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MODELOVANIE PROCESOV ASPEKTY REVERZNEJ LOGISTIKY 
Ivan Brezina - Zuzana Čičková 

 

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia boli v centre pozornosti logistiky 

dodávateľské reťazce, ktoré sledovali materiálové toky produktov od surovín až ku konečným 

spotrebiteľom. Aj keď aj v súčasnosti analyzuje logistika  tieto toky, čoraz viac sa do popredia 

dostáva aj analýza spätných tokov (nap. logistika v automobilovom priemysle stále viac mení 

fyzický aj virtuálny dodávateľský reťazec, aby sa zlepšil návrat opotrebovaného materiálu). 

Nie je preto prekvapujúce, že Reverse Logistics Executive Council zverejnil, že americké 

firmy stratili v uplynulom období bilióny dolárov preto, že neboli pripravené pracovať 

s reverznými tokmi (Dekker 2004). Reverzná logistika sa v súčasnosti začala prudko šíriť vo 

všetkých vrstvách  dodávateľského reťazca vo všetkých sektoroch priemyslu.  

V mnohých odvetviach, v ktorých dochádza k podstatnej produkcii recyklovateľného 

odpadu sa dostávajú do popredia techniky, ktoré umožňujú modelovať pohyb materiálu, 

výrobkov či tovarov od výrobcov k spotrebiteľom a spätne časť z nich od spotrebiteľov 

k výrobcom. Tieto prístupy sa označujú názvom reverzná logistika (Reverse Logistics, 

Entsorgungslogistik). 

Čoraz väčší význam procesov enviromentálnej politiky podčiarkujú smernice 

Európskej únie1, ktoré musia dodržiavať členské štáty Európskej únie, napríklad smernica 

o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Wsate of Electrical and Electronics 

Equipment – WEEE, 2001), smernica o obmedzeniach pri narábaní s nebezpečným odpadom 

(Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Elctrical and Electronic Equipment 

- RoHS, 2003) a podobne. V roku 2001 bola vydaná smernica EÚ, z ktorej vyplývajú pre 

členské krajiny nasledujúce ciele: 

1. minimalizovať využívanie nebezpečných substancií a plastov, niektoré materiály musia 
byť postupne nahradené, 

2.  podpora dizajnu vhodného na recykláciu, 
3. výrobcovia preberajú zodpovednosť za ukončenie životného cyklu produktu a poskytujú 

pre spracovateľov informáciu pre vhodnú recykláciu, 
4. do domácností a na verejné miesta musia byť umiestnené vhodné systémy na separovaný 

zber označené ako bezplatný zber, 
5. výrobcovia sú povinní budovať a financovať vhodné systémy na zabezpečenie 

spracovania a recyklácie produktov a sú zaň zodpovední už v miestach ich zberu, 
6. zberné služby musia byť realizované predajcami a samosprávou s cieľom vyzbierať 4 kg 

odpadu na obyvateľa ročne, 

                                                 
1 Dekker, R. – Fleischmann, M. – Inderfurth, K. – Wassenhove, L. N. v. (Eds.): OR Models for Eco-eco Closed-
loop Supply Chain Optimization in Reverse Logistics. Springer-Verlag, Berlin 2004, str. 357-379 



7. kvóty na recykláciu sú určené v rozmedzí 70% až 90% zozbieraného odpadu podľa typu 
produktu. 

Reverznú logistiku možno definovať ako „zber, triedenie, demontáž a spracovanie 

použitých výrobkov, súčiastiek, vedľajších produktov, nadbytočných zásob a obalového 

materiálu, kde je hlavným cieľom zaistiť ich nové využitie alebo materiálové zhodnotenie 

spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostredia a ekonomicky zaujímavý.“2 Alternatívne 

chápanie logistiky možno nájsť napr. vo Viestová a kol. (2005). Stehlík (2000) uvádza: „ Pre 

posúdenie, či a v akom rozsahu budú zostatky znovu alebo ďalej použité, je pomer nákladov 

na zhodnotenie a na odstránenie. Náklady na recykláciu zahrňujú popri nákladoch na 

spracovanie predovšetkým logistické náklady na zber, triedenie, skladovanie a prepravu. 

Oproti nim sú tu náklady na odstránenie odpadu vo forme skládkovania, kompostovania alebo 

spaľovania.“3 Reverznú logistiku možno podľa European Working Group on RL REVLOG 

charakterizovať ako „proces plánovania, implementovania a kontroly spätných tokov surovín, 

medziproduktov, obalov a hotových výrobkov, od výroby, distribúcie alebo bodu použitia 

k bodu obnovenia alebo náležitého zbavenia sa.“ Táto definícia vo svojej podstate obsahuje 

široké možnosti využitia analytických prístupov pri riešení najrozličnejších úloh reverznej 

logistiky. Procesy reverznej logistiky možno zobraziť pomocou obrázka 1. 

Obrázok 1: Proces reverznej logistiky 

 
 

                                                 
2 Škapa, R.: Reverzní logistika. Středisko vědeckých informací Masarykovy univerzity v Brně, Brno 2005, str.21 
3 Stehlík, A.: Logistika recyklace a likvidace odpadu. LOGISTIKA 12/2000 



Ako príklad využitia analytických prístupov môže slúžiť všeobecný model 

formulovaný Fleischmannom (2001) – A Generic Recovery Network Model. Cieľom 

uvedeného modelu je minimalizácia celkových investičných a operačných nákladov. Pritom 

treba dodržať trhové podmienky nadobúdania aj opätovného použitia a tiež aj technické 

a ekonomické obmedzenia podniku. Pri zostavení modelu pritom Fleischmann využíva dva 

druhy materiálových tokov – vpred orientované toky (zodpovedajú tokom produkcie 

smerujúcim od výrobcu až ku konečnému spotrebiteľovi - distribučné toky) a spätné toky 

(zodpovedajú tokom od konečného spotrebiteľa naspäť k výrobcovi - spätné toky). V modeli 

je pritom rozlíšená obnoviteľná a neobnoviteľná spätná produkcia, čo je výsledkom 

predpokladu, že nie všetok vrátený produkt môže byť opäť použitý tou istou cestou. Model je 

formulovaný na báze viacúrovňového distribučného modelu. Najväčším nedostatkom 

uvedeného modelu je nedostatočné rozlíšenie medzi úplne novými a reprodukovanými 

produktmi. 

Dekker (2004) prezentuje tzv. holistický prístup, ktorý štruktúru systému recyklácie 

zobrazuje pomocou štyroch okruhov (priame použitie, prepracovanie, oprava a  recyklácia). 

Prvý okruh je zameraný na opätovné použitie výrobkov (napr. kontajnery, fľaše, resp. palety 

sa opäť dostávajú k pôvodnému výrobcovi a po drobných úpravách ich opäť možno použiť). 

Druhý okruh je zameraný na proces obnovy s pridanou hodnotou, jeho súčasťou sú opravy 

a prepracovanie výrobku (už použité výroky sú opäť dopravené k výrobcovi, ktorý ich 

obnovou pridáva hodnotu). Tretí okruh je zameraný na využitie recyklovateľného materiálu 

pôvodným výrobcom, štvrtý okruh na využitie recyklovateľného materiálu iným výrobcom, 

ktorý ho zhodnotí. V analyzovanom uzavretom systéme vystupujú pritom ako subjekty 

dodávatelia, pôvodní výrobcovia, distribútori, spotrebitelia, subjekty zberajúce odpad 

a recyklátori. Uvedený systém v uzavretom dodávateľskom reťazci možno zobraziť pomocou 

obrázka 2. 

Na obrázku 2 plná čiara predstavuje pôvodný dodávateľský reťazec, prerušovanou 

čiarou je označený reverzný kanál. Z hľadiska optimalizácie dodávateľského reťazca ako 

základné vystupujú problémy: 

1. stupeň centralizácie reverzného kanála, 

2. počet úrovní reverzného kanála, 

3. kapacity v reverznom kanáli,  

4. manažment zásob v pôvodnom a reverznom kanáli. 

 

 



Obrázok 2: Hlavný okruh v uzavretom dodávateľskom reťazci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dekker 2004, str. 319 

Ako iný príklad modelového prístupu v reverznej logistike môže slúžiť model 

dlhodobého správania sa reverznej siete na obnovu výrobkov pod vplyvom rôznych 

ekologických vplyvov, ktorý formulovali Georgiadis a Vlachos (2003). Tento model je 

zameraný na sektor spracovania pneumatík, ale je vo všeobecnosti konštruovaný tak, že ho 

možno použiť na modelovanie (optimalizáciu) reverznej siete aj pre iný druh 

recyklovateľných výrobkov, teda výrobkov, ktoré nemusia byť primárne zlikvidované, ale 

možno ich prepracovať. V tomto modeli sú zachytené tak enviromentálne vplyvy (štátna 

enviromentálna politika ochrany, „zelený imidž“), ako aj technické a technologické 

podmienky procesu výroby a recyklácie (zásobovacie procesy, výroba, distribúcia, použitie, 

zber, prepracovanie a likvidácia odpadu).  
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VYUŽITIE NEURO-LINGVISTICKÉHO PROGRAMOVANIA (NLP) 
PRI MODELOVANÍ KOMUNIKAČNÝCH PROCESOV 

V MANAŽMENTE 
 

THE USE OF NEURO-LINGVISTIC PROGRAMMING (NLP) BY 
MODELING COMMUNICATIVE PROCESSES IN MANAGEMENT. 

 
 

Juraj Dubovec 
 
 
Abstrakt: 
Súčasný stav na viacerých trhoch vykazuje silné previsy na strane ponuky. V tejto situácii 
nastupujú rôzne techniky ako ovplyvniť spotrebiteľa pri rozhodovaní. Príspevok popisuje 
základnú štruktúru neurolingvistického programovania (NLP) pri modelovaní komunikačných 
procesov v manažmente. V závere poukazuje na využitie NLP v praktických aplikáciách.  

Kľúčové slová: neuro-lingvistické programovanie, model, komunikácia
 
Abstract: 
Today’s statuses on most markets are showing strong overhangs on the side of supply. 
Various techniques are created to affect the users’ decision. This article describes basic 
structure of Neuro-Lingvistic Programming (NLP) by modeling communicative processes in 
management. The use of NLP in practical applications is shown in the end of the article. 
 
Key words: neuro-lingvistic programming, model, communication 
 
 
ÚVOD 
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia jazykovedec John Grinder a matematik a psychológ 
Richard Bandler na základe pozorovaní vybraných psychoterapeutov zisťovali, čo robí 
terapeutov úspešnými a pomocou modelu vytvorili systém, ako sa tieto schopnosti dajú získať 
a novú teóriu nazvali neurolingvistické programovanie. 
Úspech, ktorý ich teória zaznamenala v oblasti aplikácie rôznych psychoterapeutických 
techník zameraných na zvyšovanie osobného výkonu, nikto nečakal. Títo dvaja muži spojili 
svoje nadanie pri riešení zaujímavého problému – ako modelovať správanie sa výnimočných 
ľudí, ktorí dokázali úspešne a účinne meniť a pretvárať okolitý svet, pričom hľadali spôsob, 
ako tieto modely používať pri riešení bežných problémov vo vzájomnej komunikácii. 
Neurolingvistické programovanie je smer psychoterapie, ktorý sa však čoraz častejšie využíva 
pri tréningu manažmentu, komunikácie a predajných zručností.  
Základy, ktoré položili, ďalej rozvíjali mnohí pokračovatelia, ktorí ich doplnili a aplikovali na 
najrôznejšie oblasti ľudského života (osobné vzťahy, profesijné vzťahy, tímová a skupinová 
práca, zavádzanie zmien, obchodné rokovania, dlhodobé vzťahy so zákazníkmi a pod.).   
Názov neurolingvistické programovanie, pre ktorý sa používa skratka NLP, je na prvý pohľad 
trošku zložitý. Jeho prvá časť neuro podporuje základnú myšlienku, že ľudské správanie 
pochádza z neurologických procesov zrakového, sluchového, chuťového, hmatového, 
čuchového a citového vnímania, čo znamená, že telo a myseľ tvoria neoddeliteľnú jednotu.  



Lingvistická časť naznačuje, že na usporiadanie myšlienok, správanie a komunikáciu ľudia 
používajú jazyk. Programovanie sa vzťahuje na spôsoby, ktoré si vyberajú na usporiadanie 
myšlienok a správania s cieľom dosiahnuť želaný výsledok. 
Neurolingvistické programovanie ponúka univerzálne kľúče, ktoré pomáhajú premostiť 
vlastný svet so svetom iných. Často sa spomína pri komunikácii empatická stratégia prevzatá 
od indiánov: „prejdi míľu v mojich mokasínach ... 
Jedna z jeho definícií hovorí, že ide o vedu o ľudskej výnimočnosti a o umení zmeny. 
Poznaním a prijatím jeho princípov do vlastnej mysle možno docieliť to, čo výkonní a úspešní 
ľudia už dávno vedia: schopnosť vytvoriť si možnosť voľby, ovládať svoje vnútorné stavy a 
riadiť svoje myslenie. Je modelom, vďaka ktorému si človek môže štrukturalizovať 
individuálne životné skúsenosti a využívať ich v praktickom živote. Ináč povedané je to 
štúdium štruktúry subjektívnych skúseností a všetkého, čo by z toho mohlo byť odvodené. 
NLP sa zaoberá mysľou. Umožňuje skúmať deje a skutočnosti pomocou ich rozkladu na 
základné zložky, vďaka ktorým môžu fungovať. NLP pomáha ľuďom učiť sa komunikovať so 
sebou samým a s okolím prostredníctvom pozorovania štýlu jazykového prejavu a ďalších 
prejavov. To znamená, že efektívne komunikovať sa človek dokáže naučiť vtedy, ak pozoruje 
jednotlivé výrazy a správanie ľudí počas komunikácie. To mu pomáha pochopiť, ako ľudia 
myslia, cítia a konajú. 
NLP rozlišuje podľa štýlu komunikácie tri základné kategórie ľudí: 

- vizuálne založení ľudia vnímajú svet prevažne v podobe obrazov. Snažia sa udržať 
krok s meniacimi sa obrazmi vo svojom mozgu, a preto väčšinou hovoria rýchlo. 
Používajú výrazy súvisiace so zrakovým vnímaním, hovoria o tom, ako veci vyzerajú 
(„vidím, čo hovoríš“, „z môjho pohľadu“, „mám o tom jasný obraz“). Radi majú veci 
napísané na papieri, grafické doplnky a diagramy dokážu stimulovať ich 
predstavivosť.  

- sluchovo založení ľudia väčšinou volia slová starostlivejšie. Majú znelejší hlas, ich reč 
je pomalšia, rytmickejšia a odmeranejšia. Slová pre nich znamenajú veľa, preto venujú 
pozornosť tomu, čo hovoria („počúvam vás“, „znie mi to dobre“, „všetko klape“). Ich 
pozornosť stimulujú zvuky a radšej veci počujú ako čítajú.  

- pocitovo (kinesteticky) založení ľudia sú ešte pomalší. Reagujú predovšetkým na 
pocity. Majú hlboký hlas a ich reč sa obvykle tiahne ako med. Často používajú 
metafory z fyzikálneho sveta. 

Jedným z mnohých pravidiel NLP je počúvanie jazyka, ktorý ľudia používajú pri 
komunikácii. Podľa toho, či používajú aktívne alebo pasívne slovesá možno napríklad zistiť, 
či ide o lídrov alebo ich nasledovníkov. Pozorným počúvaním možno identifikovať aj 
pohnútky a signály, ktoré v druhej strane vyvolávajú pozitívne reakcie. Pre niekoho to môže 
byť rodina, záľuby, peniaze a podobne. 
Na dosiahnutie efektívnej a jasnej komunikácie je však dôležitá nielen verbálna, ale aj 
neverbálna komunikácia. Pri neurolingvistickom programovaní je potrebné naladiť sa na 
vnímanie neverbálnej komunikácie druhej strany a vedieť odhaliť jej potreby a nepriamo 
vyjadrené pocity. Význam komunikácie totiž spočíva v reakcii, ktorú človek dostáva.                                       
Profesionálny komunikátor by mal brať reakciu príjemcu ako spätnú väzbu. Ak odozva nie je 
v súlade so zamýšľaným posolstvom, potom je na profesionálnom komunikátorovi, aby 
prispôsobil svoje správanie, kým tento stav nedosiahne.  
NLP sú zásahy a postupy, ktorými sa dá zmeniť ľudské správanie. Pritom sa však NLP 
nezaoberá samotnou zmenou, ale len vytvorením náhradných alternatív. Vychádza totiž z 
predpokladu, že pre každé ľudské správanie sa nachádza aspoň jedna situácia, v ktorej je 
vysoko užitočné, a teda potrebné. Problémy vzniknú až vtedy, keď ho začíname používať v 
situáciách, kde už až tak užitočné nie je. Napríklad pre manažéra je veľmi dôležité dokázať 
presadiť jedno riešenie v tíme, kde každý člen má inú predstavu o riešení. Problém však 



nastane, keď začne presadzovať svoje vlastné riešenie v prípade, keď celý tím má práve 
opačný názor. Pokiaľ to urobí raz, prejde mu to. Ak to robí zakaždým, má vážny problém. A 
tu nasadzuje NLP. Nepokúsi sa o prevýchovu a tým nezbaví manažéra užitočného nástroja - 
schopnosti presadiť sa, ale preňho vytvorí alternatívne reakcie, ktoré bude môcť použiť vždy 
podľa situácie, v akej sa bude nachádzať. NLP je teda o sebakontrole a tým aj kontrole 
správania tých druhých. 
 
KOMUNIKAČNÉ ASPEKTY NLP  
 
Komunikácia tvorí základ úspechu. Súčasný manažér, profesor, lekár alebo politik je 
predovšetkým „komunikátor“ ( a až potom je v niečom odborníkom).  
V komunikácii je sila. NLP je filozofiou 21. storočia. Predmetom záujmu je štúdium ľudskej 
komunikácie aby dosahovali optimálnych stavov v rôznych variantoch správania sa. 
Od chvíle, kedy sa ľudské bytosti objavili na tomto svete sa komunikácia stala najdôležitejším 
faktorom, ktorý určuje aké vzťahy si človek vybuduje.  
Stačí spomenúť významných ľudí, ktorí prostredníctvom svojej komunikačnej sily zmenili 
svet.  
Systém NLP si môžeme predstaviť ako systém skladajúci sa z troch častí. Prvá časť 
predstavuje vieru. Čo človek dokáže, alebo nedokáže urobiť je vo veľkej miere určené tým, 
čomu verí  a čo pokladá za možné, alebo nemožné. Dôležitý je pozitívny spôsob myslenia. 
  
Druhú časť môžeme označiť ako „mentálny syntax“. Ľudia sa často spolu nedokážu 
dorozumieť, nakoľko používajú odlišné kódy a rozdielny syntax. Jazyk je základným 
nástrojom pre ovplyvňovanie, len je potrebné pochopiť ako to pôsobí. Základom je 
prispôsobenie vlastnej komunikácie spôsobu myslenia poslucháča, čo je umenie hovoriť 
jazykom druhého človeka. Vyjednávať pre dohodu prinášajúcu výhodnosť pre obidve strany. 
 
Tretia časť je fyziológia. Naša myseľ a telo sú prepojené. Spôsoby, ktorými používame svoju 
fyziológiu – dýchanie, držanie tela, výraz tváre, podstata a kvalita pohybu určujú stav, 
v ktorom sa nachádzame. Pozorovaním  a všímaním si verbálnych aj neverbálnych signálov 
partnera dokážeme lepšie určiť stav v akom sa nachádza pri komunikácii. 
 
 
ZÁVER 
 
Keď nastane situácia, že na trhu je previs ponuky nad dopytom manažment musí hľadať 
spôsoby ako na preplnenom priestore nájsť miesto pre produkty a služby. V takýchto 
prípadoch sa často využíva manipulácia ako nástroj na ovládanie (ovplyvňovanie) myslenia 
druhej osoby či viac osôb. Manipulátor sa snaží vnútiť cieľovej osobe myšlienky, názory či 
konania, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala a získava výhodu voči nej 
bez toho, aby mala voľbu. Obeť si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná.  
Marketingové aktivity bývajú spojené sa s marketingovými manipuláciami. Marketing 
ovplyvňuje svoju cieľovú skupinu prostredníctvom poznaných psychologických zákonitostí. 
Vplýva predovšetkým na ľudí, ktorí si manipuláciu neuvedomujú, nemajú vybudované 
obranné mechanizmy voči marketingovým manipuláciám. Poznanie príslušných zákonitostí 
neznamená, že sa manipuláciám zo strany marketingu a reklamy úplne vyhneme.  
Niektoré techniky manipulácie bežne používajú profesionáli v reklame s cieľom predať tovar 
a v politike s cieľom získať priazeň voličov. V týchto prípadoch sa spravidla neuplatňujú 
vyššie city, ktoré sú naopak hlavným nástrojom manipulátora v medziľudských vzťahoch. 



NLP umožňuje použitím vhodných modelov zvýšiť efektívnosť komunikácie v manažmente 
(meranej ako cost-benefit). S využitím a s podporou kvantitatívnych metód umožňuje 
manažérom dosahovať požadované parametre pri predaji výrobkov a služieb. 
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INFLÁCIA, ČO S TEBOU? 
INFLATION – WHAT TO DO WITH YOU? 

 
Jaroslav Husár 

 
Kľúčové slová: inflácia, modelovanie inflácie, stabilita inflačného procesu. 
 
Abstrakt 
 
V príspevku rozoberéme problém modelovania inflácie a to so zámerom, aby vývoj 
inflácie v čase nebol explozívny. Východiskom bola známa relácia kvantitatívnej 
teórie peňazí. Vyvinuli sme dva modely. Jeden uvažuje s existenciou rovnovážnej 
cenovej úrovne a druhý rieši problém očakávanej inflácie. 
 
Abstract 
 
This paper I have devoted to inflation process examination. The main puropse was to 
develop a model. Dynamic model of an inflation has been developed based on the 
quantity theory of money. Some theorists say that any rate of inflation other than zero 
is inherently instable. They say that as people become aware of the fact of continues 
inflation, however slow, they will anticioate inflation and this anticipation generates 
inflation. We came to the conclusion that inflation is not necessarily explosive. 
 
Key words: inflation, modeling of inflation, stability of the inflation process 
 
1. Stabilita správania sa inflácie – jej modelová formulácia  
 
R. Shone píše: „Čím je vyššia inflácia, tým nižší je dopyt po držaní reálnych peňazí 
(real money balances)“. V literatúre toto bolo podnetom na skonštruovanie viacerých 
modelov (Turnovsky). Je dobre známe, že infláciu vyvoláva viacero príčin – rast 
ponuky peňazí, dopyt po vysokých mzdách, veľký dopyt po tovaroch atď. Našou 
úlohou teda je odvodenie modelu správania sa inflácie vyvolanej premenou 
likvidného aktíva (peňazí) na menej likvidné aktívum (tovary), čiže posúdiť úlohu 
ponuky peňazí, a hlavne jej systematické preskúmanie a získanie poznatkov o tom, 
kedy nebude inflácia explozívna (hyperinflácia). Model odvodíme zo známej 
kvantitatívnej teórie peňazí. Budeme uvažovať iba tranzakčný motív a nie aj 
špekulatívny motív. Východiskom úvahy je dobre známy ekonomický vzťah: 
 
  Md = kPX       (1) 
 
kde Md je dopyt po peniazoch, k je konštanta, ktorú determinuje správanie sa tých čo 
držia peniaze, P je úroveň cien a X je reálny príjem alebo output (Y sa využíva pre 
nominálny príjem). Kvantitatívna teória využíva pojem transakcie, ale vieme že ich 
nie je možné skvantifikovať a preto sa robí ich náhrada outputom. Ponuka peňazí ako 
veličina, ktorú determinuje centrálna banka exogénne, bude v konštruovanom modeli 
vlastne známou konštantnou, parametrom, teda 
 
  Ms = M       (2) 
 



Je logické, že náš model vychádza z rovnovnovážnej rovnice 
 
  Ms = Md       (3) 
 
A teda po dosadení (2) do (3) a po úprave vzťahu dostaneme 
 

  
kX
MP = .       (4) 

 
Na ľavej strane (4) vystupuje premenná úroveň cien1. Ona je stredobodom nášho 
záujmu. Preto preskúmajme hlbšie tento bázický vzťah teórie množstva peňazí. 
Preskúmajme jeho správanie. P a M sú premenné a môžeme teda aplikovať 
diferenciálny počet. Vzťah (4) implikuje 2 verzie. Derivovaním výrazu (4) získame 
tento vzťah (prvá verzia): 
 

  
kXdM

dP 1
=        (5) 

 
respektíve po úprave 
 

  dM
kX

dP 1
=        (6) 

 
a vzhľadom na (1) 
 

  
MM

kX
kXdM

dP
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111
==      (7) 

 
Z výrazu (7) vyplýva táto konečná podoba vzťahu 
 

  
M
P

dM
dP

= .       (8) 

 
Tieto výsledky hovoria, že ak je output konštantný, zmena úrovne cien je priamo 
proporcionálna zmene množstva peňazí. Alebo hlbšie: konečný výraz (8) hovorí, že 
podiel akejkoľvek zmeny v úrovni cien k zmene ponuky peňazí je rovnaký ako podiel 
samotnej cenovej úrovne  k celkovej ponuke peňazí. Vďaka logickej úvahe opretej o 
pojem derivácie, dopracovali sme sa k významnému poznatku.  
 
Výraz (4) môžeme upraviť aj inak (druhá verzia). Pre odvodenie druhého vzťahu 
budeme pokladať makroekonomickú veličinu X za premennú. Práve tak to platí aj o M 
a P. Využime pojem totálneho diferenciálu. Potom, ako vieme, môžeme získať takýto 
výraz: 
 

  dX
X
PdM
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PdP

∂
∂

+
∂
∂

=      (9) 

                                                           
1 Teóriu inflácie na báze tejto rovnice rozvíjajú aj Dornbusch a Fisher (s. 535). Vychádzajú z toho, že 
ju prevedú na logaritmický tvar. 
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Výraz (10) môžeme upraviť ďalej takto2: 
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a konečne 
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Ako vidieť, uvažujeme s dynamikou rastu v čase. Čiže druhým vážnym záverom je 
tvrdenie, že miera zmeny cien je proporcionálna k miere rastu ponuky peňazí mínus 
miera rastu reálneho príjmu. Náročná matematická logika nám pomohla získať 
dôležité vedecké poznatky. Vidíme úlohu reálneho HDP. Ak je HDP premennou, 
inflácia má iný priebeh. 
 
Uvažujme tak, že ponuka a dopyt po peniazoch nie sú v rovnováhe, na trhu peňazí je 
nerovnováha. Zaujímame sa o nerovnovážny stav, teda adjustáciu systému keď Md ≠ 
Ms. Neuvažujme ešte premenu peňazí na iné aktívum (flight from money). O procese 
adjustácie na rovnovážny stav budeme predpokladať, že miera zmeny rovnovážnej 
premennej je proporciou prebytku dopytu.3 Je to známy predpoklad ekonomickej 
dynamiky. Inflačná situácia v tomto modeli je taká, že sa vyskytuje prebytok ponuky; 
toto je nutná a postačujúca podmienka inflácie. Bázickým predpokladom je, ako 
vieme, že prebytok ponuky znamená prebytok dopytu po tovaroch: ak ľudia zistia, že 
držia viac peňazí, potom je logické, že žiadajú viac tovarov, teda trovia viac. Je to 
mechanizmus adjustácie bez „odletu“ peňazí. Čiže, utrácanie prebytočných peňazí 
zvyšuje úroveň cien (dopytom ťahaná inflácia ) a to dovtedy pokým reálna 
protihodnota peňazí  už nie je  prebytková, t.j. úroveň cien opäť spĺňa rovnicu (4). My 
pokladáme  prebytok dopytu po tovaroch za identický s prebytkom ponuky peňazí. 
Zároveň predpokladáme, že rýchlosť zmeny cien je proporcionálna prebytku dopytu, 
teda: 
 

  )()( ds MM
dt

tdP
−=α      (13) 

            = αMs - αkXP(t)     (14) 
 
kde P(t) označuje cenu v čase t a predpokladáme, že reálny príjem X je konštanta. 
Táto cena nemusí byť rovnovážna. Využime predpoklad, že rovnovážna cena existuje, 
označme ju P . Definujme si rozdiel týchto dvoch cien: 
 
  PtPp −= )(ˆ        (15) 
 

                                                           
2 Pozri Husár, J. a K. Szomolányi: Modelovanie ekonomických procesov I. Ekonóm Bratislava, 2006. 
3 Pozri aj Husár, J.: Rovnováha, stabilita a dynamika hospodárstva z pohľadu ekonomickej teórie. 
Ekonomický časopis, 48, 200, č. 3. 
 



Rovnovážna cena je vlastne definovaná výrazom (4). Derivujme podľa času: p̂
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Treba si uvedomiť, že výraz za znamienkom mínus má deriváciu podľa času rovnú 
nule. Ak do (15a) dosadíme z rovnice (14), dostaneme: 
 

  .0)(
ˆ

−−= tkXPM
dt
pd s αα      (16) 

 
Pre podrobnejšie preskúmanie výrazu (16), jeho pravú stranu, je potrebné vyjadriť 
pomocou . Za tým účelom využijeme fakt, že p̂ 0=− PkXM s , a teda aj 

0=− PkXM s αα . Ak to dosadíme do vzťahu (16), dostaneme: 
 

  PkXMtkXPM
dt
pd ss αααα +−−= )(
ˆ

 

        = - αkX(P(t) - P ) 
        =  αkX        (17) p̂
 
čo je diferenciálna rovnica. Jej riešenie získame, ak ju upravíme takto: 
 

  .ˆ
ˆ
1 kXdtpd
p

α−=       (18) 

 
Riešením výrazu (18) je tento vzťah: 
 
         (19) kXtAep α−=ˆ
 
Vďaka modelu sme získali dôležitý záver, príznak, ktorý charakterizuje stabilitu. Ľavá 
strana je už známy definovaný rozdiel. Rovnica (19) je vzťah, ktorý sme hľadali, a o 
ktorý sa zaujímame. Z neho vyplýva záver, že hospodárstvo je stabilné iba ak sa 
bude blížiť k nule pri t konvergujúcom do nekonečna. To bude znamenať, že úroveň 
cien sa blíži k rovnovážnej úrovni. Aby sa tak stalo, exponent musí byť negatívny. 
Všetky veličiny v exponente (α, k a X) sú iste pozitívne a teda pre potrebnú 
ekonomickú úvahu nevzniká žiaden problém, lebo ich súčin je pozitívny. Veličina 

konverguje k nule. Ak uvedené veličiny nebudú také, z nich vyplýva dôvod 
nestability inflácie. 

p̂

p̂

 
Po tomto objasnení a záveroch môžeme dôkladne preskúmať aj ideu odlivu peňazí a 
to práve pomocou tohto stabilného modelu. Myslíme tým to, že skúsenosť s infláciou 
vyvoláva u ľudí, aby očakávali infláciu a teda, aby držali menej peňazí – mali väčší 
dopyt po tovaroch – ako by ich držali inak. To spôsobuje, že inflácia je väčšia 
(rýchlejšia), ako by bola inak, narastá. Analyzujme toto správanie pomocou nášho 
modelu. Oprime sa o výraz (13). Povedzme, že očakávaná zmena cien bude 
proporcionálna vzhľadom na aktuálnu (bežnú) mieru zmeny. Matematicky to môžeme 
takto vyjadriť: 
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Ako (dP(t)/dt)O sme označili očakávanú zmenu úrovne cien a ako β je označená 
konštanta, ktorá dáva do vzťahu očakávané zmeny s pozorovanými (aktuálnymi) 
zmenami úrovne cien. V prípade, že β > 0, skúsenosť s infláciou znamená, že ľudia 
budú očakávať vyššiu (ďalšiu) infláciu. Ak je β = 1, ľudia očakávajú, že inflácia bude 
pokračovať na súčasnej úrovni inflácie. Samozrejmé, že ak je β > 1, ľudia očakávajú, 
že inflácia bude akcelerovať. β  označuje akúsi silu expektácie. Každá z alternatív má 
dôsledky na stabilitu hospodárstva. Tretí variant je z hľadiska stability hospodárstva 
najnepriaznivejší. Môže tento variant byť postačujúcou podmienkou na vznik 
nestability? 
 
2. Vzťah inflácie a očakávanej inflácie 
 
Explanáciu v tomto novom zornom uhle začneme tým, že si definujeme novú rovnicu 
dopytu peňazí, ktorá bude zohľadňovať dôsledky očakávaní o budúcom pohybe cien 
na dopyt po peniazoch. Teda skúsenosť ľudí s infláciou ich núti držať menej peňazí – 
alebo inak, núti ich kupovať tovary. Je to vedecky náročný problém. Povedzme, že 
rovnica bude mať tento tvar: 
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Vzťah (21) nie je úplne neznámy. Zaviedli sme však nový koeficient ψ. Prvý sčítanec 
na pravej strane je „statický“ dopyt po peniazoch. Vieme, že je to celkový dopyt, ak 
sa očakávaná zmena cenovej úrovne rovná nule. Ale to znamená, že v tomto prípade 
je dopyt po peniazoch jednoducho podiel (k) peňažnej hodnoty príjmu. Avšak, ak sa 
očakáva, že ceny vzrastú ľudia budú držať menej peňazí ako by držali, ak by sa 
očakávalo, že ceny budú stabilné. Koeficient ψ určuje hodnotu, o ktorú daná 
očakávaná inflácia  redukuje dopyt po peniazoch (ľudia nechcú mať peniaze). Z 
výrazu (21) vyplývajú celkom konkrétne dôsledky. Po prvé, dosaďme (20) do (21): 
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V (22) máme súčin koeficientov (logická úvaha), ale na báze pozorovaní je ťažké 
rozlíšiť ψ (koeficient dopytu) od β, koeficienta expektácie. Máme však novú hypotézu 
o správaní sa inflácie. Rozhodnime sa ich zlúčiť a výsledok označme ako koeficient 
reakcie, teda: 
 
  ρ = βψ        (23) 
 
Matematické vyjadrenia nám dávajú nový tok informácií o skúmanom fenoméne. Ako 
možno ρ interpretovať? Tento koeficient kvantifikuje o koľko je dopyt po peniazoch 
menší ako by bol inak pri  akejkoľvek danej absolútnej úrovni cien v dôsledku 
pozorovanej miery zmeny cenovej úrovne.   



 
V našej analýze budeme predpokladať, že miera zmeny cien je proporcionálna 
prebytku ponuky peňazí, teda Ms – Md. Dosaďme teda výraz (23) do (22), aby sme 
nahradili súčin βψ koeficientom ρ. Potom dosaďme (22) do rovnice dynamickej 
adjustácie (13) čím dostaneme: 
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Výraz je dobrým vodítkom logického uvažovania, v ktorého matematickej podobe 
musíme využiť konkrétne väzby. Aj naďalej budeme akceptovať definíciu (teda 
vzťah (15)). Predovšetkým využime vzťah, že 

p̂
0=− PkXM s αα . Teda 
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Pretože d /dt = (dP(t)/dt) − 0, d /dt sme substituovali za dP(t)/dt vo výraze „odlivu 
peňazí“ v M

p̂ p̂
d (ďalšia logická pomôcka).  

 
Posledný výraz (25) ešte môžeme upraviť ďalej. Člen s d /dt sme preniesli na ľavú 
stranu: 
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Výraz (26) je z hľadiska našej explanácie fenoménu očakávaná inflácia principiálnou 
diferenciálnou rovnicou. Jej riešenie je: 
 

  αρ
α
−

−

= 1)(
kXt

AetP .       (27) 
 
Teda analýza inflácie vyžaduje dôkladne pochopiť toto riešenie. Zaujíma nás 
predovšetkým hodnota A. Tá by mala byť konformná s rovnovážnou podmienkou = 
0; my sa zaujímame o to či sa inflácia (hospodárstvo) vyvíja stabilne, teda zaujímame 
sa o konvergenciu aktuálnej P(t) k rovnováhe 

p̂

P . A tá, ako vidíme závisí od 
exponenta (27). Pretože α, k a X sú kladné, exponent bude záporný ale iba ak: 
 
  1 - αρ > 0 
respektíve      αρ < 1 
čiže ak    αβψ < 1       (28) 



 
Získali sme veľmi konkrétnu odpoveď na otázku, kedy je inflácia stabilná. Čiže, 
vďaka nášmu modelu máme jednoznačnejší vhľad do skúmaného problému. V (28) 
sme zistili, že systém bude stabilný ak súčin α (koeficient reakcie trhu tovarov), β 
(koeficient expektácie) a ψ (koeficient odtoku peňazí) je menší ako 1 (jedna). Tento 
poznatok hovorí, že „odtok“ nie je postačujúci na to, aby bola inflácia explozívna. 
Dokonca aj ak koeficient očakávania (expektácie ) β prevýši hodnotu 1 výraz (27) 
môže mať tlmivý priebeh a to v dôsledku toho, že je nízky koeficient trhu alebo v 
dôsledku toho, že je nízky koeficient „odtoku“. Podobne, veľký koeficient „odtoku“ 
môže byť vyvážený nízkymi hodnotami ostatných dvoch koeficientov. Zistili sme, že 
matematický spôsob formulácie nám priniesol nový pohľad do makrosveta 
ekonomického systému. Toto je podstata našej analýzy. Domnievame sa, že náš 
„protipríklad“ je logicky postačujúci na vyvrátenie všeobecného presvedčenia. Naša 
analýza ukázala, že argument o pokračujúcej inflácii, aj keď je na začiatku nízka, v 
budúcnosti bude akcelerovať a skončí hyperinfláciou, nie je všeobecne platný.  
 
Záver 
 
Analyzovali sme dôležitý ekonomický problém – infláciu, resp. stabilitu inflačného 
procesu. Východiskom nášho prístupu je rovnica kvantitatívnej teórie peňazí. Inflácia 
redukuje kúpnu silu peňazí, čo spôsobuje jav známy ako anticipácia inflácie. V práci 
sme skonštruovali model, ktorý umožňuje preskúmať inflačný proces práve aj 
z hľadiska anticipácie inflácie. Inflácia je akýmsi stimulom zbavovania sa peňazí čo 
vyvoláva inflačný tlak. Preskúmanie priebehu  inflačného procesu opierame o 
kvantitatívny aparát, ktorý nám umožnil získať veľmi konkrétne vedecké poznatky o 
faktoroch, ktoré spôsobujú nestabilitu, resp. ak sa spĺňajú určité predpoklady, proces 
je stabilný (vzťahy (19) a (27)). Veľmi konkrétne závery nám umožňuje vzťah (28), 
v ktorom sa vyskytuje α (koeficient reakcie trhu tovarov), β (koeficient expektácie) a 
ψ (koeficient odtoku peňazí) a z poznatkov matematiky vieme, že ich súčin musí byť 
menší ako 1 (jedna). Tento poznatok hovorí, že „odtok“ nie je postačujúci na to, aby 
bola inflácia explozívna. 
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VÝUKA EKONOMETRIE V ČR A NA SLOVENSKU VE SROVNÁNÍ 
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Abstrakt 
Hlavním cílem této studie je zjištění, na kterých školách a na jaké úrovni lze předmět ekonometrie 
studovat, v jakých oborech a jaké jsou největší odlišnosti. Výzkum se prozatím týkal srovnání dat 
uveřejněných na webových stránkách jednotlivých škol, fakult či kateder a ústavů. V další fázi 
předpokládáme rozšíření o názory vyučujících či studentů, a také srovnání výuky dalších souvisejících 
předmětů, jako např. operačního výzkumu a statistiky. Jelikož výzkum ještě stále probíhá, je zde 
zařazeno pouze 9 zemí Evropské unie, další budou samozřejmě doplněny později, stejně tak budou 
dodány i detailní údaje o výuce, které se podaří zjistit. 

Klíčová slova: výuka, ekonometrie, ČR, Slovensko, západní Evropa
 
Abstract 
The principal aim of this paper is to state, where and at what level it is possible to study econometrics, 
and also which specializations have major differences. The research so far contains the comparison of 
data published on web pages of particular schools, faculties and/or departments. In next phase we 
assume to extend it by comparison of another related subjects, such as operational research or 
statistics. As the research is in the middle, 9 countries of the European Union are included. We hope 
we add the rest soon. 

Keywords: tuition, econometrics, Czech republic, Slovakia, western Europe 

1 ÚVOD  
Studium na vysoké škole začíná zejména v dnešní době (v podmínkách Evropské unie a 
srovnatelnosti s ostatními zeměmi) nabývat na stále větším významu. Svědčí o tom i 
požadavek Evropské unie na navýšení počtu vysokoškolských studentů a s tím související i 
zvětšující se počet soukromých vysokých škol a také rozšiřování oborů a výuky na školách 
veřejných. Široké spektrum zaměření škol se často dosti překrývá. Nejvíce je tento trend vidět 
v ekonomických oborech, kde lze říci, že téměř všechny veřejné univerzity a valná většina 
soukromých škol (např. v ČR) nabízejí minimálně jeden ekonomicky zaměřený studijní 
program. Při takovémto trendu není často v silách pedagogů sledovat, na kterých školách, pro 
jaké obory a v jaké šíři se učí „jejich“ předmět. Přitom takovéto srovnání může vést i 
k následné spolupráci a zkvalitnění výuky. Proto jsme se rozhodli pokusit se alespoň 
orientačně srovnat výuku kvantitativních metod na vysokých školách, a v první fázi jsme se 
zaměřili na výuku ekonometrie. 
 
Ekonometrie jako taková leží na pomezí ekonomie, matematiky a statistiky. Zjednodušeně 
řečeno jde o kvantitativní ekonomickou disciplínu zabývající se měřením a empirickým 
ověřováním ekonomických vztahů a závislostí. Pro modelování ekonomických zákonitostí, 
předpovídání budoucích vývojových trendů včetně odhadů chybějící informace a pro podporu 

                                                 
1 Tento článek vznikl na základě grantu interní grantové agentury VŠE IGA – č.grantu IG403056 
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rozhodování v rámci složitých ekonomických systémů je možné a potřebné používat 
matematické metody, a to především metody pravděpodobnosti a matematické statistiky. 
Z uvedeného vyplývá, že tato vědní disciplína navazuje na znalosti z matematiky, statistiky a 
ekonomie, bez nich nelze ekonometrii studovat – výuka bývá pak často řazena do pozdní fáze 
vysokoškolského studia, tj. do navazujících magisterských programů či do vyšších ročníků 
pětiletých studijních programů. 
 
Pro srovnání výuky v České republice a na Slovensku jsme zvolili 32 základních oblastí 
výuky ekonometrie, poslední dvě témata sem rámcově nepatří, ale v některých případech 
přesto bývají s ekonometrií spojována. Témata jsou: 
 

1. Historický vývoj 
2. Základní konstrukce modelů 
3. Způsoby dynamizace modelu 
4. Stand.lineární regresní model,MNČ 
5. MZNČ, heteroskedasticita, 

autokorelace, multikolinearita 
6. Umělé proměnné 
7. Simultánní závislé rovnice 
8. Identifikace strukt.rovnic 
9. Metoda dvoust.nejm.čtverců 
10. Metoda třístup.nejm.čtverců 
11. Redukovaný tvar simult.rovnic 
12. Chyby předpovědi sim.záv.rovnic 
13. Modely konečně a 

nekon.rozděl.zpoždění 
14. Modely s omez.záv.proměnnými 
15. Metoda nelin.nejm.čtverců 
16. Časové řady 

17. Odhady ARMA, ARIMA, VAR 
modelů 

18. Kointegrace v analýze čas.řad 
19. Konjunkturní analýza 
20. Testy jednotkových kořenů 
21. Modely ARCH, GARCH, IGARCH 
22. Lin.regrese s cenzorovanými daty 
23. Produkční funkce 
24. Analýza poptávky  
25. Ekonometr.makromodely 
26. Aplikace makromodelů pro fisk. a 

monet.politiku 
27. Analýza vztahů mezi odvětvími 
28. Přímé a dynam. multiplikátory, 

funkce odezvy 
29. Simulační ekonometrické modely 
30. Aplikace modelů v ČR,SR a ve 

světě 
31. Ekonomická statistika 
32. Operační výzkum 

 
 
 

2 VÝUKA EKONOMETRIE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH  
 

2.1 Česká republika 

V České republice je dle údajů Ministerstva školství v současné době 26 veřejných vysokých 
škol, ekonometrie je vyučována na 17 z nich:  
 
ČVUT – České vysoké učení technické (Praha), www.cvut.cz 
ČZU – Česká zemědělská univerzita (Praha), www.czu.cz 
MU – Masarykova univerzita (Brno), www.muni.cz 
MZLU – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (Brno), www.mendelu.cz 
OSU – Ostravská univerzita, www.osu.cz 
SLU – Slezská univerzita (Opava), www.slu.cz 
TU – Technická univerzita v Liberci, www.vslib.cz 
UHK – Univerzita Hradec Králové, www.uhk.cz 
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Ústí nad Labem), www.ujep.cz 
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UK – Univerzita Karlova (Praha), www.cuni.cz 
UPCE – Univerzita Pardubice, www.upce.cz 
UPOL – Univerzita Palackého v Olomouci, www.upol.cz 
UTB – Univerzita Tomáše Bati (Zlín), www.utb.cz 
VSB-TU – Vysoká škola báňská-Technická univerzita (Ostrava), www.vsb.cz 
VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze, www.vse.cz 
VUT – Vysoké učení technické (Brno), www.vutbr.cz 
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni, www.zcu.cz 
 
Ve většině případů jde skutečně o předmět navazujícího magisterského studia či pětiletého 
studia. Na bakalářském stupni je ekonometrie povinná na čtyřech vysokých školách – VŠE 
Praha (obor Ekonomie), ČVUT (Softwarové inženýrství v ekonomii), OSU (Aplikace 
matematiky v ekonomii) a VSB-TU Ostrava (Metody řízení a rozhodování v ekonomice).  
 
Jak již bylo naznačeno výše, ekonometrie vychází především z matematiky a statistiky. 
V našem srovnání jsme se zaměřily pouze na předměty, které v názvu či sylabu měly 
obsaženo slovo „ekonometrie“. Je pravděpodobné, že částečně je tato věda obsažena i 
v jiných předmětech (např. Časové řady, Pokročilé statistické metody, ...), avšak prozkoumání 
všech takovýchto předmětů nebylo v našich silách. Obory, na kterých je ekonometrie 
povinným či povinně volitelným předmětem se ve svých názvech dosti liší, proto je zde nelze 
uvést všechny (je jich přes třicet), je možné však specifikovat oblasti zaměření těchto oborů: 
jedná se především o obory spojené s matematikou, statistikou, ekonomií, managementem, 
informatikou, financemi, pojišťovnictvím a hospodářskou politikou. Nejvíce oborů, kde jsou 
ekonometrické předměty povinné (jak na bakalářském, tak na navazujícím magisterském či 
pětiletém magisterském stupni), nalezneme na ZČU v Plzni a na ČZU v Praze (6 oborů), o 
obor méně pak na VŠE Praha. Z hlediska oborů, kde jsou předměty zařazeny v bloku povinně 
volitelných předmětů, má nejširší záběr ZČU (9 oborů) a VSB-TU Ostrava spolu s OSU (4 
obory).  
 
Pokud jde o počty vyučovaných ekonometrických předmětů (na všech fakultách dané školy), 
nejvíce jich nalezneme na UK (6 předmětů ), následují VŠE (3 na jedné fakultě) a ZČU (3 na 
různých fakultách). Z hlediska výuky jsme se rozhodli vytipovat určitá témata a na tomto 
základě sestavit tabulku ukazující, která témata jsou (dle uveřejněných sylabů) probírána na 
jednotlivých školách v uvedených předmětech (viz výše). Z tohoto srovnání vyplývá, že na 
všech školách je vyučován základ týkající se konstrukce standardního lineárního regresního 
modelu, jeho odhadu pomocí metody nejmenších čtverců, případně metody zobecněných 
nejmenších čtverců a zkoumání heteroskedasticity, autokorelace a multikolinearity. Na tento 
základ pak obvykle navazují ekonometrické makromodely a jejich využití v praxi. ČZU, 
VŠE, UK, ČVUT a VSB-TU rozšiřují modely o soustavu simultánně závislých rovnic, jejich 
identifikaci a řešení pomocí metody dvoustupňových či třístupňových nejmenších čtverců, 
redukovaný tvar a chyby předpovědi.  Speciální část týkající se rozšířené analýzy časových 
řad a pokročilých ekonometrických makromodelů nalezneme v kurzech na VŠE, UK, ZČU a 
VSB-TU. Tyto univerzity lze tedy doporučit v případě hlubšího zájmu o ekonometrii. 

2.2 Slovensko 
Na Slovensku existuje dle Ministerstva školství 20 veřejných vysokých škol, avšak 
internetové stránky některých z nich postrádají přehledné a podrobné údaje o studiu a výuce 
na dané škole – proto se nám podařilo prokázat výuku ekonometrie pouze na 5 z nich: 
EU – Ekonomická univerzita v Bratislavě, www.euba.sk 
SPU – Slovenská poľnohospodárka univerzita (Nitra), www.spu.sk 
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UK(B) – Univerzita Komenského Bratislava, www.uniba.sk 
UMB – Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica), www.umb.sk 
ŽU – Žilinská univerzita, www.utc.sk 
Na bakalářském stupni studia je ekonometrie vyučována na EU (studijní obory Účetnictví a 
hospodářská informatika; Manažerská rozhodování a informační technologie), UK(B) 
(Ekonomická a finanční matematika) a SPU (Kvantitativní metody v ekonomii).  Zaměření na 
dalším stupni studia či na pětiletých studijních programech je v podstatě podobné, jako 
v České republice, možná nepatrně (v souvislosti s malým počtem škol a oborů) převyšují 
obory zaměřené na finance, bankovnictví a ekonomii. V počtu oborů, kde jsou ekonometrické 
předměty povinné, vyniká EU (6 oborů), v povinně volitelných pak UK(B) a UMB (3 obory). 
Nejvíce ekonometricky zaměřených předmětů nalezneme na EU (4 předměty). Pokud jde o 
strukturu studia a výuku jednotlivých témat, pak zde v podstatě všechny školy pokrývají 
určitý širší ekonometrický základ s využitím modelů v praxi, EU a UMB pak navíc nabízejí i 
rozšířenou analýzu časových řad. EU v Bratislavě se však zde jeví jako nejlepší z hlediska 
výuky ekonometrie na Slovensku. 
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Obr. 1: Procentní zastoupení vybraných ekonometrických témat ve výuce daných škol 

 
Srovnání České republiky a Slovenska je možné shrnout dohromady. Z hlediska množství 
(procent) témat zahrnutých ve výuce (viz obr.1) je „nejlepší“ Univerzita Karlova, následovaná 
Vysokou školou Ekonomickou a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě. Vzájemné srovnání 
vysokých škol z hlediska výuky ekonometrie by jistě mělo vycházet z podrobnějších údajů 
než z těch, které jsou dostupné na webových stránkách škol. Otázkou je, zda by bylo možné 
získat taková data jiným způsobem než přímou účastí ve výuce – to však není reálně možné. I 
přesto lze konstatovat, že co do šířky a hloubky výuky ekonometrických předmětů jsou na 
tom nejlépe „velké“ či „významné“ vysoké školy, tj. UK, VŠE, VSB-TU a ZČU v České 
republice a EU na Slovensku.  Pokud bychom brali v úvahu nejen šíři výuky (co do témat), 
ale také počty oborů a orientaci témat na realitu, pak je pořadí škol následující: 

1. UK - Univerzita Karlova v Praze 
2. ZČU – Západočeská univerzita v Plzni 
3. EU – Ekonomická univerzita v Bratislavě 
4. VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze 
5. VSB-TU – Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě 
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2.3 Německo  
Vyhledávání výuky ekonometrie v Německu bylo složitější, neboť zde je daleko větší 
množství univerzit než v České republice či na Slovensku. Dalším problémem byly 
nedostatečné obsahy internetových stránek. Přesto jsme zjistili, že základy ekonometrie jsou 
vyučovány na mnoha univerzitách. Zajímavostí, na kterou jsme narazili, je zajišťování výuky 
externími institucemi. Celkem je v Německu 267 univerzit, z nichž na 41 se objevuje alespoň 
základní výuka ekonometrie. Díky dostupným informacím jsme mezi nejlepší vzhledem 
k výuce ekonometrie vybrali těchto 8 škol: 

 
FGH - Fernuniversität - Gesamthochschule Hagen (http://www.fernuni-hagen.de) 
GAU - Georg-August-Universität (http://www.uni-goettingen.de) 
RFWU - Rheinische-Friedrich-Willhelms Universtät (http://www.uni-bonn.de) 
RKU - Ruprecht-Karls-Universität (http://www.uni-heidelberg.de) 
TUD - Technische Universität Dresden (http://www.tu-dresden.de) 
UK(G) - Universität Karlsruhe (http://www.uni-karlsruhe.de) 
UR - Universität Regensburg (http://www.uni-regensburg.de) 
WWU - Westfälische Wilhelms-Universität (http://www.uni-muenster.de) 

 
Na uvedených školách se setkáme se 4 až 6 předměty věnovanými ekonometrii. Srovnání dle 
témat není možné vzhledem k nedostatku informací na internetových stránkách. Přesto jsme 
se pokusili na základě všech dostupných údajů univerzity uspořádat – pomyslným vítězem 
ekonometrické výuky v Německu by se tak stala Univerzita Regensburg (6 předmětů včetně 
mikroekonometrie a finanční ekonometrie). Další pořadí by mohlo být následující: 
 

1. Universität Regensburg  
2. Technische Universität Dresden  
3. Rheinische-Friedrich-Willhelms Universtät  
4. Georg-August-Universität  
5. Ruprecht-Karls-Universität  
6. Universität Karlsruhe  
7. Fernuniversität - Gesamthochschule Hagen  
8. Westfälische Wilhelms-Universität  

2.4 Rakousko 
V Rakousku je přítomna celá řada různých druhů univerzit,  zastoupení ekonometrie je v nich 
ale spíše okrajové. Tento fakt však nevypovídá nic o kvalitě poskytované výuky na 
univerzitách, kde se ekonometrie vyučuje. V případě Rakouska totiž platí, že ekonometrie se 
učí na méně školách, ale zato intenzivněji.  
 
Seznam univerzit byl čerpán z internetového portálu http://www.interedu.com/, který je 
zaměřen přímo na výuku v evropských zemích. V Rakousku bylo nalezeno celkem 40 
univerzit. Údajů o výuce se opět nepodařilo zjistit mnoho, každopádně nakonec byly vybrány 
3 univerzity, které byly z hlediska počtu předmětů (3-5) a pokrytí témat výuky nejlepší.  
Nejširší záběr včetně prakticky orientovaných hodin má Vídeňská univerzita. Na základě 
zmíněných kritérií a subjektivního názoru zpracovatelů byl vytvořen následující žebříček:  

1. Universität Wien (http://www.univie.ac.at ) 
2. Universität Insbruck (http://www.uibk.ac.at/ ) 
3. Wirtschaftsuniversität Wien (http://www.wu-wien.ac.at/ ) 

 5



2.5 Francie 
Francouzské školství je převážně humanitně a technicky založené. Převažují univerzity 
technického směru a významná je také výuka letectví. Čistě ekonomických a 
ekonometrických univerzit není mnoho jako např. v Německu. Také dostupnost informací na 
internetových stránkách je u francouzských univerzit horší. Tak jako v Německu, i ve Francii 
se při výuce ekonometrie využívá externích institucí. Těmito institucemi jsou různé instituty, 
které sdružují vyučující ekonometrie a zajišťují výuku ekonometrie na univerzitách. Sami 
také provádějí vědeckou a výzkumnou činnost. 
 
Seznam univerzit byl čerpán z internetového portálu http://www.interedu.com/. Ve Francii je 
205 univerzit, avšak opět vzhledem k problémům se získáváním dat bylo vybráno 5 vysokých 
škol, které byly z hlediska počtu předmětů a pokrytí témat výuky nejlepší. Vzhledem k počtu 
předmětů zaměřených na ekonometrii (5) a praktických aplikací se jako nejlepší (i vzhledem 
k dostupnosti údajů) zdá být Orleánská univerzita. Pořadí dalších je následující: 

1. Université d'Orléans (http://www.univ-orleans.fr/) 
2. Université de Rennes 1, Rennes (http://www.univ-rennes1.fr/) 
3. Université des Sciences et Technologies de Lille (http://www.univ-lille1.fr/) 
4. Université Jean Monnet de Saint-Etienne (http://www.univ-st-etienne.fr/) 
5. Université Paris 10-Nanterre (http://www.u-paris10.fr/) 

2.6 Benelux 
Z 25 belgických univerzit jsme zvolili 4, mezi nimiž je trio univerzit, které vyučují 
ekonometrii na špičkové úrovni. Jejich stránky jsou dobře přístupné a obsahují anglické verze 
i na koncových úrovních stránek. Vše je přehledné a obsahující dostatečné množství 
informací.  
 
V Nizozemí je přítomna celá řada různých druhů univerzit. Zastoupení ekonometrie v nich ale 
není příliš hojné. Zaujmout stanovisko ke kvalitě výuky na těchto univerzitách je dosti 
obtížným úkolem, neboť informace jsou ze stránek univerzit špatně přístupné a téměř vždy se 
omezují jen na strohý seznam vyučovaných předmětů (nehledě na skutečnost, že anglická 
verze je většinou jen na hlavní stránce). V Nizozemí se nachází 70 univerzit, pro srovnání 
jsme vybrali 5, kde je výuka ekonometrie nejvíce zastoupena.  
 
V Lucembursku se dle dostupných informací nacházejí 3 univerzity, avšak ani na jedné se 
ekonometrie nevyučuje. 

 
Žebříček byl vzhledem k malému počtu univerzit sestaven za celý Benelux (tedy spíše za 
Belgii a Nizozemí) a na prvních místech se umístili univerzity z Belgie. Nejlepší holandskou 
vysokou školou je Amsterdamská univerzita. Celkové pořadí je: 

1. Universiteit Gent (Belgie) http://www.rug.ac.be/  
2. Université de Liège (Belgie) http://www.ulg.ac.be/ 
3. Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur-Nizozemí) 

http://www.fundp.ac.be 
4. Universiteit van Amsterdam (Nizozemí) http://www.uva.nl/start.cfm 
5. Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemí) http://www.rug.nl/ 
6. Facultés universitaires Saint-Louis, Brussels (Belgie)  http://www.fusl.ac.be 
7. Vrije Universiteit Amsterdam (Nizozemí) http://www.vu.nl 
8. Universiteit Twente (Nizozemí) http://www.utwente.nl/ 
9. Erasmus Universiteit Rotterdam (Nizozemí) http://www.eur.nl/ 
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2.7 Irsko 
Prohledávání stránek irských škol bylo jednodušší, neboť nedocházelo k jazykovým 
problémům, avšak problém s nedostatkem informací přetrval. V Irsku najdeme jednu velkou 
národní univerzitu v Dublinu (National University of Ireland), která sestává ze čtyř téměř 
nezávislých částí - University College Dublin, University College Cork, Galway a Maynooth. 
Při odděleném srovnání vychází jako nejlepší (vzhledem k výuce ekonometrie) Galway s pěti 
ekonometrickými předměty. Předčí ji pouze Dublin City University, která má sice předměty 
pouze čtyři, avšak pokrývají širší spektrum ekonometrické problematiky. Pořadí v Irsku je 
tedy následující: 
 

1. Dublin City University (http://www.dcu.ie/) 
2. National University of Ireland – Galway (http://www.nuigalway.ie/) 
3. Trinity College Dublin (http://www.tcd.ie/) 
4. National University of Ireland - College Cork (http://www.ucc.ie/en/) 
5. University of Limerick (http://www.ul.ie/) 
6. National University of Ireland - College Dublin (http://www.ucd.ie/) 
7. National university of Ireland – Maynooth (http://www.nuim.ie/) 

 

3 ZÁVĚREČNÉ SROVNÁNÍ  
Ačkoliv se nám prozatím nepodařilo získat veškeré potřebné informace, dovolíme si 
prozatímní srovnání popsaných zemí z hlediska výuky ekonometrie. Nejširší výuka se 
zahrnutím finančních modelů a mikroekonometrických modelů je poskytována v Německu, 
nejvíce na univerzitě v Regensburgu a na Technické univerzitě v Drážďanech. Počtem 
předmětů by se jim vyrovnala i česká Univerzita Karlova, avšak z hlediska šíře obsahové 
náplně by ji předstihly rakouská Univerzita ve Vídni a francouzská v Orleáns. Dle výsledků 
„web popularity of the universities and colleges“ jsme zjistili, že dobře hodnocené školy 
v dané zemi patří většinou i ke školám s dobrou výukou ekonometrie (kromě Německa a 
Francie, kde jsou výše technické, resp. humanitní školy). Pořadí nejlepších třinácti univerzit 
(v závorkách pořadí dle „web popularity“ v dané zemí lomeno celk.počtem škol v dané zemi) 
je tedy dle názoru autorů takovéto: 
 

1. Universität Regensburg  (Německo ... 33/336) 
6 předmětů, podrobné informace, finanční ekonometrie, mikroekonometrie 

2. Technische Universität Dresden  (Německo … 6/336) 
6 předmětů, empirická ekonometrie, ekonometrie kapitálového trhu 

3. Université d'Orléans (Francie … 64/239) 
5 předmětů, finanční ekonometrie, panelová data, kvalitativní proměnné 

4. Universität Wien (Rakousko … 1/71) 
5. Univerzita Karlova v Praze (ČR … 1/70) 
6. Universiteit Gent (Belgie … 2/96) 
7. Dublin City University (Irsko … 1/44) 
8. Západočeská univerzita v Plzni (ČR … 6/70) 
9. Ekonomická univerzita v Bratislavě (Slovensko … 8/21) 
10. Nat.Univ.of Ireland – Galway (Irsko … 6/44) 
11. Rheinische-Friedrich-Willhelms Universtät (Německo … 13/336) 
12. Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Belgie … 8/96) 
13. Universität Insbruck (Rakousko … 3/71) 
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LINPRO – SYSTÉM PRO VÝUKU LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ 
 

LINPRO – SYSTEM FOR THE SUPPORT OF LINEAR 
PROGRAMMING COURSES 

 
Milada Lagová, Jana Kalčevová 

 

Abstrakt 
Na katedře ekonometrie Vysoké školy ekonomické v Praze byl vyvinut výukový programový 
systém LinPro, který je zaměřen na řešení úloh lineárního programování. Slouží jednak 
studentům, kterým ušetří zdlouhavé numerické výpočty a poskytne jim přehledné podklady 
pro postoptimalizační analýzu vypočtených výsledků, má však i řadu dalších funkcí. 
Umožňuje generovat neomezené množství úloh stanovených vlastností k procvičování látky, 
zadávání testů i domácích cvičení.  Dále je určen pro výuku algoritmů LP a řešení některých 
speciálních úloh LP, které jsou přednášeny v kurzech katedry ekonometrie na VŠE, jako je 
simplexová metoda a dopravní problém. Tento článek seznamuje čtenáře s vlastnostmi 
uvedeného softwaru, popisuje strukturu programu, jeho vstupy, výstupy a ovládání. Výukový 
programový systém LinPro je v součastné době již s úspěchem využíván k výuce. 

Klíčová slova: Lineární programování, software, výuka, simplexová metoda, dopravní problém 
 
Abstract 
There was developed computer system LinPro focused on teaching of LP algorithms at 
Department of Econometrics, Economics University in Prague. It is set firstly for students – it 
saves long numerical calculations and provides comprehensive backgrounds for postoptimal 
analysis of calculated results. It has also a number of other functions. It makes possible to 
generate unbounded number of given problems for exercises, tests and homeworks. It is also 
determined for teaching of LP algorithms and special LP problems solving, such as simplex 
method and transportation problems. This paper presents properties of introduced system, 
describes software structure, its inputs, outputs and control. Teaching program system LinPro 
is successfully used for learning in this semester. 

Keywords: Linear programming, software, education, teaching, simplex method, transportation 
problem 

1 ÚVOD 
Katedra ekonometrie na VŠE využívá počítače ve výuce lineárního programování již od 
60−tých let minulého století, kdy VŠE dostala k dispozici svůj první počítač, ELLIOTT 4100. 
Tento sálový počítač mohl řešit i větší úlohy LP a seznámit tak studenty i s praktickými 
optimalizačními problémy a s úlohami strukturní analýzy. I když využití počítače, který byl 
obsluhován operátory a vstupním médiem byla děrná páska, bylo samozřejmě omezené, 
přispěl značnou měrou ke zkvalitnění výuky a zaujal řadu studentů, kterým umožnil 
vypracovat kvalitní seminární i diplomové práce. 

Od té doby prošlo školou mnoho počítačů, jejichž využití pro studenty se stále rozšiřovalo. Je 
třeba zmínit, že studenti si svoje problémy většinou programovali sami, což znamenalo, že 
museli dokonale analyzovat a pochopit problém. Tento přístup již v dnešní době není možný, 
protože studenti naší školy se neučí aktivní znalosti programovacích jazyků. Mají k dispozici 
řadu profesionálních programových systémů, jako je např. LINGO, XA, MPL nebo např. 



uživatelsky jednodušší LINDO či MS Excel, které jsou schopny řešit i praktické problémy 
velkých rozměrů. Pro výuku však mají některé nevýhody − nejsou pedagogicky názorné a pro 
studenty, kteří nemají zkušenosti s prací s počítačem, nejsou ani uživatelsky příjemné. Kromě 
toho většinou obsahují pouze simplexovou metodu, postoptimalizační analýzu a celočíselné 
programování. Další speciální metody a problémy neřeší. 

Na katedře ekonometrie VŠE se proto v rámci grantu FVRŠ začal vyvíjet a využívat ve výuce 
pedagogický programový systém LinPro, který je zaměřen na řešení úloh lineárního 
programování. Jeho účelem je podporovat výuku tohoto předmětu a umožnit studentům 
aktivně si osvojit řadu algoritmů LP.  

2 MODULY SYSTÉMU 
Systém LinPro má dva základní moduly, které jsou určeny k využití ve všech kurzech 
operačního výzkumu a optimalizačních metod na VŠE. Tyto moduly jsou v současné době 
naprogramovány a odladěny. Jsou to: 

   1. SIMPLEXOVÁ METODA 

   2. DOPRAVNÍ PROBLÉM 

Modul SIMPLEXOVÁ METODA řeší úlohu lineárního programování simplexovou nebo 
duálně simplexovou metodou podle volby na obrazovce. Výpočet může být řízen počítačem 
nebo studentem opět podle volby. Maximální úloha obsahuje 15 proměnných a 15 omezení. 

Modul DOPRAVNÍ PROBLÉM umožňuje výpočet výchozího řešení klasického dopravního 
problému třemi metodami (metodou severozápadního rohu, indexní metodou neboli metodou 
maticového minima a Vogelovou aproximační metodou neboli metodou VAM) a výpočet 
optimálního řešení modifikovanou distribuční metodou. Maximální přípustný rozměr úlohy je 
8 dodavatelů a 8 odběratelů. 

Programový systém LP je naprogramován v prostředí databázového systému Microsoft 
Access 2002, který umožňuje velmi vhodné uspořádání vstupních i výstupních obrazovek a 
interaktivní styk uživatele se systémem prostřednictvím obrazovky. 

 
Hlavní obrazovka systému nabízí výběr uvedených dvou modulů systému a funkce, které 
poskytují informace o provozních údajích systému, jako jsou cesty k potřebným programům 
(Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word, systém LP a soubor s daty uživatele), 



rozměry monitoru a nastavené barvy modulů. Tyto informace je možné v rámci poskytnuté 
nabídky také měnit (např. barvy modulů nebo šířku monitoru - 15, 17 nebo 19 palců). Kromě 
toho hlavní obrazovka umožňuje zafixovat zvolený rozměr okna (odlišný od nabídnutého) 
a nabízí nápovědu, která je v samostatném souboru LinProHelp.doc. 

 

2.1 Vstupní údaje systému  
Hlavní obrazovka každého modulu obsahuje indikační údaje řešené úlohy, vstupní tabulku, 
nabídku volby vstupů a metody a nabídku výstupů úlohy. Vstupní údaje jsou zadávány 
v předdefinované vstupní tabulce každého modulu. Základem je vstupní tabulka modulu 
SIMPLEXOVÁ METODA: 

 
Uživatel zadává pouze údaje týkající se strukturních proměnných, úpravu modelu na 
kanonický tvar zajistí systém sám.  

Pohyb ve vstupní tabulce je obvyklý, tj. pomocí šipek, kláves PgUp, Home apod. Během 
zadávání úlohy mohou být údaje ve vstupní tabulce libovolně přepisovány a takto upravená 
úloha může být znovu řešena až do okamžiku, kdy dá uživatel z obrazovky pokyn k jejich 
uložení. 

Systém uloží úlohu do databázového souboru pod příslušným identifikačním číslem. Úlohy 
jsou v databázovém souboru tříděny podle modulů. Uživatel s nimi může pracovat, tj. znovu 
je řešit, kopírovat je, tisknout, mazat, měnit jejich identifikační čísla.  

U dopravního problému uživatel nastaví počet dodavatelů a odběratelů a následně vyplní 
vstupní tabulku – cenové koeficienty, kapacity dodavatelů a požadavky odběratelů. 

 



Kromě zadání nové úlohy nebo přečtení úlohy uložené v databázi je možno vytvořit novou 
úlohu generováním. Uživatel volí podle nabídky na vstupní obrazovce vlastnosti generované 
úlohy, jako jsou rozměry úlohy a hodnoty vstupních údajů. U úlohy řešené simplexovou 
metodou je možno zvolit i způsob zakončení výpočtu, tj. jedno optimální řešení, nekonečně 
mnoho optimálních řešení nebo neomezenou účelovou funkci. Neřešitelná úloha se 
negeneruje, protože je zvolen způsob výpočtu „od výsledku k zadání“, vhodně generovanou 
úlohu je však možno v případě potřeby snadno upravit. Na rozdíl od první verze systému LP 
je možno volit i numerickou obtížnost výpočtu. Pokud ponecháme všechny generované úlohy, 
není zaručeno, že budou ručně řešitelné, protože se mohou vygenerovat i matice báze, jejichž 
determinant je např. 11, 37 apod. Je zřejmé, že úloha se zlomky s tímto jmenovatelem není 
příliš „uživatelsky příjemná“. Proto byl přípustný determinant omezen na celá čísla  od dvou 
do desíti, takže podle volby se v celém výpočtu vyskytují např. při volbě determinantu 
2 pouze celá čísla a poloviny. Maximální rozměr generovaných úloh, tři vlastní omezení a 
čtyři proměnné, je přizpůsoben ručnímu řešení.  

 

Generování dopravního problému je jednodušší, protože ten, jak je známo, má vždy optimální 
řešení a je možno jej vždy zadat v celých číslech. Autoři zvolili rozměr maximálně osm 
dodavatelů i odběratelů. Uživatel může nechat generovat buď vyrovnaný dopravní problém 
nebo úlohu s fiktivním dodavatelem nebo odběratelem. Ve výstupech výsledků je vytištěno 
výchozí řešení podle volby uživatele a optimální řešení. 

Generování probíhá v sériích, které mají maximálně 25 úloh. Série je uložena a jsou vytištěny 
výsledky řešení generovaných úloh a zadání všech úloh (pro písemky, domácí cvičení atd.). 
Tento výstup je možno pro danou sérii kdykoliv opakovat. 

2.2 Řešení úloh 
Před spuštěním výpočtu systém automaticky kontroluje, zda je úloha řešitelná zvolenou 
metodou, tj. zda např. jsou u výpočtu simplexovou metodou pravé strany omezení nezáporné, 
u duálně simplexové metody kontroluje znaménka cenových koeficientů. Pokud je zadání 
v pořádku, spustí iterační postup. 

 



Výpočet vždy končí indikací jednoho z možných způsobů zakončení, tj. nalezením 
optimálního řešení (systém upozorní na existenci alternativního optimálního řešení) nebo 
zjištěním, že úloha má neomezenou účelovou funkci nebo je neřešitelná.  

Jiným způsobem řešení úlohy v modulu SIMPLEXOVÁ METODA je ručně řízený výpočet, 
který studentovi umožňuje aktivní zásahy do jeho průběhu. Student sám volí klíčový sloupec 
a klíčový řádek a není přitom systémem nijak kontrolován ani omezován. Po této volbě 
stiskne tlačítko „Transformace“ a tabulka se přepočte. Student může pokračovat nebo se 
v případě, že zjistil chybu, vrátit a volit znovu. Konec výpočtu zvolí opět sám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V modulu DOPRAVNÍ PROBLÉM zadá uživatel úlohu, systém ji vyrovná přidáním 
fiktivního dodavatele nebo odběratele a informuje o tom uživatele zprávou na obrazovce. 
Uživatel volí jednu ze tří nabízených metod pro výpočet výchozího řešení, tj. metodu 
severozápadního rohu, indexní metodu nebo Vogelovu aproximační metodu, a rozhoduje, zda 
požaduje i výpočet optimálního řešení. K původní verzi byla přidána i možnost “krokování 
výpočtu výchozího řešení”. Uživatel může v nabídce na hlavní obrazovce modulu požadovat, 
aby byl postup výpočtu výchozího řešení zobrazován po jednotlivých krocích. V tomto 
případě zobrazí systém tabulku po každém obsazení políčka včetně upravených kapacit a 
požadavků. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Modul také počítá optimální řešení modifikovanou distribuční metodou. Na obrazovce je 
možno průběžně sledovat jednotlivé kroky včetně testu optima a vytvoření uzavřeného 
obvodu.  

 

2.3 Výstup výsledků 

Výstupy výsledků jsou trojího druhu − v oknech na obrazovku, v tiskové podobě s možností 
následného tisku na tiskárnu a do souboru v Microsoft Excelu. 

Výstupy na obrazovku a na tiskárnu si uživatel může volit pomocí tlačítka „Výstupy“ v dolní 
části obrazovky. K dispozici jsou tři druhy výstupních tabulek, které jsou ve výstupních 
sestavách  různě kombinované. 

„Výsledky“ v modulu SIMPLEXOVÁ METODA obsahují všechny údaje o úloze, tj. její 
identifikační a vstupní údaje, optimální hodnoty strukturních proměnných, přídatných 
proměnných, stínových a redukovaných cen, optimální hodnotu účelové funkce, intervaly 
stability pravých stran a cenových koeficientů. Standardní názvy ve vstupní tabulce mohou 
být přepsány např. jejich ekonomickými významy a tyto nové názvy se potom objeví i ve 
výstupech. To usnadňuje ekonomickou interpretaci výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kroky“ ukazují celý iterační postup. U simplexové metody je to řada iterací zobrazených 
v simplexové tabulce, u dopravního problému jsou to postupně všechna získaná řešení 
s testem optimality, výběrem políčka vstupující proměnné a uzavřeným okruhem  tohoto 
políčka. 



 

 
„Zadání úlohy“ je určeno pro studenta jako zadání domácího cvičení nebo písemky. 
Obsahuje indikační údaje o úloze, vstupní údaje v podobě tabulky a případně úkoly pro 
studenta zadané pedagogem v poznámce (250 znaků) a slovní zadání úlohy (65 000 znaků). 

Ve stejné struktuře jako výstupy na obrazovku nebo tiskárnu může uživatel zvolit i výstupy 
v podobě tabulek Excelu. To usnadní studentům zpracovávat např.  jejich seminární práce, 
protože tyto výstupy je možno snadno upravovat a rozšiřovat. Je tak možno uplatnit i postupy, 
které v systému zahrnuty nejsou, např. řešení úlohy s bivalentními proměnnými, 
s kvadratickou účelovou funkcí apod. Student může zvolit i výstupy transformované do 
Wordu, které ale systém neřeší, protože jsou ve vyhovující formě standardně k dispozici 
v Accessu. 

3 VYUŽITÍ SYSTÉMU VE VÝUCE 
Systém LinPro slouží především studentům k řešení jejich domácích úkolů nebo seminárních 
prací i k procvičování a kontrole osvojení probíraných metod. Mohou využít příkladů 
z databáze systému, která obsahuje řadu typických úloh vhodných k procvičování různých 
algoritmů ve všech modulech nebo mohou řešit své vlastní příklady. Souhrnné výsledky 
výpočtu může student použít při analýze vypočteného optimálního řešení, krokovaný výpočet 
slouží ke kontrole postupu a manuální výpočet odstraní nudné zápolení studentů se zlomky. 

Studenti mají možnost si generovat úlohy vhodné k ručnímu řešení, kterých mohou mít 
k dispozici neomezené množství. Systém tak slouží jako rozšíření skript nebo sbírky příkladů 
z daného oboru. 

Systém LinPro je užitečný i pro pedagogy, kterým usnadňuje přípravu ilustrativních příkladů 
na cvičení i přednášky. Pedagog může příklady ke cvičením nebo přednáškám uložit do 
databáze a pomocí projektoru je promítat studentům k ilustraci a rozšíření výkladu. Ručně 
řízený výpočet umožňuje rozšíření výkladu o ukázky různých doplňkových výpočtů 



v simplexové metodě, jako je např. výpočet alternativnho optimálního řešení, modifikace 
testu optima podle absolutního přírůstku účelové funkce, odstranění degenerace pomocí 
Charnesovy perturbační metody nebo Blandova pravidla apod. Pedagog může rychle a 
názorně předvést vliv „špatného postupu“, např. nevhodné volby klíčového sloupce nebo 
řádku v simplexové nebo duálně simplexové metodě na další iteraci. 

Pedagog může pomocí systému také generovat numericky snadno řešitelné příklady na testy 
nebo cvičné příklady v sériích, takže každý student má svůj samostatný příklad. Oprava 
písemných prací je usnadněna tím, že spolu s generovanými úlohami se vytiskne na 
samostatném listu i jejich optimální řešení.  

Jak již bylo uvedeno, systém je nyní již používán ve výuce a je vskutku kladně hodnocen jak 
pedagogy tak i studenty. Na návrh studentů bude v druhé etapě systém rozšířen o další 
metody lineárního programování, které jsou probírány převážně v oborových kurzech katedry 
ekonometrie. Vzniknou tak další čtyři moduly: 

  3. DOLNÍ A HORNÍ MEZE 

  4. PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ 

  5. CELOČÍSELNÉ PROGRAMOVÁNÍ 

  6. VÍCEKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE 

Modul  DOLNÍ A HORNÍ MEZE bude řešit úlohu LP, ve které jsou proměnné omezeny 
zdola a shora. Oba případy budou řešeny jak odděleně, tak i současně, modul tedy zvládne 
řešit tři typy úloh. 

Modul PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ bude zaměřen na úlohy postoptimalizační 
analýzy a parametrického programování – úlohy LP s parametrickými pravými stranami nebo 
s parametrickými cenovými koeficienty, změna pravých stran omezení, změna cenových 
koeficientů, přidání procesu (proměnné) a přidání omezení. 

Modul CELOČÍSELNÉ PROGRAMOVÁNÍ by měl řešit úlohy LP s podmínkami 
celočíselnosti proměnných.  

Modul VÍCEKTRITERIÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ pak bude řešit úlohy LP s větším počtem 
účelových funkcí (předpokládáme maximálně tři, což pro ilustrativní účely stačí). 

Základem modulů 3 − 6 bude simplexová metoda. Student bude moci řešenou úlohu zadat 
buď přímo v daném modulu nebo ji převést z modulu SIMPLEXOVÁ METODA funkcí 
„Převod úlohy“.  
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POROVNANIE ARMA MODELOV OPROTI SVM MODELOM PRE 
MODELOVANIE ČASOVÉHO RADU MIEZD 

COMPARISON OF ARMA MODLS AGAINST AN SVM MODEL FOR 
WAGES TIME SERIES 

 

Dušan Marček 

 
Abstrakt 
Cieľom príspevku je prezentácia vývojových stupňov Box-Jenkinsovej metodológie 
modelovania časových radov, t. j. návrh vhodného odelu, predbežný odhad jeho parametrov, 
testovanie platnosti (vhodnosti) modelu a jeho aplikácia pre prognostické využitie. Článok sa 
sústreďuje na návrh modelu pomocou metódy podľa Hannana a Rissanena s využitím 
programu vo vývojovom prostredí Matlab. Box-Jenkinsova metodlógia je aplikovaná na 
analýzu časového radu vývoja štvrťročných priemerných nominálnych miezd v slovenskej 
ekonomike za roky 1991-2006. Súčasne bola použitá metóda SVM modelovania. 
Aproximačné a predikčné výsledky z obidvoch metód sa porovnávajú a zhodnocujú. 
 
Kľúčové slová: ARMA procesy, priemerná štvorcová chyba, vývojové stupne Box-
Jenkinsovej metodológie, SVM metóda 
 
Abstract  
The purpose of the paper is to demonstrate the overall developing steps of the Box-Jenkins 
time series modeling, i. e. selecting an appropriate model, tentative estimating the parameters 
of the selected model, checking the validity of the estimated model and generating forecasts 
of future observations. In this paper we concentrate on model identification by Hannan-
Rissanen method using the Matlab program. Based on work [5], the paper presents the use of 
Box-Jenkins approach applied to wages forecasts in the Slovak economy. SVM´s modelling 
approaches are used for comparisson ARMA modeling with SVM (Support Vector 
Machine). We provide the fit of both models over the period January 1,1991 to December 31, 
2006 of the wages time series in the Slovak Republic, and use them as a tool to compare their 
forecasting abilities with those obtained using Box- Jenkins methodology and SVM method.  
 
Keywords:  ARMA Processes, Mean Square Error, Steps in Box-Jenkins Methodology, 
SVM method  

1   INTRODUCTION 
The wages time series are in fact stochastic in which successive observations are 

dependent and can be represented by a linear combination of independent random variables 
ε εt t, −1 , ... . If the successive observations are highly dependent, we should use in model past 
values of the time series variable and (or) current and past values of the error terms {ε t }. 
There are available techniques which are designed to exploit this dependency and which will 
generally produce superior forecasts. Many of these techniques are based on developments in 
time series analysis recently presented by Box and Jenkins [1]. 

Most models for the time series of wages have centered about autoregressive (AR) 
processes. In Section 1 attention is confined to the application of Box-Jenkins steps 



(identification, estimation, diagnostic checking and forecasting) for time series modeling of 
wages. Central to the interest of the ARMA model will be the basic concept of last squares 
estimation when applied to the linear model and testing of its adequacy. The major goal of 
next section is to develop a classical ARMA model and model based on the SVM approach to 
predict the wages. Section 3 provides a fit of the SV regression model using the Mathlab 
program, discusses the circumstances under which SV regression outputs are conditioned and 
corresponding comparison of SV regression approximation and forecasting results results 
with ARMA model results are also considered. A section of conclusions will close the paper. 

2   APPLICATION OF ARMA MODELING IN WAGES PREDICTION 
PROBLEM  

To illustrate of the Box-Jenkins methodology, consider the wages time readings {yt} of 
the Slovak economy. We would like to develop a time series model for this process so that a 
predictor for the process output can be developed. The quarterly data were collected for the 
period January 1, 1991 to December 31, 2006 which provides total of 64 observations 
(displayed in Fig. 1). To build a forecast model we define the sample period for analysis x1, 
..., x60, i.e. the period over which we estimate the forecasting model and the ex post forecast 
period (validation data set),     x 61, ..., x 64  as the time period from the first observation after 
the end of the sample period  to the most recent observation. By using only the actual and 
forecast values within ex post forecasting period only, the accuracy of the model can be 
calculated. 

 
     Fig. 1. Nominal wages (January 1991 - December 2006)                  Fig. 2. The wages data after transformation to a  

         stationary ARMA type process 

To determine appropriate Box-Jenkins model, a tentative ARMA model in identification 
step is identified. In order to fit a time series to data, first the data were transformed to a 
stationary ARMA type process, i.e. the data must be modeled by a zero-mean and constant 
variability. After eliminating trend and seasonal component, the natural logarithms of the 
once differenced data   = -  are shown in Fig. 2. There are various methods and criteria 
for selecting of an ARMA model. In this section we concentrate on model identification by 
Hannan-Rissanen procedure [2]. The Matlab program developed in [3] selects as well as 
estimates the model. Using this program the model for {y

ty tx 4−tx

t} time series was tentatively 
identified as ARMA(1,3) with preliminary estimates of the model parameters as follows 

3211 365.00.588 905.046.00017.0ˆ −−−− +++−−= ttttt yy εεε          (1) 



After fitting a model to a given data set, the goodness of fit of the model is usually 
examined to see if it is indeed an appropriate model. There are various ways of checking if a 
model is satisfactory. A good way to check the adequacy of an overall Box-Jenkins model is 
to analyze the residuals  - . If the residuals are truly random, the autocorrelations and 
partial autocorrelations calculated using the residuals should be statistically equal to zero. 
Since the residuals are also ordered in time, we can treat them as a time series and calculate 
the sample correlation function of the residuals and see if it behaves to be a stationary random 
sequence.  

ty tŷ

Instead of looking at the correlation function we used the portmanteau test based on the 
Ljung- 

Box statistic. The test statistic is [6], [7]  
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which has an asymptotic chi square ( ) distribution with  K-p-q degrees of freedom if the 
model is appropriate. If  the adequacy of the model is reject at the level 
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chi-square statistic applied to these autocorrelation is 13.79, and so we have no evidence to 
reject the model. 

Because the model is written in terms of a stationary time series to obtain a point 
forecast, the final model must be rewritten in terms of the original data and then solved 
algebraically for . The forecasts obtained from this model for time tx 64,63,62,61=t are shown 
in Fig. 3. 

 
Fig. 3  Forecasts of wages data ARMA(1,3) model 

 

 

3   EXPERIMENTING WITH NON-LINEAR SV REGRESSION 
The average nominal wages  can be described by the following regression equation tW

  = b + a  +tW 4−tW tε                                                                                                                (2) 



where a, b are the parameters, tε  is the disturbance term. We demonstrate here the use of the SV 
regression framework for estimating the model given by Eq. (12). If Wt exhibits a curvilinear trend, 
one important approach for generating an appropriate functional non-linear form of the model is to use 
the SV regression in which the Wt is regressed either against Wt-4 or the time by the form 
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where  is the vector of time sequence (regressor variable). Our next step is the 
evaluation of the goodness of last three regression equations to the data insite the estimation period 
expressed by the Mean Square Error MSE

)60 ..., ,2,1(=tx

A, and the forecast summary statistics the MSEEfor each of 
the models out of the estimation period.  

One crucial design choice in constructing an SV machine is to decide on a kernel. The choosing 
of good kernels often requires lateral thinking: many measures of similarity between inputs have been 
developed in different contexts, and understanding which of them can provide good kernels depends 
on the insight into the application´s domains. Tab 1 and corresponding Fig. 3 shows SVM´s learning 
of the historical period illustrating the actual and the fitted values by using various kernels. 

Tab. 1 presents the results for finding the proper model by using the quantities MSE. As shown 
in Tab. 1, the model that generates the “best” forecasts is the model with MSEE = 0.0012  (Fig. 3a).  

Tab. 1 SV regression results of three different choice of the kernels and the results of the dynamic 
model on the training set (1993Q1 to 2003Q4). In two last columns the fit to the data and 
forecasting performance respectively are analysed. See text for details.  

 
Fig. MODEL KERNEL σ  DEGREE-d LOSS FUNCTION MSEA MSEE

4a causal (13)  RBF 1150  Quadratic 15590 62894 
4b causal (13) RBF 600  Quadratic 10251 58900 
4c causal (13) Exp. RBF 600  Quadratic 3315 70331 
4d Time S. (14) RBF 1.0  Quadratic 0.421 none 
3 ARMA(1,3)     25289 104830 
 Causal (2)     44181 44549 

The results shown in Tab.1 were obtained using degrees of capacity C = 104. The insensivity 
zone ε  and the degrees of capacity are most relevant coefficients. To learn the SV regression machine 
we used partly modified software developed by Steve R. Gunn [3]. The use of an SV machine is 
a powerful tool to the solution many economic problems. It can provide extremely accurate 
approximating functions for time series models, the solution to the problem is global and unique.  

 
4   CONCLUSION 

In this paper, we have examined the SVM´s approach to study linear and non-linear models on 
the time series of wages in the Slovak Republic. For the sake of calculating the measure of the 
goodness of fit of the regression model to the data we evaluated five models. One model was based on 
causal regression and for models on the Support Vector Machines methodology. The benchmarking 
was performed among an ARMA model, traditional statistical technique in regression tasks and 
SVM´s method. The SVM´s approach was illustrated on the conventional regression function. As it 
visually is clear from Fig. 3, this problem was readily solved by a SV regression with excellent fit of 
the SV regression models to the data. 
 



 

 
    a)          b) 
 

 
    c)            d) 
Fig. 4 Training results for different kernels, loss functions and σ  of the SV regression (see Tab 1). 
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ANALÝZA, ZHODNOTENIE A VYUŽITIE KVANTITATÍVNYCH 
PROGNOSTICKÝCH METÓD V MANAŽÉRSKYCH PREDIKČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
ANALYSIS, ASSESSMENT AND EXPLOITATION OF QUANTITATIVE 

FORECASTING METHODS IN MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 

 
Milan Marček 

 
Abstrakt 
V čláku je zvažovaný celkový metodický a pracovný aparát konštrukcie prognóz 
kvantitatívnymi metódami a SC pre ich využitie v prognózovaní ekonomických časových 
radov a diskutujú sa ich teoretické koncepty. 
 
Kľúčové slová: analýza a prognózovanie časových radov, SC učiaca metóda, 
ekonometrické modelovanie 
 
Abstract 
Tthe general methodological framework of classical econometric approach and soft 
computing approach are considered to forecast economic time series. some theoretical 
concepts are discussed.  

Keywords: time series analysis and forecasting, SC learning, econometric 
modelling 
 
1   ÚVOD 

Cieľom článku je, na báze analýz vykonaných rámci práce [4], charakterizovať a 
zhodnotiť využiteľnosť klasických kvantitatívnych prognostických metód v manažérskych 
predikčných systémoch (MPS), porovnať presnosť a možnosť uplatnenia klasických 
(ekonometrických) metód s metódami, ktoré boli vyvinuté v rámci informatických vied 
predovšetkým v umelej inteligencii a poukázať na ich prednosti a nedostatky pri ich využívaní 
v manažérskych systémoch..  

Pri aplikáciách prognostických modelov, okrem predikčnej presnosti modelov 
manažment zaujímajú aj ďalšie charakteristiky, napríklad aj také vlastnosti, či riadiaci 
pracovníci (užívatelia predikčných systémov) môžu výstupy z modelov priamo alebo 
nepriamo ovplyvňovať a získavať tak ďalšie varianty prognóz, či je možné vykonávať 
simulácie rôznych zmien a alternatívnych predpokladov a zohľadňovať apriórne informácie o 
budúcom vývoji procesov, napr. získané od expertov, či existuje možnosť korigovania 
prognóz na ďalšie obdobia podľa zistených odchýlok od skutočností, či je umožnená 
aktualizácia prognóz s využitím novších údajov, ďalej náročnosť metódy pre jej porozumenie 
pre manažérov a pod. Aj tieto otázky budeme brať v úvahu pri charakterizovaní MPS.  
 

1   SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY V SR 
A V ZAHRANIČÍ 

V súčasnosti klasické a novšie modelovacie techniky používané na predikciu 
ekonomických javov a procesov možno rozdeliť do troch skupín [4]. Prvá skupina obsahuje 

  



modely kauzálne, ktoré sú teoreticky vyvíjané v rámci vedných odborov ekonometrie a 
matematickej štatistiky. Ide o skupinu metód a modelov, pomocou ktorých vývoj 
vysvetľovanej veličiny je opisovaný pomocou kauzálnych premenných. Tu patria modely: 
základný (jednorovnicový) model a modely simultánnych rovníc so sezónnou zložkou, príp. 
bez sezónnej zložky, modely s opravným členom EC (Error Correctd) modely vyvinuté na 
báze kointegračnej analýzy ekonomických procesov) a štrukturálne modely založené na 
Kalmanovej filtrácii.  

Do druhej skupiny patria modely, v ktorých vývojová tendencia sa nehľadá mimo 
časové rady veličín, t. j. v exogénnych (kauzálnych) premenných, ale metódami štatistickej 
analýzy dát sa vyhľadávajú také časové posuny a závislostí v hodnotách časového radu a 
v náhodnom člene schémy, ktoré adekvátne opisujú pozorovania časového radu. Ide 
o modely, kde sa vyhľadáva vnútorná štruktúra dát a závislostí, ktoré generujú pozorované 
dáta s prijateľnou presnosťou. Proces generovania dát je opisovaný triedou lineárnych 
modelov nazývaných ARIMA modely (Box, 1970a,b) a ich aplikáciami v modeloch typu 
ARCH-GARCH, modeloch prenosových funkcií, príp. pre modely založené na 
exponenciálnom vyrovnávaní. Medzi obidvomi skupinami modelov nie je presná rozlišovacia 
hranica, uvedené techniky sa vzájomne dopĺňajú. Napr. v niektorých postupoch na určenie 
náhodnej zložky ARMA modelu sa používa technika regresnej analýzy. Na špecifikáciu 
nezávislých premenných a ich časových posunov v modeloch založených na regresnej analýze 
používajú sa ARMA modely [2]. Hovorí sa preto o kombinovaných technikách.  

Čo sa týka prognostickej aplikácie modelov prvej a druhej skupiny, tieto modely sú 
spravidla súčasťou MIS a DSS stredných a veľkých podnikov. Sú obsiahnuté v takmer vo 
všetkých matematických, štatistických a ekonometrických softwarových balíkoch. Z pohľadu 
faktickej využiteľnosti v rozhodovaní najväčšie zastúpenie tieto metódy majú v 
špecializovaných organizáciách, ako sú finančné a bankové inštitúcie. Z novších 
ekonometrických metód (koncept kointegrácie, aplikácia Kalmanovej filtrácie v zahraničí sú 
známe aplikácie [6]. 

Do tretej skupiny patria predikčné modely vyvinuté v rámci soft computingových (SC) 
technológií a metód umelej inteligencie. Za posledných 20 rokov sa dosiahol významný 
pokrok v informačných technológiách v oblasti umelých neurónových sietí (UNS) a fuzzy 
logike. Integráciou týchto dvoch technológií, vznikli fuzzy neurónové siete (FNS). Tu patria 
modely a prediktory, ktoré využívajú neurónové siete ako univerzálneho aproximátora 
vstupno-výstupných funkcií systémov, ďalej modely založené na strojovom učení, t. j. učenia 
z dát, fuzzy systémy a multiagentové systémy. Umelé neurónové siete (UNS), príp. fuzzy 
neurónové siete (FNS) sú v súčasnosti využívané na riešenia mnohých problémov. V období 
90-tých rokov UNS boli úspešne aplikované na riešenie úloh manažmentu v predikcii krachu 
banky, v oblasti modelovania časových radov sú dobrou alternatívou modelov založených na 
štatistických metódach . 

Z hľadiska uplatnenia klasických predikčných metód v MPS treba povedať, že 
novšie modely ako sú ARMA modely, modely založené na kointegračných vzťahoch 
ekonomických veličín, modely prenosových funkcii a modely využívajúce Kalmanove 
rekurzívne procedúry, zohľadňujú realistickejšie predpoklady o náhodnej zložke a 
ekonomickú teóriu, na základe ktorej sú modely konštruované. V tomto zmysle produkujú aj 
presnejšie prognózy v porovnaní s klasickými ekonometrickými modelmi a prediktormi. 
Vývoj modelovania v nich pozostáva z niekoľkých fáz (etáp), v ktorom každá etapa je 
náročná na porozumenie a zhodnotenie z hľadiska matematickej štatistiky a na posúdenie 
prechodu do ďalšej etapy. V aplikačnej sfére v oblasti ekonomického rozhodovania podnikov 
tieto modely sa nepresadili v takej miere, ako sa od nich očakávalo, a to práve pre ich 

  



zložitosť. Nemožno detailné znalosti a zručnosti požadovať od manažérov, ktorí v prvom rade 
sú zodpovední za efektívne riadenie výrobných, hospodárskych, investičných, finančných a 
obchodných procesov firiem a organizácií a podľa Mehra [5] musia v nich čeliť problémom, 
ktoré vznikajú pri neustále sa meniaceho prostredia, pri predvídaní rizík a pod. Tieto modely 
pre opakované aplikácie sú ťažko algoritmizovateľné, o čom svedčí skutočnosť, že pre ne 
nebol doteraz vyvinutý spoľahlivý software pre ich aplikácie. Každá aplikácia je jedinečná, 
tieto modely sa nedajú opakovane využívať pri zmene alebo doplnení nejakého údaju, ale sa 
musí celý vývoj prediktora cez všetky spomínané vývojove etapy modelov robiť od začiatku. 
Tieto systémy sú spravidla realizované výlučne dodávateľským spôsobom špecializovanými 
ústavmi a projekčnými organizáciami ako jednorazová dodávka a pre jednu aplikáciu.. Z toho 
ďalej vyplýva, že vývoj týchto prediktorov nie je lacnou záležitosťou a zrejme môžu si ho 
objednávať len stredné a veľké podniky, príp. podniky, v ktorých existuje špeciálny 
analytický útvar s náplňou vyvíjať systémy pre podporu riadenia.  

Na základe týchto skutočností, tendencia vývoja prediktorov pre uplatnenie v 
manažérskych systémoch  v nedávnej minulosti by sa dala celkove charakterizovať tak,  že  
inováciami klasických ekonometrických modelov, na základe ktorých vznikli modely 
založené na kointegračnej analýze, ARMA modely a modely prenosových funkcií, bola 
vytvorená určitá skupina modelov, ktoré produkujú presnejšie prognózy, ale očakávania ich 
aplikovateľnosť v reálnych rozhodovacích situáciách podnikov sa nenaplnili, dokonca sa 
minul cieľ, pre ktoré boli vyvinuté. Dôvodom k tomu však nie  je  vlastná  podstata metód, 
ktoré v skutočnosti rozšírili a skvalitnili manažérske postupy a  
metódy v oblasti predikcie ekonomických javov, ale ktoré sa nedostali dostatočne do 
povedomia manažérov. Pravdou je aj to, že pomerne zložitý vývoj týchto metód a ich slabé 
stránky, ktoré sme uviedli pri ch charakterizovaní, neprispievajú k ich praktickým aplikáciám. 
Ide teda o metódy vhodné pre neštandardné aplikácie, ktoré vyžadujú kreatívny prístup 
manažérov. Iné riešenia ponúkajú predikčné systémy založené na soft computingu, ktorých 
charakteristické črty uvádzame nižšie. 

Predikčné nástroje založené na SC technológiách majú celý rad želateľných 
vlastností, ktoré ich robia atraktívnymi pre uplatnenie v MPS a ktoré sú súčasne zárukou toho, 
že budú aj prakticky využívané. Tieto vlastnosti z pohľadu užívateľov týchto nástrojov a z 
hľadiska porovnania s metódami založenými na ekonometrickom modelovaní, ktoré vyššie 
spomínané a charakterizované, spočívajú v podstate na paradigme odbremenenia užívateľov 
od analytickej stránky modelov. Znamená to, že rozhodovanie, aký model alebo techniku 
použiť, aké budú vstupné veličiny, aká bude funkcionálna forma závislostí medzi vstupmi a 
výstupom analyzovaného systému, ďalej odbremenenia od zdĺhavého, často 
nezrozumiteľného (náročného) dialógu so systémom, ako to je vidieť pri etapovitom budovaní 
modelov, napr. pri ARMA modeloch, modeloch prenosových funkcií, nehovoriac o tom, že 
konečný výsledok môže ľahko skĺznuť do neurčitého stavu, kedy úloha nemá riešenie, je 
ponechané na programový systém. Je to možné vďaka tomu, že v SC technológiách tento, pre 
užívateľov náročný proces, je eliminovaný, je riadený samotnými dátami a učením sa z dát. 
Konkrétne v charakterizovaných soft computingových technológiách sú to gradientné metódy 
(back-propagation algoritmom), učenie metódou založenou na riešení kvadratického 
optimalizačného problému, ktorý vychádza zo „soft“ optimalizačného kritéria minimalizácie 
empirického rizika, čo umožňuje automatickú detekciu nelineárnych neparametrických 
modelov a možnosť extrahovania poznatkov z dát. Tieto modely sú nelineárne 
a neparametrické v tom zmysle, že ich počet nie je dopredu určený, ale ich počet je závislý od 
použitých tréningových dát, teda ich počet je riadený dátami.  

  



Jednoduché a „pohodlné“ výpočty prognóz SC metód je na úkor iných vlastností. 
Ide hlavne o vlastnosť, že parametre neurónových sietí aj SVM metódy nemajú priamu 
ekonomickú interpretáciu, ako je to pri ekonometrických modeloch lineárnych z hľadiska 
parametrov. Tu parametre modelov vyjadrujú miery (intenzitu) vplyvu determinujúcich 
veličín na hodnotu prognózovanej veličiny. Na základe tejto vlastnosti môžu manažéri 
usudzovať rôzne dopady zmien vstupných veličín na výstupnú. Táto vlastnosť je však 
podmienená len lineárnou závislosťou výstupu od vstupov ekonometrického modelu. 

 
2   KVANTITATÍVNA A KVALITATÍVNA ANALÝZA 

Analýzy, úlohy, ktoré sme boli vykonané v práci [4] poskytli nové poznatky, na 
základe ktorých je možné vysloviť určité tvrdenia k uplatneniu tradičných ekonometrických 
metód a metód založených na SC a umelej inteligencie v manažérskych predikčných 
systémoch. Posúdenie vhodnosti uplatnenia SC predikčných modelov v manažérskych 
predikčných systémoch oproti skupine alternatívnych modelov založených na 
ekonometrickom modelovaní bolo vykonané kvantitatívnou a kvalitatívnou analýzou, ktoré 
poskytli relevantné poznatky. Tieto poznatky a výsledky sú nasledovné. 

 
a) Kvantitatívna analýza. 

Komparatívna analýza na reálnych dátach ekonomických procesov modelmi 
založenými na metódach SC a ekonometrickými modelmi preukázala minimálne 
porovnateľné a lepšie výsledky, čo sa týka predikčnej presnosti. Výrazne lepšie aproximačné 
a predikčné výsledky boli preukázané pri aplikácii SVM učiaceho stroja. Okrem týchto 
preukázaných výsledkov modely založené na metódach SC pre aplikácie v manažérskych 
systémoch majú nesporne aj ďalšie výhody. Jedným z hlavných cieľov SC a vôbec UI je 
vytvoriť základy pre navrhovanie, vyvíjanie a aplikovanie inteligentných systémov. Z tohto 
vymedzenia je zrejmé, že SC prináša rad podnetov k spájaniu rôznych metodológií, čo má 
pozitívny dopad na metódy používané v MPS. Z tohto vymedzenia je zrejmé že technológie 
obsiahnuté v SC v poslednom období sa bezprostredne dotýkajú aj navrhovania 
manažérskych systémov na podporu rozhodovania a oblastí viackriteriálnych rozhodovacích 
metodológií.  

Okrem preukázaných kladných stránok SC metodológie treba poukázať aj na jej 
nedostatky, ktoré boli zistené kvantitatívnou analýzou. V prvom rade ide o problém 
prešpecifikovania modelov. Charakteristickým znakom prešpecifikovaných modelov je dobrá 
aproximácia ale slabšie zovšeobecňovanie tendencie vývoja. Tento poznatok je typický tak 
pre metodológiu UNS, ako aj pre strojové učenie. Ďalším nedostatkom, o ktorom sme sa už 
zmienili, je skutočnosť, že na rozdiel od ekonometrických a štatistických modelov parametre 
modelov určených spomínanými soft computingovými metódami nemajú priamu ekonomickú 
interpretáciu. Štatistické a ekonometrické modely a ich predikčné procedúry explicitne 
definujú, ako a čím je predpoveď determinovaná. 

Čo sa týka implementácie skúmaných metód, domnievame sa, že ich je možné 
aplikovať v manažérskych informačných systémoch (MIS) pre informačnú podporu riadenia 
a plánovania podnikových činností a procesov. Ťažisko nasadzovania skúmaných metód 
vidíme však v systémoch na podporu rozhodovania (DSS – Decision Support Systems), ktoré 
boli a naďalej sú vyvíjané pre užívateľov – riadiacich pracovníkov. Aplikácie DSS v 
poslednom období intenzívne využívajú služby Internetu, čo umožňuje prepájanie externých 
databáz a prepájanie a integrovanie riadiacich systémov podnikov. Modely založené na SC sú 
typické tým, že sú vhodné pre modelovanie a predikciu situácií vyznačujúcich sa vysokou 

  



mierou neurčitosti alebo neúplnými informáciami (dátami), a tým DSS dáva manažérovi 
možnosť pri rozhodovaní aplikovať vlastný úsudok. Ak manažér rozumie tej - ktorej metóde, 
dokáže zhodnotiť jej silu a nedostatky pre danú aplikáciu, príp. dokáže aj zakomponovať do 
modelu (systému) subjektívnu informáciu. Je to nová, kvalitatívne vyššia podpora riadenia, 
kde takto iteratívne dokáže simulovať rôzne dopady rozhodnutí. 

 

b) Kvalitatívna analýza 

Ako bolo uvedené, najzávažnejším kritériom pri posudzovaní použitia jednotlivých 
metód pri konštrukcií prognóz je ich presnosť vo zmysle znižovania rizika v rozhodovaní. 
Zabezpečovanie vyššej presnosti prognóz je spojené s rastom nákladov na získanie takýchto 
prognóz. Otázka nákladovosti na získanie presnejších prognóz nie je jediným faktorom pre 
riešenie tohto problému. V kvalitatívnej analýze boli vytypované relevantné vlastností, ktoré 
treba zvažovať pri rozhodovaní o použití študovaných kvantitatívnych prognostických metód. 
Celkove bolo vytypovaných 18 atribútov, ktoré je obvykle nutné zvažovať pri voľbe 
obstarávania, implementovania a využívania kvantitatívnych metód v predikčných systémoch. 
Tieto atribúty s ich významom sú uvedené v tabuľke 1. 

Z pohľadu faktorovej analýzy jednotlivé atribúty možno rozdeliť do troch skupín, 
príp. faktorov, ktoré sa sústreďujú a súhrnne charakterizujú určitú stránku analyzovaných 
modelov. Prvým faktorom je faktor ceny, príp. cenový faktor predikčných modelov. Zahrňuje 
atribúty  označené číslami 1 až 7. Druhý faktor je faktor adaptability prognózovania. 
Zahrňuje atribúty označené číslami 7 až 12. Ním sú naznačené možnosti prispôsobovania 
jednotlivých predikčných modelov novým budúcim podmienkam. Tretí faktor sme nazvali 
faktor ľahkosti aplikácie alebo komerčný faktor. V ňom sú obsiahnuté atribúty uvedené pod 
číslami 13 až 18 a cena produktov, ktorá je vyjadrená v kvalitatívnych kategóriách atribútmi 
cenového faktora. Štruktúrou komerčného faktora sú reprezentované vlastnosti, ktoré súvisia 
s predajom, a tým aj aplikáciami prognostického software. 

Na posúdenie výskytov jednotlivých atribútov v časovom vývoji a v štruktúre 
využívania prediktorov založených na rôznych kvantitatívnych metodológiách je vytvorená 
tabuľka 2, ktorá dáva do vzťahu (relácie) atribúty s jednotlivým modelmi. V jej záhlaví sú 
uvedené jednotlivé druhy predikčných modelov založené na ekonometrických metódach, 
pokročilých ekonometrických metódach a SC a v riadkoch sú príslušné atribúty a faktory. V 
políčkach tabuľky sú krížikmi označené výskyty atribútov v jednotlivých druhoch 
predikčných modelov. 

 

T a b u ľ k a  1 
Atribúty a ich význam pre rozhodovanie o voľbe kvantitatívnych prognostických metód 
Č.at. Atribút Význam atribútu 

1 Existencia množiny dát 
(databázy). 

Je to atribút, ktorým sa určuje, či aplikovaný model vyžaduje výber 
dát alebo nie. 

2 Znalosť funkčnej závislosti 
modelu - rozhodovanie experta. 

Rozhodovanie o funkčnej závislosti môže byť ponechané na 
užívateľa alebo ju môže systém zisťovať sám. 

3 Dodržanie predpokladov 
o náhodnej zložke modelu. 

Ide o špecifikovanie typu náhodnosti. Týmto atribútom sa 
v skutočnosti určuje, či ide o model založený na počte 
pravdepodobnosti alebo o model založený na SC. 

4 Podmienka stability ekonomickej 
štruktúry. 

Atribútom sa určuje prípustnosť rozšírenia modelu na obdobie 
prognózy. 

  



5 Nelineárne modely.  V prípade modelov založených na SC metódach ide výlučne 
o nelineárne modely. Systém sám identifikuje funkčnú závislosť 

6 Konštrukcia intervalových 
prognóz. 

Konštrukcia intervalových prognóz sa zakladá na stochastickej 
simulácii. 

7 Simulácia zmien riadiacich 
vysvetľujúcich (determinujúcich) 
premenných. 

Ide o opakované riešenia modelu pomocou simulačných 
experimentov.  

8 Možnosť zakomponovania 
apriórnych informácií od 
expertov. 

Spoľahlivosť prognóz možno zvýšiť využitím apriórnych 
informácií o budúcom vývoji procesu získaných napr. od expertov 
praxe.  

9 Možnosť korigovania prognóz 
počas prognózovaného obdobia 
podľa zistených odchýlok 
a skutočností. 

Niektoré systémy umožňujú korigovať prognózy na základe 
zistených odchýlok (tzv. adaptačné prognózy), príp. pomocou tzv. 
regulačných diagramov. 

10 Možnosť aktualizácie prognóz 
s využitím novších údajov. 

K oprave prognóz ku skutočnostiam aj s využitím novších údajov 
o vývoji determinujúcich premenných, príp. možnosť doplnenia 
dát. 

11 Možnosť uplatnenia 
prognostického modelu v MIS, 
DSS. 

Ako sme uviedli DSS systémy sú spravidla riešené modulárne na 
základe špecifických požiadaviek užívateľov pre jednotlivé 
profesné oblasti. Vyžaduje sa vybudovaný informačný systém. 

12. Potreba porozumenia 
implementovaným 
prognostickým metódam a 
algoritmom zo strany manažérov.  

Ide o veľmi dôležitý atribút, ktorý bezprostredne ovplyvňuje 
využiteľnosť modelov.  

13 Aplikácia a využiteľnosť metód 
len za spolupráce s analytikmi. 

Atribút môže súvisieť s predchádzajúcim atribútom. Ide o prípady, 
v ktorých užívateľ systému nepozná alebo len čiastočne rozumie 
implementovaným metódam (tzv. pasívny užívateľ), príp. ide 
o užívateľa, ktorý rozumie systému, dokáže ho samostatne 
využívať a dávať podnety na jeho zdokonaľovanie 

14 Dosahovaná presnosť prognóz 
aplikovanými metódami. 

Atribút súvisí so zložitosťou použitých metód, so všeobecnými 
požiadavkami na informačný systém a so špecifikovanými 
špeciálnymi požiadavkami užívateľmi systému.  

15 Perspektívnosť rozvoja metódy. Perspektívne sú inteligentné systémy [7], nelineárne metódy 
s možnosťou automatickej detekcie vzorov v dátach, 
automatizovanej špecifikácie vstupno-výstupných funkcií 
systémov a systémy (metódy) umožňujúce automatické 
rozpoznávanie zmien prostredia s rýchlou reakciou (adaptáciou) na 
tieto zmeny. 

16 Využívanie služieb Internetu. Atribút v súčasnosti súvisí s budovaním informačného 
manažmentu s cieľom prezentovať a poskytnúť príslušným 
užívateľom poznatky o možnom riešení problémov, prípadne aj s 
budúcim dopadom na analyzované skutočnosti. 

17 Algoritmizovateľnosť pre 
opakované aplikácie. 

Atribút podstatne ovplyvňuje ceny systémov.  

18 Dostupnosť na trhu. Na to, aby príslušný systém mohol byť aplikovaný musí byť 
dostupný na trhu. Táto otázka je namieste pre prognostické 
systémy založené na technológiách SC.  

 
Výskyty vytypovaných atribútov pre jednotlivé predikčné modely v tabuľke 2 majú 

typické charakteristické rozloženie. V prvom rade je vidieť zjavný posun zníženia cenovej 
úrovne predikčných modelov založených na SC v porovnaní s klasickými a pokročilými 
(novšími) ekonometrickými metódami. Je to spôsobené vlastnosťami SC metodológie, 
založenej na princípe chybovej prijateľnosti (fault tolerance).  

  



Druhý poznatok, ktorý možno dedukovať z výskytov atribútov v jednotlivých 
predikčných modeloch tabuľky je zväčšenie šírky adaptibility, teda aj aplikovateľnosti 
predikčných modelov založených na SC metódach.  

 

3   ZÁVER 
Problematika  manažérskeho  rozhodovania je nesporne veľmi obsiahlou a súčasne pre 

prax veľmi potrebnou tematikou. Napriek tejto skutočnosti táto oblasť trpí doposiaľ určitým 
nedostatkom riešiteľského a aplikačného záujmu, pokiaľ sa týka prieniku najnovších 
informatických poznatkov do tejto oblasti, čo dokazuje len malé množstvo literatúry 
a domácich aplikácii. 

V článku boli poskytnuté výsledky z vykonaných komparatívnych analýz modelovania a 
prognózovania s ekonometrickým prístupom a soft computingovým modelovacím prístupom.. 
Numerická simulácia a teoretická diskusia k nej, ako aj porovnávajúca kvalitatívna faktorová 
analýza obidvoch metodológií jednoznačne ukázali na možnosť a význam uplatnenia metód 
soft computingu v MPS ako plnohodnotného alternatívneho prostriedku k ekonometrickým a 
štatistickým metódam, pomocou ktorého sa pracuje pohodlnejšie, dosahujú sa s ním lepšie 
predikčné výsledky. 
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CLOUD MODELY A GRANULÁRNE MODELOVANIE 
 

CLOUD MODELS AND GRANULA MODELLING 
 

Milan Marček 
 
Abstrakt 
V článku je charakterizovaný najnovší prístup modelovania procesov systémov, ktorý zatiaľ 
nesie anglický názov “cloud” modely. Ide o skupinu modelov založených na spoločnom, t. j. 
pravdepodobnostnom a neurčitom prístupe. Cieľom článku je uviesť základné črty a podstatu 
tohto prístupu. 
  
Kľúčové slová: cloud modely, granulárne výpočty a modelovanie, analýza a 
prognózovanie časových radov, soft RBF sieť, fuzzy systém. 
 
Abstract 
In this paper, we characterise the latest modelling approach which is named as the cloud 
modelling concept. This modelling approach is based on both, i. e. the probabilistic and 
the fuzzy sets approach. The goal f this paper is to introduce the main features of this new 
modelling concept and its use in economic processes.  

Keywords: clod models, granular computing and modelling  time series analysis 
and forecasting, soft RBF network, fuzzy system. 
 
 
1   ÚVOD 

Témy v oblasti pravdepodobnostného modelovania založené na štatistickej teórii a 
modelovaní neurčitých javov a procesov založených na teórii fuzzy množín v poslednom čase 
sa tešia značnej pozornosti širokej ekonometrickej komunity. Zatiaľ čo pravdepodobnostné 
modely a modely založené na teórii fuzzy množín už dlho existujú vedľa seba, až 
v poslednom období sa ukázalo, že obidve metodológie je možné spoločne zastrešiť alebo 
chápať ako informačné granuly. Podobne ako pojem soft computing (SC), ktorý integruje v 
sebe výpočtové metódy, ako sú neurónové siete, strojové učenie a fuzzy modelovanie 
ekonometrické, matematické a štatistické modelovanie, takto vznikol aj pojem granulárne 
počítanie (granular computing – GC). Metodológie ako sú SC, GC, strojové učenie, 
vyťažovanie dát a ďalšie sa stali za niekoľko posledných rokov urýchľovačom pre vznik 
nových smerov modelovacích iniciatív. Bokom nezostali a dotklo sa to aj ekonometrických 
modelovacích metód. 

V ekonometrickom modelovaní v zjednodušenom ponímaní ide o vyhľadávanie 
funkcií či modelov systémov, ktoré dostatočne dobre zodpovedajú súborom dát, v ktorých 
sa odzrkadľuje chovanie prebiehajúcich alebo prebehnutých procesov v študovaných 
systémoch. 

Na druhej strane v súčasnej dobe fuzzy modelovanie sa používa v celom rade činností. 
Od jej prvotných aplikácií v regulačnej technike dnes sú mnohé rozšírenia do oblastí 
ekonomiky, finančníctva, lekárskej diagnostiky, stavebníctva, dopravy, kultúry, spotrebnej 
elektroniky atď. Oblasť rozhodovania a riadenia firiem a inštitúcií pre aplikáciu teórie fuzzy 

  



množín je obzvlášť vhodná. Umožňuje zakomponovať do modelov expertné poznatky 
(odhady) vyslovené prirodzeným jazykom veľmi často formulované vo viac alebo menej 
vágnych (neurčitých) pojmoch, ktoré je možno pomocou fuzzy množín kvantifikovať 
prostredníctvom transformácie významu reči daného sémantikou prirodzeného jazyka do 
množiny reálnych čísel. Tieto prístupy sa v literatúre označujú spoločným menom fuzzy 
systémy. Fuzzy systém pozostáva zo série fuzzy pravidiel (fuzzy relácií), ktoré majú tvar 
výrokov „if ... then ...“, pomocou ktorých sa zobrazuje jedna fuzzy množina na druhú. 
Pomocou týchto pravidiel môžu byť opísané systémy značnej zložitosti, v ktorých je prvá 
množina interpretovaná ako vstup a druhá ako výstup. Hlavným problémom je voľba 
vhodných fuzzy množín, tvarov funkcií a odhadových metód ich parametrov, pomocou 
ktorých je vytváraný výstup. Veľmi účinnými nástrojmi na vyhľadávanie parametrov funkcie 
sú adaptívne metódy a v tejto súvislosti spojenie fuzzy systémov s neurónovými sieťami. 
Dynamické procesy s lingvistickými hodnotami ich pozorovaní v spojitosti s neurónovými 
sieťami majú dôležité uplatnenie v praxi, predovšetkým v redukcii hodnôt veličín. Odhad 
budúcich hodnôt časových radov môže byť určovaný modelmi fuzzy časových radov (Song, 
1993), čím sa poskytujú alternatívne riešenia klasickým metódam modelovania časových 
radov založenými na teórii matematickej štatistiky.  

Cieľom príspevku je charakterizovanie a objasnenie ponímania granulárneho počítania 
(Granular computing – GC) a cloud konceptu s možnosťami ich využitia na modelovanie 
ekonomických procesov. 

 
2   POJEM GRNULÁRNE VÝPOČTY A CLOUD KONCEPT 

 
Pri neformálnom charakterizovaní významu pojmu GC budeme z časti citovať 

anotáciu predneseného príspevku L. Zadeha JRS (Join Rough Set) sympóziu [3]. Napr. ak 
nejaký interval sa považuje za granulu, potom je to aj fuzzy interval; je to aj Gassovo 
rozdelenie; a tak je to aj ekvivalentná trieda v  RS (Rough Set) teórii. V podstate alebo 
zásadne GC je spôsob výpočtov, v ktorých objektmi výpočtov sú granulárne veličiny. Nejaká 
granulárna veličina X môže byť považovaná a interpretovaná ako reprezentácia, ako určitý 
stav nepresného poznatku o skutočnej pravdivej hodnote X. V tomto ponímaní GC môže byť 
pokladané ako systém konceptov a techník pre výpočty s veličinami, ktorých hodnoty buď nie 
sú presne známe alebo ktorých hodnoty nemusia byť presne známe. Technika, ktorá 
umožňuje spresňovanie granúl je koncept zovšeobecňovania obmedzení. Koncept 
zovšeobecňovania obmedzení je centrálnou časťou granulárnych výpočtov; na výpočty alebo 
dedukcie sa nazerá ako na postupnosť operácií zahrňujúce projekciu, kombináciu, 
kvalifikáciu, šírenie alebo tlmenie zovšeobecňovania obmedzení. Hlavným pravidlom pri 
dedukcii v granulárných výpočtoch je princíp rozšírenia (extension principle). 

Z vyše uvedeného významu pojmu granulárnosť je zrejmé, že ide o kategóriu 
zahrňujúcu viacero konceptov. Jej prejav môže byť veľmi rozmanitý. Tak napr. [1] pri 
prognózovaní neurčitých hodnôt sezónneho časového radu predajov bola využitá časová 
granulárnosť. 

Na báze konceptu ganulárnosti a cloud modelu v [2] bola vylepšená aproximačná 
a predikčná presnosť soft RBF (Radial Basic Function) neurónovej siete, ktorá bola použitá 
pre vyhľadanie modelu časového radu. Do inferenčného mechanzmu tejto sete bol 
zakomponovaný cloud koncept, t. j. štandardná aktivačná funkcia RBF neurónov soft siete 
bola zamenená funkciou založenej na cloud koncepte. 
 

  



 
Obr. 1 Cloud model gausssovskej RB funkcie a jej charakteristiky 

 
Na obr. 1 je cloud model gaussovskej fukcie. Je opísaný tromi numerickými veličinami. 

Strednou hodnotou (Ex) ako najtypickejšia hodnota reprezentujúca kvalitatívny koncept, 
entropiou (En) ako mierou neurčitosti kvalitatívneho konceptu a hyperentropiou (He), ktorá 
reprezentuje stupeň neurčitosti entropie. Entropia a hyperentropia teda reprezentujú nie len 
neurčitosť ale aj náhodnosť a ich vzájomný vzťah. Vychádza sa z myšlienky umožnenia 
(pripustenia) čiastočnej variability hodnôt funkcie príslušnosti okolo ich stredných hodnôt. V 
tomto zmysle entropia a hyperentropia odrážajú koncept, ktorý je nazývaný ako granulárnosť 
(granularity concept).  

Pretože soft RBF sieť je vlastne fuzzy systém, ktorý umožňuje generovanie 
kvalitatívnych pravidiel z dát pre správanie sa študovaného ekonomického procesu 
a zakomponovaním cloud konceptu získal sa model s vlastnosťami granulárnosti, ktorý 
simultánne umožňuje reprezentovať kvalitatívny koncept realizovaný fuzzy systémom 
a pravdepodobnostný koncept realizovaný cloud modelom. 

Uvedený granulárny koncept bol použitý pre aproximovanie vstupno-výstupnej funkcie 
procesu predajov produktov obchodnej organizácie (Marček, 2007) a pre generovanie 
krátkodobých prognóz predajov. Výsledky boli porovnávané s alternatívnymi štatistickými 
modelmi (modelmi ARMA procesov) časových radov. Výsledky aproximácie a predikcie 
hodnôt na báze cloud modelu a granulárnych výpočtov preukázali podstatne lepšie výsledky 
presnosti aproximácie a predikcie. 

 
3   ZÁVER 

V príspevku boli uvedené najnovšie pôvodné poznatky a práce autora v rozvoji RBF 
sietí so zakomponovaním tzv. cloud konceptu do aktivačných funkcií neurónov v strednej 
vrstve. Ide o architektúry a učiace algoritmy granulárnych RBF sietí. Tieto nové poznatky 
boli overené na prognózovanie časových radov ekonomických ukazovateľov konkrétnych 
procesov praxe. Súčasne sa vyhodnocuje presnosť týchto prediktorov oproti prediktorom 
založenými na ekonometrických a štatistických modeloch opísaných v prvej časti. Na základe 
doteraz vykonaných experimentov sa ukazuje, že prediktory na báze RBF sietí sú rovnocenné 
a v mnohých prípadoch prevyšujú predikčnú presnosť tradičných pravdepodobnostných 
modelov, čím prispievajú k rozvoju metód pre  rozhodovanie v riadení, a tak sa etablujú 
medzi štandardné modelovacie a predikčné metódy. 
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PREDIKCIA ČASOVÝCH RADOV POMOCOU CLOUD MODELOV A 
ČASOVEJ GRANULARITY 

 
TIME SERIES PREDICTION BASED ON CLOUD MODELS AND TIME 

GRANULARITY 
 

Zuzana Mečiarová 
 

Abstrakt 
Predikcia časových radov je v súčasnej dobe požadovaná v mnohých oblastiach ako napríklad 
predikcia počasia v meteorológii, predikcia vývoja ekonomiky, v oblasti finančníctva je to 
predikcia vývoja akcií na burze, v oblasti obchodu predikcia predaja výrobkov, v 
počítačových sietiach napríklad predikcia zaťaženosti počítačovej siete a podobne. K 
najpoužívanejším klasickým metódam analýzy, modelovania a predikcie budúceho vývoja 
časových radov patria modely exponenciálneho vyrovnávania, ARIMA metodológia, ARCH, 
GARCH modely. Alternatívou ku klasickým metódam sú modely neurónových sietí. Tento 
článok pojednáva o novom prístupe predikcie časových radov založených na cloud modeloch 
a časovej granularite. 

Kľúčové slová: cloud generátor, cloud modely, časová granularita, entropia, hyperentropia, 
očakávaná hodnota,  predikcia časových radov pomocou cloud modelov   
 
Abstract 
On the present time series prediction is required in many fields, as the forecast of weather,  
economic development, stock market, product sales or network load and so on. The most 
widely used classical approaches of analysis, modeling and forecasting future development of 
time series are exponential smoothing, ARIMA methodology, ARCH, GARCH models. 
Neural network models are an alternative to the classical methods. The following article will 
discuss new approach of time series prediction based on cloud models and time granularity.      

Keywords: cloud generator, cloud models, time granularity, entropy, hyperentropy, expected 
value, time series prediction based on cloud models 

1 ÚVOD 
Cloud modely predstavujú efektívny nástroj na transformáciu kvalitatívnej informácie do jej 
numerickej podoby [4]. Inými slovami môžme povedať, že sa jedná o transformáciu medzi 
kvalitatívnym a kvantitatívnym konceptom. Cloud modely popisujú kvalitatívny koncept 
prostredníctvom troch digitálnych parametrov, ktoré dokážu efektívne integrovať neurčitosť a 
náhodnosť kvalitatíneho konceptu. 

Tento článok je organizovaný nasledovne. V druhej kapitole sa budeme zaoberať definíciou 
samotného cloud modelu. Tretia kapitola pojdenáva o troch číselných charakteristikách – 
očakávaná hodnota, entropia a hyperentropia cloud modelov. Štvrtá kapitola je venovaná 
samotnému cloud generátoru a jeho jednotlivým typom, pomocou ktorých je možné 
vygenerovať cloud modely. Posledná kapitola sa zaoberá samotným mechanizmom predikcie 
časových radov založenom  na cloud modeloch a časovej granularite. 
 



2 CLOUD MODELY 
Ľudia zvyčajne predpovedajú vývoj určitého javu vo forme lingvistických pravidiel v tvare 
„Ak ... , potom ... “ alebo v anglickej terminológii „If ... , then ... “. Napríklad „Ak je vrchol 
predajnej sezóny, tak predajnosť výrobkov je najvyššia“. Výrazy „vrchol sezóny“ a 
„najvyššia“ integrujú v sebe neurčitosť, vágnosť informácie a na ich reprezentáciu použijeme 
cloud modely, ktoré, ako sme už spomínali v úvode, efektívne transformujú kvalitatívnu 
informáciu do jej kvantitatívnej podoby, čím sa zjednoduší modelovanie a predikcia vývoja 
časového radu do budúcna, vzhľadom na to, že informácia bude reprezentovaná 
v kvantitatívnom koncepte.  

Normálny cloud model môžme definovať nasledovne: 

Nech U je univerzum diskurzu, ktoré je tvorené množinou pozostávajúcou z prvkov u 
kvalitatívneho konceptu a T je lingvistický term, ktorý je spojený s univerzom U. Stupeň 
príslušnosti vzorky u z univerza U prislúchajúcej lingvistickému termu T je náhodné číslo so 
stabilnou tendenciou a označujeme ho ako CT(u). Stupeň príslušnosti CT(u) nadobúda hodnoty 
z intervalu <0, 1>. Normálny cloud model pre lingvistický term T je potom zobrazenie 
všetkých kvalitatívnych vzoriek u z univerza U do intervalu <0, 1>.  

Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že normálny cloud model je založený na normálnom 
rozdelení pravdepodobnosti a na Gaussovej funkcii príslušnosti [5]. 

Prečo sa používa pre tento typ modelu názov “cloud model”? Odpoveď je jednoduchá. Ak si 
predstavíme, že cloud model je tvorený veľkým množstvom “cloud drops”, čo môžeme voľne  
preložiť ako „kvapky”, tak tieto cloud drops vytvárajú ako celok viditeľný pás, ale pri 
detailnejšom pohľade vidíme, že je tento pás tvorený drobnými časticami tzv. drops, čo je  
analogické s oblakom na oblohe.  

3 TRI DIGITÁLNE CHARAKTERISTIKY CLOUD MODELOV 
Cloud modely popisujú kvalitatívny koncept prostredníctvom skupiny troch parametrov, a to  
Ex – očakávaná hodnota, En – entropia a He – hyperentropia a vzťahov medzi nimi. 

Očakávaná hodnota Ex predstavuje ťažisko cloud modelu a je najtypickejšiu vzorkou 
kvalitatívneho konceptu. Tento element je plne kompatibilný s lingvistickým termom T, ktorý 
je reprezentovaný cloud modelom a v praktických aplikáciách je možné očakávanú hodnotu 
veľmi ľahko vyčísliť. 

Entropia En predstavuje mieru neurčitosti, náhodnosti kvalitatívneho konceptu a je 
definovaná šírkou pásma matematickej krivky očakávania normálneho cloud modelu, 
ukazujúc, koľko prvkov z univerza by mohlo byť akceptovaných lingvistickým výrazom 
kvalitatívneho konceptu. Matematická krivka očakávania (MEC) normálneho cloud modelu 
prislúchajúceho lingvistickému termu T je daná výrazom 
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Hyperentropia He vyjadruje stupeň neistoty entropie En. Inými slovami povedané, jedná sa 
o entropiu entropie En.  

Na obrázku 1 je ilustrovaný príklad troch číselných charakteristík pre lingvistický výraz 
„okolo 20 rokov“. Ak sa pozrieme na obrázok detailne, je možné vidieť, že hrúbka cloud 
modelu je nerovnomerná. Po stranách cloud modelu je stupeň príslušnosti rozptýlený oveľa 
viac ako v porovnaní s vrchnou a spodnou časťou modelu. 



 
Obr. 1 Číselné charakteristiky cloud modely pre lingvistický výraz „okolo 20 rokov“ [3] 

Načrtá sa nám otázka, ako definovať tri číslené charakteristiky cloud modelu, ktorý prislúcha 
kvalitatívnemu konceptu. Existujú dve metódy. Prvá sa nazýva subjektívna metóda a druhá je 
objektívna. Subjektívna metóda je založená na ľudských skúsenostiach a vedomostiach. 
Užívateľ sám zvolí parametre nejakého kľúčového cloud modelu. 

Ak máme k dispozícii dostatok dát, parametre modelu je možné vypočítať prostredníctvom 
objektívnej metódy, ktorá dekomponuje dáta do súčtu niekoľkých cloud modelov. 
Detailnejšie informácie o obidvoch typoch metód je možné nájsť v literatúre [1], [2].  

4 CLOUD GENERÁTOR 
Na základe troch digitálnych charakteristík a teórie o cloud modeloch môžeme skonštruovať 
pomocou „forward cloud“ generátora normálny cloud model. Vstupom do generátora sú tri 
číselné charakteristiky Ex, En a He a počet cloud drops N, ktoré majú byť vygenerované. 
Výstupom z cloud generátora sú cloud drops, ktoré tvoria nový cloud model. 

Algoritmus forward cloud generátora je zhrnutý v nasledovných piatich krokoch [6]: 

1. Vytvorme náhodnú premennú , ktorá má normálne rozdelenie pravdepodobnosti 
so strednou hodnotou  a štandardnou odchýlkou . 

'
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2. Vytvorme náhodné číslo , ktoré má normálne rozdelenie pravdepodobnosti so 
strednou hodnotou  a štandardnou odchýlkou . 
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4. Drop (xi, µi) je cloud drop na univerzu diskurzu. 

5. Kroky 1 až 4 opakujeme dovtedy, kým nie sú vypočítané všetky N cloud drops, ktoré 
vytvárajú nový cloud model.  

Je prirodzené, že o cloud generátore môžeme uvažovať aj v opačnom smere. Tento druh 
generátora sa nazýva „backward cloud“ generátor. Vstupom do generátora sú jednotlivé 
pozície vzoriek xi (i = 1, ... , N) z univerza U a stupne príslušnosti yi (i = 1, ... , N), 
prislúchajúce jednotlivým vzorkám. Výstupom z generátora sú tri číselné charakteristiky. 

 

 



Postup algoritmu je popísaný v nasledujúcich krokoch [6]:  

1. Vypočítajme strednú hodnotu z xi (i = 1, ... , N) ako 
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2. Pre každú dvojicu (xi, yi) vypočítajme 
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5 MECHANIZMUS PREDIKCIE ČASOVÝCH RADOV POMOCOU 
CLOUD MODELOV 

Predpokladajme, že máme časový rad dát D: {(ai, bi) | 0 ≤ i < t}, kde ai je hodnota časového 
atribútu, bi je numerická hodnota a ai < aj vtedy a jedine vtedy, ak i < j. Našou úlohou bude 
predikovať hodnotu bt v čase at. Budeme predpokladať, že hodnoty bi nadobúdajú kvázi 
periodickú pravidelnosť s periódou T. Potom existuje také číslo k a hodnota časového atribútu 

 (0 ≤  < T), že platí: a'
ta '

ta t =  + k.T. Časový rad D rozdelíme na dve časti. Prvá časť je 
množinou historických dát HD, pre ktorú platí: HD = {(a

'
ta

i, bi) | a0 ≤ ai < k.T} a druhá časť je 
nazývaná množinou súčasných dát SD a platí pre ňu nasledovné: SD = {(ai, bi) | k.T ≤ ai < at}. 
Tieto dva druhy časových radov majú rôzne stupne vplyvu na predpovedanú hodnotu, časové 
granularity sú taktiež rozdielne a aj mechanizmus ich popisu je rôzny. Ak pre časový rad HD 
vytvoríme lingvistické pravidlá v tvare Ai → Bi, potom na základe týchto pravidiel môžeme 
pre časový rad HD vytvoriť historický cloud model Bt. Kvalitatívne poznatky o časovom rade 
SD, ktoré sú neurčite, neisté a vyjadrené v tvare lingvistických pravidiel, popíšeme súčasným 
cloud modelom označovaným ako It. 

Kombináciou cloud teórie a časovej granularity získame algoritmus predikcie vývoja 
budúcich hodnôt časového radu, ktorý je založený práve na rozlišovaní rôznorodého vplyvu 
rozdielnej časovej granularity na predpoveď a cloud modeloch. Čo rozumieme pod časovou 
granularitou a jej vplyvom na predpovedanú hodnotu? Vysvetlenie je nasledovné. Ak robíme 
krátkodobú predpoveď časového radu, tak vplyv súčasného obdobia alebo inak povedané aj 
vekovo mladších pozorovaní bude na túto predpoveď významný, zatiaľ čo kvázi-periodická 
regularita alebo vekovo staršie pozorovania budú mať z dlhodobého hľadiska malý, nepatrný 
vplyv na túto predpoveď. Pri dlhodobej predpoveď to bude presne naopak.  

Príslušné stupne vplyvu α jednotlivých časových podradov na predikovanú hodnotu získame 
pomocou jednofaktorovo – jednopravidlového, jednofaktorovo – viacpravidlového 
usudzovania alebo prípadne pomocou viacfaktorovo – jednopravidlového respektíve 



viacfaktorovo – viacpravidlového usudzovania. Bližšie informácie o jednotlivých typoch 
usudzovaní sú rozpísané v literatúre [7].  

Algoritmus predikcie časových radov založený na cloud modeloch a časovej granularite je 
popísaný v nasledujúcich krokoch [7]: 

1. Rozdeľme časový rad D na dva časové podrady a to HD – časový rad historických dát 
a SD – časový rad súčasných dát.  

2. Pre časový rad historických dát vytvoríme predikčné lingvistické pravidlá – PLP 
v tvare Ai → Bi a získame tak kvázi-periodickú regularitu. 

3. Z časového radu súčasných dát získame súčasnú tendenciu v podobe súčasného cloud 
modelu označovaného ako It (Exc, Enc, Hec). 

4. Časový rad historických dát popíšeme historickým cloud modelom označovaným ako 
Bt (Exh, Enh, Heh) 

5. Vypočítame stupeň vplyvu historických dát αhi  a súčasnch dát αci na predikovanú 
hodnotu. 

6. Syntézou historického Bt a súčasného It cloud modelu získame nový cloud model, 
ktorý sa nazýva syntetizovaný cloud model a označuje sa ako St. Tento cloud model sa 
nazýva aj ako predikčný model a za pomoci neho vypočítame predikovanú hodnotu bp. 

Pre výpočet očakávanej hodnoty Ex, entropie En a hyperentropie He predikčného cloud 
modelu platí: 
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Očakávaná hodnota Ex predikčného cloud modelu sa pohybuje medzi očakávanými 
hodnotami historického a súčasného cloud modelu, zatiaľ čo entropia je sumou entropie 
historického a súčasného cloud modelu. 

6 ZÁVER 
V článku sme sa zaoberali cloud modelmi a novým mechanizmom predikcie časových radov 
založenom práve na cloud modeloch a časovej granularite. Cloud modely, ako efektívny 
nástroj transformácie kvalitatívneho konceptu do jeho numerickej podoby, sú reprezentované 
troma číselnými charakteristikami a to očakávanou hodnotou, entropiu a hyperentropiou, 
ktoré v sebe integrujú náhodnosť a neurčitosť kvalitatívnej informácie. Pomocou cloud 
generátora je možné vygenerovať cloud modely a v kombinácii s časovou granularitou 
vytvoriť mechanizmus, ktorý predikuje vývoj budúcich hodnôt časového radu.  
 

Táto práca vznikla za podpory Vedeckej grantovej agentúry pod grantom VEGA č. 
1/2628/05. 
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VIACFAKTOROVÁ EFEKTÍVNOSŤ INDEXU DOW JONES 
INDUSTRIAL 

 
MULTIFACTOR EFFICIENCY OF DOW JONES INDUSTRIAL  

 
Zdenka Milánová 

 

Abstrakt 
Tento dokument obsahuje dva viacfaktorové modely výberu portfólia, pričom ako ďalší faktor 
je použitý faktor recesie. Cieľom prvého modelu je minimalizovať riziko, ktoré je merané 
pomocou rozptylu s ohľadom na ohraničenia týkajúce sa očakávaného výnosu portfólia 
a súčtu váh aktív v portfóliu. Druhý model je založený na stratégii minimalizácie  rizika, ktoré 
je merané pomocou podmienenej hodnoty v riziku (CVaR). Tieto dva modely sú použité na 
údaje indexu Dow Jones Industrial. 

Kľúčové slová: riziko, podmienená hodnota v riziku, viacfaktorový model
 
Abstract 
There are two multifactor portfolio selection models used in this paper. Factor of the 
recession   is used as another factor. The goal of the first one is to minimize risk measured by 
the variance, with respect to constraints on the expected return of the portfolio and sum of 
asset weights in the portfolio. The second one is based on the strategy of the minimization of 
the risk measured by CVaR of the portfolio. These two models are applied to data of Dow 
Jones Industrial. 

Key words: Risk, Conditional Value at Risk, Multifactor model 

1 MULTIFACTOR MODELS OF PORTFOLIO SELECTION  
This work contains two multifactor portfolio selection models. The first one was proposed by 
Fama (1996). The goal is to minimize risk measured by variance with respect to given level of 
the expected return and beta, which takes into account a risk of the recession. The second one 
is based on portfolio selection model of Rockafellar and Uryasev (2000, 2002), where 
Conditional Value-at-Risk (CVaR) is used as a measure of the risk. In this work a factor of 
the recession is used as a next constraint.   

The goal of the first multifactor model is to minimize risk measured by variance, with 
respect to constraints on expected return of the portfolio and sum of asset weights in the 
portfolio. Risk of the recession is used as an additional risk factor. Following multifactor 
model of the portfolio selection is proposed in Mlynarovič (2001): 

 

 wCw ⋅⋅⋅ T

2
1min           (1) 

s. t. 

 ( ) ( )p
T REE =⋅ Rw ,         (2) 

 ,          (3) 1=⋅ewT

 1



 ,          (4) P
T ββ =⋅w

 

where  is a vector of the asset weights in the portfolio, C is the 
covariance matrix of the asset returns, 
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( ) ( ) ( ) ( )( )nREREREE ,,, 21 Κ=R   is a vector of 
expected returns of individual assets, ( )pRE  is given return of the portfolio and e is a vector 
of ones. In the fourth constraint β  represents additional risk factor and Pβ  is a given level of 
the additional risk factor. Portfolio consists of i assets, where .,,2,1 ni Κ=   

By solving this problem for different levels of expected return, multifactor efficient frontier is 
drawn in the mean – variance (standard deviation) space.Constraint of the additional risk 
factor is enclosed to the model of Konno, Waki, Yuuku (2002). The strategy is based on the 
minimization of the risk measured by CVaR of the portfolio: 
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where ω  is a dummy variable that approximates VaR in the optimal solution,  is 
a probability that asset achieves expected return, 

tp
α  is a CVaR confidence level (0,95 or 0,99), 

 is a dummy variable connected with CVaR constraint under scenario t,  is the return of 
the portfolio under scenario t. 

tz tq

The objective of this optimization program is to construct multifactor efficient frontier by 
changing value of the expected return of the portfolio. 
 

2 MULTIFACTOR EFFICIENCY OF DOW JONES 30 
Previous two models are applied to data of Dow Jones Industrial Average (Dow 30, Dow 
Industrials, DJIA, Dow 30). Dow Jones Industrial is the oldest running U.S. market index, 
consisting of 30 largest and most widely held public companies in the United States.  In the 
analysis are used weekly data about performance of the index and its components from 
14.1.2000 to 23.3.2007.  

In order to find portfolios with minimum variance it is needed to compute covariance matrix 
and expected return of all assets in Dow 30. Then, it is needed to find minimum variance 

 2



(standard deviation) frontier. Solver Premium of the MS Excel is used for this purpose. 
Results of the mean – variance (standard deviation) analysis are shown in Figure 1. Then 
model (1)-(4) is used for generating multifactor efficient frontier. Factor of the recession is 
used as another factor and it is marked as beta. Beta explains expected return in   time of the 
recession.  Figure 1 shows that taking recession factor into consideration causes moving of 
the minimum variance (standard deviation) frontier to the right. It leads to a change of the 
investment opportunities, which allows  minimum risk for given level of the expected return. 
Global minimum variance portfolio is a portfolio that has the lowest possible variance 
(standard deviation) for any expected return. Global Minimum Variance of the portfolios that 
are generated by M-V analysis is 1,877%. Global Minimum Variance of the portfolios that are 
generated by multifactor M-V analysis is 2,621%.   

 
Figure 1: Comparing of the portfolios that minimize variance subject to constraints on 
expected return and sum of weights of the portfolio with portfolios that minimize variance 
subject to constraints on expected return, sum of weights of the portfolio and the recession 
factor 
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In the next step is used M-CVaR model [4] to find efficient frontier. VaR from the CVaR 
constraint is used as a measure of the risk. For scenario generation, 376 historical returns are 
used. Figure 2 shows minimum variance frontier of the portfolio with the CVaR constraint. 
This frontier is compared with multifactor minimum VaR frontier that is generated by the 
multifactor M - CVaR model (5)-(10).  

Setting risk  %2=ω  and %99=α  implies that the average loss in 1% of worst cases must 
not exceed 2 % of the initial value of the portfolio.  Next factor in the model causes moving of 
the minimum variance (standard deviation) to the right and investor can achieve higher 
returns connected with higher risk, of course.  
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Figure 2: Comparing of the portfolios that minimize CVaR (99%) subject to constraints on 
expected return, sum of weights of the portfolio and scenarios with portfolios that minimize 
CVaR (99%) subject to constraints on expected return, sum of weights of the portfolio,  
scenarios and the recession factor. 
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Figure 3 represents comparing of portfolios of the model (1)-(4) with portfolios from the 
model (5)-(10). Work of Rockafellar and Uryasev (2000) shows that normally distributed loss 
function leads to equivalency of these two approaches.  In the case of the non-normal 
distribution it can cause significant differences of these methods. 
 
Figure 3: Comparing of the portfolios that minimize variance subject to constraints on 
expected return and sum of weights of the portfolio with portfolios that minimize CVaR 
(99%) subject to constraints on expected return, sum of weights of the portfolio and scenarios. 
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3 CONCLUSION 
Multifactor model of portfolio selection is proposed in a work of Fama (1996). Factor of 
recession is taken into consideration within a multifactor model of Mlynarovič (2001), where 
variance (or a standard deviation) is used as a measure of the risk.   In a work of Rockafellar 
and Uryasev (2000) is showed that in the case of non-normally distributed returns,  using of 
VaR (or CVaR) can remove problems with heavy tails. This work uses these facts and 
proposes model, where risk is minimized with constraints on scenarios; expected return and 
factor of recession. This model is applied to historical data of Dow Jones Industrial. Factor of 
recession leads to finding portfolios, which gives higher expected return but of course 
connected with higher risk as well and removes problem of non-normally distributed expected 
returns.  
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MODELOVÁNÍ RIZIKA DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ 
 

PROBLEMS OF PROJECT RISK MODELLING 
 

Otto Pastor 
 

Abstrakt 

Příspěvek se dotýká oblasti nepřímého stanovení rizika, kdy riziko není vyjádřeno přímo, 
číselně, ale pomocí určitých charakteristik, z nichž se usuzuje na větší či menší stupeň 
rizikovost projektu, tedy nepřímo. Je zavedeno grafické vyjádření úspěšnosti  rozvoje lokality 
během určitého rozvojového období jako nepřímá charakteristiku rizikovosti investičního 
projektu. Při její konstrukci jsou uplatněny vícekriteriální postupy založené na  respektování  
faktoru času.  

  

Kľúčové slová: nepřímé stanovení rizika projektu, konstrukce globálního vyjádření rozvoje 
lokality
 
Abstract 
 
Article deals with an area of indirect set-up of risk in case the risk is not formulated directly, 
numericaly, but using some characteristics which enables u to determine smaller or higher 
level of project risk, thus indirectly. There is also a graphic success -representation of the 
location progress within a certain progress time as a indirect characteristic of the project 
investment risk. While construction of the characteristic, there are used multiple-criteria based 
on the factor of the time. 

 

Key words: indirectdetermination of the project’s risk, global qualification of an area 
development 

 

 

 

1     NEPŘÍMÉ STANOVENÍ RIZIKA PROJEKTU 
 
Ekonomické riziko projektu je možné stanovit  v číselné podobě, kdy východiskem je určení 
rozdělení pravděpodobnosti kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. Při 
nepřímému stanovení rizika projektu, na rozdíl od přímého (číselného) stanovení rizika, není 
třeba konstruovat rozdělení pravděpodobnosti kritéria hodnocení projektu, ale je třeba 
stanovit určitou charakteristiku projektu, ze které lze usoudit, nepřímo,  na větší či menší 
stupeň jeho rizika. Touto charakteristikou projektu může být i grafické vyjádření rozvoje 
loklality v čase, jejíž konstrukce je dále popsána. 
 
Obecně můžeme projekt definovat jako soubor vzájemně spjatých výdajů, akcí a opatření 
orientovaných k dosažení specifických cílů projektu v dané oblasti za určité časové období. 



Z hlediska rozvoje určitého územního celku (lokality) je žádoucím cílem, aby tento rozvoj 
v daných časových průřezech probíhal úspěšně, globálně vyjádřeno – ve směru zlepšování 
výchozího stavu lokality. Cíle dávají každému systému účel a směr jeho pohybu. Cíl je 
správně formulován tehdy, jestliže je v něm zohledněn i zájem, který je hodnoceným 
projektem sledován a naznačena žádoucí orientace ve vývoji tohoto zájmu. 
 
Dále jde o globální vyjádření rozvoje určité lokality v čase vlivem předpokládaných efektů a 
nároků hodnoceného projektu během celé doby života projektu (rozvojového období 
územního celku). 
Oblasti hodnocení projektu představují účelné rozčlenění prvků, které jsou předmětem 
detailního hodnocení. Z praktických důvodů jsou tyto prvky seskupovány do určitých bloků – 
výše zmíněných cílů projektu, v nichž úspora zdrojů se jeví jako výnos (užitek, prospěch, 
efekt) a výdaj zdrojů jako náklad. 
 
Základní bloky hodnocení u dopravních projektů mohou tvořit: 
 
přímé potřeby uživatelů: 

v tomto bloku je sledován a analyzován přínos, pro uživatele v budoucnu realizovaného 
projektu. Přínosy mohou být  kvantifikovány podle subjektů (jednotlivci, dopravci), podle 
oblastí, kde přínosy vznikají (čas, provozní náklady), podle účelu jízdy (zaměstnání, 
nákupy) i ve vztahu k podmínkám, v nichž provoz bude probíhat (bezpečnost, výše 
informovanosti uživatelů). Do okruhu výnosů, v jejichž rámci jsou uvedené aspekty 
analyzovány musí být zahrnuta i možnost, že realizovaný projekt „přitáhne“ více dopravy 
(generované nebo odvedené z jiné trasy). Patři sem konkrétně kvantifikace úspor času, 
úspory pohonných hmot, úspory z redukce dopravních nehod, přínosy ze zvýšení kvality 
dopravní cesty). 

 
přímé a nepřímé nároky dopravního systému: 

v tomto bloku jsou sledovány především investiční náklady a s nimi náklady spjaté se 
zabezpečením funkčnosti a výkonnosti dopravní cesty. 

nepřímé vnější vlivy: 

jde o blok vnějších účinků a průvodních jevů, které svým způsobem překračují okruh 
vlastní infrastruktury. Týkají se zejména vlivu na životní prostředí, na hospodářskou 
činnost v ovlivněném prostoru, vlivu na rekreační oblasti. Patří sem konkrétně 
kvantifikace znečištění ovzduší, nadměrného hluku z dopravy, vibrací z dopravy, ohrožení 
rekreačních funkcí, vliv na regionální rozvoj atd. 

 
   
 
2     MODEL VÍCEKRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ VARIANT 
 

Soustavou cílů se musíme zabývat i ve spojitosti s hodnoceným projektem a kritériem pro 
měření úspěšnosti přijatého rozhodnutí v čase. Každý projekt je přitom charakterizován svými 
nároky a účinky. Chceme li konstruovat globální ukazatel hodnocení úspěšnosti rozhodnutí 
v čase, který by vyjadřoval, zda vybraný projekt zlepšuje či zhoršuje výchozí stav lokality, 
pak s vědomím toho, že jde o mnohorozměrnou kategorii. Východiskem je proto (v teorii 
vícekriteriálního rozhodování obecně nazývaný) model vícekriteriálního hodnocení variant, 
prezentovaný ve formě matice: 



 

 

Charakteristiky 

Varianty R1 R2 … Rj Rn

x1 u1(x1) u2(x1) … uj(x1) un(x1) 

x2 u1(x2) u2(x2) … uj(x2) un(x2) 

      …     

xm u1(xm) u2(xm) … uj(xm) un(xm) 
 
kde  
X = (x1, x2, …, xm) je soubor uvažovaných variant, 
R = (R1, R2,…, Rn) je množina jejich společných charakteristik (hodnotících 
hledisek, hodnotících kritérií), 
uj(xi) je ocenění i-té varianty podle j-té charakteristiky. 
 
Výsledkem procesu hodnocení variant vzhledem ke zvolenému souboru kritérií je stanovení 
preferenčního uspořádání variant, tj. pořadí jejich celkové výhodnosti. Tento proces však 
zpravidla vyžaduje doplňující informace o důležitosti jednotlivých kritérií. 
 
 
 
3  KONSTRUKCE GLOBÁLNÍHO VYJÁDŘENÍ ROZVOJE LOKALITY 

JAKO CHARAKTERISTIKY RIZIKOVOSTI PROJEKTU 
 
 
Z hlediska konstruování globálního vyjádření rozvoje lokality předpokládejme, že 
charakteristiky   R1, R2, …, Rn  jsou expertním vyjádřením hodnotících hledisek exogenně 
zadaných cílů. Jinými slovy, jde o hlediska (ukazatele), které charakterizují nároky a efekty, 
jako důsledek přijetí určité varianty (projektu) , která ovlivňuje rozvoj dané lokality. 
 
Přiřaďme pojmu „projekt“ jistý soubor hodnotících hledisek lokality R1, R2, …, Rn . Vliv 
úspěšnosti přijatého rozhodnutí se musí projevit v hodnocení globální úspěšnosti celého 
rozvojového období RO, jehož jednotlivé zvolené (zadané) období (časové průřezy) označíme 
po řadě 1, 2, …, T. V těchto obdobích známe stupeň plnění jednotlivých hodnotících hledisek 
 
    x1(1), x2 (1), …, xn (T), 
 
měřeno v kardinální nebo ordinální stupnici (některé údaje mohou chybět). 
 
 Vyjádřeno tabulkou: 
 
 



Hodnotící hlediska 
Období 

R1 R2 … Rn

1. období x1(1) x2(1) … xn(1) 

      …   

T. období x1(T) x2(T) … xn(T) 
 

 
kde xj(i) vyjadřuje stupeň plnění j-tého hodnotícího hlediska v i-tém období. 
 
Na základě údajů xj(i) můžeme posoudit, zda vlivem přijatého projektu rozvoj lokality 
probíhá úspěšně, ve směru zlepšování výchozího stavu lokality či nikoli. Jde o úlohu 
vícekriteriálního hodnocení variant, kde varianty představují časová období hodnocení 
lokality a charakteristiky tvoří hodnotící hlediska rozvoje lokality. 
 
Po aplikaci některé z metod vícekriteriálního hodnocení (ELECTRA IV) jako výstup získáme 
uspořádání období od nejlepšího k nejhoršímu, které v postupném sledu období vyjadřujeme 
graficky a tak získáváme globální ukazatel rozvoje lokality. Můžeme očekávat čtyři průběhy 
uspořádání jednotlivých období a tedy hledané globální (grafické) vyjádření úspěšnosti 
rozvoje lokality v důsledku jejího ovlivňování v čase hodnoceným projektem: 
 
a) monotónní růst úspěšnosti rozvoje lokality 

 
Pro každou dvojici období t1, t2  ∈ RO,  t1  < t2 , platí: pořadí t1, ≥ pořadí t2: 
- za nejlepší je považováno poslední sledované období a nejhorší v postupném 

sledu první období. Z toho lze odvodit, že sledovaný projekt má pozitivní vliv 
na vývoj lokality (územního celku) při jejím popisu danými hodnotícími 
hledisky, tedy nízkou rizikovost. 

 
 
 

 
 



 
Funkci „úspěšnosti“ rozvoje lokality f(t), t = 1, 2, …, T, v tomto a dalších případech můžeme 
přibližně vyjádřit např. pomocí Newtonova interpolačního polynomu: 
 
 f(t) = y1 + A1 (t -1) + A2 (t -1)(t -2) + A3 (t -1)(t - 2)(t -3) + … 
    …+ AT (t -1) (t -2) … (t -T), 
 
kde y1 je pořadí prvního období a Ai, i =1, 2 …, T jsou vypočtené konstanty   
 
 
b) monotónní pokles úspěšnosti rozvoje lokality 

 
Pro každou dvojici období t1, t2  ∈ RO,  t1  < t2 , platí: pořadí t1, ≤ pořadí t2: 
- první období považujeme za nejlepší a za nejhorší v postupném sledu období 

poslední. Můžeme předpokládat, že to je projev zhoršujícího se vlivu 
příslušného projektu na vývoj lokality a tudíž lze předpokládat hledání (či 
simulaci) opatření ke změně této tendence z důvodu značné rizikovosti projetu 

 
 
 

 
 
 
 
Obdobně možno sestrojit c) extremální průběhy úspěšnosti rozvoje lokality a d) 
nesystematický průběh úspěšnosti rozvoje lokality [2]. 
 
Získané průběhy mohou být východiskem k analýze ex ante odchylek rozvoje lokality  od 
záměrů při simulaci důsledků výběru určitého projektu, východiskem k rozboru jak dochází 
k těmto odchylkám, jaký vývoj by následoval bez zásahu, jak je možné je odstranit atd. 
Navržený způsob tak umožňuje jednoduchým grafickým způsobem zobrazit „úspěšnost“ 
vývoje lokality v jednotlivých časových průřezech i v celkovém sledovaném období jako 
inverzní vyjádření rizikovosti projektu – stoupá li „úspěšnost“, klesá „rizikovost“ projektu. 
 
Jak bylo uvedeno, hodnotící hlediska charakterizují v časových průřezech nároky a efekty 
vyvolané přijetím určitého projektu, který ovlivňuje danou lokalitu v rozvojovém období. Cíle 



a hodnotící hlediska se vyjadřují v „jazyku problému“ o kterém se rozhoduje. Pro různé 
problémy (různé typy infrastrukturních projektů) pak jsou používány různé „jazyky“. 
Formální postup hodnocení je ale shodný. 
 
 
4     ZÁVĚR 
 
Závěrem je třeba zdůraznit, že kvantifikuje–li se riziko projektu, či stanoví li se nějaká 
charakteristika pro  nepřímé určení rizika projektu, nejde o riziko skutečné, ale riziko, jak se 
jeví týmu zpracovatelů. Analýza rizik není tedy sama o sobě technikou, která by mohla 
nahradit nedostatky v podkladech a úsudku zpracovatelů projektu. Její aplikace spolu 
s finanční analýzou ale vždy zvyšuje průhlednost informací o projektu. 

(zpracováno v rámci MSM68407700/43) 
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VÝBER INVESTIČNÉHO FONDU ESPA METÓDOU PROMETHEE 
 

Juraj Pekár 
 
Abstrakt: Opened mutual funds to become the most popular form of investments in Slovak 
Republic. In this paper is presented method PROMETHEE for decision making of selection 
funds. There is an analysis of ESPA funds supply by Asset Management of Slovenská 
sporiteľna.  
 
 Príspevok je venovaný metóde výberu investičného fondu ako aj jeho aplikácií na 
podielové fondy pôsobiace v Slovenskej republike. V prvej časti je popísaná správcovská 
spoločnosť a jej rozdelenie na fondy. V ďalšej časti je uvedená metóda použitá pri analýze 
uvedených fondov. Usporiadanie fondov je výsledkom použitia metódy na uvedené fondy, 
ktoré možno nájsť v poslednej časti.   

Asset Management Slovenskej sporiteľne mal v roku 2005 trhový podiel 28,8 % na 
domácom trhu kolektívneho investovania. Hodnota ich majetku v podielových fondoch 
presiahla 35,6 miliardy Sk, z čoho sa v SPORO fondoch nachádzalo 32,5 miliardy Sk a v 
podielových fondoch ESPA viac ako 3,1 miliardy Sk. Asset Management Slovenskej 
sporiteľne je 100 % dcérskou spoločnosťou Slovenskej sporiteľne. Spoločnosť ponúka 
možnosť investovať do vlastných SPORO podielových fondov prostredníctvom 
jednorazových investícií alebo pravidelného sporenia (vrátane sporenia na dôchodok), do 
SPORO Investičných profilov a do podielových fondov ESPA spravovaných rakúskou 
spoločnosťou Erste-Sparinvest. Pre našu analýzu sme vybrali fondy ESPA, na ktorej 
prezentujeme možné využitie metód na viackriteriálneho vyhodnocovania variantov. 
V tabuľke 1 sú uvedené základné informácie o jednotlivých fondoch. 
 
Tabuľka 1 

 ESPA 
Bond Danubia 

ESPA Stock 
Europe-
Emerging 
(Danubia) 

ESPA 
Stock 
Europe 

ESPA 
Stock 
America 

Referenčná mena EUR  EUR  EUR  USD 
Investičná mena fondu SKK, EUR  SKK, EUR  SKK, EUR  SKK, USD  
Minimálna výška prvej investičnej 
sumy 

30 000 Sk  
 30 000 Sk  30 000 Sk  30 000 Sk  

Minimálna výška následnej 
investičnej sumy (len na základe 
komisionárskej zmluvy) 
 

5 000 Sk, 
resp.hodnota 
1 podielu 
 

5 000 Sk, 
resp.hodnota 
1 podielu 
 

5 000 Sk, 
resp.hodnota 
1 podielu 
 

5 000 Sk, 
resp.hodnota 
1 podielu 
 

Minimálna výška redemačnej sumy 
hodnota 
1 podielu 
 

hodnota 
1 podielu 
 

hodnota 
1 podielu 
 

hodnota 
1 podielu 
 

Minimálna výška zostatkovej sumy 15 000 Sk  
 15 000 Sk  15 000 Sk  15 000 Sk  

Minimálna výška peňažných 
prostriedkov presúvaných z fondu 
spravovaného spoločnosťou ESPA, 
do otvoreného podielového fondu 
spravovaného spoločnosťou ESPA, 
alebo AM SLSP 

20 000 Sk  
 20 000 Sk  20 000 Sk  20 000 Sk  

Rozhodujúca doba obchodného 
dňa pre určenie ceny podielu 
 

14.00 hod 14.00 hod  14.00 hod  14.00 hod  

 
 

 



Metódy triedy PROMETHEE 
Trieda metód PROMETHEE je určená na riešenie problémov komplexného 

vyhodnocovania variantov. Táto trieda metód je založená na zovšeobecnených kritériách a na 

indexoch viackriteriálnej preferencie. Metódy PROMETHEE vyžadujú dodatočné informácie, 

ktoré podliehajú subjektívnemu vplyvu vyhodnocovateľa - prah preferencie (po akú hranicu 

možno považovať dva varianty za rovnocenné) a prah ostrej preferencie (od akej hranice je 

jeden variant podstatne lepší ako druhý). Subjektívnym rozhodnutím rozhodovateľa sú 

ovplyvnené aj váhy, ktoré umožňujú prikladať rôznym kritériám rôznu významnosť. 

Metódy triedy PROMETHEE na riešenie úloh komplexného vyhodnocovania 

alternatív vychádzajú zo zovšeobecnených kritérií a indexov viackriteriálnej preferencie tak, 

že intenzita preferencie jednej alternatívy pred druhou je  funkciou rozdielov výkonov týchto 

alternatív podľa jednotlivých kritérií a nadobúda hodnoty z intervalu [0,1]. 

Pre každé kritérium yi, i = 1, 2, ..., k je definovaná preferenčná funkcia 

Fi(y‘,y“):YxY→[0,1], ktorá vyjadruje intenzitu preferencie alternatívy y’ pred y” z hľadiska i-

teho kritéria.  

Tabuľka 2 

Typ Definícia 
 
     I.  

  
    II.  

  
   III.  
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 Predpokladom je, že každá preferenčná funkcia Fi, i = 1, 2, ..., k, je neklesajúcou 

funkciou hodnoty rozdielu zodpovedajúcich kriteriálnych hodnôt , takže platí i i
,

i
,,d  =  y  -  y
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,
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Všeobecne je preferenčná funkcia Fi znázornená na obrázku 1. Na obrázku 1 je taktiež uvedený 
priebeh funkcie 
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Funkcia  vyjadruje preferencie alternatívy y( )i iH d  , vzhľadom na alternatívu y ,, a preferencie 

alternatívy y ,, vzhľadom na alternatívu y ,, ako aj indiferencie týchto dvoch alternatív. 

Usporiadaná dvojica 

  { }i i iy , H d  , i =  , , , k( ) 1 2 Κ  

 

sa nazýva zovšeobecnené kritérium.  Typy zovšeobecnených kritérií sú uvedené v tabuľke 4. 

Pre každý typ kritéria sú definované parametre, pričom ich význam je nasledovný: 

 q je prah indiferencie, ktorý predstavuje najvyššiu hodnotu di, 

                pri ktorej sú porovnávané alternatívy ešte indiferentné, 

 p je prah ostrej preferencie, ktorý predstavuje najnižšiu hodnotu di,  

    pri ktorej je už medzi porovnávanými alternatívami vzťah ostrej preferencie, 

 σ je štandardná odchýlka normálneho rozdelenia. 

Relatívnu významnosť i-teho kritéria yi definuje váha wi, i = 1, 2, ..., k. Pre každú 

dvojicu alternatív y‘,y“ je definovaný index viackriteriálnej preferencie (IVP):  
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pričom , kde hodnoty bližšie k 0 znamenajú slabú a hodnoty bližšie k 1 silnú 

preferenciu y’ pred y“. 

( )0 ', ''y yπ≤ 1≤

IVP predstavuje vážený priemer k hodnôt príslušných preferenčných funkcií 

a vyjadruje intenzitu preferencie rozhodovateľa pre alternatívu y’ vzhľadom na alternatívu y” 

pri zohľadnení všetkých kritérií.  



Na komplexné vyhodnotenie alternatív metódou PROMETHEE I sa využívajú 

vstupný a výstupný tok. Výstupný tok oceňuje intenzitu preferencie alternatívy y’ vzhľadom 

na všetky ostatné porovnávané alternatívy. Vstupný tok, naopak, oceňuje intenzitu preferencie 

všetkých ostatných alternatív y vzhľadom na alternatívu y“.  

Výstupný tok:   Vstupný tok: ( ) ( )'
y Y

y yφ π+

∈

= ∑ ', ''y ( ) (' "
y Y

y yφ π−

∈
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y

 

Čistý tok, s ktorým počíta PROMETHEE II, je rozdielom výstupného toku 

a vstupného toku, t.j. 

Čistý tok:  ( ) ( ) ( )' 'y yφ φ φ+ −= −

Výsledkom metódy PROMETHEE I je čiastočné zoradenie alternatív s eventualitou, 

že niektoré alternatívy budú neporovnateľné. Metóda vychádza z predpokladu, že čím vyšší je 

výstupný tok a čím nižší je vstupný tok, tým je alternatíva viac preferovaná. 

Výsledkom metódy PROMETHEE II je celkové zoradenie alternatív na základe 

čistého toku. Napriek tomu, že výsledkom PROMETHEE II je jednoznačné zoradenie 

preferencie alternatív, jeho vypovedacia schopnosť je nižšia, pretože zanedbáva niektoré 

preferencie vo vzťahu jednotlivých alternatív.    

Aplikácia 

Vstupné data sú uvedené v tabuľke 3. Cieľom je usporiadanie alternatív (fondov 

uvedených v tabuľke 1) pomocou metódy Promethee, pričom kritéria boli stanovené 

nasledovne: týždenný výnos, mesačný výnos, odchýlka mesačného výnosu, trojmesačný 

výnos, odchýlka trojmesačného výnosu, ročný výnos, odchýlka ročného výnosu, 149 

týždňový výnos (analyzovali sme data od 12.1.2004 do 22.12.2006, t.j. 149 týždňov) 

a príslušná odchýlka. Váhy jednotlivých kritérií boli rozdelené rovnomerne, t.j. 1/9. Následne 

bolo použité zovšeobecnené kritérium VI z tabuľky 2. Pre uvedené zovšeobecnené kritérium 

je potrebné stanoviť hodnotu sigma, ktoré sme určili ako štandardnú odchýlku pre jednotlivé 

kritériá z uvedených fondov (hodnoty sa nachádzajú tabuľke 3 v stĺpci pod názvom Sigma). 

 

Tabuľka 3 
 EspaBD_EUR EspaBD_SKK EspaSA_SKK EspaSA_USD Sigma 

Tyždenný výnos 0,003299886 -0,005771668 0,00189498 0,003500293 0,00541 
Mesačný výnos (MV) 0,004500798 -0,003508118 -0,00894926 0,004878238 0,006139 

Odchýlka MV 0,004301502 0,005471236 0,011265917 0,005872039 0,007218 
Trojmesačný výnos (TV) 0,004953024 -0,000870862 -0,002739247 0,005657948 0,004342 

Odchýlka TV 0,004344238 0,004638564 0,010900257 0,005317758 0,007179 
Ročný výnos (RV) 0,000916037 -0,000830974 -0,002268242 0,001452955 0,003063 



Odchýlka RV 0,008036993 0,006217297 0,013881526 0,013662984 0,009985 
149 týždňový výnos (CV) 0,001991215 0,000836813 -0,000625803 0,000805322 0,003112 

Odchýlka CV 0,006812417 0,005666576 0,014858889 0,012214649 0,0081 
 EspaSE_EUR EspaSE_SKK EspaST_EUR EspaST_SKK  

Tyždenný výnos 0,011487826 0,002392224 0,010258642 0,001130098  
Mesačný výnos (MV) -0,001452034 -0,009461883 0,006593811 -0,00139245  

Odchýlka MV 0,017422186 0,013596719 0,020791991 0,022930054  
Trojmesačný výnos (TV) 0,004753661 -0,001083019 0,01019962 0,004342286  

Odchýlka TV 0,012760526 0,011464947 0,02220397 0,021895732  
Ročný výnos (RV) 0,002856155 0,001112078 0,007071191 0,00528088  

Odchýlka RV 0,016218888 0,015788471 0,033177482 0,03175295  
149 týždňový výnos (CV) 0,002897359 0,001745478 0,008172115 0,006996426  

Odchýlka CV 0,013973895 0,013707007 0,027522034 0,02675226  

 

V prvom rade je potrebné zistiť dominanciu medzi jednotlivými investičnými fondmi. 

V tabuľke 4 uvádzame výsledok, na základe čoho možno vyradiť fond ESPA SA_SKK, ktorý 

je dominovaný, t.j. existuje fond nadobúdajúci lepšie hodnoty pre všetky kritériá.   

Tabuľka 4 

EspaBD_EUR Nedominovaná 
EspaBD_SKK Nedominovaná 
EspaSA_SKK Dominovaná 
EspaSA_USD Nedominovaná 
EspaSE_EUR Nedominovaná 
EspaSE_SKK Nedominovaná 
EspaST_EUR Nedominovaná 
EspaST_SKK Nedominovaná 

 Po vyradení uvedenej alternatívy bola použitá metóda Promethee, použitím ktorej sme 

získali usporiadanie výhodnosti jednotlivých fondov na základe stanovených kritérií. 

Výsledok je uvedený v tabuľke 5. Ako si možno všimnúť prvé v poradí sú fondy, kde sa 

investovalo v EUR, príp. v USD, čo bolo spôsobené výrazným posilňovaním SKK voči 

uvedeným menám, keďže sa investovalo mimo SR a následne vznikli straty z výmenného 

kurzu. 

Tabuľka 5 

Poradie Variant F F+ F- 
1 EspaBD_EUR 0,20070 0,29687 0,09617 
2 EspaSA_USD 0,14398 0,25777 0,11379 
3 EspaST_EUR 0,06058 0,35592 0,29534 
4 EspaSE_EUR 0,04069 0,21536 0,17467 
5 EspaBD_SKK -0,05497 0,22507 0,28004 
6 EspaSE_SKK -0,18562 0,11859 0,30422 
7 EspaST_SKK -0,20536 0,16602 0,37138 

 



Na záver možno konštatovať, že uvedené metódy viackriteriálneho vyhodnocovania 
variantov sú vhodné na vytvorenie si prehľadu o výhodnosti investovania do jednotlivých 
fondov z ohľadom na ich krátkodobé ako aj dlhodobé výnosy a riziká. V našom prípade sme 
určili poradie výhodnosti investovania do fondov ESPA, pričom ako najvýhodnejší sa 
preukázal ESPA Bond Danubia EUR. 
 

[1] Mlynarovič, V.: Modely a metódy viackriteriálneho rozhodovania. Vydavateľstvo 
EKONÓM, 1998.  

[2] Mlynarovič, V.: Finančné investovanie. Vydavateľstvo IURA Edition, 2001.  

[3] Zeleny, M.: Multiple  Criteria Decision Making. Mc Graw Hill, New York 1982.  

[4] http://www.amslsp.sk/ (10.9.2007) 
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MODELOVANIE DOPRAVNÝCH PROCESOV POMOCOU 
SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY A HOLT-WINTEROVHO 

EXPONENCIÁLNEHO VYROVNÁVANIA 
 

MODELING TRAFFIC PROCESSES WITH SPECTRAL ANALYSIS 
AND HOLT-WINTER`S EXPONENTIAL SMOOTHING 

 
Ing. Martin Srnka 

 

Abstrakt 
Príspevok porovnáva aproximačné a predikčné vlastnosti metodológie spektrálnej analýzy 
oproti štatistickým modelom časových radov, konkrétne Holt-Winterovho exponenciálne 
vyrovnávanie. Porovnanie je vykonané na reálnej aplikácií dát z mestskej hromadnej dopravy.  

Kľúčové slová: spektrálna analýza, periodogram, RMSE, analýza časových radov, 
exponenciálne vyrovnávanie
 
Abstract 
Paper compares approximates and forecast attributes of spectral analysis methodology versus 
time series models, especially with Holt-Winter`s exponential smoothing. Comparison is used 
of real application     

Key words: spectral analysis, periodogram, RMSE, time series analysis, exponential 
smoothing  

1 ÚVOD 
Ekonomické prognózovanie je jednou z najdôležitejších úloh podnikových ekonómov. Keď 
podnikatelia vedia, že sa blíži pokles, môžu obmedziť výrobu, zásoby a zamestnanosť. 
Podobne môžu tvorcovia podnikovej politiky podniknúť opatrenia pred nástrahami trhu, ktoré 
sa v krátkych časových okamihoch opakujú. Tak, ako je potrebné prognózovanie 
ekonomických javov, je potrebné aj vyhodnotenie prognóz rôznymi prístupmi. Práve je 
cieľom príspevku, t.j. charakterizovať teoretické východiská spektrálnej analýzy a jej 
aplikácia na dátach krátkodobého časového radu. Následne spracovanie a porovnanie 
výsledkov spektrálnej analýzy a metódy v časovej doméne. Výsledkom bude zhodnotenie 
aplikácie metód spektrálnej analýzy v časovom rade ekonomických dát za podpory prostredia 
R. 

Príspevok obsahuje štyri kapitoly. Nasledujúca kapitola popisuje základné princípy 
aplikovanej metódy. V tretej kapitole je prezentovaná aplikácia spektrálnej analýzy na dátach 
mestskej hromadnej dopravy a je porovnaná s modelmi časových radov Holt-Winterovho 
exponenciálneho vyrovnávania. V štvrtej a zároveň poslednej kapitole je zhodnotenie 
výsledkov a porovnanie jednotlivých metód pre praktické použitie. 

2 SPEKTRÁLNA ANALÝZA 
Pri modelovaní časových radov sa vychádza z koncepcie, že časový rad je popísaný pomocou 
funkcií času, tak ako to využíva Holt-Winterova metóda. Existuje aj odlišný prístup, ktorý 
predpokladá, že časový rad možno zaznamenať ako zmes trigonometrických funkcií s 



rozličnými amplitúdami a frekvenciami. Dá sa teda hovoriť o spektrálnej doméne. Táto 
koncepcia dokáže previesť explicitný popis periodického správania časového radu a 
predovšetkým vystopovať tie významné zložky periodicity, ktoré  sa podieľajú na vecných 
vlastnostiach skúmaného procesu. 

Jednou z bežných a najznámejších techník analýzy periodických procesov v časových 
radoch je spektrálna analýza. Vychádza z matematických princípov Fourierovej 
transformácie. Dôvod, prečo ju uvádzame, je ten, že spektrálna analýza veľmi dobre popisuje 
časové rady a je to vhodný spôsob ako vyhľadať sezónnosť v časovom rade. 

2.1 Predpoklad stacionarity  
Nevyhnutný predpoklad pri spektrálnej analýze časového radu je jeho stacionarita. Za ako je 
uvedené v [1], stacionárny proces sa považuje proces, ak jeho štatistické vlastnosti, t.j. jeho 
pravdepodobnostné rozdelenie, sa nemení v čase (proces je časovo invariantný). 

V praxi sa dá vystačiť s tzv. slabou formou stacionarity. Jej definícia znie, že časový rad 
je stacionárny, ak jeho stredná hodnota a rozptyl sa nemenia v čase a kovariancia je len 
funkciou časového posunu . Pomocou operátora  sa definuje očakávaná hodnota 
náhodného procesu s jeho charakteristikami: 

rsk −= E

stredná hodnota )( tt yE=µ  

rozptyl  22 )()var( tttt yEy µσ −==

kovariancia ))).(((),cov(, rrssrsrs yyyEyy −−== µγ  

Z definície vyplýva, že stacionárny proces má konštantnú strednú hodnotu a konštantný 
rozptyl vo všetkých pozorovaniach, t.j. µµ =t , 122 σσ =t . Väčšina ekonomických časových 
radov nespĺňa podmienku stacionarity. Dôvodom nesplnenia podmienky je, že ekonomické 
procesy sa vyvíjajú v čase, kde na nich pôsobia rôzne vplyvy okolia, ako napr. investovanie 
do inovácií v doprave, rôzne portfólio služieb a tak vykazujú trend a pod. Aby bolo možné 
takéto procesy analyzovať a popísať, je nutné ich transformovať alebo upraviť na stacionárne 
časové rady odstraňovaním trendu, logaritmovaním, uplatnením diferenciácie, prípadne 
kombináciou.  

2.2 Fourierova transformácia  
Jej základom je pojem Fourierov rad definovaný v tvare:  

( ) ( ) t

H

j
jj

H

j
jjt tty εωβωαµ +++= ∑∑

== 11
0 sinsin , pre Nt ,,2,1 Κ= ,                 (1) 

kde  pre  párne, 2/NH = N ( ) 2/1−= NH  pre  nepárne, N
Njj /2πω =  pre  je  j-tá frekvencia, Hj ,,2,1 Κ=

0µ , jα , jβ  sú neznáme koeficienty. 

Frekvencia ω  periodickej funkcie času je udávaná v radiánoch za jednotku času, ktorú tvorí 
časový interval medzi dvoma susednými pozorovaniami časového radu. Frekvencia π2  za 
časovú jednotku teda znamená, že za túto časovú jednotku sa uskutoční práve jeden cyklus 
danej funkcie, pričom pri frekvencii π  radiánov za časovú jednotku sa cyklus uskutoční až 
počas dvoch časových jednotiek.  

Fourierova perióda jNjj //2 == ωπτ  má rozmer času  a nazýva sa dĺžkou periódy 
(alebo vlnovou dĺžkou). Udáva dobu, za ktorú sa uskutoční jeden cyklus. 

t

Predchádzajúci výraz (1) možno zapísať v tvare 



( ) t

H

j
jt tFy εµ ++= ∑

=1
0 , ( ) ( )jjjj tAtF ϕω += sin , pre Nt ,,2,1 Κ= ,          (2) 

kde  je harmonický člen j-teho rádu definovaný na Fourierovej perióde 
pre . 

( )tFj

Hj ,,2,1 Κ=
Hodnota  sa nazýva amplitúdou kmitu pre j-tu periódu a jA jϕ  je fázový posun. Vecne 

sa dá totiž predstaviť, že proces (rad hodnôt)  sa považuje za výsledok súčtu ty H  
harmonických členov. Z hľadiska vlnovej teórie teda vlastne ide o interferenciu "vlnení" 
(zmes vĺn) s rôznymi frekvenciami jω  (resp. dĺžkami periódy jτ ) a s rôznymi amplitúdami. 
 
Teda zápis (1) sa dá považovať za súčet H  harmonických členov (harmoník) 

( ) ( ) ( ) ( )tttttAtF jjjjjjjj +++=+= ωβωαϕω cossinsin ,            (3) 
Avšak nie všetky harmonické členy a ich koeficienty budú významné pri popise 

časových radov, ale len tie jednotlivé harmonické členy v koncepcii (1), ktorých sa 
koeficienty jj βα ,   najvýraznejšie odlišujú od nuly. 

2.3 Periodogram  
Periodogram patrí medzi najúčinnejšie nástroje pre vyhľadávanie periodicity v časových 
radoch. Chápe sa ako súhrn všetkých hodnôt teoretických rozptylov vyjadrených pomocou 
amplitúd kmitu , bližšie uvedené [2, 3]. Teoretický rozptyl je zostavený nielen pre 
významné frekvencie (alebo periódy), ale pre všetky frekvencie. Nerozlišujú sa totiž apriórne 
významné a nevýznamné frekvencie, najskôr sa určia 

jA

jω  pre všetky j  a až potom podľa 
veľkosti jednotlivých teoretických rozptylov a ich podielu na vysvetlení celkového 
empirického rozptylu sa rozhodne, ktorá frekvencia sa považuje za významnú. 

V literatúre sa dá nájsť mnoho spôsobov explicitného vyjadrenia periodogramu. 
Vhodný spôsob zápisu uvádza2, potom je periodogram definovaný ako 
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Hlavný problém nastáva pri určení zložky alebo zložiek periodogramu, ktoré sú natoľko 
masívne, že ich podiel na výslednom súčte sa bude môcť považovať za významný príspevok 
pri vysvetlení celkovej veľkosti rozptylu . Tie periódy, u ktorých sa preukáže významnosť, 
sa tak stanú "nositeľom" periodicity analyzovaného časového radu. 

ty

Kritériá významnosti k vyhľadávaniu lokálnych extrémov periodogramu sú veľmi 
dôležité, pretože periodogram indikuje všetkých H  periód, ale len niektoré sú v sledovanom 
procese významné. Testy, ktoré sa zaoberajú významnosťou periód, sa nazývajú Fisherov a 
Siegelov test [4]. 

2.4 Nerozlíšiteľnosť frekvencií 
Vážnym problémom formálneho charakteru je jav nazývaný nerozlíšiteľnosť frekvencií 
(aliasing), čo znamená, že vysoké frekvencie môžu splývať s inými, veľmi podobnými 
frekvenciami. Tento problém priamo súvisí s počtom pozorovaní časového radu . Ak 
Fourierová perióda 

N
jNjj //2 == ωπτ  nedáva celočíselný výsledok, potom výsledkom 

testu budú periódy [  a [ , čo značí neschopnosť testu určiť správnu periodicitu. ]j ]1+j



2.5  Spektrálny rozklad a spektrálna hustota 

Pri úvahách o časovom rade , kde ty Nt ,,2,1 Κ= , ktorý je popísaný v spektrálnej doméne, sa 
musí vychádzať z predpokladu o jeho stacionarite. Znamená to, že proces má konštantnú 
strednú hodnotu, konštantný rozptyl a kovariancia je len funkciou časového posunu. 
Stacionarita je bližšie popísaná v kapitole 2.1. Za týchto okolností je časový rad definovaný 
ako 

∫∫ +=
ππ

ωωωω
00

sincos tdtdyt ,   pre Nt ,,2,1 Κ= .        (5) 

pre všetky frekvencie ).,0( πω∈  

Znamená to, že výraz (5) je opäť vyjadrenie časového radu ako zmes kosínusoviek a 
sínusoviek, teda zápis (1) možno pokladať za jeho špeciálny prípad, kde integrál je nahradený 
konečným súčtom a koeficienty jα , a jβ  sú považované za náhodné veličiny, ktoré sa dajú 
odhadnúť. Výraz (5) sa nazýva spektrálnym rozkladom časového radu . ty

Pre stacionárny rad  platí vzťah ty

( ) ( ) ( )∫∫
−−

+=
π

π

π
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ω ωωωω dFtitdFeC tj
j sincos ,  pre Κ,1,0=j ,                (6) 

kde  je kovariančná funkcia z hodnôt časového radu . jC ty

Ďalej platí 
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∞
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∞
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+= ωωωωω dFtitdFeC tj
j sincos    pre Κ,1,0=j ,                (7) 

kde funkcia ( )ωF  má rovnaké vlastnosti ako v (6). 

Formulácie (6) a (7) sa nazývajú spektrálnym rozkladom autokovariančnej funkcie 
časového radu . Pre riešenie praktických úloh stačí uvažovať reálnu časť výrazu. 

Funkcia 
jC ty

( )ωF  sa nazýva spektrálna distribučná funkcia, platí 

             (8) ∫
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 ( ) ( ) ωωω dfdF =             (9) 

Hodnota ( )ωf  sa nazýva spektrálnou hustotou alebo spektrom a hovorí o tom, že s 

akou intenzitou je zastúpená frekvenčná zložka ω  v časovom rade. Vzťah 
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−=∫                                                                                  (10) 

vyjadruje intenzitu zastúpenia periodických zložiek v časovom rade, ktorých frekvencia leží 

v intervale 21,ωω . 



Fourierovej teórie časových radov vyplýva vzájomný vzťah autokovariančnej funkcie a 

spektrálnej hustoty 
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znamená to, že autokovariančná funkcia  vyjadrená ako (11) je Fourierovou 
transformáciou spektrálnej hustoty 

jC
( )ωf . A, naopak, inverzná Fourierová transformácia 

umožňuje vyjadriť spektrálnu hustotu ( )ωf  pomocou autokovariančnej funkcie . Pre 
autokovariančnú funkciu platí  a 

jC

jj CC =− ( )ωf  je párna funkcia, preto postačuje zaujímať sa 

o jej priebeh pre frekvencie z intervalu π,0 . 
Postačujúcou podmienkou existencie spektrálnej hustoty stacionárneho časového radu 

je 

∞<∑
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2.6 Odhad spektrálnej hustoty 
Pri skúmaní štatistických vlastností periodogramu sa zistí, že za predpokladu spojitosti 
spektrálnej hustoty je periodogram jej asymptotickým nestranným odhadom. Podrobnejšie 
vysvetlenie prináša5. To znamená, že ak realizácia náhodného procesu má dostatočnú dĺžku 
(t.j. dostatočne dlhý časový rad) a vypočítajú sa všetky jeho periodogramy, potom 
aritmetický priemer všetkých periodogramov konverguje ku spektrálnej hustote, a to tým 
bližšie, čím je dlhší časový rad. V reálnych ekonomických situáciách je dostupný iba jeden 
periodogram.  
Za týchto okolností by bolo žiaduce, aby odhad spektrálnej hustoty pomocou periodogramu 
bol konzistentným odhadom. Potom by sa odhad koncentroval okolo spektrálnej hustoty. 
Periodogram ale nie je konzistentným odhadom spektrálnej hustoty, to znamená, že sa okolo 
nej nekoncentruje, ale okolo hustoty ( )ωf výrazne osciluje. Z dôvodu "nekonzistentnosti" je 
periodogram nevhodným odhadom spektrálnej hustoty. 

 

)

)

Nevýhodou periodogramu je možné odstrániť pomocou vyhladeného periodogramu, 
keď pre odhad  platí ( kf ωˆ

( ) ( ) ( ) ωωωωω
π

π
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−=ˆ ,                               (14) 

kde ( kz ωω −  je vhodne zvolená funkcia zaisťujúca aspoň asymptotickú konzistentnosť 
odhadu. Funkcia sa nazýva spektrálne okno (z anglického názvu "spectral window"). Potom 
výraz (14) je asymptoticky nestranným a asymptoticky konzistentným odhadom hodnoty 
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ωωωω dfz k .                                                                                                 (15) 



Ak sa nájde vhodný tvar funkcie ( )kz ωω − , tak hodnota (15) sa skutočne blíži k 
hodnote ( )ωf . Namiesto jednej funkcie ( )kz ωω −  sa obvykle berie postupnosť funkcií, 
pretože výraz (14) je možné zapísať v tvare 
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−

=

+=
1

1
00 cos2

n

j
kjjk jcvcvf ωω ) ,                                                                    (16) 

kde  sú odhady kovariancií , jc jC

jv  je postupnosť vhodne zvolených váh. 

Zo súvislosti medzi odhadom spektrálnej hustoty, periodogramom určeným pre 

konkrétnu frekvenciu kω  a váhami  sa môže (16) modifikovať na výraz jv

( ) (∑
−=

+=
q

qj
jkjk Ivf ωωˆ ) ,                                                                                       (17) 

kde  je celé kladné číslo spĺňajúce podmienku q Mq =+12 , 

( )jkfI +ω  sú hodnoty periodogramu určené podľa (4), 

pričom pre účel výpočtu je definované 

( ) ( kk II )ωω =− ,    pre Hk ,,2,1 Κ= , 

( ) ( 10 )ωω II = ,    pre 0=k , 

( ) ( knk II −+= 1 )ωω ,    pre Hk > , 

znamená to, že pri skúmaní konkrétnej frekvencie kω  pomocou spektrálnej hustoty je 
dôležité uvažovať len blízke frekvencie a nie frekvencie vzdialené, ktoré sú nevýznamné. 

Na základe predchádzajúcej úvahy sa do odhadu spektrálnej hustoty započítavajú len 
hodnoty periodogramu od (k-q)-tej až po (k+q)-tu. Nazýva sa to odseknutie odhadu 
spektrálnej hustoty o rozmere M . Veľkosť odseknutia bola stanová empiricky a v literatúre, 
ako to uvádza2, sa odporúča M  voliť medzi  a , bez ohľadu na veľkosť n . 6/n 5/n

Pre odhad spektrálnej hustoty je potrebné určiť systém váh , ktorými sa vážia 
jednotlivé hodnoty vypočítaného periodogramu. Ponuka je veľmi široká, každý systém má 
svoje prednosti, ale aj nedostatky. Uvediem štyri základné, ktoré sú najčastejšie používané, 
vychádzajúc z 
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a.) Parzenovo okno 
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b.) Hammingovo okno 
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c.) Tukeyovo okno 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

q
jv j
πcos5,05,0 ,    qj ,,1,0 Κ= ,         (20) 

jj vv −= ,      1,, −−= Κqj . 

2.7 Testovanie významnosti maxím spektra 
V kapitole 4.3 bol popísaný periodogram ako jeden z nástrojov na vyhľadávanie periodicity v 
časových radoch. Podobne, ako v prípade periodogramu, je dôležité skúmať, či je zdvih 
(maximum) spektrálnej hustoty v bode  významný. Pokiaľ áno, tak skúmaný časový rad 
obsahuje periodickú zložku dĺžky . Pre potreby skúmania sa definuje pojem masív 
spektrálnej hustoty

k
kN /

4. 
Masívom obsahujúcim lokálne alebo globálne maximum  sa rozumie priebeh 

spektrálnej hustoty medzi bodmi 

maxf

ba ωω , , ktoré spĺňajú sústavu nerovností 

( ) ( aa ff ωω ˆˆ
1 >− ) , ( ) ( ) ( )ωωω maxˆˆˆ

1 fff aa <<< + Κ ;        (21) 

( ) ( bb ff ωω ˆˆ
1 >+ ) , ( ) ( ) ( )ωωω maxˆˆˆ

1 fff bb <<< − Κ .    

 

Problematika vyhodnocovania zdvihu spektrálnej hustoty sa nedotýka iba globálneho 
maxima, ale i maxím lokálnych, pretože je dosť nepravdepodobné, aby skutočnej 
perioditocite časového radu zodpovedala práve jedna sínusoida. Skoro vždy sa objaví ešte 
celá skupina vedľajších extrémov. Preto sa obvykle testuje významnosť nielen globálneho 
maxima, ale i maxím lokálnych pomocou Fisherovho a Siegelovho testu (kde namiesto 
hodnôt periodogramu sú použité odhady hodnôt spektrálnej hustoty). Extrémy môžu byť 
testované aj klasickým F-testom, kde je v pomere rozptyl masívu s rozptylom spektrálnej 
hustoty v celom obore alebo testom založeným na autokorelačnej funkcii.  

Test založený na autokorelačnej funkcii pracuje s testovacím kritériom v tvare 
( ) ( )
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kde  je rozptyl hodnôt spektrálnej hustoty v masíve, ( ) 2
f

m s

  je celkový rozptyl hodnôt spektrálnej hustoty, 2
fs

  je rozptyl hodnôt koeficientov autokorelácie v masíve, ( ) 2
r

m s

  je celkový rozptyl hodnôt koeficientov autokorelácie. 2
rs

3 APLIKÁCIA, PROGNÓZY A ZHODNOTENIE 
Pri popise časového radu sme použili denné tržby v tis. Sk. Dáta sú prebraté z mestskej 

dopravnej spoločnosti, zaznamenané po celý rok od 1.januára 2005 až do 31.decembra 2005 



na jednej z dopravných liniek. Hodnoty sú upravené zvoleným koeficientom α . Vstupné 
dáta sú uvedené v prílohe č.1. Na modelovanie časového radu som použil matematicko-
štatistický softvér R. Obrázok č.1 reprezentuje vývoj časového radu tržieb v čase, kde 
vertikálne prerušované čiary rozdeľujú graf do týždenných intervalov. 

 
Obr.č.1: Vývoj časového radu tržieb v čase 

Určenie bodových a intervalových prognóz u metódy Holt-Winterovho exponenciálneho 
vyrovnávania sú vypočítané bodové prognózy pre časové obdobie od 18.12.2005 do 
24.12.2005. Do hodnôt, na ktorých sa aplikoval Holt-Winterovo vyrovnávanie, boli zahrnuté 
aj dáta vyčlenené na prognostickú verifikáciu. V tabuľke č.1 je uvedených sedem 
prognózovaných hodnôt spolu s intervalovými prognózami. 

 
Tabuľka č.1: Bodové a intervalové prognózy 

Dátum  Prognóza Dolný interval  Horný interval 
11.12.2005 883,11 1020,64 745,58 
12.12.2005 2624,29 3017,06 2231,52 
13.12.2005 2517,36 2922,96 2111,76 
14.12.2005 2672,57 3129,92 2215,22 
15.12.2005 2484,41 2937,43 2031,39 
16.12.2005 2593,53 3092,61 2094,46 
17.12.2005 1205,13 1440,98 969,28 

 
Vypočítané bodové a intervalové prognózy sú zakreslené na obr.č.2, najnižšie hodnoty 

tržieb z predaja lístkov budú 11. a 17. decembra, čo v danom kalendárnom roku je sobota a 
nedeľa. Predpokladá sa, že cez víkend je nižší dopyt po mestskej hromadnej doprave na 
zvolenej linke. Podobné hodnoty vykazoval časový rad počas celého roka. Dalo by sa 
povedať, že počas víkendu je služba hromadnej dopravy využívaná veľmi málo, čo dokazujú 
tržby v týchto dňoch. 
 

 
Obr.č.2: Bodové a intervalové prognózy 



V spektrálnej analýze je dôležitým krokom pri identifikácii modelu tvorba 
periodogramu a určenie periodicity. Periodogram časového radu znázorňuje nasledujúci 
obr.č.3 

  
 

Obr.č.3 Priebeh periodogramu. 

Vytvorený periodogram bude ďalej slúžiť pre odhad spektrálnej hustoty. Ako je známe, 
periodogram je nekonzistentným odhadom spektrálnej hustoty. Aby bolo možné určiť odhad 
spektrálnej hustoty, musia byť hodnoty periodogramu upravené. Na úpravu dát som použil 
Parzenove, Hammingove, Hanningove, Welchove a Gaussove oknom, kde . Pre výber 
najlepšieho okna, ktoré sa neskôr použilo pri odhade spektrálnej hustoty je kritérium RMSE 
vhodnou možnosťou. Najmenšou chybou dispononuje Hanningove okno. Na základe 
najnižšej RMSE je vybraté Hanningove okno ako najlepší odhad spektrálnej hustoty. Celý 
priebeh zachytáva obr.č.4 

5=M

 
Obr.č.4 Priebeh odhadu spektrálnej hustoty podľa Hanninga 

 
Z grafického zobrazenia je evidentne vidieť tri extrémne hodnoty, konkrétne pre 

frekvencie 1,7952, 0,8976, 2,6927 s ich periódami 2,33 dňa, 7 dní a 3,5 dňa. Tieto extrémy 
predstavujú periodické zložky. Je nutné dodať, že použitím akéhokoľvek systému váh sa 
pôvodný periodogram skracuje o c hodnôt, a to rovnakým počtom z každej strany. Pre 
potreby testovania nie je nutné počítať odstrihnuté hodnoty. 

Podobne ako u predchádzajúcej metódy aj tu sme vo fáze prognózovania zahrnuli 
posledných siedmich pozorovaní, ktoré som predtým ponechal na diagnostickú kontrolu. 
Vypočítané prognózy "ex-ante" uvádzam v nasledujúcej tabuľke č.2 a na obr.č.5 je ich 
priebeh zakreslený do grafu. 

Tabuľka č.2: Bodové prognózy 
Dátum  Prognóza  
11.12.2005 780,819
12.12.2005 2134,614
13.12.2005 2043,316
14.12.2005 2190,517
15.12.2005 2090,572
16.12.2005 2084,921
17.12.2005 1059,461

 



 
 

Obr.č.4 Priebeh odhadu spektrálnej hustoty podľa Hanninga (validačná množina 7 
pozorovaní) 

 

4.  ZÁVER 
Cieľom príspevku bolo popísať teoretické východiská spektrálnej analýzy, jej použitie pri 
modelovaní časových radov so sezónnou zložkou a porovnanie s odlišnou metódou, 
založenou na časovej doméne. Snažil som sa priblížiť postavenie spektrálnej analýzy medzi 
ostatnými technikami spracovania časových radov. Pre potreby modelovania boli použité dáta 
z podniku, ktorý poskytuje službu hromadnej dopravy. K dispozícii som mal denné hodnoty 
tržieb za predaj lístkov na jednej z liniek. Hodnoty boli zaznamenané v období od 1.1.2005 až 
po 31.12.2005, pričom som z nich použil len 351 hodnôt a z toho bolo 344 použitých pre 
kvantifikáciu a sedem bolo ponechaných na prognostickú kontrolu. Vybrané metódy pre účely 
porovnania boli Holt-Winterova metóda exponenciálneho vyrovnávania a spektrálna analýza. 

Holt-Winterova metóda vychádza z exponenciálneho vyrovnávania, vyznačuje sa 
jednoduchým prístupom v modelovaní. Metóda rozlišuje model s aditívnou a multiplikatívnou 
sezónnosťou. Modelovanie bolo ovplyvnené kombináciou vyrovnávacích konštánt, tie softvér 
R vybral na základe podmienky minimalizácie kritéria . SSE

Na základe výsledku bol potom vybratý model s multiplikatívnou sezónnosť. 
Metóda dávala dobré výsledky pri prognózovaní. 

RMSE

Druhou použitou metódou bola spektrálna analýza. Metóda sa opierala o svoje najsilnejšie 
nástroje na určenie periodicity, a to periodogramu a odhadu spektrálnej hustoty. V etape 
identifikácie boli použité funkcie zo softvéru R, ktoré vytvorili periodogram,  odhad 
spektrálnej hustoty a následne otestovali významné periódy. Pre proces kvantifikácie sa 
použil program Excel. Metódou OLS boli odhadnuté a otestované parametre modelu a aj 
modelu ako celku. Nevýhodou pri spektrálnej analýze bolo, že sa nedokázala vysporiadať s 
extrémnymi hodnotami, a tak vznikol skreslený odhad, čoho dôkazom bola vyššia chybovosť 
prognózy. 

I keď modelovanie spektrálnej analýzy v hodnotení kritérií vykazuje horšie výsledky, jej 
ekonomická použiteľnosť je nesporne výhodou pri modelovaní časových radov. Jej nástroje 
sú veľmi citlivé na vyhľadávanie periodicity, čo má zmysel pri určovaní sezónnosti a taktiež 
pri analýze a prognózach v ekonómii. Porvnanie ooch metód je graficky znázornené na obr.. 
č. 5. 



 
Obr.č. 5 Bodové a intervalové prognózy  

Ako bolo vidieť, že tieto metódy majú svoje pozitíva i negatíva. Musím upozorniť na 
fakt, že v oboch prípadoch zohráva značnú úlohu pôvodný časový rad a jeho extrémne 
hodnoty. Aby bolo možné používať mnou navrhnuté modely, je nutné sa vysporiadať v 
radoch s extrémnymi hodnotami. Veľkú výhodu však vidíme v spektrálnej analýze, ktorá má 
široké použitie pri skúmaní časových radov so sezónnosťou. 

Z praktického hľadiska je použiteľnosť softvérového prostredia R vhodným nástrojom 
pri modelovaní či už v časovej, alebo vo frekvenčnej doméne. Jeho široká škála funkcií 
ponúka možnosti, ktoré komerčné softvérové publikácie neobsahujú. Možnosť tvorby 
vlastných a úprava pôvodných funkcií dáva priestor užívateľovi pre jeho požiadavky a 
nároky. Jeho použiteľnosť má široký záber v rôznych spoločenských a prírodných vedách, 
tento fakt je podporený rozsiahlym zoznamom tvorcov podporných balíčkov, ktorými sú 
vedeckí pracovníci z rôznych oblastí. 
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PODPORA ROZHODOVANIA V KRÍZOVOM MANAŽMENTE 
 

DECISION SUPPORT IN CRISIS MANAGEMENT 
 

Miroslav ŽÁK, Ján RAČKO 
 

Abstrakt 
Pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl v rôznych situáciách je spojené s množstvom 

potenciálnych rizík. Tieto riziká môžu v špecifickom prípade znamenať ohrozenie zdravia a 
životov ľudí, materiálnych hodnôt ale aj prostredia. Znalosť týchto rizík je dôležitá pre ich 
riadenie, minimalizovanie dopadov a riešenie odstránenia ich následkov 

Kľúčové slová: krízový manažment, podpora rozhodovania 

 

Abstract: 
 Many activities of members and employment of armed forces in hard and composite 
situations are following by potential risks. These risks can in specific way to menace health 
and life of person, material value, but environment too. Knowledge of this risk and its 
largeness is the main criteria for it manage. It makes good conditions for undisturbed and 
safety filling task in whole workstations 

Key words: crisis management , decision support 

 

1. ÚVOD 
 V posledných rokoch došlo v politicko-bezpečnostnej situácii vo svete, Európe  

k výrazným zmenám, ktoré musíme reflektovať aj pri riešení krízových situácií 
v podmienkach Slovenskej republiky. Súčasný svet je vystavený  konfrontácií  s protivníkom, 
ktorý je rozptýlený po celom svete a ktorý nahradzuje nedostatok konvenčných vojenských 
prostriedkov bezohľadným terorizmom. Pripravenosť teroristických skupín kedykoľvek 
prevziať iniciatívu, umierať na následky svojich vlastných operácií, zabíjať čo najviac ľudí a 
čo možno najokázalejším spôsobom, vyvolať paniku a rozložiť infraštruktúru, to všetko je 
pádny dôvod na hľadanie spôsobov, ako sa vyrovnať s týmto fenoménom súčasnosti. 

Prvoradou podmienkou akejkoľvek činnosti pri riešení krízových situácií je vytvorenie 
realistickej predstavy o možných ohrozeniach chránených objektoch, organizačnej štruktúre,  
infraštruktúre, sociálnych väzbách a podobne [1]. Celková kvalita poznávacieho procesu 
(uvedomenia situácie)  je ovplyvnená najmä kvalitou vstupných dát a spravodajských 
informácií. Pri tom si musíme uvedomiť, že pri pozorovaní akejkoľvek fyzikálnej akcie, alebo 
javu  v svojom okolí sme limitovaní svojimi zmyslami,  senzormi, využívanými zdrojmi 
informácie [2]. Manažérsky informačný systém a systémy na podporu rozhodovania môžu 
výrazne prispieť k optimálnemu riešeniu rozhodovacích problémov pri riešení krízových 
situácií.  

 



 
2.  BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Bezpečnosť chápeme ako stav, v ktorom sa daný subjekt necíti byť ohrozený z 
hľadiska svojej existencie, záujmov a hodnôt, prípadne je vnímaný ako objekt bez ohrozenia. 
Stav bezpečnosti  a jej miera nie sú dané raz navždy, menia sa v priestore i čase. V závislosti 
na rôznych podmienkach a činiteľoch v prebiehajúcom čase má bezpečnosť kolísavú úroveň- 
narastá alebo klesá. Bezpečnosť spravidla nie je v priestore rozložená rovnomerne, rôzne 
prvky systému môžu mať rôzny stav bezpečnosti [3]. 

Bezpečnosť je celistvým stavom subjektu, má nedeliteľný charakter, ktorý súvisí vždy 
s jeho systémovými väzbami. Aj v usporiadanom systéme je miera bezpečnosti závislá na 
všetkých prvkoch systému. Systém je natoľko bezpečný, nakoľko je bezpečný jeho najmenej 
bezpečný podsystém. Pri charakterizovaní bezpečnosti je možné hovoriť o jej stránkach 
a prístupoch k vymedzeniu obsahu.  

V spoločenských systémoch sa ako základný pojem pri posudzovaní bezpečnosti 
používa pojem „bezpečnostné riziká“. Bezpečnostné riziká  sú súčasťou prevažnej väčšiny 
spoločenských systémov a činností, ktoré sa v rámci nich vykonávajú. Sú spojené s narušením 
stability týchto systémov a následným ohrozením úspešnosti daného procesu. Vyjadrujú 
možnosť narušenia prebiehajúcich procesov, dejov a činností v konkrétnych bodoch, 
v závislosti na vnútorných a vonkajších podmienkach, Prejavujú sa v narušení jednotlivých 
faktorov bezpečnosti a vyvolávajú príslušnú úroveň ohrozenia. Ich analýza a rešpektovanie 
v praxi umožňuje predchádzať konkrétnym ohrozeniam, ktoré narušujú stabilitu systému 
a vnášajú neistotu do plánovacích procesov, znemožňujú reálne prognózy budúcnosti.  

Najširším pojmom, ktorý je súhrnným a koncentrovaným prejavom bezpečnostnej 
situácie v určitom čase a priestore je bezpečnostné prostredie. Bezpečnostné prostredie sa 
spravidla vymedzuje ako „ určitá úroveň bezpečnostnej situácie na uvedenom teritóriu, ktorá 
je výsledkom uskutočňovania bezpečnostnej politiky štátov a ich koalícií na tomto teritóriu. 
Spravidla zahŕňa subjekty, ktoré sa v ňom  nachádzajú  a pôsobia a majú rôzne zámery, 
záujmy, vzťahy, vykonávajú rôzne činnosti a ďalšie podmienky a činitele (faktory), ktoré 
rozličným spôsobom priamo i nepriamo ovplyvňujú stav bezpečnosti. Podľa priestoru, ktorý 
zahŕňa možno hovoriť o bezpečnostnom prostredí globálnom, euroatlantickom, regionálnom 
a bezpečnostnom prostredí Slovenskej republiky [3].  

V globálnom bezpečnostnom prostredí je rozhodujúcim faktorom globalizácia, ktorá 
bude dlhodobo ovplyvňovať bezpečnostné prostredie vo svete,  má značný dosah na 
bezpečnosť a stabilitu, zvyšuje vzájomnú závislosť a zraniteľnosť súčasného sveta. Nový 
význam a nebezpečnejší charakter získavajú také hrozby ako terorizmus, nelegálne šírenie 
zbraní hromadného ničenia, extrémizmus, organizovaný zločin, zlyhávajúce štáty, diktátorské 
režimy v ich vzájomnej previazanosti. Nebezpečnosť týchto hrozieb narastá aj tým, že ich 
nositeľmi nie sú iba štátne, ale čoraz častejšie aj neštátne subjekty politického, ekonomického 
a polovojenského charakteru. 

Zo zhodnotenia bezpečnostného prostredia na perifériách euroatlantického priestoru 
predovšetkým na Blízkom a Strednom východe, v juhovýchodnej Ázii a na africkom 
kontinente vyplýva, že záujmy Slovenskej republiky a jeho spojencov v NATO a EÚ môže v 
budúcom desaťročí negatívne ovplyvňovať vysoká miera nerovnováhy a nestability v týchto 
regiónoch. Táto situácia, aj keď zatiaľ neznamená bezprostrednú vojenskú hrozbu pre územie 
Slovenskej republiky, už dnes predstavuje reálnu vojenskú hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu 
našich spojencov, čím ohrozuje aj záujmy Slovenskej republiky.  



Z uvedenej charakteristiky bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky je zrejmé, 
že rozhodujúca časť hrozieb bude pochádzať zo vzdialenejšieho bezpečnostného prostredia, 
predovšetkým vo forme asymetrických hrozieb (zvlášť terorizmus), ktorých odstránenie si 
bude vyžadovať včasné a efektívne použitie síl a prostriedkov Slovenskej republiky a jej 
spojencov vrátane vojenských kapacít a spôsobilostí. 

 

3.  ANALÝZA A HODNOTENIE BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA 
Rozsah opatrení na zaistenie bezpečnosti v akomkoľvek systéme by mal byť úmerný 

veľkosti hrozieb a rizík, ktorým je alebo môže byť tento systém vystavený. Aby boli 
bezpečnostné opatrenia primerané, dostatočné, efektívne a finančne únosné, majú byť 
prijímané na základe objektívnych podkladov. Riziko (možnosť, nebezpečenstvo straty, 
neúspechu, škody)  býva definované ako určitý druh neistoty, ktorý je možné prostredníctvom 
štatistických metód kvantifikovať, a tak predpovedať vznik nepriaznivých skutočností. Riziko 
predstavuje tiež označenie možnosti vzniku straty , škody, alebo dosiahnutie iného výsledku 
oproti pôvodne predpokladanému alebo nedosiahnutia očakávaných výsledkov. Riziko však 
poväčšine v sebe skrýva náboj potenciálneho  nebezpečenstva nepriaznivého vývoja.  

Veľkosť rizika  je často definovaná ako funkcia nasledujúcich  faktorov [3]:  
─ hodnoty chránených systémov,  
─ hrozieb, ktorým môžu byť systémy vystavené, 
─ zraniteľnosti chránených systémov,  
─ existujúcich alebo plánovaných opatrení na zvýšenie bezpečnosti systému. 

 
          hrozba 
 
strata 

1 
zanedbateľná 

2 
nízka 

3 
stredná 

4  
vysoká 

5  
veľmi 
vysoká 

1 
zanedbateľná 

riziko 
úplne 

zanedbateľné 

riziko 
takmer 

zanedbateľné 

riziko 
dosť 
nízke 

riziko 
nízke 

riziko 
stredné 

2  
nízka 

riziko 
takmer 

zanedbateľné 

riziko 
veľmi 
nízke 

riziko 
nízke 

riziko 
stredné 

riziko 
vysoké 

3  
stredná 

riziko 
veľmi 
nízke 

riziko 
dosť 
nízke 

riziko 
stredné 

riziko 
vysoké 

riziko 
veľmi 
vysoké 

4  
vysoká 

riziko 
dosť 
nízke 

riziko 
nízke 

riziko 
stredné až 

vysoké 

riziko 
veľmi 
vysoké 

riziko 
mimoriadne 

vysoké 
5 

veľmi 
vysoká 

riziko 
nízke 

riziko 
stredné 

riziko 
vysoké 

riziko 
mimoriadne 

vysoké 

riziko 
katastrofických

rozmerov 

 

Tab.  1  Klasifikácia vzťahu hrozba a riziko podľa ISO/IEC 15408-1:1999 
 

Analýza rizík musí byť vykonaná ako jedna z prvých činností pri analýze a hodnotení 
bezpečnostného prostredia. Analýza rizík je nástroj manažmentu rizík, napomáhajúci  aj pri 
rozhodovaní o veľkosti rizík, ktoré je subjekt ochotný akceptovať, alebo ktoré sa nedajú 
reálne eliminovať.  

Základný obsah analýzy spravidla tvorí :  
─ identifikácia a ohodnotenie ohrození, 



─ identifikácia  a ohodnotenie systémov (aktív), ktoré majú byť chránené (stanovenie 
ich dôležitosti),  

─ ohodnotenie ich zraniteľnosti,  
─ stanovenie miery rizika.  

Pri analýze rizík sa používajú rôzne metódy. V súčasnom období pri hodnotení rizík 
prevažujú najmä kvalitatívne metódy, ktoré využívajú najmä expertné ohodnocovanie. Tieto 
sa využívajú v prípadoch, ak chýbajú alebo sú ťažko vyjadriteľné číselné hodnoty (údaje) pre 
kvantitatívne ohodnotenie rizika. Pomocou týchto metód sa dá hodnotiť riziko napr. ako 
prijateľné alebo neprijateľné, malé, nízke, stredné a podobne [1].  

 Takéto slovné ohodnotenie jednotlivých udalostí sa ukazuje ako nevhodné pre ďalšie 
počítačové spracovanie informácií o možnom ohrození chránených objektov a systémov. 
Výhodnejšie sa ukazuje využitie subjektívnej pravdepodobnosti, ktorá potom číselne 
vyjadruje mieru osobného presvedčenia o výskyte posudzovaného javu (udalosti) v závislosti 
na definovaných faktoroch. Slovná deskripcia  pravdepodobnosti je pre väčšinu užívateľov  
zrozumiteľnejšia a intuitívne prijateľnejšia. Medzi číselnými hodnotami a slovným popisom 
existuje vzájomná korešpondencia, ktorá však nie je záväznou normou a každý užívateľ ju 
môže interpretovať podľa vlastných preferencií.  

Proces identifikácie ohrození (Threat Identification) spočíva v odhalení možných 
neželaných negatívnych udalostí a javov, nachádzajúcich sa (existujúcich) v rôznej forme a 
podobe v bezpečnostnom prostredí, ktoré môžu privodiť ohrozenie chránených systémov. 
Analýza bezpečnostného prostredia je dôležitou súčasťou celého rozhodovacieho procesu a 
umožňuje začať vlastný proces identifikácie hrozieb a hodnotenia rizík.  Cieľom je zaistiť 
vierohodné, aktuálne a relevantné informácie  o situácii a stave vo vonkajšom a vnútornom 
bezpečnostnom prostredí, potrebné pre identifikovanie relevantných rizík [3].  

Pri analýze rizík a ohrození sa spravidla kvalitatívne alebo kvantitatívne hodnotí:  

─ reálna možnosť vzniku ohrozenia (faktory ovplyvňujúce vznik a veľkosť rizika), 
─ charakter a dôležitosť chráneného systému, 
─ stupeň ochrany (odolnosti) systému voči riziku. 

Mieru rizika ohrozenia systému môžeme potom chápať ako funkciu hrozby (H), 
dôležitosti chráneného systému (S) a jeho ochrany (O) ako [3]: 

  

   F = f(R,S,O) , 

 

kde: R – ukazovateľ (kritérium) veľkosti rizika, 

  S – ukazovateľ (kritérium) dôležitosti chráneného systému, 

  O – ukazovateľ (kritérium) stupňa ochrany systému. 

Informácie o možnom ohrození systému sa môžu získavať z rôznych informačných 
zdrojov. V podmienkach vojnového ohrozenia sa budú informácie získavať najmä  od 
rôznych agentov na rôznych miestach a úrovniach. Takáto sieť môže mať a spravidla aj má 
niekoľko úrovní. Z pohľadu analýzy možného ohrozenia systému sa zameriame najmä na 
najvyššiu úroveň, na ktorej sa spracovávajú údaje o možnom ohrození. 

Predpokladajme, že máme k dispozícii množinu zdrojov informácie (agentov) M, 
množinu vzniku možných ohrození (rizík) N. Označíme si tieto ako: 



 M = {a1, a2, ... , am} – množinu zdrojov informácie (agentov), 

 N = {b1, b2, ... , bn} – množinu možných ohrození (rizík). 

 Informácia od týchto zdrojov má spravidla kvalitatívny charakter, vo forme slovného 
vyjadrenia. Pre ďalšie štatistické spracovanie je výhodné tuto informáciu transformovať na 
kvantitatívnu. Na prevod informácie môžeme využiť rôzne metódy využívajúce bodové 
stupnice alebo tak zvané subjektívne pravdepodobnosti. Tieto pravdepodobnosti sú založené 
na predpoklade, že každý subjekt (manažér, podnikateľ, expert) má určitý stupeň viery, alebo 
osobného presvedčenia vo výskyt nejakého javu či udalosti, ktorá je pre neho alebo pre jeho 
okolie významná. Týmto javom môže byť napríklad aj predpoklad pre vznik určitého 
globálneho alebo regionálneho ohrozenia. Pre prevod kvalitatívnej informácie, ktorá 
postupuje od informačných zdrojov, na kvantitatívnu sme zvolili tak zvané subjektívne 
pravdepodobnosti. Subjektívne pravdepodobnosti potom vyjadrujú mieru presvedčenia 
informačných zdrojov vo výskyt určitého ohrozenia či udalosti. Pri jej stanovení sa potom 
uplatňujú výrazne znalosti subjektu, jeho skúsenosti, intuícia i rôzne druhy informácií, ktoré 
môžu buď výskyt javu podporiť, alebo naopak popierať. 

 

 
 

Prednosťou číselného vyjadrenia subjektívnych pravdepodobností je jeho jednoznačnosť. 
Pokiaľ chceme tieto pravdepodobností využiť pri tvorbe a riešení modelov podporujúcich 
manažérske rozhodovanie, nemôžeme použiť iné, ako číselné vyjadrenie subjektívnych 
pravdepodobností. Určitou nevýhodou však je, že manažéri sa často kvantitatívnemu vyjadreniu 



vyhýbajú a radšej pracujú so slovnými popismi subjektívnych pravdepodobností, ktoré sú 
všeobecné zrozumiteľné a prijateľné. Medzi číselnými hodnotami a slovnými popisy subjektívnych 
pravdepodobností existuje určitý vzťah. Možný prevod kvalitatívneho vyjadrenia na kvantitatívne je 
uvedený v tabuľke (Tab. 2 ). 

 

SLOVNÉ VYJADRENIE PRAVDEPODOBNOSŤ 

vylúčené, nemožné  

takmer vylúčené  

veľmi málo pravdepodobné  

málo pravdepodobné  

skôr pravdepodobné 

nedá sa určiť  

pravdepodobné 

dosť pravdepodobné 

značne (veľmi) pravdepodobné  

skoro isté 

isté 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

 

Tab. 2   Tabuľka subjektívnych pravdepodobností 
 

Číselné vyjadrenie subjektívnych pravdepodobností  môžeme stanoviť na základe 
kvalitatívnych údajov od jednotlivých agentov. Pri dostatočne veľkom počte údajov môžeme 
predpokladať, že sa nami odhadovaná štatistická subjektívna pravdepodobnosť bude blížiť 
skutočnej. Pre ukazovateľ (kritérium) veľkosti rizika bude potom platiť: 

∑
=

=≅
H

1h
hhHH PZPK  

kde  h – zdroje informácií (agenti), 

 H – počet zdrojov informácií (agentov). 

 

Koeficient (pravdepodobnosť) ohrozenia Po musíme vyhodnotiť pre všetky 
identifikované možné ohrozenia M a sledované objekty N.  Získané subjektívne 
pravdepodobnosti PH potom môžeme zapísať formou matice alebo tabuľky o rozmeroch 
MxN. Spoľahlivosť (váhy) jednotlivých agentov Zh môžeme určiť na základe expertných 
odhadov, niektorou z metód párového porovnávania alebo približnými metódami. Uvedené 
postupy sú v literatúre dostatočne popísané. K odporúčaným exaktným postupom patrí 
napríklad postup navrhnutý Saatym[4].  

Podobnými úvahami, na základe expertných odhadov a s využitím subjektívnych 
pravdepodobností môžeme určiť, koeficienty (pravdepodobnosti) dôležitosti chráneného 



systému (KS  a stupňa ochrany systému (KO). Pre hodnotenie a analýzu ohrozenia a rizík bol 
na katedre, v súlade s uvedenou metodikou (Obr.1), spracovaný počítačový program.  

 

4.  POČÍTAČOVÁ PODPORA ANALÝZY A HODNOTENIA OHROZENIA A RIZÍK 
Predložený počítačový program je možné charakterizovať ako podporný nástroj 

(kalkulátor) na analýzu ohrození a rizík. Je vhodný pre detailnú analýzu rizík nevojnového 
charakteru najmä informačných systémov organizácií a výrobných podnikov, podporu 
rozhodovania krízovom manažmente. Program môže byť vhodne využitý najmä na podporu 
rozhodovania na pracoviskách pre krízové riadenie a taktiež bezpečnostnými pracovníkmi a 
krízovými manažérmi v orgánoch štátnej správy, samosprávy, podnikov a inštitúcií. 

Kladom programu je to, že sú v ňom preddefinované zoznamy rizík (hrozieb) a 
možných objektov ohrozenia (aktív). Tieto zoznamy je možné doplňovať a upravovať podľa 
podmienok daného regiónu alebo inštitúcie. Program je realizovaný v prostredí Borland 
Delphi 7. Po spustení aplikácie a zobrazení úvodného okna má užívateľ možnosť výberu 
z troch zobrazených ponúk jednoduchým kliknutím myšou na jednu z nich.  

Obr. 2    Príklad editácie položiek 

 Pri analýze hrozieb je potrebné v prvom kroku vybrať niektorú z hlavných skupín 
hrozieb a potom položku z podskupiny. K tejto hrozbe následne priradíme slovné vyjadrenie 
predpokladanej miery hrozby na základe vyjadrenia expertov. Podobne zadávame všetky 
potrebné vstupné údaje o aktívach (systémoch, objektoch), ich dôležitosti a úrovní ich 
zabezpečenia.  

Program podporuje nasledovné prvky analýzy a hodnotenia ohrozenia a rizík: 

─ určenie veľkosti rizika, 
─ ohodnotenie dôležitosti aktív, 
─ určenie úrovne zabezpečenia každého aktíva v závislosti od rizika, 
─ výpočet rizika pre vybranú dvojicu hrozby a aktíva, 



─ farebné rozlíšenie rizika v závislosti od vypočítanej hodnoty, 
─ zobrazenie vypočítaného rizika vo forme prehľadnej tabuľky a priestorového grafu. 

Miera ohrozenia a rizika systému sa v programe určuje na základe algoritmu 
uvedeného na obrázku (Obr. 1). Hodnota vypočítaného rizika K sa môže, v závislosti na 
veľkosti ohrozenia, dôležitosti chráneného systému a stupňa jeho ochrany, pohybovať od 
spodnej hranice 0 až po hornú hranicu 1. V programe sú stanovené tri pásma rizika, ktoré pri 
zobrazení aj farebne rozlíšili. Sú to pásma: 

─ malé ohrozenie (0 až 0,38) označené zelenou farbou, 
─ stredné ohrozenie (0,38 až 0,67) označené žltou farbou, 
─ veľké ohrozenie (0,67 až 1) označené červenou farbou. 

 

Výsledky výpočtov sú zobrazené v prehľadnej tabuľke (Obr. 3). Prehľadnejšie a 
názornejšie je možné velkosť ohrozenia znázorniť vo forme grafu. K dispozícii je grafické 
vyjadrenie (Obr. 4), ktoré vyvoláme stlačením tlačidla „Grafické vyjadrenie“. Jednotlivé 
stĺpce zobrazujú mieru rizika. Stĺpce sú zafarbené v závislosti od pásma ohrozenia (zelená, 
žltá, červená). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Výstup z analýzy a hodnotenia ohrozenia a rizík 

Obr.4  Grafické vyjadrenie výsledkov hodnotenia 



Prínos programu je to, že prehľadne ukazuje na možné riziká, ktoré môžu ohroziť 
daný systém, subjekt, štát región a podobne. Výhodou je to, že sa názorne, kvantitatívne, 
zobrazuje miera ohrozenia pre každý sledovaný objekt. Vzhľadom k tomu, že pri krízovom 
riadení sa deliaca čiara medzi vojnovými a nevojnovými ohrozeniami nedá presne stanoviť, 
môže byť počítačový program vhodne využitý pre výcvik krízových manažérov. 

 

5. ZÁVER 
 Predložená metodika a program pre hodnotenie ohrozenia chránených objektov 
a stanovenia stupňa  rizík pre jednotlivé objekty môže byť vhodným doplnkom pre riešenie 
rozhodovacích problémov pri vojnových i nevojnových ohrozeniach. Vyhodnotenie 
bezpečnostných rizík a určovanie miery rizík sú dôležitými predpokladmi predovšetkým pre 
výber opatrení na elimináciu rizík. Predložený počítačový program umožňuje jednoduché a  
názorné zobrazenie úrovne rizík pre chránené objekty. Metodika a program sú rozpracované 
tak, aby umožňovali flexibilné doplňovanie položiek o ohrozeniach, aktívach a ich ochrane.  
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PODPORA ROZHODOVANIA PRI RIEŠENÍ VOJENSKÝCH 
ROZHODOVACÍCH PROBLÉMOV 

 

DECISION SUPPORT IN SOLVING MILITARY DECISION 
PROCESSES 
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Abstrakt 
Článok je venovaný problematike podpory rozhodovania pri riešení rozhodovacích 

problémov s využitím teórie hromadnej obsluhy. Dynamický rozvoj osobných počítačov sa 
výrazne prejavuje pri podpore riešenia vojenských rozhodovacích problémov s využitím 
matematických metód. Pri optimalizácii rozhodovacích procesov sa ukazuje potreba 
využívania matematických metód, metód operačnej analýzy  a metód modelovania 
a simulácie.  

Kľúčové slová: modelovanie, hromadná obsluha, programovanie, vojenské systémy, 

 

Abstract: 
The article deals with problems decision supports by queuing theory. Dynamical 

development of PC has significant affect to the military decision processes and above this the 
mathematical methods began to prevail in evaluation decision. Just these methods of 
operational analysis and simulation are necessary to use for optimalization of the decision 
making processes.  

Key words: modelling, queuing theory, programming, military systems  

 

ÚVOD 
Rozhodovanie predstavuje jednu z najvýznamnejších aktivít, ktoré manažéri v 

organizáciách realizujú, niekedy sa dokonca chápe ako určité jadro riadenia. Význam 
rozhodovania sa prejavuje najmä v tom, že kvalita a výsledky týchto procesov, najmä 
strategických rozhodovacích procesov, prebiehajúcich na najvyšších úrovniach riadenia 
organizácií, zásadným spôsobom ovplyvňujú efektívnosť fungovania a budúcu prosperitu 
týchto organizácii. Nekvalitné rozhodovanie môže byť pri tom jednou z významných príčin 
neúspechu. Význam rozhodovania sa súčasne odvíja i od rozsahu zdrojov, najmä finančných 
prostriedkov, ktoré sú na rozhodovanie viazané, alebo o ktorých sa rozhoduje. 

Dôležitú úlohu v rozhodovacích procesoch majú informácie. Túto skutočnosť 
podporuje aj fakt, že niekedy sa rozhodovacie procesy chápu ako procesy zhromažďovania a 
transformácie vstupných informácií do výstupných informácií a interpretácie týchto 
informácií. Rozvoj výpočtovej techniky a najmä rozšírenie osobných počítačov významne 
prispelo k nárastu využívania týchto nástrojov na podporu riešenia rozhodovacích problémov. 



Počítačová podpora rozhodovania sa využíva najmä ako informačná, modelová a expertná 
[1] . 

 

1. PALEBNÝ SYSTÉM AKO SYSTÉM HROMADNEJ OBSLUHY 
 

Najdôležitejšou a najzložitejšou činnosťou veliteľov všetkých stupňov je príprava 
rozhodnutia na boj alebo operáciu. Akékoľvek rozhodnutie má priamy vplyv na 
podriadených, techniku, výzbroj i materiál. Od neho závisí výsledok boja, operácie alebo 
celého konfliktu. Zavádzaním zložitých moderných zbraňových systémov do výzbroje vojsk 
len vzrastá úloha prípravy veliteľov a štábov pri riešení rozhodovacích problémov. Využitie 
systémov na podporu rozhodovania umožňuje aj vo vojenstve  optimalizovať prijímané 
rozhodnutia.  

 
Obr. 1. Rozhodovací proces veliteľa 
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 Proces prípravy rozhodnutia veliteľa pri príprave operácií má určitý ustálený logický 
postup. V tomto postupe je výhodné  nájsť miesto, kde sa dá využiť simulácia a modelovanie. 
Proces plánovania operácie sa spravidla začína ujasnením stanovenej úlohy a hodnotením 
situácie (Obr.  1). Na základe ujasnenia úlohy a záverov z hodnotenia situácie sa formuluje 
zámer pre riešenie stanovenej úlohy. Na základe analýzy zámeru, sa upresňuje možnosť jeho 
realizácie. 

V predchádzajúcich rokoch bola na Vojenskej akadémii venovaná veľká pozornosť 
rozvoju metód na podporu rozhodovania najmä v aplikácii na protivzdušnú obranu. Boli 
rozpracované programy pre vyhodnocovanie bojových možností zostáv PVO, rádiolokačného 
poľa, optimalizácie systému velenia a niektoré ďalšie. Vo Vojenskej akadémii je najviac 
rozpracovaná problematika modelovania protivzdušného boja s aplikáciou na prostriedky 
protilietadlových raketových zväzkov, zväzku stíhacieho letectva a útvarov rádiolokačného 
prieskumu. Pre podporu rozhodovania boli rozpracované aj algoritmy a programy pre riešenie 
úloh lineárneho  a zmiešaného programovania, teórie hier, teória hromadnej obsluhy, metóda 
štatistických pokusov a ďalšie úlohy.  

Na základe uvedených skutočností sa teória hromadnej obsluhy často využíva pri 
riešení vojenských rozhodovacích problémov. Napríklad na priestory paľby protilietadlových 
raketových systémov sa najčastejšie aplikujú matematické modely systémov hromadnej 
obsluhy s odmietnutím alebo s obmedzenou dobou čakania. Ak predpokladáme, že systém 
paľby protilietadlových raketových jednotiek má malú hĺbku, potom doba zotrvania cieľa 
v tomto priestore bude krátka, môžeme predpokladať, že takýto systém paľby sa bude chovať 
ako systém hromadnej obsluhy s odmietnutím. 

Pod systémom hromadnej obsluhy s odmietnutím rozumieme taký systém, v ktorom 
požiadavka prichádzajúca v dobe, keď sú všetky kanály obsluhy obsadené, opúšťa systém 
hromadnej obsluhy ako neobslúžená. Pri modelovaní týchto systémov ako palebných 
systémov sa spravidla stanovuje pravdepodobnosť toho, že požiadavka bude obslúžená (na 
cieľ sa bude pôsobiť) alebo pravdepodobnosť odmietnutia požiadavky (cieľ bude prepustený). 

 Pravdepodobnosť odmietnutia požiadavky (obsadených všetkých k – kanálov) [2]: 
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     (1) 

kde   α - stredný počet požiadaviek pripadajúci na strednú dobu obsluhy jednej požiadavky 
(redukovaná hustota prúdu požiadaviek), 

n – počet kanálov obsluhy.   

 Pravdepodobnosť toho, že požiadavka bude obslúžená (aspoň jeden kanál bude 
voľný): 

   Pobs.  =  1  –  Pn  .     (2) 

Ak predpokladáme, že systém paľby protilietadlových raketových jednotiek má 
relatívne veľkú hĺbku a dobu zotrvania cieľa v tomto priestore nemôžeme zanedbať, potom 
takýto systém paľby sa bude chovať ako systém hromadnej obsluhy s  obmedzenou dobou 
čakania. 
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Systém hromadnej obsluhy je taký systém, v ktorom požiadavka prichádzajúca v dobe, 
keď sú všetky kanály obsadené, čaká určitú dobu a opúšťa systém hromadnej obsluhy až po 
uplynutí tejto doby ako neobslúžená. Čakacia doba tak ovplyvňuje prepúšťaciu schopnosť 
systému. Pri modelovaní systémov hromadnej obsluhy s obmedzenou dobou čakania sa, 
podobne ako u systémov s odmietnutím, spravidla stanovuje pravdepodobnosť toho, že 
požiadavka bude obslúžená (na cieľ sa bude pôsobiť) alebo pravdepodobnosť odmietnutia 
požiadavky (cieľ bude prepustený). 

Pravdepodobnosť toho, že požiadavka nebude obslúžená [2]: 
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kde  β - stredný počet požiadaviek, ktoré opustia systém za dobu obsluhy jednej požiadavky. 

Pravdepodobnosť, že požiadavka bude obslúžená stanovíme s využitím vzťahu (1). 

     

3. ANALYTICKÉ MODELOVANIE SYSTÉMOV HROMADNEJ OBSLUHY 

 Pre podporu rozhodovania pri riešení vojenských rozhodovacích problémov bol na 
Vojenskej akadémii vytvorený celý súbor programov [3]. Rozpracované programy sú 
súčasťou súboru programov na podporu rozhodovania. Pri vstupe do systému na podporu 
rozhodovania bude možné voliť typ programu (Obr. 2) a v ďalšom kroku aj podrobnejšie 
špecifikovať typ vybraného systému a to buď systém hromadnej obsluhy s odmietnutím alebo 
s obmedzenou dobou čakania.  

Pri zostavovaní analytického modelu systému hromadnej obsluhy s odmietnutím boli 
použité vzťahy (1 a 2). Ako vstupné údaje je potrebné zadať: 

- počet kanálov obsluhy (n), 
- strednú dobu obsluhy požiadavky (T0), 
- hustotu vstupného prúdu požiadaviek, ako priemerný počet požiadaviek za 

jednotku času (λ). 
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Obr.2  Programy na podporu rozhodovania 

 
Koeficient α potom určíme na základe hodnôt strednej doby obsluhy požiadavky a 

hustoty prúdu požiadaviek ako: 
             
              α  =  λ. T0                                                                                                                          (4)              

Na základe hore uvedených vzťahov (1a 2) môžeme modelovať rôzne stavy systému 
hromadnej obsluhy s odmietnutím. Môžeme modelovať rôzne zmeny počtu kanálov obsluhy, 
strednej doby obsluhy a hustoty prúdu vstupných požiadaviek. Príklad výstupných hodnôt pre 
zvolené vstupné hodnoty je uvedený na obrázku (Obr. 3). Na výstupe sa pri tom zobrazuje: 

- pravdepodobnosť obsadenia práve k kanálov (0 až n) vo forme tabuľky, 
- pravdepodobnosť obsluhy požiadaviek, 
- stredný počet obsadených kanálov, 
- koeficient obsadenia (využitia) kanálov, 
- koeficient prestoja kanálov. 
 
Pri zostavovaní analytického modelu systému hromadnej obsluhy s obmedzenou 

dobou čakania boli použité vzťahy (3 a 4). Ako vstupné údaje je potrebné, podobne ako 
u systémov s odmietnutím, zadať: 

- počet kanálov obsluhy (n), 
- strednú dobu obsluhy požiadavky (T0), 
- hustotu vstupného prúdu požiadaviek, ako priemerný počet požiadaviek za 

jednotku času (λ), 
- strednú dobu čakania požiadavky v systéme (Tč) 
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Obr. 3  Zobrazenie vstupných a výstupných údajov 

Koeficient β potom určíme na základe hodnôt strednej doby obsluhy požiadavky a 
strednej doby čakania požiadavky v systéme: 

 
    β  =   T0/Tč                                                                                                       (5) 

 
Podobne, ako u systému hromadnej obsluhy s odmietnutím, môžeme na základe hore 

uvedených vzťahov (3 a 4) modelovať rôzne stavy systému hromadnej obsluhy s obmedzenou 
dobou čakania. Okrem zmeny počtu kanálov obsluhy, strednej doby obsluhy a hustoty prúdu 
vstupných požiadaviek môžeme v tomto prípade meniť aj strednú dobu čakania požiadavky 
na obsluhu. Príklad výstupných hodnôt pre zvolené vstupné hodnoty je uvedený na obrázku 
(Obr. 4). Na výstupe sa pri tom, podobne ako v predchádzajúcom prípade zobrazuje: 

- pravdepodobnosť obsadenia práve k kanálov (0 až n) vo forme tabuľky, 
- pravdepodobnosť obsluhy požiadaviek, 
- stredný počet obsadených kanálov, 
- koeficient obsadenia (využitia) kanálov, 
- koeficient prestoja kanálov. 
Program pre analytické modelovanie systémov hromadnej obsluhy s odmietnutím 

a s obmedzenou dobou čakania bol spracovaný v programovacom prostredí Delphi. V ďalšom 
predpokladáme rozpracovanie uvedenej problematiky na nehomogénne kanály obsluhy a 
dopracovanie o rôzne pravdepodobnostné rozloženia vstupného prúdu požiadaviek a doby 
obsluhy požiadavky.  
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Obr. 4  Zobrazenie vstupných a výstupných údajov 

Pri analytickom modelovaní systémov hromadnej obsluhy sa predpokladá, že kanály 
hromadnej obsluhy budú homogenné, to znamená, že stredná doba obsluhy i ostatné 
charakteristiky sú u všetkých kanálov rovnaké a rozdelené podľa rovnakého zákona 
rozdelenia. Vo vojenskej praxi sú vojenské systémy spravidla zložené zo systémov s rôznou 
efektívnosťou (s rôznou strednou dobou obsluhy). V takom prípade sa používa tzv. 
ekvivalentný kanál obsluhy. Prechod na ekvivalentný kanál obsluhy je v rade prípadov 
diskutabilný, pretože je ťažké nájsť takýto ekvivalentný kanál. Preto v súčasnej dobe na 
katedre manažmentu pracujeme na vytvorení programu a algoritmu, ktorý bude využívať 
metódu Monte Carlo pri modelovaní systému paľby.  

 

Záver 

Využitie štatistického modelovania má perspektívu i pri riešení vojenských 
rozhodovacích problémov. Využívanie analytických modelov vo vzdelávaní vojenských 
manažérov umožnilo skvalitniť ich prípravu na riešenie rozhodovacích problémov. Modely 
môžu byť využívané napríklad pre stanovenie optimálneho počtu kanálov obsluhy, 
efektívnosti obrany objektov a podobné optimalizačné úlohy. Určitým nedostatkom pri 
aplikácii analytických modelov systémov hromadnej obsluhy na zbraňové systémy je 
skutočnosť, že zbraňové systémy spravidla nepredstavujú homogénne kanály. To sa prejavuje 
v tom, že kanály majú rôznu  strednú dobu obsluhy požiadavky a strednú dobu čakania 
požiadavky v systéme. Stochastické modely systémov hromadnej obsluhy umožňujú odstrániť 
uvedené nedostatky analytických modelov.  
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