zloženie obyvateľstva Prešovkého kraja k 31.12.2003,Prešov, KS ŠÚ SR 2004 

 
 
3. Záver 

 
    V štruktúre imigrantov podľa pohlavia vidieť výrazný rozdiel medzi imigrantmi zo 
zahraničia a zo SR. Kým v imigrácii zo zahraničia prevažujú muži (54%) v imigrácii zo SR 
prevažujú ženy (55%). 
   V štruktúre emigrantov podľa pohlavia prevažujú ženy. Medzi emigrantmi v rámci SR 
tvoria ženy 55%. Medzi emigrantmi do zahraničia tvoria až 64%. 
    Zmeny vo vekových pyramídach za 5 rokov potvrdili pokračujúci trend posilňovania 
ženskej zložky v Bratislavskom kraji. V Prešovskom kraji potvrdili vyššie straty v ženskej 
zložke v mladšom produktívnom veku, ale aj kompenzáciu za predchádzajúce obdobia 
v podobe väčšej straty mužskej zložky v kategóriach 30-59.  
     Analýzou vekových pyramíd sa potvrdila deformácia štruktúry obyvateľstva podľa 
pohlavia a veku, pričom nositeľom týchto deformácií boli, ženy v mladšom produktívnom 
veku v imigračných krajoch boli v prebytku a emigračných krajoch boli v deficite. 
Dané výsledky len potvrdili, že migrácia naozaj spôsobuje výraznú deformáciu štruktúry 
obyvateľstva podľa pohlavia a veku,  pričom dôsledky sú nielen ekonomické, ale aj 
demografické, keďže disparity vznikajúce medzi jednotlivými pohlaviami majú vplyv na 
mieru sobášnosti a následne aj na natalitu v jednotlivých regiónoch. 
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