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INTRODUCTION
 
Dear colleagues, 

the third issue of eighth volume of reviewed scientific journal of Slovak statistical and 
demographical society (SSDS) consists of contributions which content is in accordance with 
the theme of conference Statistical Days in Nitra 2012. This action was held on 10-11 May 
2012 in Nitra. Conference was organised by Slovak statistical and demographical society in 
collaboration with Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the 
Philosopher University in Nitra.  

The action was organised in charge of the board of SSDS by: 

Pogram committee: prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. – head, doc. Ing. Jozef Chajdiak, 
CSc., doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc., RNDr. Ján Luha, 
CSc., RNDr. Jitka Pom!nková, PhD., prof. RNDr. Beáta Stehliková, CSc., prof. RNDr. 
Ondrej Šedivý, CSc. and doc. RNDr. Marta Vrábelová, CSc 

Organizational committee:  PaedDr. Janka Melušová, PhD. – head, doc. Ing. Jozef Chajdiak, 
CSc., RNDr. Ján Luha, CSc., doc. RNDr. Dagmar Markechová, CSc., RNDr. Kitti 
Vidermanová, PhD., Mgr. Kristína Cafiková and Mgr. Monika Galbavá. 

Editors: Prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., Prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., doc. RNDr. 
Dagmar Markechová, CSc. a doc. RNDr. Marta Vrábelová, CSc., doc. Ing. Jozef Chajdiak, 
CSc.,  RNDr. Ján Luha, CSc and PaedDr. Janka Melušová, PhD. 

Reviewed by: Prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., Prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.,  doc. 
Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc.,  Ing. Zuzana Poláková, PhD., doc. RNDr. 
Dagmar Markechová, CSc. and doc. RNDr. Marta Vrábelová, CSc. 

The program and organizational committees would like to thank to the invited lecturers, prof. 
RNDr. Magda Komorníková, CSc. and prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. for valuable 
lectures. 

  

 

 

  

                     Editorial board of  SSDS 
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ÚVOD
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

tretie "íslo ôsmeho ro"níka vedeckého recenzovaného "asopisu Slovenskej štatistickej 

a demografickej spolo"nosti je zostavené z príspevkov, ktoré sú obsahovo orientované 

v súlade s tematikou konferencie Nitrianske štatistické dni. Táto akcia sa uskuto"nila v d#och 

10. a 11. mája  2012 v Nitre. Konferenciu organizovala Slovenská štatistická a demografická 

spolo"nos$ v  spolupráci s Katedrou matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre. 

   

Akciu z  poverenia Výboru SŠDS, zorganizovali programový a organiza"ný výbor. 

Programový výbor: prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. – predseda, doc. Ing. Jozef Chajdiak, 

CSc., doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc., RNDr. Ján Luha, 

CSc., RNDr. Jitka Pom!nková, PhD., prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., prof. RNDr. 

Ondrej Šedivý, CSc. a doc. RNDr. Marta Vrábelová, CSc.  

 

Organiza"ný výbor: PaedDr. Janka Melušová, PhD. – predseda, doc. Ing. Jozef Chajdiak, 

CSc., RNDr. Ján Luha, CSc., doc. RNDr. Dagmar Markechová, CSc., RNDr. Kitti 

Vidermanová, PhD., Mgr. Kristína Cafiková a Mgr. Monika Galbavá.  

    

Editori: Prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., Prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., doc. RNDr. 

Dagmar Markechová, CSc. a doc. RNDr. Marta Vrábelová, CSc., doc. Ing. Jozef Chajdiak, 

CSc.,  RNDr. Ján Luha, CSc a PaedDr. Janka Melušová, PhD. 

  

Recenzenti: Prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., Prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.,  doc. 

Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc.,  Ing. Zuzana Poláková, PhD., doc. RNDr. 

Dagmar Markechová, CSc. a doc. RNDr. Marta Vrábelová, CSc. 

  

Organizátori touto cestou %akujú pozvaným prednášajúcim prof. RNDr. Magde 

Komorníkovej, CSc. a prof. RNDr. Jozefovi Komorníkovi, DrSc. za hodnotné prednášky. 

 

                                    Redak"ná rada SŠDS 
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Príhovor k piatemu výro!iu konferencie Nitrianske štatistické dni 
 

Foreword to the fifth anniversary of conference Statistical days in Nitra 
 

Ondrej Šedivý 
 

Pracovníci nitrianskych univerzít Slovenskej po!nohospodárskej univerzity a Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre si v plnej miere uvedomili dôležitos" rozvíjania štatistických 
metód a ich použitia pri kvalite rozhodovania, zberu #íselných údajov, ich spracovania, 
kontroly, analýzy a vypracovaní odporú#ania pre rozhodovanie vo všetkých úsekoch 
vedeckého a spolo#enského života. Použitie štatistiky sa realizuje každodenne. Takmer všetky 
praktické aplikácie výsledkov vedeckých prác vyžadujú v istej miere riešenie množstva 
štatistických úloh. Preto už vo vysokoškolskej príprave študentov SPU a UKF sa venuje  ve!a 
úsilia na to, aby absolventi týchto univerzít boli náležite pripravení na použitie štatistických 
metód v praxi. Štátny vzdelávací program vo vzdelávaní stanovil potrebu, aby už žiaci 
základných a stredných škôl sa u#ili rieši" úlohy, v ktorých posudzujú z h!adiska pravdivosti 
a nepravdivosti primerané výroky o životných situáciách, u#ia sa tvori" isté skupiny prvkov 
a usporiadávajú a narábajú s istými údajmi.  

Vznikla preto myšlienka usporiada" v Nitre konferencie zamerané na rozvíjanie 
štatistických metód. Prvá konferencia s názvom Nitrianske štatistické dni sa uskuto#nila 
v júni 2008. Zorganizovala ju Slovenská štatistická a demografická spolo#nos" v spolupráci 
s Fakultou ekonomiky a manažmentu Slovenskej po!nohospodárskej univerzity v Nitre.  

$alšie konferencie s názvom NITRIANSKE ŠTATISTICKÉ DNI už organizuje 
Slovenská štatistická a demografická spolo#nos" v spolupráci s Fakultou prírodných vied 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Všetky sa konajú na Katedre matematiky Fakulty 
prírodných vied UKF pod záštitou dekana FPV UKF prof. RNDr. %ubomíra Zelenického, 
CSc. Konferenciu organiza#ne a obsahovo zabezpe#ujú pracovníci Katedry matematiky FPV, 
#elní funkcionári Slovenskej štatistickej a demografickej spolo#nosti a pracovníci iných 
pracovísk z &R a SR. 

Uvedieme tematické okruhy konferencií: 

! Regionálna štatistika 

! Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi 

! Metodológia a prax zberu štatistických údajov 

! Matematická štatistika a pravdepodobnos" 

! Štatistický softvér 

! Aktuálne otázky a problémy vyu#ovania štatistiky 

! Iné 

 

Ve!kej ob!ube sa tešili prednášky pozvaných popredných vedeckých osobností, ktorými 
boli:  

prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.  

Zpracování dat z oblasti životního prost"edí a hledání zm#n v statistických modelech 

Katedra pravd'podobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, 
Univerzita Karlova v Praze 
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Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Rie!an, DrSc.  

Pravdepodobnos$ na Kôpkových D-posetoch 

Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

 

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.  

Cupolas and Integrals 

Katedra matematiky, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.  

Kalibrácia 

Matematický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava 

 

Pozvanie na tohtoro#né Nitrianske štatistické dni s našim ve!kým potešením prijali 
(alšie významné osobnosti v oblasti matematickej štatistiky: 

prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.  

Využitie agrega!ných funkcií pri konštrukcii modelov s premenlivými režimami 

Katedra matematiky, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.  

Modelovanie vz$ahov medzi výnosmi investícií pomocou kopúl 

Katedra ekonómie a financií, Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Neoddelite!nou sú#as"ou Nitrianskych štatistických dní je aj vedecký recenzovaný 
#asopis FORUM STATISTICUM SLOVACUM, ktorého isté #ísla sú zostavené z príspevkov, 
ktoré nadväzujú na obsahové zameranie konferencie Nitrianske štatistické dni. 

Zárove) mi prichodí úprimne sa po(akova" všetkým, ktorí sa podie!ali na organiza#nej 
a obsahovej príprave konferencií. Zvláš" (akujeme: doc. Ing. Jozefovi Chajdiakovi, CSc., 
RNDr. Jánovi Luhovi, CSc., prof. RNDr. Anne Tirpákovej, CSc., prof. RNDr. Beáte 
Stehlíkovej, CSc., doc. RNDr. Marte Vrábelovej, CSc., doc. RNDr. Dagmar Markechovej, 
CSc., PaedDr. Janke Melušovej, PhD. a (alším. 

$akujeme dekanovi FPV UKF prof. RNDr. %ubomírovi Zelenickému, CSc. za 
vytváranie vhodných podmienok pre uvedené konferencie. 

Prajeme (alším konferenciám úspešnos" pri h!adaní ú#innosti štatistických metód, 
tvorivos" pri rozvíjaní a aplikácii štatistických metód vo vede a praxi.  

Organizátori sa tešia na stretnutia s nadšencami a nosite!mi vedeckých poznatkov 
z matematickej štatistiky a pravdepodobnosti. 

 

 

 

prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. 

vedúci Katedry matematiky  
Fakulty prírodných vied 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
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Využitie agrega!ných funkcií pri konštrukcii modelov  

s premenlivými režimami 

Utilization of aggregation functions in constructions  

of regime-switching models  

 
Magdaléna Komorníková 

 

Abstract: Utilization of aggregation functions for construction of regime-switching time 

series models will be discussed. We put stress on the use of the outputs of aggregation 

functions in the role of threshold variables of the regime--switching time series models. The 

number of inputs in aggregation function will be determined by BDS test of independence. 

Applications in modelling of various economic and financial time series will be presented. In 

comparison with traditional SETAR and STAR models, our approach leads to improved 

description and prediction quality models.  

Abstrakt: Predmetom prednášky bude využitie agrega!ných funkcií pri konštrukcii modelov 

!asových radov s premenlivými režimami. Ako prahovú premennú budeme používa" výstup 

z agrega!nej funkcie. Po!et vstupov do agrega!nej funkcie budeme ur!ova" pomocou BDS 

testu nezávislosti. Uvedieme aplikácie pri modelovaní rôznych ekonomických a finan!ných 

!asových radov. V porovnaní s tradi!nými SETAR a STAR modelmi vedie náš prístup 

k modelom s lepšími popisnými aj predik!nými vlastnos"ami.   

 

Key words: Time series, Regime-switching model, BDS test of independence, Aggregation 

functions. 

K"ú!ové slová: !asové rady, viacrežimové modely, BDS test nezávislosti, agrega!né funkcie. 

JEL classification: C22, C43. 

Literatúra 

[1] BROCK, W. A., DECHERT, W. D., SCHEINKMAN, J. A., LE BARON, B., 1996. A 

test for independence based on the correlation dimension. In: Econometric Reviews, !. 

15, s. 197—235. 

[2] FRANSES, P.H., DIJK, D. 2000. Non-linear time series models in empirical finance. 

Cambridge University Press. 

[3] GRABISCH, M., MARICHAL, J.-L., MESIAR, R., PAP, E. 2009. Aggregation 

Functions. Cambridge University Press, Encyclopedia of Mathematics and its 

Applications, No. 127.  

[4] RAKONCZAI, P. 2009. On modeling and prediction of multivariate extremes with 

applications to enviromental data.  In: Licentiate Theses in Mathematical Sciences, !. 

3, s. 83-109. 

 

Adresa autora: 

Magda Komorníková, Prof. RNDr. CSc. 

Faculty of Civil Engineering,  

Slovak University of Technology, 

Radlinského 11,  

813 68 Bratislava 

Slovak Republic  

magda@math.sk 
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Modelovanie vz!ahov medzi výnosmi investícií pomocou kopúl 

Modelling relations between returns of investments using copulas 
 

Jozef Komorník 
 

Abstract: Copulas has been developed for investigating relations between random variables. 
Several types of transformations of copulas have been proposed recently. We show that 
convex combinations of resulting copulas provide powerful tools for modelling relations 
between returns of financial investments. 
Abstrakt: Kopule boli vyvinuté na skúmanie závislosti medzi náhodnými premennými.  
V poslednom !ase bolo navrhnutých nieko"ko typov transformácií kopúl. Ukážeme, že 
konvexné kombinácie výsledných kopúl poskytujú silné nástroje pre modelovanie vz#ahov 
medzi výnosmi finan!ných investícií.  
Key words: Copula, Archimedean copula, UCS copula, DUCS copula, Stock index, Returns 
of investments. 
K"ú#ové slová: Kopula, Archimedovská kopula, UCS kopula, DUCS kopula, reflexie kopúl, 
akciový index, výnosy investícií. 
JEL classification: C22, C43. 

Literatúra 

[1] CAPÉRAA P., FOUGERES A.-L., GENEST, C. 2000. Bivariate Distributions with 
Given Extreme Value Attractor. In: Journal of Multivariate Analysis, !.72, s. 30-49.  

[2] DURANTE, F., JAWORSKI, P. 2012. Invariant dependence structure under 
univariate truncation. In: Statistics, !. 46, s. 263-267. 

[3] GRÖNNEBERG, S., HJORT, N. L. 2008. In: The copula information criterion. In: 
Statistical Research Report !. 7, Dept. of Math. University of Oslo. 

[4] JOE, H. 1997. Models and Dependence Concepts. Chapman and Hall, London, UK. 
[5] KOLESÁROVÁ, A., MESIAR, R., KALICKÁ, J. 2012. On a new construction of 1--

Lipschitz aggregation functions, quasi--copulas and copulas. Submitted. 
[6] MESIAR, R., JÁGR, V., JURÁ$OVÁ, M., KOMORNÍKOVÁ, M. 2008. Univariate 

conditioning of copulas. Kybernetika, !. 44(6), s. 807-816. 
[7] MESIAR, R. AND JURÁ$OVÁ - PEKÁROVÁ, M. 2010. DUCS copulas}. 

Kybernetika, !. 46}(6), s. 1069-1077. 
[8] MCNEIL,A. J., NEŠLEHOVÁ, J. 2009. Multivariate Archimedean copulas, d-

monotone functions and L1--norm symmetric distributions. Alexander J. McNeil and 
Johanna Nešlehová. Annals of Statistics, !. 37(5B), s. 3059-3097. 

[9] NELSEN, R.B. 2006. An introduction to copulas. Second Edition. Springer Series in 
Statistics, Springer-Verlag, New York. 

[10] PROKHOROV, A. 2008. A goodness-of-fit test for copulas. In: MPRA Paper, !. 
9998, online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/9998. 

[11] SKLAR, A. 1957. Fonctions de répartition á n dimensions et leurs marges. In: 
Publications de l'Institut de Statistique de L'Universit\'e de Paris, !. 8, s. 229-231. 

Adresa autora: 

Jozef Komorník, Prof. RNDr. DrSc. 
Faculty of Management, Comenius University, 
Odbojárov 10 
P.O.BOX 95 
820 05 Bratislava, Slovak Republic 
Jozef.Komornik@fm.uniba.sk 
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Vyhodnotenie jednej slovnej úlohy použitím implika!nej analýzy 
Evaluation of one word problem  

by applying the implicativeanalysis 
 

Eva Barcíková, Valéria Švecová 
 

Abstract: In this article the authors deal with analysis of the students’ solutions of one chosen 
type of verbal tasks. This verbal task was at lesson solved by using five different strategies 
and subsequently was used in the test. Obtained results were evaluated applying the 
implicative analysis with help of the statistical software C.H.I.C. 
Abstrakt: V predloženom príspevku sa autori venujú analýze študentských riešení vybraného 
typu slovných úloh. Úloha bola riešená na hodine piatimi rôznymi stratégiami a následne bola 
použitá v rámci písomného skúšania. Získané výsledky študentských riešení boli vyhodnotené 
použitím implika!nej analýzy prostredníctvom programu C.H.I.C. 
Key words: implicative analysis, software C.H.I.C.  
K"ú!ové slová: implika!ná analýza, softvér C.H.I.C. 
JEL classification: C38, C88 

1. Úvod 
Vo vyu!ovaním matematiky sústredíme nemalú pozornos" na riešenie slovných úloh a  

vz"ah matematiky k reálnemu životu prostredníctvom  matematizácie reálnych problémov. 
„Náro!nos" slovných úloh je dobre známa každému u!ite#ovi. Ne!udo, že tejto problematike 
je venovaná zna!ná pozornos" i zo strany didaktiky matematiky. Slovné úlohy, najmä 
riešite#ské procesy týchto úloh, sú skúmané z mnohých poh#adov a !asto slúžia ako nástroj 
experimentov.“ [2]  

 

S riešením slovných úloh sa žiaci stretávajú postupne už na prvom stupni základnej školy. 
Žiaci sa u!ia samostatne zvládnu" každú fázu riešenia slovnej úlohy. Pojem slovnej úlohy 
pritom môžeme vymedzi" nasledovne: „Termínom slovná úloha rozumieme matematickú 
úlohu, ktorá vyžaduje jazykové porozumenie a presah do životnej skúsenosti.“ [2]. Pre 
jazykové porozumenie je dôležité, aby žiaci zvládli !ítanie s porozumením. Následne po tejto 
fáze je nutné úlohu previes" na matematickú úlohu a teda danú situáciu zmatematizova". 
Tento proces je možné previes" viacerými spôsobmi a vybra" si rôzne metódy riešenia 
slovných úloh. $ítanie s porozumením a matematizácia úlohy tvoria prvé dve fázy riešenia 
slovnej úlohy a sú nevyhnutné pre správne riešenie úlohy. %alšie fázy riešenia slovnej úlohy 
sú tieto: 
3.) Stru!ný zápis slovnej úlohy (text, schéma, tabu#ka, ná!rt,...) 
4.) Vyriešenie slovnej úlohy (pomocou !ísel, rovníc a nerovníc, ná!rtov, grafov, tabuliek,...) 
5.) Overenie správnosti nájdeného riešenia (v matematizovanom i pôvodnom zadaní) 
6.) Diskusia, zis"ovanie, !i existujú aj &alšie riešenia (návrat do pôvodného zadania úlohy) 
7.) Zápis riešenia úlohy (obor pravdivosti, množina kore'ov, slovná odpove&) 
Slovnú úlohu môžeme rieši" pomocou kalkulu (t.j. súbor pravidiel pre zápisy výrazov 
pomocou jednoduchých symbolov a pre úpravy týchto výrazov na tvary výhodné pre 
získavanie výsledkov úloh), alebo bez kalkulu. Starší žiaci !asto siahajú po riešení pomocou 
rovnice s jednou neznámou, resp. využitím sústavy dvoch rovníc s dvoma neznámymi. Na 
prvom stupni ZŠ však ešte žiaci nemajú dostato!nú úrove' vedomostí, aby využili tento 
matematický aparát. Mnoho úloh riešite#ných pomocou rovníc je možné rieši" aj inými 
metódami ako sú pokus- omyl, grafické znázor'ovanie situácie a úsudok. Tieto metódy sú 
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použite#né aj u mladších žiakov. Pri grafickom znázor'ovaní a riešení úsudkom môžu žiaci hlbšie 
preniknú" do podstaty problému ako pri použití nau!eného algoritmu riešenia. [1] 

2. Materiál a metódy  
Jeden z poh#adov ako prezentova" kvantitatívnu analýzu výsledkov v didaktickom 

experimente poskytuje implika!ná analýza, ktorú využíva štatistický program C.H.I.C 
(Classification Hiérarchique Implicative et Cohésitive). Program pracuje  
s frekvenciami jednotlivých významových jednotiek. Implika!nú analýzu sme použili na 
spracovanie výsledkov experimentu, pre uskuto!nenie ktorého sme zadali slovnú úlohu 
vzorke 86 študentov. Náš experiment sme realizovali v prvom ro!níku magisterského štúdia 
U!ite#stva pre primárne vzdelávanie v rámci predmetu Metódy riešenia matematických úloh. 

Pre náš experiment sme vybrali slovnú úlohu riešite#nú všetkými spomenutými 
metódami. Úlohu rovnakého typu sme odu!ili na seminári, pri!om sme sústredili pozornos" 
študentov na tieto typy riešenia: metódou pokus – omyl, grafickým znázornením, rovnicou s 
jednou neznámou a sústavou rovníc o dvoch neznámych. Študenti odboru U!ite#stvo pre 
primárne vzdelávanie boli v priebehu seminárov, vedení k tomu, aby využívali hlavne 
stratégie vhodné pre žiakov primárneho stup'a základnej školy.  

Zadanie úlohy bolo : „Diev!atá boli pri rieke kúpa" psov. Bolo tam 8 hláv a 22 nôh. 
Ko#ko tam bolo diev!at a ko#ko psov?“  

Následne sme úlohu zadali v rámci písomného skúšanie v znení: „V ZOO žije o 14 
medve$ov menej ako tu!niakov. Ak spo!ítame všetky ich nohy, získame sú!et 124. Ko#ko je 

tam medve$ov a ko#ko tu!niakov?“ 

V našom experimente sme ako didaktické premenné zvolili jednotlivé kroky riešenia 
danej úlohy. 

Didaktické premenné pre C.H.IC.: 

A1 – Študent využije riešenie prostredníctvom rovnice. 

A2 – Študent správne zo zadania zostaví rovnicu. 

A3 – Študent správne rovnicu vyrieši. 

A4 – Študent správne interpretuje výsledky. 

B1– Študent využije riešenie prostredníctvom sústavy dvoch rovníc o dvoch neznámych. 

B2 – Študent správne zo zadania zostaví sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych. 

B3 – Študent správne sústavu rovníc vyrieši. 

B4 – Študent správne interpretuje výsledky. 

C1 – Študent využije grafickú stratégiu riešenia. 

C2 – Študent správne znázorní situáciu. 

C3 - Študent sa dopracuje k výsledku. 

C4 – Študent správne interpretuje výsledky. 

D1 – Študent využije stratégiu pokus-omyl. 

D2 – Študent volí náhodne vstupné hodnoty a odhaduje &alšie !ísla. 

D3 – Študent volí vstupné hodnoty postupne (od za!iatku) 

D4 - Študent sa dopracuje k výsledku. 

D5 – Študent správne interpretuje výsledky. 

E1 – Študent využije metódu úsudku. 

E2 – Študent sa dopracuje k výsledku. 

E3 – Študent správne interpretuje výsledky.  
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3. Výsledky a diskusia 
Graf !. 1  ukazuje ko#ko študentov použilo jednotlivé stratégie riešenia. Brali sme do 

úvahy aj fakt, že nie každý študent riešil danú úlohu iba jednou metódou, ale mohol použi" aj 
viaceré. Niektorí študenti spo!iatku zvolili stratégiu, ktorou sa nevedeli dopracova" 
k správnemu výsledku, a tak úlohu vyriešili inou metódou. Niektorí študenti použili aj viaceré 
metódy, ale ani jednou sa k správnemu výsledku nedopracovali. %alšia skupina študentov 
použila dve stratégie riešenia, pri!om druhou metódou overovali správnos" riešenia. 

 
Graf 1: Po!etnos" využitia jednotlivých stratégií riešenia 

 

Ako vidie" z grafu 1 najviac študentov si pri riešení úlohy zvolilo stratégiu pokus –omyl 
(38 študentov) a najmenej študentov (9) danú úlohu riešilo využitím grafickej metódy. 

V štatistickom programe C.H.I.C. sme vytvorili všetky tri typy grafov medzi 
jednotlivými didaktickými premennými. Na prezentovanie skúmaných vz"ahov sme vybrali 
nasledovné grafy. 

 

 
Graf 2: Similarity Tree 
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; 

Graf 3: Implicative Tree 

 

Graf 2 definuje podobnos" a intenzívnos" medzi dvoma triedami didaktických 
premenných definovaných v analýze a-priori. Pri konštrukcii grafu sa do jednej triedy spájajú 
dve premenné na najpodobnejšom základe. %alej sa k nim pridávajú premenné s podobným 
základom, tie už tvoria &alšiu ale slabšiu úrove'. [3] Pre vyhodnotenie grafu sú štatisticky 
významné prvé dve najvyššie úrovne. V grafe 2 vidie" štyri množiny 
premenných!"#$ "%$ "&$ "'($ !)#$ )%$ )&$ )'(,**!+#$ +%$ +&$ +'$ ,#$ ,%$ ,&(,**!-#$ -%$ -&$ -'(. 
Možno poveda", že ide o disjunktné množiny. To znamená, že kroky jednotlivých stratégií 
medzi sebou nesúvisia. Pomerne málo významná podobnos" je iba medzi grafickou metódou 
a úsudkom. Rozdelenie premenných do samostatných množín pod#a stratégií môže by" 
spôsobené faktom, že študenti si vyberali vä!šinou len jednu stratégiu riešenia. Ke&že 
premenné A4, B4, C4, D4 a E3 zastupujú správnu interpretáciu výsledku, môžeme interpretova" 
tento graf aj z h#adiska úspešnosti riešení. Z uvedeného grafu &alej vyplýva, že najsilnejšia 
a teda významná  podobnos" je medzi premennými A1 a A2. To znamená, že študent, ktorý si 
zvolil riešenie prostredníctvom rovnice  s jednou neznámou, vedel aj dobre zostavi" rovnicu 
a túto stratégiu použi" najlepšie. Na druhej a tretej úrovni sa pripájajú premenné A3 a A4 teda 
pri použití tejto metódy sa študent najlepšie dopracoval k správnemu výsledku. Naproti tomu 
najmenej významné úrovne sú medzi stratégiou pokus-omyl, aj ke& túto stratégiu si vybralo 
najviac študentov. Táto stratégia bola teda použitá s najmenšou úspešnos"ou. Hoci je táto 
metóda jednou z najprirodzenejších stratégií práve pre žiakov primárneho stup'a základnej 
školy, ke& si ju zvolili študenti U!ite#stva pre primárne vzdelávanie, mali problém úlohu 
správne vyrieši".  

%alej nás zaujímali aj väzby medzi jednotlivými premennými. Použili sme graf 
Implicative tree, prostredníctvom ktorého sme interpretovali ekvivalencie medzi jednotlivými 
premennými. Interpretova" tieto ekvivalencie budeme aj s oh#adom na graf 1. Ako vidie" 
v grafe 3, na najvyššej úrovni sa nachádza ekvivalencie medzi premennými typu D ke&že ide 
o metódu pokus-omyl, ktorá bola použitá naj!astejšie. Najsilnejšie ekvivalencie sú medzi 
premennými D1 a D4. Graf môžeme interpretova" tak, že ak si študent zvolil metódu pokus – 
omyl dopracoval sa k výsledku. Pod#a grafu 2 bola však metóda pokus – omyl z h#adiska 
správneho riešenia najmenej úspešná. Významná ekvivalencia medzi D1 a D4 je spôsobená 
nízkou úrov'ou významnosti medzi D3 a D4 a D2 a D4. Dá sa poveda", že ak si študent zvolil 
metódu Pokus – omyl dopracovanie sa k správnemu výsledku nezáviselo od spôsobu vo#by 
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vstupných hodnôt. Napriek nízkej úrovni významnosti implikácie medzi D3 a D4 boli o nie!o 
úspešnejší študenti, ktorí volili vstupné hodnoty postupne (graf 4). 

  
Graf 4 

 

4. Záver 

Výsledky použitia implika!nej analýzy nás vedú k záveru, že študenti U!ite"stva pre 
primárne vzdelávanie pri riešení slovných úloh najlepšie zvládajú riešenie metódou rovníc 
s jednou neznámou, resp. sústavou rovníc s dvoma neznámymi. Túto metódu si volia 
v prípade, že dobre ovládajú potrebný matematický aparát. Hoci sú na seminároch vedení 
k používaniu stratégií vhodných pre žiakov primárneho stup#a základnej školy, majú pri ich 
použití menšiu úspešnos$.  
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Názory verejnosti na migrantov a ich integráciu v SR: 
 I. postoje k imigrantom prichádzajúcim do SR  

Public opinion on  migrants and their integration in SR: 
I. attitude on immigrants coming to SR 

 
Lenka Berová, Ján Luha, Martina Žáková 

 
Abstract: We present results from public opinion research on migrants and their integration 
in Slovak republic, first part - attitude to immigrants incoming to SR. 
 
Key words: public opinion, attitude to migrants, integration in SR. 
 
K!ú"ové slová: názory verejnosti, postoju ku migrantom, integrácia v SR. 
 
JEL Classification: C1, C12. 
 

1. Úvod 
V príspevku prezentujeme prvú !as" výsledkov vlastného výskumu názorov dospelej 

populácie Slovenskej republiky na aktuálne otázky a problémy spojené s problematikou 
migrácie.  

Terénna fáza celoslovenského reprezentatívneho výskumu bola realizovaná v období 
od polovice novembra 2011 do konca januára 2012 pou!enými dobrovo#nými anketármi. 
Záznam dát bol realizovaný selfadministráciou – respondenti vypl$ovali štandardizovaný 
dotazník dobrovo#ne sami. %as" respondentov odpovedalo pomocou e-mailu. 

Jedným z prejavov prebiehajúcich globaliza!ných procesov je aj medzinárodná 
migrácia (pohyb) obyvate#stva, ktorá má vplyv na vývoj spolo!nosti v krajine, odkia# 
migranti odchádzajú i v krajine, do ktorej migranti prichádzajú. Aj v našej spolo!nosti žije 
okolo 68 tis. migrantov, t.j. cudzincov, ktorí prišli na územie Slovenskej republiky z iných 
štátov.  
 
Základný  súbor  tvorilo  4 405 673  dospelých obyvate#ov SR,  t.j. 81,06% z  5 435 273  
všetkých obyvate#ov SR  ku  31.12.2010, pod#a údajov Štatistického úradu SR (Vekové 
zloženie obyvate#stva SR v roku 2010. Demografická a sociálna štatistika. ŠÚ SR Bratislava). 
Výberový súbor o rozsahu 1120 respondentov bol reprezentatívny pod#a  kontrolovaných 
znakov  pohlavie, vek, kraj a aj pod#a nekontrolovaného znaku vzdelanie. Údaje o štruktúre 
dospelej populácie pod#a vzdelania sú dostupné iba zo s!ítaní obyvate#ov. Na základe 
predbežných výsledkov s!ítania z roku 2011, ktoré boli publikované iba v nedávnom období 
sme urobili kvalifikovaný odhad štruktúry vzdelania dospelej populácie.   
 

V dotazníku bola prvá otázka: Zaujímate sa o migra!nú problematiku? S možnos"ami 
odpovede: 1= áno 2 = skôr áno 3 = skôr nie 4 =nie.  
 

V tomto príspevku prezentujeme názory dospelej populácie SR na prvú !as" otázok 
o názorov na cudzincov/migrantov, ktorí prichádzajú na Slovensko. Na túto otázku sú 
rozli!né názory. Mohli by ste ozna!i", s ktorým výrokom súhlasíte alebo nesúhlasíte?  
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Batéria otázok pozostávala z podotázok: 

! cudzinci nám predovšetkým berú prácu;  
! niektorí cudzinci rozširujú nebezpe!né choroby;  
! cudzinci a ich kultúra nás môžu obohati", je dobré, že už prichádzajú na Slovensko; 
! cudzinci môžu pozitívne vplýva" na rast slovenského hospodárstva;  
! cudzinci obsadzujú zamestnania, ktoré sú finan!ne nezaujímavé a ktoré ob!ania SR nechcú 

vykonáva";  
! je úplne jedno, kde cudzinci pôsobia, patria do iných kultúr a to na Slovensko môže 

prinies" chaos;  
! cudzinci sa podie#ajú na zvyšovaní kriminality na území SR. 
 
Škála odpovedí bola: 1= rozhodne súhlasím; 2=skôr súhlasím; 3=skôr nesúhlasím;  
4=rozhodne nesúhlasím ; 5=neviem. 

2. Záujem o migra"nú problematiku 
Záujem o migra!nú problematiku deklarovalo iba 20,5% dospelej populácie. Na škále 

od 1 po 4 bol priemer 3,01 !o  pre vä!šinu opýtaných zna!í odpove& „skôr nie“, !o je v zhode 
s výsledkom frekven!nej tabu#ky kde tento variant je najfrekventovanejší až  51,4% 
zo všetkých odpovedí respondentov.  
 
Tab. 1:  Zaujímate sa o migra!nú problematiku? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Valid 1  áno 72 6,4 6,5 6,5
  2  skôr áno 154 13,8 14,0 20,5
  3  skôr nie 565 50,4 51,4 71,9
  4  nie 309 27,6 28,1 100,0
  Total 1100 98,2 100,0  
Missing System 20 1,8   
Total 1120 100,0   

 
Teoretický stred škály je 2,5, pri!om hodnoty pod 2,5 zna!ia záujem, alebo skôr záujem 

o migra!nú politiku a nad 2,5 skôr nezáujem, alebo nezáujem o migra!nú politiku. 
 

Rozloženie záujmu o migra!nú problematiku pod#a krajov prezentujeme v grafe 1. 
Odpovede respondentov o záujme o migra!nú problematiku sa pod#a krajov štatisticky 
signifikantne líšia P-hodnota Chí-kvadrát testu P=0,001. 
 

Najvä!ší záujem o migra!nú problematiku mali respondenti Bratislavského 
kraja, Trnavského kraja a Košického kraja. Priemer za celú SR bol 3,01, približne takú úrove$ 
sme zistili v Tren!ianskom a Banskobystrickom kraji.  
 

Najmenší záujem o migra!nú problematiku prejavili respondenti Žilinského kraja, 
potom Prešovského kraja a respondenti Nitrianskeho kraja mali mierne nižší záujem 
o migra!nú problematiku ako bol celoslovenský priemer.  
 

Ke& zvážime úrove$ 2,5, !o je teoretický stred škály, vidíme, že záujem o migra!nú 
problematiku je v priemer za celú SR 3,01, !o je nižší záujem o migra!nú problematiku. 
Z tohto poh#adu vykazujú aj kraje hodnoty nad 2,5, !iže nižší záujem o migra!nú 
problematiku. 
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Na pôde Nitrianskych štatistických dní si všimnime, že Nitriansky kraj je až na šiestom 
mieste v záujme o migra!nú problematiku. 
 
Graf 1: Záujem o migra!nú problematiku pod#a krajov 

Zaujímate sa o migra!nú problematiku?

2,77

2,94

3,00

3,07
3,02

3,16
3,12

2,97

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

Bra
tis

la
vs

ký

Tr
na

vs
ký

Tr
en
!ia

ns
ky

Nitr
ia
ns

ky

Ban
sk

ob
ys

tri
ck

ý

Ži
lin

sk
ý

Pre
šo

vs
ký

 

Koš
ic
ký

 
 

3. Postoje názorov na imigrantov z h!adiska ich integrácie v SR 
Preh#adné výsledky názorov respondentov na otázky integrácie imigrantov v SR sú 

v tabu#kách 2 a 3. Diferenciácia názorov na otázky integrácie cudzincov je preh#adnejšie 
prezentovaná v tabu#ke 3. Výsledky hodnotenia v tejto tabu#ke ukazujú na tri otázky s mierne 
negatívnym hodnotením a 4 otázky s mierne pozitívnym hodnotením. 
 
Tab. 2: Mohli by ste ozna!i", s ktorým výrokom súhlasíte alebo nesúhlasíte?(%) 

podotázka 
rozhodne 
súhlasím 

skôr 
súhlasím

skôr 
nesúhlasím

rozhodne 
nesúhlasím neviem 

cudzinci nám predovšetkým berú prácu 11,24 26,53 40,74 12,95 8,54
niektorí cudzinci rozširujú nebezpe!né 
choroby 12,76 31,63 32,08 11,41 12,13
cudzinci a ich kultúra nás môžu obohati", 
je dobré, že už prichádzajú na Slovensko 6,29 39,93 32,73 10,61 10,43
cudzinci môžu pozitívne vplýva" na rast 
slovenského hospodárstva 3,87 32,82 34,71 12,32 16,28
cudzinci obsadzujú zamestnania, ktoré sú 
finan!ne nezaujímavé a ktoré ob!ania SR 
nechcú vykonáva" 7,35 34,26 31,21 13,54 13,63
je úplne jedno, kde cudzinci pôsobia, 
patria do iných kultúr a to na Slovensko 
môže prinies" chaos 8,60 21,42 36,02 21,86 12,10
cudzinci sa podie#ajú na zvyšovaní 
kriminality na území SR 10,25 28,42 32,37 10,07 18,88

 
Ke& neberieme do úvahy odpovede neviem, môžeme vypo!íta" priemerné hodnoty. Pri 

 škále 1 až 4 je teoretický stred škály hodnota  2,5. Pod#a  znenia otázky môžu by" prevažne 
súhlasné hodnoty (pod 2,5) negatívne alebo pozitívne a prevažne nesúhlasné hodnoty (nad 
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2,5) zase pozitívne alebo negatívne. Výsledky sú v tabu#ke 3, doplnené o hodnotenie, ktoré 
zoh#ad$uje zmysel otázky v kontexte škál odpovedí.  
 
Tab. 3: Preh#adné výsledky názorov na imigrantov 

podotázka priemer hodnotenie 

cudzinci nám predovšetkým berú prácu 2,61 
mierne 

pozitívne

niektorí cudzinci rozširujú nebezpe!né choroby 2,48 
mierne 

negatívne
cudzinci a ich kultúra nás môžu obohati", je dobré, že už 
prichádzajú na Slovensko 2,53 

mierne 
negatívne

cudzinci môžu pozitívne vplýva" na rast slovenského hospodárstva 2,66 
mierne 

negatívne
cudzinci obsadzujú zamestnania, ktoré sú finan!ne nezaujímavé a 
ktoré ob!ania SR nechcú vykonáva" 2,59 

mierne 
pozitívne

to je úplne jedno, kde cudzinci pôsobia, patria do iných kultúr a to 
na Slovensko môže prinies" chaos 2,81 

mierne 
pozitívne

cudzinci sa podie#ajú na zvyšovaní kriminality na území SR 2,52 
mierne 

pozitívne
 

4. Špecifiká názorov na imigrantov z poh!adu ich integrácie v SR pod!a krajov 
Diferenciáciu názorov respondentov pod#a krajov prezentujeme  v preh#adných 

tabu#kách a priemerov odpovedí a v grafe na základe výsledkov za priemerné hodnotenia, ako 
sú definované v kapitole 3. V tabu#ke 4 a v grafe 2 sú výsledky zistené vo výskume. 
Diferenciáciu názorov respondentov pod#a krajov je zložitejšie interpretova". Zaujímavé je, 
že respondenti Bratislavského kraja sú pri hodnotení názorov na integráciu cudzincov najviac 
„pozitívne ladení“. 

 
Tab. 4: Preh#ad názorov na integráciu cudzincov pod#a krajov kraj 
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prichádzajú na 
S

lovensko 

cu dzinci m
ôžu 

pozitívne vplýva" na 
rast slovenského 
hospodárstva 

zam
es tnania, ktoré sú 

finan
!ne nezaujím

avé 
a ktoré ob

!ania SR
 

nechcú vykonáva" 

cu dzinci pôsobia, 
patria do iných kultúr 
a to na S

lovensko 
m

ôže prinies" chaos 

cudzinci sa podie#ajú 
na zvyšovaní 
krim

inality na územ
í 

S
R

 

Bratislavský 2,90 2,66 2,27 2,38 2,43 3,12 2,71
Trnavský 2,75 2,49 2,58 2,57 2,46 2,91 2,61
Tren!iansky 2,61 2,40 2,61 2,77 2,58 2,77 2,55
Nitriansky 2,48 2,34 2,56 2,66 2,53 2,62 2,36
Banskobystrický 2,53 2,49 2,43 2,64 2,73 2,82 2,45
Žilinský 2,49 2,49 2,67 2,80 2,54 2,72 2,48
Prešovský  2,41 2,38 2,66 2,75 2,65 2,69 2,45
Košický 2,71 2,61 2,50 2,74 2,79 2,86 2,60
SR 2,61 2,48 2,53 2,66 2,59 2,81 2,52

 
Diferenciáciu otázok na intregráciu cudzincov v SR prezentuje aj tabu#ka 5, kde sú P-

hodnoty Chí-kvadrát testu z kontingen!ných tabuliek otázok so znakom kraj. Vzh#adom na to, 
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že prezentácia 7 rozsiahlych kontingen!ných tabuliek by zvýšila rozsah príspevku 
prezentujeme výsledky v tvare priemerov v tabu#ke 4. 
 
Tab. 5: P-hodnoty Chí-kvadrát testu otázok na integráciu cudzincov v SR pod#a krajov 

otázka 

cudzinci nám
 

predovšetkým
 berú prácu 

niektorí cudzinci rozširujú 
nebezpe!né choroby 

cudzinci a ich kultúra nás 
m

ôžu obohati", je dobré, 
že už prichádzajú na 
S

lovensko 

cudzinci m
ôžu pozitívne 

vplýva" na rast 
slovenského hospodárstva 

zam
estnania, ktoré sú 

finan
!ne nezaujím

avé a 
ktoré ob

!ania S
R

 nechcú 
vykonáva" 

cudzinci pôsobia, patria 
do iných kultúr a to na 
S

lovensko m
ôže prinies" 

chaos 

cudzinci sa podie#ajú na 
zvyšovaní krim

inality na 
územ

í S
R

 

P-hodnota 0,003 0,135 0,002 0,001 0,055 0,110 0,007 
 
 
Graf 2: Preh#ad názorov na integráciu cudzincov pod#a krajov 

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

cu
d
zi

n
ci

 n
á
m

 p
re

d
o
vš

e
tk

ým
 b

e
rú

 p
rá

cu

n
ie

kt
o
rí
 c

u
d
zi

n
ci

 r
o
zš

ir
u
jú

 n
e
b
e
zp

e
!
n
é

ch
o
ro

b
y

cu
d
zi

n
ci

 a
 ic

h
 k

u
ltú

ra
 n

á
s 

m
ô
žu

o
b
o
h
a
ti"

, j
e
 d

o
b
ré

, ž
e
 u

ž 
p
ri
ch

á
d
za

jú
 n

a

S
lo

ve
n
sk

o

cu
d
zi

n
ci

 m
ô
žu

 p
o
zi

tív
n
e
 v

p
lý

va
"
 n

a
 r
a
st

sl
o
ve

n
sk

é
h
o
 h

o
sp

o
d
á
rs

tv
a

cu
d
zi

n
ci

 o
b
sa

d
zu

jú
 z

a
m

e
st

n
a
n
ia

, k
to

ré

sú
 fi

n
a
n
!
n
e
 n

e
za

u
jím

a
vé

 a
 k

to
ré

o
b
!
a
n
ia

 S
R

 n
e
ch

cú
 v

yk
o
n
á
va
"

to
 je

 ú
p
ln

e
 je

d
n
o
, k

d
e
 c

u
d
zi

n
ci

 p
ô
so

b
ia

,

p
a
tr
ia

 d
o
 in

ýc
h
 k

u
ltú

r 
a
 to

 n
a
 S

lo
ve

n
sk

o

m
ô
že

 p
ri
n
ie

s"
 c

h
a
o
s

cu
d
zi

n
ci

 s
a
 p

o
d
ie
#a

jú
 n

a
 z

vy
šo

va
n
í

kr
im

in
a
lit

y 
n
a
 ú

ze
m

í S
R

Bratislavský

Trnavský

Tren!iansky

Nitriansky

Banskobystrický
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Prešovský 

Košický

 
 

Špeciálne si zase všimneme „pozíciu“ Nitrianskeho kraja v názoroch na integráciu 
cudzincov v SR.  V tabu#ke 6 je poradie Nitrianskeho kraja pod#a ve#kosti priemerného 
hodnotenia. Ako sme už upozornili – pod#a znenia otázky je hodnotenie pozitívne alebo 
negatívne. U respondentov Nitrianskeho kraja prevažuje negatívne stanovisko pri 4 otázkach 
a pri 3 otázkach dosiahla úrove$ hodnotenia „blízko stredu“, blízko priemerného hodnotenia 
za celú SR a aj poradím pod#a krajov. 
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Tab. 6: Pozícia Nitrianskeho kraja v názoroch na integráciu cudzincov v SR 

Nitriansky kraj poradie hodnotenie 
cudzinci nám predovšetkým berú prácu 2 negatívne 
niektorí cudzinci rozširujú nebezpe!né choroby 1 negatívne 
cudzinci a ich kultúra nás môžu obohati", je dobré, že už prichádzajú na 
Slovensko 4 blízko stredu 
cudzinci môžu pozitívne vplýva" na rast slovenského hospodárstva 4 blízko stredu 
cudzinci obsadzujú zamestnania, ktoré sú finan!ne nezaujímavé a ktoré 
ob!ania SR nechcú vykonáva" 3 blízko stredu 
je úplne jedno, kde cudzinci pôsobia, patria do iných kultúr a to na 
Slovensko môže prinies" chaos 1  negatívne 
cudzinci sa podie#ajú na zvyšovaní kriminality na území SR 1  negatívne 

 

5. Závery 
Vo výskume sme zistili menší záujem respondentov o migra!nú problematiku. Úrove$ 

záujmu o migra!nú problematiku je diferencovaná pod#a krajov SR.  
Pri názoroch na integráciu cudzincov sú priemerné hodnotenia za 7 otázok blízke stredu 

škály, !o je hodnota 2,5. Pod#a znenia otázky sme zistili pri 3 otázkach mierne negatívne a pri 
4 otázkach mierne pozitívne hodnotenie. Diferenciácia názorov respondentov pod#a krajov je 
zložitejšia. Zaujímavé je ale zistenie, že respondenti z Bratislavského kraja majú pri všetkých 
otázkach viac pozitívne postoje ku integrácii ako ostatné kraje SR.  

Vzh#adom ku tomu, že príspevok je ur!ený na nitrianske štatistické dni, prezentovali 
sme aj „pozíciu“ respondentov z Nitrianskeho kraja v názoroch na integráciu cudzincov v SR.  
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Trend vývoja a prognóza svetovej výkonnosti v behu na 100 m  
na londýnsky olympijský makrocyklus 2012 

Tendency and prediction in the world performance of running on 100m  
in the London Olympic macrocycle 

 
Jaroslav Bro!áni 

 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou trendu najlepšej mužskej svetovej výkonnosti 
v behu na 100 m a prognózou na londýnsky olympijský rok 2012. Najpravdepodobnejší 
variant výkonnosti vyjadruje aproximácia metódou najmenších štvorcov. Pri použití 
polynomickej funkcie 3 stup"a môžeme o#akáva$ v roku 2012 výkon na úrovni 9,69 sek s 
80,8 % spo%ahlivos$ou. Hranice spo%ahlivosti sa pritom pohybujú v rozmedzí 0,19 sek (max 
9,79 do 9,60 min). Kandidátmi na dosiahnutie prognózovaného výkonu sú šprintéri Usaima 
Bolt, Asafa Powell a Tyson Gay. 
 
Abstract: The paper deals with the analysis of trend of the world´s  best men performance on 
100m running and prediction for the London Olympic year 2012. The most likely version of 
the performance expresses the approximation method of the smallest squares. By using a 3 
degree polynomial function, we can expect in the year 2012 a performance on the level 9,69 
sec. with 80,8% reliability. The limits of reliability range from 0,19 sec (up to 9,79 till 9,60). 
The candidates to achieve predicted performance are sprinters Usain Bolt, Asafa Powell and 
Tyson Gay.!
 
K!ú"ové slová: atletika, trend, prognóza, 100 m,  muži 
Key words: track and fields, trend, forecast, 100 m, men 
JEL classification: L83 - Sports 
 
1. Úvod 

Mužské atletické výkony v behu na 100 m vzbudzovali vždy enormný záujem 
svetového publika. Posúvanie hraníc %udských možností je neustálou témou médií, 
odborníkov zo športovej, odbornej a vedeckej praxe. Poukazujú na javy a faktory v športe, 
ktoré neboli doposia% známe. Zlepšovanie svetového rekordu v posledných rokoch je 
výsledkom zmien pravidiel, techniky, materiálov, tréningových metód a prostriedkov, 
regenera#ných postupov, suplementov výživy, genetického výberu, at!.  

Hranice možnosti rozvoja rýchlostných schopností sú ur#ované kvalitou tréningového 
procesu, mierou využívania objektívnych informácií v priebehu tréningu a do zna#nej miery 
genetickými predpokladmi športovcov. Najvä#ší význam má však výber talentov s vysokým 
genetickým potenciálom pre danú disciplínu (Grasgruber - Cacek, 2008; Vala a kol. 2010). 
Predpoklady súvisia s intenzitou, rýchlos$ou nervových procesov, impulzáciou, rýchlos$ou 
nervových procesov a tým aj s predpokladmi rozvoja koordina#ných schopností (Kampmiller, 
2007; Vanderka, 2008). Tieto fakty podporujú vedecké štúdie z oblasti genetiky, ktoré 
poukazujú na genetické predispozície jamajských šprintérov z oblasti náhornej plošiny Mount 
Ripley (Grasgruber - Cacek, 2008). 

Beh na 100 m je ukazovate%om limitnej schopnosti #loveka, ktorá je vysoko 
determinovaná (85-90 % - bežecká rýchlos$ pod%a Bed&icha - Dovalila, 2009) a od ktorej sa 
v minulosti neo#akával ve%ký progres. Opak je však pravdou (graf 1). Od prvého prekonania 
10 sekundovej hranice v roku 1968 výkonom 9,95 s Jimi Hinesom (USA) muselo uplynú$ 23 
rokov aby bola prekonaná hranica 9,9 s. Výkon Carla Lewisa (USA) 9,86 s z roku 1991 
posunul svetovú výkonnos$ v behu na 100 m k hranici 9,80 s. Tú prekonal o 8 rokov Maurice 
Green (USA) výkonom 9,79 s. Po roku 1999 došlo k zhoršovaniu výkonnosti, pri#om 5 rokov 
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nebola prekonaná hranica 9,80 s. Za#alo sa hovori$ o dosiahnutí hrani#ného limitu 
rýchlostných schopností. Mýtus bol v roku 2005 prekonaný jamajskými šprintérmi, ktorí 
každoro#ne posúvali svetový rekord na hranicu 9,6 s. V roku 2009 sa podarilo prekona$ aj 
túto hranici Usainom Boltom (JAM), ktorý na Majstrovstvách sveta v Berlíne prekonal 
svetové rekordy v najkratších šprintoch výkonmi na 100 m - 9,58 s a 200 m - 19,19 s. 
Fenomenálnym výkonom Bolta sa podarilo priblíži$ iba v behu na 200 m Jamaj#anovi 
Yohanovi Blakovi 19,26 s v roku 2011. Posledné tri roky sa výkonnos$ svetovej špi#ky 
v behu na 100 m pohybuje na úrovni 9,78-9,76 sek.  
 

 
Graf 1 Vývojový trend najlepších svetových výkonov v behu na 100 m  

od roku 1964 do roku 2011 
 

Otázkou je, #i dosiahla výkonnos$ v najkratších atletických disciplínach vrcholný limit 
alebo môžeme o#akáva$ jej !alšie zlepšovanie v #asovom horizonte. Hrani#né 
limity mužských a ženských atletických disciplín sú publikované v práci Yu Sang - Seung Jin 
(2011). Vedci z oblasti športovej štatistiky predpovedajú limitné výkony v behu na 100 m 
mužov na rôznej úrovni. Už pred 40. rokmi biomechanik G.B. Ariel predpovedal výkon 
hranici 9,60 s (Schechter, 2000). Péronnet a Thubault (1989) prognózujú #as na úrovni 9,37 s. 
Pred rokom 2010 sme zaznamenali prognózy na úrovni 9,70 s (Tilinger, 2004), 9,55 s (Kuper 
a Sterken, 2007), 9,73 s (Berthelotova et al., 2008), 9,48 s (Denny, 2008), resp. 9,29 s na 100 
m a 18,63 s na 200 m (Einmahl a Magnus, 2008). Prognostická práca (Bro!áni, 2010) uvádza 
výkon v behu na 100 m v londýnskom olympijskom roku 2012 na úrovni 9,63 s. 

Uvedomujeme si, že prognózované výkony pod úrov"ou 9,58 s môžu dosiahnu$ 
športovci v dlhšom #asovom horizonte. S d'žkou #asového radu však klesá prognózam ich 
presnos$ a reálnos$. Naša práca sa z tohto dôvodu zaoberá prognózovaním na kratšie obdobie, 
vychádzajúc z reálnych možností svetovej atletickej výkonnosti a matematicko-štatistického 
prognózovania v oblasti športu. 
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2. Cie! 
V príspevku sa zaoberáme vývojovým trendom najlepších mužských svetových 

výkonov v behu na 100 m od roku 1964 a stanovujeme prognózu na londýnsky olympijský 
rok 2012. 
3. Metodika 

V práci bol použitý #asový rad najlepších svetových výkonov (IAAF, 2011) do roku 
2011. Pri vyhladzovaní údajov a stanovení prognózovaných hodnôt sme použili metódy 
modelovania trendu a extrapolácie (nelineárne funkcie ako polynom 2-3 rádu, logaritmická, 
exponenciálna krivka, jednoduché a exponenciálne k'zavé priemery a lineárna krivka). Pre 
každú rovnicu uvádzame prognózu, horný a dolný 95 % interval spo%ahlivosti, príslušnú 
rovnicu a index spo%ahlivosti R2. 

Pri závere#nom výbere regresnej funkcie, ktorá konkretizovala trend a prognózovaný 
výkon bola zoh%ad"ovaná úrove" svetového rekordu (WR) do konca roku 2011, vývoj úrovne 
svetovej výkonnosti v posledných troch rokoch londýnskeho olympijského makrocyklu 
(2009-2011), intraindividuálna výkonnos$ svetových atlétov, vypo#ítaná hodnota 
spo%ahlivosti R2 danej aproxima#nej funkcie. Výber funkcie zoh%ad"oval aj názory 
odborníkov a špecialistov z atletickej praxe. Pre odhad a výpo#et prognózovaných hodnôt sme 
použili grafickú a #íselnú metódu realizovanú v programe MS Excel a v programe SPSS 
pod%a postupov autorov Brož - Bezvoda (2006), Chajdiak (2005), Rublíková (2007) a Tilinger 
(2004). 

 
4. Výsledky 

Posúdením #asového radu vývoja najlepších svetových výkonov v behu na 100 m od 
roku 1964 sme mohli konštatova$, že súbor má normálne rozdelenie (graf 2). Hypotézu H0 
nezamietame parametrickým ani neparametrickým testom normality, resp. testami posúdenia 
normovanej šikmosti a špicatosti. 

 

 
 

Graf 2 Trend vývoja výkonnosti od roku 1964a prognóza na rok 2012 v behu na 100 m  
 

Výber parametrických aproxima#ných funkcií sme zúžili na sedem (tabu%ka 1). Tieto najviac 
zodpovedali subjektívnym prognózam atletických špecialistov a dosahovali pritom vysoké 
hodnoty R2, resp. vypo#ítané horné a dolné intervaly spo%ahlivosti boli v reálnom rozpätí 
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dosiahnutia športovej výkonnosti. S prihliadnutím na úrove" svetového rekordu (WR), názory 
atletických špecialistov a individuálny rast výkonnosti jamajských a  amerických šprintérov 
v posledných troch rokoch sa nám javí ako najvhodnejšia aproxima#ná funkcia 
polynomického charakteru 3 stup"a. Prostredníctvom nej prognózujeme najlepší svetový 
výkon v roku 2012 na úrovni 9,69 sekundy s 80,8 % spo%ahlivos$ou. 95 % intervaly 
spo%ahlivosti s bodovými prognózami na rok 2012 sa pohybujú v rozmedzí 9,79 s - 9,60 s. Na 
základe štatistických analýz môžeme konštatova$, že v londýnskom olympijskom makrocykle 
2012 nedôjde k prekonaniu svetového rekordu, resp. prekonanie hranice 9,60 s, #ím by sme s 
predstihom mohli potvrdi$ naše o#akávanie. Uvedomujeme si, že verifikácia spo%ahlivosti 
prognózy dôjde až po realizácii posledných výkonov v roku 2012. Medzi realizátorov 
o#akávaného výkonu patria jamajskí šprintéri Usain Bolt, Asafa Powell a americký šprintér 
Tyson Gay. 

 
Tabu!ka 1 Prognóza výkonnosti v behu na 100 m na rok 2012 a parametre  vybraných 

aproxima"ných funkcií 
 

 
 

5. Závery 
Z analýzy sú#asnej svetovej atletiky, analýzy svetových tabuliek v behu na 100 m mužov, 
intraindividuálnej výkonnosti atlétov, z matematicko-štatistickej analýzy, hodnotení 
odborníkov z atletickej praxe a odhadov vedeckých prác prognostického charakteru vyplývajú 
nasledovné závery: 

! Atletická výkonnos$ v behu na 100 mužov stále nedosiahla hranice %udských 
možností. 

! Trend vývoja najlepších svetových výkonov v krátkom šprinte poukazuje na jeho 
dynamický vývoj. K zmenám výkonnosti dochádza v závislosti od obdobia 
štvorro#ného olympijského cyklu, resp. roku konania najvyšších svetových podujatí. 

! V londýnskom olympijskom cykle 2012 neo#akávame prekonanie svetového rekordu. 
Úrove" výkonnosti svetovej šprintérskej špi#ky by však mohla dosiahnu$ hornú 
hranicu najlepších svetových výkonov za posledné 3 roky. 

! Zlepšovanie svetového rekordu v !alšom období môžeme o#akáva$ od športovcov, 
ktorí disponujú genetickými predpokladmi pre behy na krátke vzdialenosti. 

! Prognostická #as$ je však iba akýmsi výh%adom, ktorého realizáciu nemôžeme nijako 
ovplyvni$. Umož"uje nám pochopi$ vývoj výkonnosti v atletike, nachádza$ jeho 
prí#inné faktory a ich štruktúru, resp. ich podiel na vývoji. 
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Geometrický priemer a jeho využitie 
Geometric mean and its application 

 
Monika Galbavá 

 
Abstract: This paper deals with geometric mean as one of the characteristics of describer 
statistics, its introduction, interpretation and features. We show the application of geometric 
mean using some examples, especially in the economics. We refer to the differences and 
common features between the arithmetic and geometric mean. 
Abstrakt: !lánok sa zaoberá geometrickým priemerom ako jednou z charakteristík 
štatistického súboru. Jeho zavedením, vlastnos"ami a interpretáciou. Na uvedených 
príkladoch ukážeme jeho využitie najmä v ekonómii, rozdiely a spolo#né vlastnosti medzi 
aritmetickým a geometrickým priemerom. .  

 
Key words: geometric mean, arithmetic mean, logarithmic mean, growing tempo  
K!ú"ové slová: geometrický priemer, aritmetický priemer, logaritmický priemer, tempo rastu 
JEL classification:  

1. Úvod 
Aritmetický, harmonický a geometrický priemer, modus #i medián sú charakteristiky, 

ktoré, ak sa vhodne zvolia, dokážu #o najpresnejšie charakterizova" štatistický súbor. 
Geometrický priemer ako jedna z charakteristík polohy nie je tak #asto používaný ako priemer 
aritmetický alebo medián. Napriek tomu nachádza dôležité využitie v ekonómii, štatistike, 
finan#níctve.  

Študenti sa s ním zvä#ša oboznamujú len ako s faktom, že existuje, vedia, ako sa po#íta 
a vymenujú asi jeden príklad, kedy sa používa. V praxi sa niekedy stáva, že ako priemerná 
veli#ina je použitý aritmetický priemer, hoci matematicky správne je použi" priemer 
geometrický. Pravda, rozdiel nemusí by" významný, a zdá sa by" „malý“, výsledok ale nie je 
korektný.  

Ireland ([4]) nazna#il, že výhovorkou, pre#o použi" radšej priemer aritmetický ako 
geometrický, je fakt, že rozdiel medzi nimi je #asto príliš malý. Dá sa tak vyhnú" 
dodato#nému vysvet$ovaniu alebo zmätkom pri vysvet$ovaní rozdielov medzi nimi.  

Geometrický priemer sa používa, ke% má nejaký informa#ný zmysel skôr sú#in hodnôt 
sledovaných znakov ako sú#et. Sledované znaky vznikajú #asto ako podiel dvoch veli#ín 
(pomerová premenná). !asto sa používa v súvislosti s priemerným tempom rastu, 
(priemernými úrokmi, priemerným rastom populácie alebo nezamestnanosti 
v makroekonómii, priemerným rastom zárobkov), vývojom inflácie za k-rokov, návratnos"ou 
investícií. Objavuje sa aj ako produkt tzv. Cobb-Douglasovej produk#nej funkcie. 

2. Základné pojmy 
Všetky priemery vychádzajú z tzv. ur!ujúcej funkcie priemerov: 

1

1
( )

n

kk i

i

F x x
n !

! " ,                                                                    (1) 

kde celé #íslo k ur#uje druh priemeru. Napríklad pre 1k ! dostávame aritmetický priemer, pre 
2k !  kvadratický, 3k !  predstavuje kubický priemer, 1k ! #  harmonický priemer. 

Geometrický priemer dostávame 0x$ % , ak v limite 0k & . (Kul#ár, [2]). 
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Definícia. Nech 1 2( , ,... )nx x x je n-nezávislých hodnôt znaku. Geometrický priemer z týchto 

hodnôt vypo#ítame pod$a vz"ahu 
1

1 2 1 2
1

( , ,... ) . ... ( )  
n n

n
G n n i

i

x x x x x x x x
!

! ! ' ,                   (2) 

resp.  

 1/

1

( )m

m
n n

G j

j

x x
!

! '  ,                      (3) 

 v prípade triedených hodnôt, kde 
1

k

m

m

n n
!

!" , 0x$ % . 

Geometrický priemer je #asto nazývaný aj logaritmickým priemerom. Je totiž priemerom 
logaritmických hodnôt znakov, na konci spätne odlogaritmovaný: 

11 1

1 1
log log log log( ) log( )

n n n

nG i i i i

ii i

x x x x x
n n !! !

! ! ! !"' '           (4) 

Vz"ah (4) ukazuje súvislos" aritmetického priemeru s geometrickým priemerom 
v logaritmickom tvare – geometrický priemer sa dá logaritmickou transformáciou previes" na 
aritmetický. Táto skuto#nos" nám pomôže napríklad v prípade výpo#tu geometrického 
priemeru v exceli, ak máme ve$ký po#et hodnôt. Funkcia GEOMEAN vypo#íta geometrický 
priemer pri malom rozsahu, 30 údajov. Pri ve$kom rozsahu môžeme geometrický priemer 
vypo#íta" ako aritmetický priemer logaritmov jednotlivých hodnôt znaku. Namiesto funkcie 
Geomean použijeme preto aritmetický priemer logaritmických hodnôt - vložíme funkciu 
{=EXP(AVERAGE(LN(hodnoty)))}.  

Hodnoty znaku ix vo vz"ahu (2) sú #asto tempami rastu. Tempá rastu sú definované ako 

podiel hodnoty znaku v aktuálnom období a hodnoty znaku v predchádzajúcom období1 
nasledovne:  

1
i

i

Ti
x

T #

! ,                    (5) 

platí teda 1 1 2. . . ...i i i i i iT x T x x T# # #! ! ! , vo všeobecnosti 

0
1

.
n

n i

i

T x T
!

!'  .                        (6) 

Základnou myšlienkou použitia vhodného priemeru je, aby jednotlivé tempá rastu ix  mohli 

by" nahradené priemerným tempom rastu Gx , teda aby 0.
n

GnT x T! . Dostávame 

10

n
n

n
G i

i

T
x x

T !

! !' , odkia$ už vidíme známy vz"ah pre výpo#et geometrického priemeru. 

Geometrický priemer nepoužívame, ak máme záporné príp. nulové hodnoty, ke%že 
potrebujeme odmocninu z kladného #ísla. No aj v prípade záporných meraní predsalen 
môžeme odmocninu „oklama"“, a to využitím koeficientov rastu.  

                                                 

1 resp. sú definované ako koeficienty 1k
1

100
( )
*+ ,

- .
, kde k1 je zmena medzi predchádzajúcim a nasledujúcim 

obdobím, vyjadrená v percentách 
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3. Vlastnosti  
Mnohé vlastnosti geometrického priemeru vychádzajú z aritmetického priemeru, 

vzh$adom na súvislos" (4) medzi nimi. Dve dôležité vlastnosti aritmetického priemeru, ktoré 
spomenieme, platia aj pre priemer geometrický. Prvou z vlastností je „nulová vlastnos"“ 

aritmetického priemeru x , Pre aritmetický priemer platí: 

1

( ) 0
n

i

i

x x
!

# !" ,                  (7) 

Túto vlastnos" platí aj pre geometrický priemer. Po dosadení logaritmických hodnôt z (4) 
máme: 

1 1

1

1
(ln ln ) 0

(ln ln ) 0

n n

i i

i j

n

Gi

i

x x
n

x x

! !

!

# !

# !

" "

"
                  (8) 

A po odlogaritmovaní dostávame vz"ah pre geometrický priemer 

            
1

1
n

i

Gi

x

x!

!' .                        (9) 

Sú#in podielov hodnôt znaku a ich geometrického priemer sa teda rovná jednej. 

Podobne vieme odvodi" pre geometrický priemer i druhú vlastnos" aritmetického priemeru, 
„minimaliza!nú vlastnos"“ aritmetického priemeru: funkcia  

2

1

( )
n

i

i

F x a
!

! #" ,                                                                 (10)       

kde a je $ubovo$ná konštanta, nadobúda minimum práve v x , teda          

    2 2

1 1

( ) ( ) ,  .
n n

i i

i i

x a x x a x
! !

# % # $ /" "                                (11) 

Pre geometrický priemer dostávame vlastnos", že funkcia  

   2

1

(ln )  
n

i

i

x

a!
"                                                           (12) 

nadobúda svoje minimum práve pre  .a x!  

Uvedieme niektoré vlastnosti a axiómy, ktoré geometrický priemer sp&'a: 

- axióma inklúzie: Gx  leží medzi najmenšou a najvä#šou hodnotou znaku, teda 

GMIN MAXx x x0 0  

- axióma identity: ak všetky hodnoty znaku sú rovnaké konštanty, 

1 2 ... nx x x c! ! ! ! ,  tak Gx c!  

- axióma translácie: „posunutie“ hodnôt znaku o 0d /  zaprí#iní rovnakú 

zmenu priemeru: 1 2 1 2( , ,..., ) ( , ,... )G Gn nx x d x d x d x x x x d* * * ! *  

- axióma homogenity: týka sa multiplikatívnej zmeny absolútnych po#etností 
kladnou konštantou k,  

1 2 1 2 1 2 1 2( , ,..., ,  ,  ,...,  ) ( , ,..., ,  . ,  . ,...,  . )G Gn n n nx x x x f f f x x x x k f k f k f!   
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- axióma doplnenia: ak k súboru s priemerom 
11 2( , ,..., )G n Gx x x x x! doplníme 

%alšiu hodnotu 1nx * , tak pre priemer 
21 2 1( , ,..., , )G n n Gx x x x x x* ! platí: 

- ak 
11n Gx x* 1 , potom 

2 1G Gx x1  

- ak 
11n Gx x* 0 , potom  

2 1G Gx x0  

-   pre n = 2 platí: 

.G Hx x x!               (13) 

     vz"ah jednoduchými úpravami vieme odvodi": 

2
. . .

1 12
.

H G

a b a b
x x a b x

a b

a b a b

* *
! ! ! !

*
*

 

Geometrický priemer môžeme interpretova" aj nasledovne, geometricky: 

geometrický priemer dvoch hodnôt x, y je #íslo z, pre ktoré platí: 

  
x z

z y
!  .                      (14) 

Nech ABC je $ubovo$ný pravouhlý trojuholník (pozri Obr.1). Z podobnosti trojuholníkov 
AC1C a CC1B máme: 

1 1

1 1

AC CC

CC C B
! ,                 (15) 

 z podobnosti trojuholníkov CAB a AC1C máme:  

1

AB CA

CA AC
! ,                     (16) 

a z podobnosti trojuholníkov CAB a CC1B: 

1

AB CB

CB C B
! .                     (17) 

V pravouhlom trojuholníku je teda každá odvesna geometrickým priemerom prepony a úseku 
prislúchajúcej danej odvesne               

.  

Obr.1: Geometrický priemer v pravouhlom trojuholníku 
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4.    Použitie geometrického priemeru 
 Na konkrétnych príkladoch si ukážme, kde všade sa dá geometrický priemer napríklad 
využi".2 

Príklad 1. Nech kultúra baktérii rastie nasledujúcim tempom: prvý de' sa znásobí štyrikrát, 
druhý de' štyrikrát, tretí de' trikrát, štvrtý de' dvakrát a piaty de' dvakrát. Priemerné denné 
tempo rastu baktérií bude 5 4.4.3.2.2 2,86Gx ! ! . Ak pôvodný po#et baktérií je B, po piatom 
dni bude baktérií B.4.4.3.2.2 = 192.B, #o je rovné prípadu, že každý de' sa po#et baktérií 

znásobí priemerne 2,86-krát: B. 5( )Gx =192.B. Ak by sme ale po#ítali s aritmetickým 

priemerom, nemali by sme presné výsledky. Aritmetický priemer dostaneme 3x ! , po piatom 
dni máme po#et baktérií  B. 53 = 243.B 192.B/  

Príklad 2. Cena akcie na trhu po roku klesla o 50 percent. Na %alší rok zase stúpla o 100%. 
Aký je priemerný nárast (pokles) jej ceny za 2 roky? 

Aritmetickým priemerom by sme dostali 
50 100

25%
2

# *
! * , #o by znamenalo, že cena po 

dvoch rokoch bola oproti pôvodnej zvýšená o štvrtinu. V skuto#nosti je ale cena po dvoch 
rokoch rovnaká ako po#iato#ná cena. 

Preto využitím geometrického priemeru máme správne priemerný nárast 

1 2(1 ).(1 )Gq q q! * * = (1 0,05).(1 1,00) 0%# * ! . 

Príklad 3. Kapitál K0 sa prvý rok úro#í v banke úrokovou mierou 2%, druhý rok úrokovou 
mierou 2%, tretí rok úrokovou mierou 4% a štvrtý rok 5%. Aká by bola priemerná úroková 
miera?  

Na konci prvého roka budeme máme 1 01,02.K K! , na konci druhého roka máme 

2 1 01,02. 1,02.1,02.K K K! ! , až na konci štvrtého roka budeme ma" 

4 01,02.1.02.1.04.1,05.K K! . Pri konštantnej priemernej úrokovej miere x  musí plati" 
2 4

1 0 2 1 0 4 0(1 ). , (1 ). (1 ) .  , až (1 ) .K x K K x K x K K x K! * ! * ! * ! * . 

Geometrický priemer x  charakterizuje priemernú úrokovú mieru 4 1,02.1,02.1,04.1,05x ! !

1,032418, #o predstavuje percentuálnu úrokovú mieru 3,2418%. 

Príklad 4. Cena jednej akcie Erste Bank na trhu SPAD bola 10.4.2012 vo výške 382,00CZK, 
11.4.2012 401,5CZK a 12.4.2012 402,1CZK (pozri údaje v Tab.1., zdroj: http://patria.cz). 

Aký bol priemerný denný prírastok ceny akcie?  

Tab. 1: Akcie Erste Bank 

Dátum Cena Koeficienty 
rastu 

10.4.2012 382,00 1,051047 

1,001494 

11.4.2012 401,50 

12.4.2012 402,10 

Priemerný prírastok za tri dni bude vyjadrený geometrickým priemerom jednotlivých 

koeficientov rastu, ktoré sme dopísali do tabu$ky: 1,051047.1,001494 1,02597! . 

                                                 
2 Aj z uvedených príkladov môžeme vidie", že aritmetický priemer tempo rastu nadhodnocuje. 

Všeobecne totiž platí známa nerovnos" H Gx x x0 0 , #iže všeobecne 1 0 1 2... ...x x x x#0 0 0 0 0  . 
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Priemerný prírastok vyjadrený v percentách je (1,02597.100) 100 2,597# ! %. Môžeme 
poveda", že priemerne každý de' nastal nárast ceny o 2,597%. Naozaj, po prvom dni nárastu 
o 2,597% by sme mali cenu 102,597.3,82 391,92054! , po druhom dni a rovnakom náraste 
by bola cena 102,597.3,9192054 402,1! . 

Príklad 5. V období 16.4. až 20.4.2012 sú uvádzané denné percentuálne zmeny ceny akcií 
farmaceutickej spolo#nosti GlaxoSmithKline (Tab.2, zdroj: http://patria.cz). Geometrickým 
priemerom vypo#ítajme ich priemernú percentuálnu dennú zmenu. Najprv musíme vypo#íta" 
jednotlivé koeficienty rastu (napríklad koeficient k 16.4. je ( (1,82 100) /100* =1,0182). 

Potom  5 1,011.1,0087.1,0042.1,0056.1,0182 1,009528Gx ! ! , #o predstavuje približne 
1,0101% nárast. 

Tab.2. Akcie GlaxoSmithKline 

 

 

 

 

5. Záver 
Podobných príkladov z praxe môžeme, samozrejme, nájs" ove$a viac. Zaujímavý je 

napríklad i výpo#et priemernej inflácie, medzimesa#nej #i medziro#nej, o ktorých sa #asto 
v médiách hovorí. Takisto mnohé vlastnosti a ich dôkazy (napríklad AG- a iné nerovnosti), 
ktoré viacerá literatúra podáva. My sme podrobnejšie poukázali na niektoré odlišnosti ale 
aj vlastnosti a spolo#né vlastnosti geometrického priemeru s aritmetickým, interpretácie 
a najmä niektoré aplika#né úlohy z praktického života. 
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Dotazníkový prieskum o aplikáciách matematiky 
The questionnaire survey on mathematics applications 

 
Radomíra Gregá!ová, Miriam Pietriková, Dana Országhová 

 
Abstract: The paper deals with the teaching of mathematics and its applications at the Slovak 
University of Agriculture in Nitra. The solving of applied tasks represents one of the possible 
ways of the innovation of the content and the teaching of mathematics at universities. The 
need of acquiring of the mathematical apparatus and its subsequent utilization in various 
fields of engineering study at agricultural oriented university is pointed out here. In the paper 
we deal with the evaluation of the questionnaire survey on the use of applications in 
mathematics. 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vyu"ovaním matematiky a jej aplikácií na Slovenskej 
po#nohospodárskej univerzity v Nitre. Riešenie aplikovaných úloh predstavuje jednu 
z možností inovácie obsahu matematického vzdelávania na univerzitách. Je tu poukázané na 
potrebu osvojenia si matematického aparátu a na následné aplikácie matematiky v iných 
oblastiach inžinierskeho štúdia na univerzite po#nohospodárskeho zamerania. V príspevku je 
uvedené vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o používaní aplikácií v matematike. 
 
Key words: mathematics, mathematical apparatus, applied tasks, questionnaire survey 
K!ú"ové slová: matematika, matematický aparát, aplikované úlohy, dotazníkový prieskum 
JEL classification: I 21, C 10 

1. Úvod 
Zaradenie aplikácií do výu"by matematiky na univerzitách a vysokých školách má 

ve#ký význam. Aplikovaniu matematického aparátu v rôznych oblastiach predchádza 
osvojenie si  dôležitých základných vedomostí z vyššej matematiky. Jednou z možností 
motivovania študentov je poukázanie na potrebu zvládnutia matematiky a na jej následné 
zavedenie v aplikáciách, v ktorých jej  použitie má za následok zjednodušenie a vyriešenie 
mnohých situácií a problémov v rôznych oblastiach. 

2. Aplikované úlohy vo vyu"ovaní matematiky na SPU v Nitre 
Aplikácia matematických metód v praxi spája v sebe zvládnutie teoretického základu 

matematiky a jej použitie pri riešení konkrétnych problémov. Po úspešnom zvládnutí 
„základného kurzu z matematiky“ zameraného na vyššiu matematiku je študent schopný tieto 
odborné problémy rieši$. Cie#om výu"by povinných a volite#ných predmetov z matematiky 
na SPU v Nitre je nau"i$ študentov matematické prostriedky a metódy na riešenie 
ekonomických úloh, technických problémov a iných aplikácií ([2]). 

Matematika a jej metódy poskytujú aparát na riešenie aplikovaných úloh v rôznych 
oblastiach hospodárskej praxe, napr. v ekonómii, technike, biológii, po#nohospodárstve, a iné. 
Výu"ba matematiky na univerzitách a fakultách odborného zamerania má za cie# umožni$ 
študentom pochopi$ význam použitia matematiky ako prostriedku na riešenie úloh v %alších 
odborných predmetoch ([1]). 

3. Vyu"ovanie matematiky s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom 
matematickom vzdelávaní  

V rokoch 2011 – 2013 je na Katedre matematiky FEM SPU v Nitre riešený projekt 
KEGA pod názvom: Vyu"ovanie matematiky s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom 
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matematickom vzdelávaní. Hlavným cie#om projektu je obsahová zmena vo vyu"ovaní 
matematiky prostredníctvom aplikácií, ktorých vhodné zaradenie do štúdia matematiky 
ovplyv!uje úrove! vedomostí z matematiky na univerzitách odborného zamerania. 
Praktickým výstupom projektu je publikácia ur"ená predovšetkým pre študentov SPU v Nitre, 
ale aj pre študentov iných univerzít a pre ostatných záujemcov, ktorí si chcú doplni$ 
vedomosti z matematiky a jej aplikácií individuálnym štúdiom. Pozornos$ bude upriamená 
hlavne na vybrané typy aplikovaných úloh v ekonómii, ale v publikácii budú uvedené aj 
aplikované úlohy využívané v technike, fyzike, biológii, chémii a v po#nohospodárstve.  

4. Dotazníkový prieskum 
Na zistenie názorov študentov o aplikovaných úlohách bol zostavený krátky dotazník. 

Dotazník bol zadaný študentom 1. ro"níka FEM na konci zimného semestra školského roku 
2011/2012. Dotazník absolvovalo 62 študentov 1. ro"níka FEM. Bol realizovaný písomnou 
formou v "asovom rozsahu 10 minút, obsahoval 5 nasledujúcich otázok: 

1. otázka: Používate webové stránky na samostatné štúdium? 
Na uvedenú otázku odpovedalo áno 58 študentov, "o predstavuje 94 %  zo 62 študentov 

a nie 4 študenti, "o predstavuje 6 % zo 62 študentov, vyhodnotenie je uvedené v tabu#ke 1. 

 

     Tab. 1: Vyhodnotenie odpovedí na otázku 1 

Otázka 1 Celkom % podiel 

áno 58 94% 

nie 4 6% 

Celkový sú"et 62 100% 
 

 

2. otázka: Používate webové stránky na vyh!adávanie aplikovaných úloh pre lepšie 
pochopenie pojmov z matematiky? 

Na uvedenú otázku odpovedalo kladne 38 študentov, "o predstavuje 61 %  zo 62 
študentov a záporne 24 študentov, "o predstavuje 39 % zo 62 študentov, vyhodnotenie je 
uvedené v tabu#ke 2. 

 

     Tab. 2: Vyhodnotenie odpovedí na otázku 2 

Otázka 2 Celkom Podiel v % 

áno 38 61% 

nie 24 39% 

Celkový sú"et 62 100% 
 

 

3. otázka: Používali ste pri štúdiu matematiky webové stránky „Aplikovaná matematika“ 
vytvorené Katedrou matematiky FEM SPU v Nitre? 

Na uvedenú otázku odpovedalo kladne 47 študentov, "o predstavuje 76 %  zo 62 
študentov a záporne 15 študentov, "o predstavuje 24 % zo 62 študentov, vyhodnotenie je 
uvedené v tabu#ke 3. 
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Tab. 3: Štruktúra odpovedí na otázku 3 

Otázka 3 Celkom Podiel v % 
áno 47 76% 
nie 15 24% 
Celkový sú"et 62 100% 

 

 

4. otázka: Sú aplikované úlohy vhodnou motiváciou pri štúdiu matematických pojmov? 
Na uvedenú otázku odpovedalo:   

áno 40 študentov, "o predstavuje 64 %  zo 62 študentov,  

nie 13 študentov, "o predstavuje 21 % zo 62 študentov,  

neviem 9 študentov, "o predstavuje 15 % zo 62 študentov, 

vyhodnotenie je uvedené v tabu#ke 4. 

 

     Tab. 4: Štruktúra odpovedí na otázku 4 

Otázka 4 Celkom Podiel v % 
áno 40 64% 
nie 13 21% 
neviem 9 15% 
Celkový sú"et 62 100% 

 

 

5. otázka: Zvolili by ste si do "alšieho ro#níka volite!ný predmet zameraný na aplikácie 
matematiky? 

Na uvedenú otázku odpovedalo:   

áno 48 študentov, "o predstavuje 77 %  zo 62 študentov,  

nie 11 študentov, "o predstavuje 18 % zo 62 študentov,  

neviem 3 študentov, "o predstavuje 5 % zo 62 študentov, 

vyhodnotenie je uvedené v grafe 5. 

 

Tab. 5: Štruktúra odpovedí na otázku 5 

Otázka 5 Celkom Podiel v % 
áno 48 77% 
nie 11 18% 
neviem 3 5% 
Celkový sú"et 62 100% 

 

 

Vyhodnotenie jednotlivých otázok o aplikovaných úlohách je znázornené v grafoch 1 - 
5 a bolo uskuto"nené pomocou programu Microsoft Excel. 

 

Výsledky dotazníkového prieskumu sme využili aj na skúmanie prípadnej existencie 
závislostí medzi odpove%ami na jednotlivé otázky, kde boli použité štandardné štatistické  
metódy ([3]).  
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Využívanie Internetu každý de!, ako jeden zo základných zdrojov informácii pri ich 
štúdiu, uvádza až 94 % skúmaných študentov a až 62 % z nich dokonca deklarovalo 
používanie webových stránok ako doplnok k štúdiu, pre lepšie pochopenie preberaného u"iva. 

 

Tab. 2: Využívanie webových stránok na štúdium – skúmanie závislostí medzi 1. a 3. 
otázkou 

 Samostatné štúdium  

Aplikovaná matematika áno nie sú"et 

áno 46 1 47 

nie 12 3 15 

Celkový sú"et 58 4 62 

 

Pri skúmaní závislosti medzi používaním webových stránok pri všeobecnom 
samostatnom štúdiu a používaním pri štúdiu aplikovanej matematiky sme zistili, že existuje 
slabá závislos$ nako#ko miera kontingencie nadobúda hodnotu 0,297 a p-hodnota má ve#kos$ 
0,014. 

V %alšom prípade sme skúmali vplyv používania vytvorených webových stránok na 
rozhodnutie študentov pri výbere volite#ných predmetov z oblasti matematiky. 

 

Tab. 2: Skúmanie závislostí medzi 2. a 5. otázkou 

 Otázka 2  

Otázka 5 áno nie sú"et 

áno 31 17 48 

nie 6 5 11 

neviem 1 2 3 

Celkový sú"et 38 24 62 

Napriek tomu, že až 50 % respondentov uvidelo kladné odpovede na obidve otázky, 
musíme konštatova$, že neexistuje štatisticky preukázate#ná závislos$ v ich odpovediach, 
nako#ko p-hodnota nadobúda ve#kos$ 0,492. 

Pri %alších skúmaniach závislosti však už môžeme konštatova$, že webové stránky, 
ktoré boli vytvorené Katedrou matematiky FEM SPU v Nitre, pozitívne vplývajú na štúdium 
predmetov s aplikáciami matematiky a na výber takýchto matematických volite#ných 
predmetov v ich %alšom štúdiu. 

 

Tab. 3: Skúmanie závislostí medzi 3. a 5. otázkou 

 Otázka 3     

Otázka 5 áno nie sú"et 

Áno 41 7 48 

Nie 6 5 11 

Neviem - 3 3 

Celkový sú"et 47 15 62 
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Zistili sme, že používanie vytvorených webových stránok „Aplikovaná matematika“ 
vplýva na rozhodnutie študentov zvoli$ si v %alšom ro"níku volite#ný predmet z uvedenej 
oblasti, nako#ko p-hodnota nadobúda ve#kos$ 0,0022. 

K obdobnému záveru nás privedú aj výsledky skúmania vplyvu aplikovaných úloh, 
uvedených na webovej stránke, na rozhodnutie vybra$ si v %alšom štúdiu volite#ný predmet 
z oblasti Aplikovanej matematiky, nako#ko na základe miery kontingencie môžeme 
konštatova$ stredne silnú závislos$ (miera kontingencie nadobúda hodnotu 0,594) medzi 
odpove%ami na otázku 4 a 5. Samotná p-hodnota nadobúda ve#kos$ 2.748.10-5, "o môžeme 
interpretova$, ako existenciu silnej závislosti medzi odpove%ami na uvedené otázky. 

 

Tab. 4: Skúmanie závislostí medzi 4. a 5. otázkou 

 Otázka 4       

Otázka 5 áno nie neviem sú"et 

áno 38 3 7 48 

nie - 9 2 11 

neviem 2 1 - 3 

Celkový sú"et 40 13 9 62 

 

Výsledky dotazníkového prieskumu ukazujú, že študenti majú pozitívny vz$ah 
k používaniu aplikovaných úloh v štúdiu matematiky a sú do ur"itej miery ochotní venova$ sa 
štúdiu predmetov z oblasti aplikovaných úloh matematiky aj vo volite#nom predmete 
v %alších ro"níkoch. 

4. Záver 
Katedra matematiky FEM SPU v Nitre sa vo svojich výskumných a vzdelávacích 

projektoch zaoberá možnos$ami zaradenia rôznych typov aplikovaných úloh do vyu"ovania 
matematiky na jednotlivých fakultách SPU v Nitre. Matematika má v odborných predmetoch 
nezastupite#né miesto a je neoddelite#nou sú"as$ou riešenia odborných problémov v praxi. 
Cie#om výu"by aplikácií matematiky je vhodne doplni$ vedomosti študentov a prispie$ tak ku 
komplexne vybudovanej osobnosti absolventov SPU v Nitre, schopných rieši$ problémy 
v praxi. V závere príspevku sú uvedené výsledky dotazníkového prieskumu o používaní 
aplikovaných úloh v štúdiu matematiky na FEM SPU v Nitre, ktoré sved"ia o dobrom vz$ahu 
študentov k aplikovaným úlohám.  
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Ako vplýva IKT v zastúpení portálu nau!teviac.sk na žiakov 
What is influence of ICT portal nau!teviac.sk to the students? 

 
Štefan Havrlent, So!a Fándlyová, Monika Tóthová 

 
Abstract: The thesis deals with the positive views of students about their homeworks, if is 
better use digital technologies in educational process. While evaluating it, we followed the 
questionnaires of students.  
Abstrakt: V práci sa zaoberáme zis"ovaním kladného vz"ahu žiakov k domácim úlohám 
zadaných digitálnou formou na portáli nau#teviac.sk. Využívame formu dotazníka, ktorý 
vyhodnocujeme implika#nou analýzou. 
Key words: questionnaire, portal nau#teviac.sk., implicative analysis 
K"ú!ové slová: dotazník, portál nau#teviac.sk, štatistická analýza 
 

1. Úvod 
V septembri minulého roka bola na Slovensku vedená polemika, #i zavies" bezplatne do 

škôl portál Planéta vedomostí - vzdelávací systém pre základné a stredné školy s 
profesionálne spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre 
u#ite$ov a žiakov. Jedine#ná interaktívna u#ebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku. 
Návrh nakoniec neprešiel a portál zostáva aj na%alej komer#ným.  

Niektoré školy však boli zapojené do projektu „Vzorové školy“ a tým získali bezplatný 
prístup na portál Planéta vedomostí. Cie$om projektu bolo zavádza" do škôl nové metódy 
a technológie. V rámci spomínaného portálu môžeme využíva" aj možnosti portálu 
nau#saviac.sk pre žiakov a nau#teviac.sk pre u#ite$ov. Môžeme tu tvori" a zadáva" domáce 
úlohy žiakom a následne ich kontrolova". Žiaci majú k takejto forme kontroly vä#šinou 
kladný vz"ah. &i je tomu naozaj tak sme sa rozhodli preskúma" na jednej zo vzorových škôl.  

 

2. Metodika a ciele dotazníka 
Jedným z cie$ov našej práce bolo zisti" záujem študentov o prácu s portálom nau#teviac.sk 

formou dotazníka, ktorý obsahoval 14 otázok, ktoré žiaci hodnotili stupnicou Likertovej škály 
od 1 do 5 s možnos"ou výberu odpovede (úplne nesúhlasím, nesúhlasím, nemám vyhradený 
názor, súhlasím, úplne súhlasím). Dotazník bol realizovaný na Gymnáziu Mateja Korvína 
s vyu#ovacím jazykom ma%arským vo Ve$kom Mederi a bol anonymný. Zú#astnilo sa ho 58 
respondentov- žiakov vyššieho gymnázia. Zaujímal nás názor žiakov na prácu s týmto 
portálom, ako aj ob$úbenos" využívania digitálnych technológií pri riešení domácich úloh. 

3. Vyhodnotenie dotazníka 
Pri vyhodnocovaní dotazníka sme sa zamerali na otázky, ktoré mali rôznorodé 

odpovede. Toto vyhodnotenie sme znázornili v kolá#ových grafoch. 

Na otázku 1. Zadaná domáca úloha sa mi lepšie píše na po!íta!i ako rukou, súhlasnú 
odpove% mala vä#šina žiakov, ale vyskytovali sa aj odpovede nemám vyhradený názor 
a nesúhlasné odpovede. Ako vidíme v tabu$ke 1. 
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Tab. 1: Otázka !. 1. Zadaná domáca úloha sa mi lepšie píše na po!íta!i ako rukou. 

1 - úplne nesúhlasím 2 - nesúhlasím 3 - nemám vyhradený názor 4 - súhlasím 5 - úplne súhlasím

0 1 10 15 32 
 

 

Podobný pomer odpovedí u žiakov bol aj na otázky 3., 4. 8. a otázku 12., ako môžeme 
vidie" v tabu$ke 2. 

Tab. 2: Otázky !. 3, 4, 8, 12.  

!íslo"

otázky"

1"#"úplne"

nesúhlasím"

2"#"

nesúhlasím"

3"#"nemám"vyhradený"

názor"

4"#"

súhlasím"

5"#"úplne"

súhlasím"

3" 3" 3 11 21" 20

4" 0" 4 10 20" 24

8" 0" 2 3 34" 19

12" 2" 5 16 13" 22

 

Z týchto grafov pozorovaním môžeme ur#i", že žiaci používaním portálu nau#teviac.sk 
lepšie pochopia u#ivo a preto by na !om chceli strávi" viac #asu. Tento portál ich zaujal  
a u$ah#uje im vypracovávanie domácich úloh. 

3.1. Implika!ná analýza 
Ako %alšiu metódu vyhodnocovania dotazníka sme si zvolili štatistickú metódu, 

Implika#nú analýzu. Využili sme metódy Graf podobnosti(Similarity tree) a Implika#ný 
strom(Implicative tree). Uvádzame aj hodnoty v tabu$kách ktoré sú výstupom programu 
CHIC, pre jednoduchšie #ítanie z grafu. V práci uvádzame vyhodnotenie naj#astejšej 
odpovede, ktorá bola „úplne súhlasím“. 

Tab. 3: Ukážka výstupu programu CHIC -  Similarity indexes: 

o1   o2   o3   o4   o5   o6   o7   o8   o9   o10  o11  o12  o13  o14   
o1   1.00 0.75 0.99 0.90 0.98 0.50 0.80 0.96 0.50 0.93 0.91 0.99 0.66 0.81  
o2   0.75 1.00 0.74 0.82 0.80 0.50 0.71 0.72 0.50 0.70 0.85 0.74 0.69 0.74  
o3   0.99 0.74 1.00 1.00 1.00 0.50 0.67 1.00 0.50 0.98 0.79 0.99 0.63 0.73  
o4   0.90 0.82 1.00 1.00 0.99 0.50 0.69 0.97 0.50 0.97 0.89 0.99 0.64 0.80  
o5   0.98 0.80 1.00 0.99 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.95 0.78 1.00 0.63 0.86  
o6   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  
o7   0.80 0.71 0.67 0.69 0.75 0.50 1.00 0.74 0.50 0.71 0.78 0.76 0.64 0.71  
o8   0.96 0.72 1.00 0.97 1.00 0.50 0.74 1.00 0.50 0.97 0.76 0.96 0.62 0.84  
o9   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  
o10  0.93 0.70 0.98 0.97 0.95 0.50 0.71 0.97 0.50 1.00 0.73 0.95 0.64 0.83  
o11  0.91 0.85 0.79 0.89 0.78 0.50 0.78 0.76 0.50 0.73 1.00 0.95 0.68 0.88  
o12  0.99 0.74 0.99 0.99 1.00 0.50 0.76 0.96 0.50 0.95 0.95 1.00 0.63 0.89  
o13  0.66 0.69 0.63 0.64 0.63 0.50 0.64 0.62 0.50 0.64 0.68 0.63 1.00 0.67  
o14  0.81 0.74 0.73 0.80 0.86 0.50 0.71 0.84 0.50 0.83 0.88 0.89 0.67 1.00  
 



38 FORUM STATISTICUM SLOVACUM 3/2012   

 

 

 
Obr. 5: Ukážka výstupu programu CHIC – Similarity tree 

 

Classification at level : 1 : (o3 o4) similarity : 0.999765 
Z analýzy (Tab.2) a grafu (Obr. 5) vidíme, že najvyššia úrove! podobnosti odpovedí 

otázok vynikla medzi otázkami 3. Riešenie domácej úlohy v porovnaní s klasickou formou 

písania domácej úlohy šetrí !as. a 4. Portál nau!saviac pomáha mi v u!ení sa. To pre nás 
znamená, že domáce úlohy pomáhajú žiakom pri u#ení. Portál teda skvalit!uje a spríjem!uje 
u#enie sa žiakom a skracuje #as venovaný sa u#eniu, ale udržiava kvalitu získaných 
vedomostí. 
Classification at level : 2 : (o5 o8) similarity : 0.998192 

'alšiu úrove! analýzy, ktorú môžeme vidie" tvoria odpovede otázok 5. U!ivo na 

portáli nau!teviac a nau!saviac mi pomáha rozvíja" moje myšlienky a otázka  8. Používaním 

portálu nau!teaviac aj na vyu!ovaní lepšie pochopím u!ivo. Môžeme konštatova", že portál 
sp(!a náš predpoklad a žiaci vnímajú prínos portálu do u#enia, nie len tým, že $ahšie chápu 
u#ivo ale aj im u$ah#uje rozvíja" ich myšlienkove pochody a vedie ich k myšlienkovému 
pochopeniu u#iva. 
Classification at level : 3 : (o1 o12) similarity : 0.994515 

Zaujímavá je ešte tretia úrove! v analýze, ktorá znázor!uje súvislos" odpovedí na 
otázky 1. Zadaná domáca úloha sa mi lepšie píše na po!íta!i ako rukou. a 12. Chcel by som 

strávi" viac !asu na portáli nau!saviac. Žiaci vnímajú prínos IKT, portálu ako kladný. V%aka 
nemu sa im $ahšie pracuje na ich povinnostiach a chcú viac využíva" IKT. 

Uvádzame aj !íselné hodnoty ostatných úrovni grafu. 
Classification at level : 4 : ((o3 o4) (o5 o8)) similarity : 0.99215 
Classification at level : 5 : ((o1 o12) ((o3 o4) (o5 o8))) similarity : 0.971916 
Classification at level : 6 : (((o1 o12) ((o3 o4) (o5 o8))) o10) similarity : 0.908246 
Classification at level : 7 : (o11 o14) similarity : 0.881848 
Classification at level : 8 : (o2 (o11 o14)) similarity : 0.724653 
Classification at level : 9 : (o7 o13) similarity : 0.64014 
Classification at level : 10 : (o6 o9) similarity : 0.5 
Classification at level : 11 : ((((o1 o12) ((o3 o4) (o5 o8))) o10) (o2 (o11 o14))) similarity : 
0.333038 
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3.2. Zhluková analýza 

 
Tab. 4: Ukážka výstupu programu SPSS - Proximities 

Case Processing Summaryb

Cases 

Valid 
Rejected 

Total Missing Value Out of Range Binary Valuea 
N Percent N Percent N Percent N Percent 

58 100.0% 0 .0% 0 .0% 58 100.0%
a. Value different from both 1 and 0. 
b.  Binary Euclidean Distance used 
 

 

Tab. 5: Ukážka výstupu programu SPSS - Cluster 

Proximity Matrix

Case 
Matrix File Input 

o01 o02 o03 o04 o05 o06 o07 o08 o09 o10 o11 o12 o13 o14 
o01 .000 4.472 3.873 4.472 4.000 5.099 4.243 4.359 5.099 4.243 3.873 3.464 4.690 4.472
o02 4.472 .000 5.385 4.899 5.292 3.162 2.828 5.568 3.162 5.099 3.000 5.292 2.449 4.000
o03 3.873 5.385 .000 2.646 3.317 6.083 5.568 3.464 6.083 3.873 5.099 3.606 5.745 5.196
o04 4.472 4.899 2.646 .000 3.742 5.831 5.292 4.123 5.831 4.000 4.583 3.742 5.477 4.899
o05 4.000 5.292 3.317 3.742 .000 6.164 5.477 3.317 6.164 4.243 5.196 3.464 5.831 4.899
o06 5.099 3.162 6.083 5.831 6.164 .000 2.828 6.245 .000 5.657 4.123 6.000 2.000 4.472
o07 4.243 2.828 5.568 5.292 5.477 2.828 .000 5.568 2.828 5.099 3.317 5.292 2.449 4.000
o08 4.359 5.568 3.464 4.123 3.317 6.245 5.568 .000 6.245 4.123 5.292 4.123 5.916 5.000
o09 5.099 3.162 6.083 5.831 6.164 .000 2.828 6.245 .000 5.657 4.123 6.000 2.000 4.472
o10 4.243 5.099 3.873 4.000 4.243 5.657 5.099 4.123 5.657 .000 5.000 4.243 5.292 4.690
o11 3.873 3.000 5.099 4.583 5.196 4.123 3.317 5.292 4.123 5.000 .000 4.359 3.606 3.606
o12 3.464 5.292 3.606 3.742 3.464 6.000 5.292 4.123 6.000 4.243 4.359 .000 5.657 4.690
o13 4.690 2.449 5.745 5.477 5.831 2.000 2.449 5.916 2.000 5.292 3.606 5.657 .000 4.000
o14 4.472 4.000 5.196 4.899 4.899 4.472 4.000 5.000 4.472 4.690 3.606 4.690 4.000 .000

 
Tab. 6: Ukážka výstupu programu SPSS - Ward Linkage 

Agglomeration Schedule

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 6 9 .000 0 0 8
2 2 13 1.225 0 0 4
3 3 4 2.548 0 0 9
4 2 7 3.899 2 0 8
5 5 8 5.557 0 0 9
6 1 12 7.289 0 0 11
7 11 14 9.092 0 0 12
8 2 6 11.258 4 1 12
9 3 5 13.429 3 5 10
10 3 10 15.646 9 0 11
11 1 3 18.035 6 10 13
12 2 11 20.980 8 7 13
13 1 2 29.101 11 12 0
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Obr. 6: Ukážka výstupu programu SPSS - Dendrogram – Wardova metóda 

 
Poznámka: Nako$ko nám závery zhlukovej analýzy vychádzajú podobné ako v implika#nej 
analýze, neuvádzame jej slovné zhodnotenie. 

4. Záver 
Záverom môžeme poveda", že žiaci sa nebránia novým digitálnym technológiám vo 

vyu#ovaní, naopak sú im ve$mi naklonení a dožadujú sa #astejšej implementácie IKT 
prostriedkov do vzdelávania. Možno by stálo za uváženie pri opätovnom navrhovaní alebo 
schva$ovaní možnosti zavies" portál planéta vedomostí do škôl, spýta" na názor niekoho, 
koho sa to priamo týka, teda možno žiakov alebo aj samotných u#ite$ov.  
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Vývoj vybraných ukazovate!ov v podnikoch s inova"nou "innos#ou1 
Development of selected indicators of enterprises with innovation activity 

Jozef Chajdiak 
 

Abstract: This paper deals with the tabular presentation of selected indicators of development 
levels in enterprises with innovation activity of Inov-99 by Slovstat and presents their 
structure. The analyzed values are also calculated relative indicators. 
Abstrakt: Príspevok obsahuje tabu!kovú prezentáciu vývoja hodnôt vybraných ukazovate!ov 
v podnikoch s inova"nou aktivitou z Inov-99 pod!a Slovstat a prezentuje ich štruktúru. 
Analyzované sú tiež hodnoty vypo"ítaných relatívnych ukazovate!ov. 
Key words: Innovative activity, structure, development . 
K!ú"ové slová: inova"ná "innos#, štruktúra, vývoj. 
JEL classification: L00  

 

Úvod 
Štatistický úrad SR na svojej webovskej  stránke v "asti Slovstat /Viacstranné štatistiky / 3. 

Veda a technika / Štatistika inovácií publikuje hodnoty vybraných ukazovate!ov v podnikoch 
s inova"nou aktivitou. 

Údaje prezentujú  podniky s inova"nou "innos#ou pod!a ekonomických "inností (SK 
NACE Rev. 2). Sú to podniky, ktoré zaviedli nový alebo výrazne zdokonalený produkt alebo 
proces, mali nedokon"ené resp. pozastavené inova"né aktivity, zaviedli nové organiza"né 
alebo marketingové metódy. 

Údaje sú výsledkom spracovania Štatistického zis#ovania o inováciách Inov 1-99, ktoré 
predkladajú rozpo"tové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, 
neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvesti"né fondy, podniky zapísané v 
obchodnom registri s po"tom 10 a viac zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií 
Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou "innos#ou pod!a štatistickej 
klasifikácie ekonomických "inností (SK NACE Rev. 2): #ažba a dobývanie (SK NACE Rev. 2 
- 05 až 09), priemyselná výroba (SK NACE Rev. 2 - 10 až 33), dodávka elektriny, plynu, pary 
a studeného vzduchu (SK NACE Rev. 2 - 35), dodávka vody; "istenie a odvod odpadových 
vôd, odpady a služby odstra$ovania odpadov (SK NACE Rev. 2 - 36 až 39), stavebníctvo (SK 
NACE Rev. 2 - 41 až 43), ve!koobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov (SK 
NACE Rev. 2 - 46), doprava a skladovanie (SK NACE Rev. 2 - 49 až 53), nakladate!ské 
"innosti (SK NACE Rev. 2 - 58), telekomunikácie (SK NACE Rev. 2 - 61), po"íta"ové 
programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (SK NACE Rev. 2 - 62), informa"né služby 
(SK NACE Rev. 2 - 63), finan"né a pois#ovacie služby (SK NACE Rev. 2 - 64 až 66), 
architektonické a inžinierske "innosti; technické testovanie a analýzy (SK NACE Rev. 2 - 71), 
vedecký výskum a vývoj (SK NACE Rev. 2 - 72). 

Zis#ovanie sa realizuje na výberovom súbore jednotiek 

  

                                                 
1 Práca bola podporená grantom VEGA  ". 1/1164/12 „Možnosti uplatnenia informa"ných a 
komunika"ných technológií na zvyšovanie efektívnosti medzinárodnej spolupráce malých a 
stredných podnikov SR v oblasti inovácií“ 
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1. Východiskové údaje 
 
Z banky dát SLOVSTAT sme prevzali údaje o po"te zamestnancov a o objeme tržieb 

v podnikoch s inova"nou "innos#ou  a o objeme výdavkov na inova"nú "innos#. Údaje sú 
v tab.1.  

 
Tab. 1: Podniky s inova!nou !innos"ou: po!et zamestnancov, tržby a výdavky na inovácie 

  po!et zamestnancov     

Rok spolu 10 - 49 50 - 249 250 a viac 

2 001 306 777 15 708 43 777 247 291 

2 003 282 409 14 683 39 832 227 894 

2 004 368 921 23 362 68 953 276 606 

2 006 378 251 27 069 66 973 284 209 

2 008 490 738 59 531 102 661 328 546 

  tržby (v tisic eur)     

Rok spolu 10 - 49 50 - 249 250 a viac 

2 001 22 183 119 1 183 556 2 903 390 18 096 173 

2 003 30 729 407 1 337 871 3 372 370 26 019 165 

2 004 45 530 218 3 006 603 6 934 861 35 588 754 

2 006 56 817 410 3 475 862 8 785 464 44 556 085 

2 008 77 074 600 7 666 186 11 854 196 57 554 218 

  výdavky (v tisic eur)     

Rok spolu 10 - 49 50 - 249 250 a viac 

2 001 1 265 529 15 202 133 057 1 117 270 

2 003 1 105 902 46 347 173 101 886 453 

2 004 1 424 180 100 316 188 677 1 135 187 

2 006 1 643 703 110 856 576 068 956 779 

2 008 920 068 109 187 227 783 583 098 

Poznámky: 
do roku 2006 SK NACE Rev. 1, od roku 2008 SK NACE Rev. 2 

od roku 2008 boli do inova!ne aktívnych podnikov zaradené aj podniky s netechnologickými 

inováciami 

 

2. Analýza údajov 
Údaje sú "lenené pod!a ve!kosti podniku ur"enej po"tom zamestnancov a rokom 

zis#ovania. Z východiskových údajov sme vypo"ítali percentuálnu štruktúru príslušného 
ukazovate!a – tab.2. Vidíme, že najvyšší podiel  objemov všetkých troch ukazovate!ov je 
v podnikoch s 250 a viac zamestnancami. Druhým podstatným prejavom je, že objem 
všetkých troch ukazovate!ov v podnikoch s 250 a viac zamestnancami "asom klesá. 
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Tab. 2: Podniky s inova!nou !innos"ou – % podiely zamestnancov, tržieb a výdavkov na 

inovácie 

  podiel zamestnancov     

Rok spolu 10 - 49 50 - 249 250 a viac 

2 001 100,0% 5,1% 14,3% 80,6% 

2 003 100,0% 5,2% 14,1% 80,7% 

2 004 100,0% 6,3% 18,7% 75,0% 

2 006 100,0% 7,2% 17,7% 75,1% 

2 008 100,0% 12,1% 20,9% 66,9% 

  tržby (v %)       

rok spolu 10 - 49 50 - 249 250 a viac 

2 001 100,0% 5,3% 13,1% 81,6% 

2 003 100,0% 4,4% 11,0% 84,7% 

2 004 100,0% 6,6% 15,2% 78,2% 

2 006 100,0% 6,1% 15,5% 78,4% 

2 008 100,0% 9,9% 15,4% 74,7% 

  výdavky (v %)       

rok spolu 10 - 49 50 - 249 250 a viac 

2 001 100,0% 1,2% 10,5% 88,3% 

2 003 100,0% 4,2% 15,7% 80,2% 

2 004 100,0% 7,0% 13,2% 79,7% 

2 006 100,0% 6,7% 35,0% 58,2% 

2 008 100,0% 11,9% 24,8% 63,4% 

 

 

 Podstatne zaujímavejšie sú hodnoty vypo"ítaných relatívnych ukazovate!ov: 

Tržby/po"et zamestnancov (v tisíc eur na 1 zamestnanca) 

Výdavky/po"et zamestnancov (v tisíc eur na 1 zamestnanca) 

Výdavky/tržby (percentuálny podiel) 

Vypo"ítané hodnoty sú v tab.3. 

Produktivita práce (tržby na 1 zamestnanca) postupne v "ase rastie. Najvyššia je 
v podnikoch s 250 a viac zamestnancami. 

Pri výdavkoch na 1 zamestnanca sa zmenou súboru podnikov v roku 2008 výrazne mení 
hodnota tohto ukazovate!a smerom dole. Vývoj je zmiešaný s náznakom rastu. 

Podiel výdavkov na tržbách v roku 2008 výrazne poklesol. 

 

3. Záver 
 
Pod!a po"tu zamestnancov aj objemu tržieb podnikov s inova"nou aktivitou, pribúda ale na 
druhej strane objem výdavkov klesá. Rozhodujúcou zložkou súboru podnikov s inova"nou 
"innos#ou sú podniky s 250 a viac zamestnancami. Produktivita práce rastie.  
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Tab.3: Podniky s inova!nou !innos"ou: relatívne charakteristiky 

  
tržby/zamestnanci  
(tisíc eur na 1 zamestnanca)     

rok spolu 10 - 49 50 - 249 250 a viac 

2 001 72,310 75,347 66,322 73,178 

2 003 108,812 91,117 84,665 114,172 

2 004 123,415 128,696 100,574 128,662 

2 006 150,211 128,407 131,179 156,772 

2 008 157,059 128,776 115,469 175,179 

  
výdavky/zamestnanci 
(tisíc eur na 1 zamestnanca)     

rok spolu 10 - 49 50 - 249 250 a viac 

2 001 4,125 0,968 3,039 4,518 

2 003 3,916 3,157 4,346 3,890 

2 004 3,860 4,294 2,736 4,104 

2 006 4,346 4,095 8,601 3,366 

2 008 1,875 1,834 2,219 1,775 

  
výdavky/tržby     
(v %)      

rok spolu 10 - 49 50 - 249 250 a viac 

2 001 5,7% 1,3% 4,6% 6,2% 

2 003 3,6% 3,5% 5,1% 3,4% 

2 004 3,1% 3,3% 2,7% 3,2% 

2 006 2,9% 3,2% 6,6% 2,1% 

2 008 1,2% 1,4% 1,9% 1,0% 
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Využitie Six Sigma v procese po!ahovanie plastov  
Using Six Sigma in the process of plastic coating 

 
Ivan Janiga, Zuzana Bugajová 

 
Abstract: Method Six Sigma is a set of specific tools and procedures for serving process 
improvement. The process and its output is always better with regard to customer 
requirements. Improving always involves reducing output variations of key steps, which can 
achieve the desired improvement. Six Sigma method is always based on work with data. It 
includes steps of: defining, measuring, analyzing, improving and managing. 
 
Key words: method Six Sigma, process, satisfaction of customers, defining, measuring, 
analyzing, improving, managing. 
 
K"ú#ové slová: metóda Six Sigma, proces, spokojnos! zákazníkov, definovanie, meranie, 
analyzovanie, zlepšovanie, riadenie. 

1. Úvod 
Jednou z výrob je montáž dverových panelov, ktoré pozostávajú z viacerých 

komponentov – „lower trim, center trim, upper trim, armrest“. V rámci zlepšovacích aktivít 
sme sa zamerali na center trim, kde pomocou jednotlivých nástrojov budeme optimalizova! 
jeho výrobu. Center Trim je komponent, ktorý je sú"as!ou dverového panelu a vzniká 
nalepením látky na plastovú "as! pri  aktivácii lepidla infra"ervenými žiari"mi a pritla"ením 
jednotlivých "astí na seba. Center Trim budeme v #alšom texte ozna"ova! ako CT. 

2. Riešenie pomocou DMAIC 
V nasledujúcej "asti "lánku rozoberieme jednotlivé "asti DMAIC s poh$adu riešenia:  
Definovanie 
Vstupné komponenty do projektu: 

 

 
Obrázok 1: Typy po!ahových materiálov a CT  

Na procese po!ahovania CT sa zú"ast%ujú deviati operátori. Proces za"ína vložením 
plastov do vrchných foriem a po!ahového materiálu do spodných foriem. Proces pokra"uje 
nahrievaním plastov a po!ahovaných materiálov. Nasleduje spájanie pôsobením vysokého 
tlaku a nanášaním lepidla. Takto upravený plast potiahnutí látkou postupuje #alej vo 
výrobnom procese, kde vzniká dverový panel. 
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Meranie 

 
Obrázok 2: Mapa procesu 

Pri balení plastov je dôležité ukladanie do prepraviek. V minulosti sa ukladali plasty 
rôzne, napríklad: na seba, ved$a seba a iné spôsoby uloženia. Dochádzalo ku ve$kej 
deformácie a k poškodzovaniu plastov, "o viedlo k ve$kému odpadu (pozri obr. 3). 

Vloženie plastov 
Prisatie plastu na 

vrchných 
prísavkoch 

Zosnímanie ohrevu a 
spustenie vakuových 

prísavok 

Vloženie textilu Uchytenie textílie 
na fixa!né kolíky 

Vysunutie 
ohrevu 

Spustenie 
procesným 
tla!idlom

Pneumatický valec 
vysunutie blokov 
(spodný, horný) 

Nahrievanie 
plastov a 

udržiavanie teploty 
Infra!ervené 

žiari!e R1 – R10 
Prietok prúdu cez 
odporové drôty 

Nahrievanie 
textilu 

Infra!ervené 
žiari!e R1 – R12 

Odsunutie 
ohrevov 

Pneumatický valec 
vysunutie blokov   
(spodný, horný) 

Spojenie 
plastových plast 

Stla!eným dokopy 
1,5 BAR 

Lisovanie!

plastov 

Srock,!Balenie 

Pri ukladaní hotových plastov vzniká deformácia, ktorá je spôsobená 
zlým balením. 

Nesprávne uchytenie textílie na  
fixa"né kolíky, výsledkom je nspráve 
spojenie textilu a plastu. 
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Obrázok 3: Regula"ný diagram I - MR pre stabilitu výšky predných plastov 

Vyberal sa jeden druh plastov (predné alebo zadné), aby sa pri porovnávaní nameraných 
dát malo s "oho vychádza!. Regula"né hranice UCL = 61 a LCL = 55 sme nastavili na 
základe vylisovaných kusov ihne# po ich vylisovaní z formy. Dizajn formy bol vytvorení na 
základe modelu, ktorý definoval zákazník. Dáta predných plastov sa vyhodnotili a ukázali, 
že proces je nespôsobilý, lebo Pp = 0,22 a Ppk = 0,10. 
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Obrázok 4: Spôsobilos! procesu pre výšku predných plastov 

Analyzovanie 
Plasty sme uložili ako je ukázané na obrázku pravý plast na stranu A, $avý plast na 

stranu B. 

     
Strana A             Strana B 

Obrázok 5: Strany uloženia plastov 

Potom sme plasty merali dvakrát v priebehu zmeny po dobu šiestich dní, pri"om sme 
zis!ovali v akej polohe (A alebo B) dochádza k najvä"šej deformácii (pozri obr. 6).  
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Obrázok 6: Deformácia plastov z "asového h#adiska 

Pri strana A bol proces chladenia nestabilný po"as celej doby merania, kým pri strane B 
bol stabilný už v druhý de% merania. Z toho vyplýva, že balenie spôsobom B je lepšie ako 
spôsobom A. 

Zlepšovanie 
Z predchádzajúceho kroku vieme, že lepší spôsob uloženia plastov do prepraviek je 

strana B, kde je menšia deformácia. Teda sa dospelo k tomu, že plasty sa budú uklada! ako je 
zobrazené na obrázku 7. 

             
Obrázok 7: Nový spôsob ukladanie plastov do  prepraviek 

Nový spôsob ukladanie plastov v prepravkách je oproti predchádzajúcemu baleniu 
o nie"o zložitejší. Spodná vrstva plastov sa položí na stranu B a oto"í o 30 - 45 stup%ov,  
horná vrstva plastov sa položí paralelne ved$a seba. Striedaním spodnej a hornej vrstvy sa 
pokra"uje, až kým v prepravke nebude 20 ks plastov. 

Riadenie 
Dôležité je udrža! nový spôsob balenia nielen požadované tri mesiace, ale po"as celej 

životnosti výroby projektu. Na obrázku 8 je uvedené porovnanie spôsobu balenia plastov pred 
riešením a po riešení problému. 
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Obrázok 8: Porovnanie vybraných plastov z  prepraviek 

Novým spôsobom ukladania plastov sa zvä"šilo balenie z 18 kusov na 20, "ím sa znížilo 
množstvo odpadu a znížila sa aj deformácia. 

 
Obrázok 9: Porovnanie balenia prepraviek pred a po 

Po"as všetkých fáz sa vykonával zber a analýzu dát. Nestabilita procesu v starom balení je na 
obrázku 10. Na obrázku 11 je uvedené zlepšený proces balenia. 
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Obrázok 10: Porovnanie balenia prepraviek pred 
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Obrázok 11: Porovnanie balenia prepraviek po 

V riešení sa podarilo zlepši! spôsobilos! procesu, "o je vidie! v nasledovnej tabu$ke. 

Tabu#ka 1: Spôsobilos! procesu pred a po 3 mesiacoch 

Staré balenie JANUÁR 2012  Nové balenie MAREC 2012  

Pp 0,12  3,31 

Ppk 0,04  2,84 

PPM   277824 0  

3. Záver 
Pri riešení problému sa sledoval celý proces výroby po"as troch mesiacov. Upravili sa 

nastavenia lisovacieho stroja a navrhlo sa vhodné balenie, pri ktorom je deformácia plastov 
zanedbate$ná. Za najvä"ší úspech sa považuje dosiahnutie plánovanej výroby za ú"asti 
šiestich operátorov, pri"om celý projekt za"ínal z desiatimi operátormi. Znížili sa tým náklady 
na mzdy.  

4. Literatúra 
[1]JANIGA, I. – STAREKOVÁ, A. 2001. Základy pravdepodobnosti a štatistiky. 
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[3]NENADAL, J a kol. 2008. Moderní management jakosti : princípy, postupy, metódy. 
Praha : Management Press, 2008m s, 329 – 339. ISBN 978-80-7261-7.  

Po!akovanie 

Tento príspevok vznikol s podporou grantových projektov VEGA ". 1/0135/12. 

Adresa autorov: 
Ivan Janiga, doc. RNDr. PhD. 
Strojnícka fakulta STU 
Námestie slobody 17 
812 31 Bratislava 
ivan.janiga@stuba.sk 

Zuzana Bugajová, Bc. 
Strojnícka fakulta STU 
Námestie slobody 17 
812 31 Bratislava 
zuzana.bugajova@gmail.com 

 



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM 3/2012  51 

  

Použite vybraných nástrojov manažérstva kvality 
Use selected tools of quality management  

 
Ivan Janiga, Daniela Karcolová 

 

Abstract: Using the tools of quality management has already proved many times in practice 
in all the companies that built the quality management system. With the tool selected in the 
project, we managed to find the most relevant reasons for complaints and the key factors that 
affect them. 
 
Key words: Ishikawa diagram, Paretow diagram, Brainstorming, Quality.  
 
K!ú"ové slová: Ishikawov diagram, Paretov diagram, Brainstrming, Kvalita. 

1. Úvod 
V !lánku sa zaoberáme narastajúcim objemom po!tu opravovaných foriem a zvýšenou 

reklamáciou pneumatík na chyby, ktoré ovplyv"ujú kvalitu !istenia foriem.  

2. Analýza sú"asného stavu   
Neustálym zvyšovaním po!tu reklamácií bola spolo!nos# nútená vytvori# opatrenia na 

odstránenie nedostatkov. Naj!astejšie prí!iny reklamácií sú uvedené v tabu$ke 1. 
 

Tabu!ka 1: Naj"astejšie dôvody reklamácií  

Kategória Závada  Ks ks % 
Kumulatívna 
po"etnos# v % 

1 Nedolisovaný dezén 492 34,2% 34,2% 

2 Nedolisovaná bo!nica 264 18,3% 52,5% 

3 Praskliny 228 15,8% 68,3% 

4 Deformácia  144 10,0% 78,3% 

5 Cudzie prímesi  132 9,2% 87,5% 

6 Testové chyby 72 5,0% 92,5% 

7 Horné bo!né trhliny 60 4,2% 96,7% 

8 Ostatné  48 3,3% 100,0% 

 
Na ur!enie hlavných dôvodov reklamácií sme použili  Paretovú analýzu, ktorej úlohou 

bolo ur!i# priority, na ktoré sa spolo!nos# má zamera#. Takto vytvorená analýza pomohla 
podniku oddeli# podstatné faktory od menej podstatných. Na základe analýzy manažment 
zistil, ktorým smerom sa má podnik orientova# pri odstra"ovaní nedostatkov v procese 
zabezpe!ovania kvality a tak eliminova# reklamácie. 

Z vyhodnotených záznamov Paretovho diagramu sme  odhalili relevantné chyby 
procesu vulkanizácie, ktoré sú nedolisovaný dezén, nedolisovaná bo!nica a praskliny.  

Na ur!enie hlavných prí!in nekvality sme vytvorili Ishikawov diagram. Cie$om bolo 
ur!i# hlavné prí!iny nedolisovaného dezénu a nedolisovanej bo!nice. Diagram vznikol 
pomocou brainstormingu, kde sa do tímovej práce zapojilo sedem odborníkov.   
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NEDOLISOVANÝ 
DEZÉN,  BO$NICE  
A  PRASKLINY 

 
Obrázok 1: Paretov diagram zobrazujúci závažnos# chýb  
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                                                Vibrácie                                             Kvalita vstupných surovín                                                                                                                 

               

 

 

Obrázok 2: Ishikawov diagram zobrazujúci hlavné prí"iny chýb  

V tabu$ke !. 2 sú zobrazené výsledky z brainstormingu. Na za!iatku sme si ur!ili 
kritériá, kde sme prí!iny ozna!ovali !íslom od 1-5 (!ím závažnejšia prí!ina, tým vyššie !íslo).  

MATERIÁL

%UDIA METÓDY 

PROSTREDIE

STROJ
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Tabu!ka 2: Vyhodnotenie Brainstormingu  

Prí!ina"–"METÓDY"
Pracovník"!íslo""

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" Spolu"

Chybná"metóda" 2! 3! 2! 3! 2! 3! 2! 17!

Prestoje" 2! 2! 3! 2! 1! 2! 3! 15!

Neinformovanos#" 2! 1! 1! 2! 1! 1! 3! 11!

Neaktuálne"inštrukcie" 2! 1! 1! 3! 1! 2! 1! 11!

Prí!ina"–"$UDIA"
Pracovník"!íslo""

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" Spolu"

Nedostato!ná"údržba" 4! 3! 4! 3! 3! 4! 4! 25!

Technická"dokumentácia"(TD)" 1! 2! 2! 3! 1! 2! 3! 14!

Nepozornos#" 3! 2! 1! 3! 1! 2! 2! 14!

Evidencia" 3! 2! 1! 2! 1! 1! 1! 11!

Prí!ina"–"STROJ"
Pracovník"!íslo""

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" Spolu"

Poškodenie"foriem" 4! 3! 4! 3! 3! 4! 4! 25!

Netesnosti" 1! 1! 2! 2! 1! 3! 3! 13!

Zlé"o!istenie"foriem" 4! 4! 3! 4! 3! 4! 3! 25!

Zaškolenie" 3! 2! 1! 2! 1! 1! 1! 11!

Prí!ina"–"PROSTREDIE"
Pracovník"!íslo""

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" Spolu"

Teplota" 2! 2! 2! 2! 3! 2! 2! 15!

Vlhkos#" 1! 2! 2! 1! 1! 1! 2! 10!

Prašnos#" 3! 2! 3! 2! 1! 2! 2! 15!

Vibrácie" 1! 1! 1! 2! 1! 1! 1! 8!

Prí!ina"%"MATERIÁL"
Pracovník"!íslo""

1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" Spolu"

Zlá"konštrukcia"pláš#a" 2! 1! 1! 2! 3! 1! 2! 12!

Neú!inný"postrek" 2! 2! 2! 2! 1! 2! 2! 13!

Neú!inný"náter" 2! 2! 3! 2! 1! 2! 2! 14!

Kvalita"vstupných"surovín" 2! 2! 1! 2! 1! 2! 1! 11!

 

Z brainstormingu, ktorý sme zapisovali do tabuliek sme zistili, že najvä!šie prí!iny 
uvedených chýb sú: nedostato!né o!istenie foriem, poškodenie foriem a nedostato!ná údržba. 

Tieto prí!iny hrajú dôležitú úlohu pri &alšom rozhodovaní, pri ktorom bolo potrebné 
prehodnoti# metódu !istenia foriem. 

V &alšej analýze sa skúmali náklady, vzniknuté pri hospodárení s formami. Cie$om 
analýzy bolo presne vyhodnoti# náklady, ktoré vznikajú pri údržbe a hospodárení z formami. 
V tabu$ke a grafickom vyjadrení sú uvedené náklady (vyjadrené v Eurách). 
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Tabu!ka 3: Náklady na hospodárenie s formami za druhý polrok 2011 

Druh nákladu 

Obdobie II. polrok 2011

SPOLU júl august September október november december 

externý servis 13 369 13 859 14 699 12 125 14 129 14 244 68 181 

Opravy foriem (zahr!ujú aj 
prepravu ) 5 100 4 800 5 400 4 600 5 200 5 000 25 100 

Natieranie 550 540 500 525 510 525 2 625 

"istenie foriem 7 719 8 519 8 799 7 000 8 419 8 719 40 456 

interné náklady (strediská) 37 000 38 000 37 000 41 000 39 000 39 000 192 000 

 

Osobné 
náklady 

 

opravy 
(do!is"ovanie 
foriem, 
odvzduš#ovanie, 
kontrola...) 

37 000 40 000 40 000 41 000 39 000 39 000 0 

Náhradné 
diely 

zváracie 
elektródy 1 788 1 600 1 888 1 700 1 988 1 898 93594 

Nepriamy 
materiál 

 

Piesok 5 316 5 316 5 316 5 316 5 316 5 316 26 580 

Suchý $ad 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatné   7104 6916 7204 7016 7304 7214 120174 

Náklady 
spolu 64 577 65 691 66 107 67 157 67 737 67 672 500 529 

Z vyhodnotenej tabu$ky sme vytvorili graf, na ktorom je vidite$né, že náklady sa 
z mesiaca na mesiac zvyšovali. 'o znamená, že vplyvom abrazívneho !istenia sa formy 
postupne degradovali a tak sa museli opravova# drobné chyby, pre!is#ova#, ovzduš"ova# 
a pod.  

 
Obrázok 3: St$pcový diagram nákladov na údržbu foriem  

3. Návrh zlepšenia  

Pôvodná metóda !istenia sa musela nahradi# novou metódou !istenia, v&aka ktorej by 
sa vulkaniza!né formy udržali v dobrej kondícii po!as životného cyklu. Uvažovali sme 
o viacerých spôsoboch !istenia foriem ako napríklad: laserové !istenie, ultrazvukové !istenie 
a !istenie suchým $adom. 

Z uvedených metód sme vybrali metódu !istenia suchým $adom, pretože sa môže 
vykonáva# bez demontáže formy. Umož"uje skracovanie manipula!ných !asov, lebo formy 
nepotrebujú do!is#ovanie ako pri ostatných metódach. Zlepšuje sa kvalita foriem a predlžuje 
ich životnos#. Vznikajú minimálne náklady na odpady, pretože $ad sa po použití zmení opä# 
na vzduch. 

Náklady na"údržbu"foriem
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4. Realizácia návrhu  
Za!iatkom roku sa zrealizoval projekt, v ktorom sa použila nová metóda !istenia 

vulkaniza!ných foriem – metóda !istenia suchým $adom. Pre porovnanie efektívnosti 
realizácie novej metódy, sa vykonala analýza nákladov na údržbu foriem za 2. polrok 2011 a 
1. štvr#rok 2012.  

Tabu!ka 4: Porovnanie nákladov za 2. polrok 2011 a 1. štv#rok 2012  

 

Z grafu je vidie# výsledok zlepšenia. V&aka  aplikácii novej metódy !istenia sa ušetrilo. 
'o sa prejavilo na  znížení nákladov na opravy foriem, obstarania náhradných dielov a pod. 
'istením foriem novou metódou sa evidentne znížili prestoje, v&aka ktorým sa zvýšila 
produktivita výroby vylisovaných pláš#ov. 

 
Obrázok 4: Porovnanie nákladov na údržbu foriem pri "istení abraznívnou metódou 

a neabrazívnou metódou  

(alej sa vykonala analýza reklamácií, ktoré boli evidované v dokumentácii. Pre lepšie 
porovnanie reklamácií sa urobila analýza mesiacov z 2. polroka 2011 a 1. štvr#roka 2011.  

Tabu!ka 5: Porovnanie reklamácií za 2. polrok 2011 a 1. štvr#rok 2012  

Vylisované 
pneumatiky 

II. polrok 2011 I. polrok 2011 

júl  august septemb. október november decem. január február marec 

Vyrobené 291 578 300 209 299 789 299 000 301 250 300 987 300 209 350 350 360 000 

Reklamované 33 35 34 33 37 36 26 25 22 
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Z grafu, na ktorom sú zobrazené reklamácie z obdobia 2. polroka 2011 a 1. štvr#roka 
2012, je vidie#, že zavedením novej metódy !istenia foriem sa znížil aj po!et reklamácií na 
vylisované plášte.  

 

 

Obrázok 5: Porovnanie reklamácií za 2. polrok 2011 a 1. štvr#rok 2012  

5. Záver 
Použitím vybraných nástrojov manažérstva kvality sme zistili závažné chyby 

reklamovaných pláš#ov. V&aka tomu spolo!nos# mohla v!as reagova# a zvoli# inú metódu 
!istenia vulkaniza!ných foriem, ktorá neovplyv"uje kvalitu foriem ani kvalitu vylisovaných 
pláš#ov.  
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Testujme štatistické hypotézy hrou 
Let`s Test Statistical Hypotheses by a Game 

 
Július Jenis 

 
Abstract: We want to mention the possibility of introducing of basic notions of the 
hypothesis testing by a game which name is Way Around World. The game aim is to advance 
to students of gymnasium the nations of statistical hypothesis, testing problem, testing 
statistic, type I error and type II error, their probabilities and to explain the p-value notion. 

 
Abstrakt: V tomto príspevku chceme poukáza! na možnosti zavedenia základných pojmov 
testovania štatistických hypotéz prostredníctvom hry, ktorú sme nazvali Cesta okolo sveta. Jej 
cie"om je, priblíži! študentom gymnázia pojem štatistickej hypotézy, testovacieho problému, 
testovacej štatistiky, chyby prvého a druhého druhu a ich pravdepodobnosti a vysvetli! pojem 
p-hodnoty. 

 

Key words: Game, teaching statistic, notions of hypothesis testing.  

K!ú"ové slová: Hra, vyu#ovanie štatistiky, pojmy testovania štatistických hypotéz. 

JEL classification: C12 

 

1. Úvod 
Predpokladajme, že máme rieši! nasledovnú úlohu. Danka a Janka sú dvoji#ky a sú na 

nerozoznanie. Chodia spolu do triedy, kde práve na hodinách matematiky  precvi#ujú malú 
násobilku. U#ite"ka vyvolala jednu z nich k tabuli. Nevedela ale ktorú. Vie iba, že Danka 
urobí v násobilke chybu s pravdepodobnos!ou 0,2 a Janka s pravdepodobnos!ou 0,7. Ako 
zistí, kto je pred tabu"ou? ([1]) 

Takéto a podobné úlohy sú #astou sú#as!ou nášho života a bolo by vhodné, aby sa pri 
vyu#ovaní deti nau#ili rieši! aj takéto problémy. Úloha spadá do problematiky testovania 
štatistických hypotéz. Táto problematika sa na univerzitách vyu#uje a študenti, ktorí 
absolvovali prednášky z danej problematiky sú vybavení teoretickými vedomos!ami 
o nulovej hypotéze, testovacej štatistike, p-hodnote, ti lepší o chybe 1. a 2. druhu. No a ke$ 
im zadanú úlohu dáte vyrieši!, tak sa v$aka týmto pojmom z"aknú a úlohu radšej ani 
neskúšajú rieši!. Urobili sme pokus a poslali sme zadanie vyššie uvedenej úlohy na 140 
emailových adries "u$om prevažne s vysokoškolským vzdelaním a iba v 3 prípadoch sa nám 
vrátila odpove$, ktorá obsahovala návrh riešenia danej úlohy. Drvivá vä#šina odpovedí bola 
v zmysle: “%o nás otravuješ zase s !ažkou matematikou!“ Toto zistenie nás motivovalo 
k tomu, aby sme vymysleli hru, ktorá túto problematiku odbremení od matematiky a ponúkne 
hrá#om návod, ako úlohy daného typu rieši! bez toho, aby sa museli matematiky obáva!.  

2. Hra Cesta okolo sveta 
Táto hra je postavená na nasledovnej myšlienke. Majme dva panely, A a B. Každý 

panel obsahuje 100 prie#inkov. V prie#inkoch sú náhodne umiestnené  #ervené a zelené gu"ky 
(v každom prie#inku jedna gu"ka). V paneli A je 20 #ervených a 80 zelených, v B je 70 
#ervených a 30 zelených (v analógii na náš príklad panel A predstavuje Danku, panel B 
Janku, %ervené gu"ky sú správne odpovede a zelené chybné). Hrá# vidí pred sebou jeden 
panel, ale nevie ktorý to je, #i A, alebo B. Má možnos! 10 krát náhodne vybra! a otvori! 
prie#inok v danom paneli (môže sa do jedného prie#inka pozrie! aj viackrát) a na základe 
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toho, #o pri týchto 10 náh"adoch vidí, by mal poveda!, ktorý panel má pred sebou. Ak 
uhádne, o ktorý panel sa jedná, tak vyhral, inak prehral. 

Tento popis nás priviedol k vytvoreniu hry Cesta okolo sveta (je to cena za ví!azstvo 
v hre). Hru sme rozdelili do dvoch úrovní: 

1. Úrove# testovania hrá"a. V tejto úrovni je hrá# v pozícii získavania informácií o tom, 
ako a #o mu môže pri rozhodovaní sa pomáha!. Po spustení hry sa na obrazovke zobrazí 
panel s prie#inkami a ved"a neho tla#idlo, ktoré náhodne vygeneruje niektorý zo 100 
prie#inkov, otvorí ho, zistí farbu gu"ky. Po chví"ke sa prie#inok zatvorí a ved"a 
prie#inkov sa položí gu"ka, ktorú v prie#inku našiel. V prie#inku gu"ka zostáva, lebo pri 
$alšom pokuse sa môže sta!, že si vyberie znova ten istý prie#inok. Po 10 kliknutiach sa 
hra spýta, v ktorom paneli sa nachádzame. Hrá# si vyberie možnos! a dostane info, #i 
uhádol správne, alebo nie. V tejto #asti by mal hrá# pochopi! to, že o tom, v akom 
paneli sa nachádza, sa má rozhodnú! na základe po#tu #ervených a zelených guliek, 
ktoré vidí pred sebou v #ase kladenia otázky. Ak si tento jav dobre odpozoruje, má 
možnos! získané poznatky overi! v $alšej úrovni. 
 

2. Úrove# testovania hry. Táto úrove& slúži na otestovanie vedomostí získaných 
v predošlej úrovni. Hrá# nastaví v programe po#ty guliek, ktoré rozhodujú o tom, ktorý 
panel má pred sebou, a spustí test. Toto nastavenie sa vykonáva v #asti Nastav/Setup 
pomocou tla#idla KO (je to vlastne nastavenie kritickej oblasti).  Test beží a hrá# vidí, 
ako test prebieha. Na obrazovke sa hrá#ovi farebne zobrazujú 4 veci: 

 

a. Ko"kokrát sme mali pred sebou panel A. 
 

b. Ko"kokrát sme mali pred sebou panel B. 
 

c. V #asti patriacej panelu A je v "avej #asti bledšou farbou znázornená chyba 1. 
druhu (podiel po#tu tých testovaní v paneli A, pri ktorých po#et #ervených 
guliek spadol do kritickej oblasti a po#tu výberov panelu A). 
 

d. V #asti patriacej panelu B je v "avej #asti bledšou farbou znázornená chyba 2. 
druhu (podiel po#tu tých testovaní v paneli B, pri ktorých po#et #ervených 
guliek nespadol do kritickej oblasti a po#tu výberov panelu B). 

Hrá# je graficky informovaný o tom, ako nastavil kritickú oblas!. Ak to urobil správne, 
tak chyba 1. a 2. druhu sú graficky znázornené tak, že zaberajú približne rovnakú 
plochu. Pri každom inom nastavení je rozdiel plôch týchto chýb ove"a vä#ší. 
 
Ukážky hry sú uvedené na obrázkoch 1 – 6. 
 

Obr. 1: Hlavné menu hry 

 
Obr. 2: Panel s náhodne vybranými 

prie!inkami 
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Obr. 3: Panel s otázkou o tom, ktorý panel 

máme pred sebou 

Obr. 4: Nastavenia parametrov hry 

 

Obr. 5: Ukážka testu hry pri  

KO = {5,6,7,8,9,10} 
Obr. 6: Ukážka testu hry pri  

KO = {4,5,6,7,8,9,10} 

 
Program sme testovali v skupine siedmich "udí, ktorá bola náhodne vybraná  z "udí, 

ktorým bol poslaný email so zadanou úlohou, ktorú sme spomínali v úvode. Hru sme im dali 
s tým, že nech si ju vyskúšajú a nech skúsia hra! úrove& 1 tak, aby mali viac úspechov ako 
neúspechov. Potom sme im položili otázku, ako sa rozhodovali. Všetci zistili, že sta#í iba 
vedie!, ko"ko je #ervených a ko"ko je zelených. Potom sme sa vrátili k zadanej úlohe v úvode 
a piati z nich vedeli, ako môžu danú úlohu rieši!.  

3. Hra vo vyu"ovaní štatistiky 
Na vyu#ovacej hodine je úlohou u#ite"a privies! žiakov k tomu, aby zistili, že proti sebe 

stoja dve tvrdenia: „Je to panel A“ a „Je to panel B“. Rozhodnutie o tom, ktoré tvrdenie je 
pravdivé robíme na základe toho, ko"ko #ervených a ko"ko zelených guliek uvidíme pri 10 
náhodných otvoreniach prie#inkov. Ak je po#et #ervených guliek ve"ký, tak povieme, že je to 
panel B, ak je malý, tak povieme, že je to panel A. Tento postup nám bude fungova!, ale 
v niektorých prípadoch sa môžeme pomýli!.  Naše rozhodovanie a omyly sú zobrazené 
v tabu"ke 1.. 

 

Tabu"ka 1 : Možné výsledky testovania štatistickej hypotézy 

 Skuto"ný stav 

Rozhodnutie Panel A Panel B 

Je to panel A Správne Chyba 2. druhu 

Je to panel B Chyba 1. druhu Správne 

 

Otázkou zostáva, kedy možno považova! po#et guliek za ve"ký. K tomu potrebujeme 
vypo#íta! pravdepodobnosti chýb a preto musíme celý postup „zmatematizova!”. 

Panel obsahuje prie#inky s #ervenými a zelenými gu"kami. Prie#inku  s #ervenou 
gu"kou priradíme 1 a prie#inku so zelenou gu"kou priradíme 0. Potom pravdepodobnos!, že 
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nádodne vybratý prie#inok obsahuje #ervenú gu"ku je  p, pri#om  p = 0,2, ak je to panel A a p 
= 0,7, ak je to panel B. Prvý bod máme zmatematizovaný, môžme zavies! pojmy testovací
problém, nulová hypotéza a alternatívna hypotéza.  

Po#et získaných #ervených guliek G je po#et jednotiek pri 10-násobnom nezávislom 
opakovaní pokusu, pri ktorom môže nasta! len 1 (úspech) s pravdepodobnos!ou p alebo 0 
(neúspech) s pravdepodobnos!ou 1 – p. Predpokladáme, že študenti už vedia vypo#íta! 
pravdepodobnos!, že po#et úspechov bude rovný práve k. Je tu priestor aj na zavedenie pojmu 
základný súbor, náhodný výber, výberový súbor a definovanie testovacieho kritéria ako 
funkcie náhodného výberu. 

Obor hodnôt testovacieho kritéria rozdelíme na obor zamietnutia nulovej hypotézy – 
kritický oborW a doplnkový obor, pri#om povieme, že po#et guliek je ve"ký, ak je aspo& k. 

Nakoniec pomenujeme chyby ako chyba prvého druhu a chyba druhého druhu, 
spo#ítame ich pravdepodobnosti pre rôzne k a vyberieme k tak, aby obe pravdepodobnosti 
boli #o možno najmenšie. Výpo#ty pre p = 0,2 a p = 0,7 sú v tabu"ke 2. Pravdepodobnosti 
chýb 1. a 2. druhu sú znázornené na grafe binomického rozdelenia ravdepodobnosti (obr. 7). 

 

Tabu"ka 2: Výpo!et pravdepodobnosti  

chyby 1. druhu a chyby 2. druhu  

k p = 0,2 p = 0,7 
0 0,107374 5,90E-06 

1 0,268435 0,000138 

2 0,30199 0,001447 

3 0,201327 0,009002 

4 0,08808 0,036757 

5 0,026424 0,102919 

6 0,005505 0,200121 

7 0,000786 0,266828 

8 7,37E-05 0,233474 

9 4,1E-06 0,121061 

10 1,02E-07 0,028248 

0,032793 0,047349 

 

 

 

Obr. 7: Znázornenie pravdepodobnosti  

chyby 1. druhu a chyby 2. druhu  

 

Kritickým oborom bude množina W = {5,6,7,8,9,10}, pravdepodobnos! chyby prvého 
druhu P(G!W / p = 0,2) = 0,03279 a pravdepodobnos! chyby druhého druhu P(G"W / p = 
0,7) = 0,04735. 

Zistili sme, ako treba pri hre postupova!: Ak je po#et #ervených guliek aspo& 5, tak 
povieme, že je to panel B a ak je po#et #ervených guliek menší ako 5, povieme, že je to panel 
A. Môžeme sa pomýli!, ale pravdepodobnos! chyby je rovná maximálne 0,04735. 

Študentom môžeme prezradi! aj pojem p-hodnoty (v našom prípade ide o jednostrannú  
p-hodnotu). Je to pravdepodobnos! chyby prvého druhu, pri#om získaný po#et #ervených 
guliek  g budeme považova! za ve"ký. Teda  p-hodnota = P(G! {g,g+1, ... ,10} / p = 0,2). 
Pomocou p-hodnoty zamietneme nulovú hypotézu p = 0,2, ak p-hodnota bude menšia alebo 
rovná ako nami zvolené #íslo #. %íslo # sa nazýva hladina významnosti a volí sa pod"a typu 
testovacieho problému (pod"a toho, akú pravdepodobnos! chyby prvého druhu môžeme 
pripusti!), naj#astejšie # = 0,05. Ak je p-hodnota vä#šia ako #, tak nulovú hypotézu 
nezamietame, ale nemôžeme ju prija!, kým nevypo#ítame pravdepodobnos! chyby druhého 
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druhu. Pravdepodobnos! chyby druhého druhu zvy#ajne v praktických problémoch 
nepo#ítame, lebo alternatívna hypotéza býva zložená (v našom prípade by alternatívna 
hypotéza mohla ma! tvar  p> 0,2 – panel B obsahuje viac ako 20 #ervených guliek, ale 
nevieme ko"ko presne). 

4. Záver 
Uvedená hra je vytvorená v prostredí XNA Game Studio pre platformu Windows, alebo 

Windows Phone. Slúži ako pomôcka u#ite"ovi pri zavádzaní pojmu testovanie štatistických 
hypotéz. Hra po krátkom vysvetlení u#ite"om sa dá použi! aj na vysvet"ovanie pojmov 
kritická oblas!, doplnková oblas!, chyba 1. a 2. druhu.  
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Nové štatistické metódy merania popula!ného starnutia 
New statistical methods of population ageing measurement 

 
Marcela Ká!erová, Jozef Mládek, Jana Onda!ková 

 
Abstract: The population ageing processes become a topical issue in contemporary stage of 
the population development. In terms of demographic research, the problem of socio-
economic implications of this process seems to be as much important as the theoretical 
background of its formation. The main goal of this article is to point out demographic-
statistical methods appropriate for the population ageing process study. They are using some 
new methods and techniques, the focus was mainly on the group of those using comparisons 
of different age generations - index of  potential economic support, coefficient of inflow, 
outflow and exchange, index of social support, dynamic economic and reproduction ageing 
index. We attempted to identify the contribution, accession of natality, mortality, immigration 
and emigration on age structures changes which represents inputs and outputs of the 
population and this way influence its age structure (ageing or rejuvenation).  
 
Abstrakt: V sú!asnom popula!nom vývoji získali procesy starnutia obyvate"stva mimoriadnu 
aktuálnos#. Z poh"adu demografického výskumu sa rovnako závažne javí problematika 
spolo!ensko-ekonomických dôsledkov tohto procesu ako i teoretické pozadie jeho 
formovania. Cie"om príspevku je ukáza# demograficko-štatistické metódy, vhodné na 
poznávanie procesov starnutia obyvate"stva. Prezentované sú niektoré nové metódy a 
techniky štúdia, pri!om sa pozornos# sústredila najmä na skupinu tých, ktoré využívajú 
komparácie rozli!ných vekových generácií – index potenciálnej ekonomickej podpory, 
koeficient prílivu, odlivu a výmeny, index sociálnej podpory, dynamický index ekonomického 
a reproduk!ného starnutia. Pokúsili sme sa o identifikáciu príspevkov, vkladov, ktorými 
natalita, mortalita, imigrácia a emigrácia vplývajú na zmeny vekových štruktúr, ako vstupy 
a výstupy z populácie ovplyv$ujú jej vekovú štruktúru (starnutie alebo mladnutie) 
 
Key words: population ageing, age structure, natality, mortality, migration, rejuvenation of 

population 
K"ú!ové slová starnutie obyvate"stva, veková štruktúra, pôrodnos#, úmrtnos#, migrácia, 

mladnutie obyvate"stva 
JEL classification:  J19 

1. Úvod 
 Proces popula!ného starnutia predstavuje významné zmeny vekovej štruktúry 
obyvate"stva, pri!om signifikantný je pokles podielu/po!etnosti detskej vekovej kategórie 
(starnutie zdola) a nárast podielu/po!etnosti starších vekových kategórií (starnutie zhora). 
S týmito zmenami súvisí celý rad spolo!enských dôsledkov a preto je aktuálnou potreba 
merania a hodnotenia procesov starnutia. Dôležitos# popula!ného starnutia sa odráža 
v pomerne rozsiahlom súbore metód a techník jeho poznávania, ktoré možno nájs# 
v slovenskej a zahrani!nej literatúre, najmä demografickej a štatistickej. Vzh"adom na rast 
intenzity procesu popula!ného starnutia dochádza k vytváraniu nových, modifikovaných 
nástrojov jeho poznávania. %asto sa tieto modifikácie tvoria pod"a toho, !o je centrom 
pozornosti vedeckého cie"a alebo pod"a potrieb ich spolo!enských aplikácií. Cie"om nášho 
príspevku je prezentácia niektorých nových štatistických metód a ich aplikácia na poznanie 
procesu starnutia obyvate"stva Slovenska.   
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2. Tradi!né metódy poznávania popula!ného starnutia  
Spomínaný rozsiahly súbor metód a techník štúdia procesov starnutia populácie 

možno pre lepší preh"ad rozdeli# do nieko"kých skupín (PAVLÍKOVÁ, MLÁDEK 1999, 
PAVLÍKOVÁ 1999, MLÁDEK 2003): jednoduché (jednozložkové) ukazovatele, zložitejšie 
(viaczložkové) ukazovatele, grafické metódy.  

Prvú skupinu predstavujú jednoduché, jednozložkové, charakterizujú iba jednu 
typickú vekovú kategóriu obyvate"stva, ktorá je vo významnom vz#ahu k procesu starnutia sú 
to napr. ukazovatele absolútnej a relatívnej po!etnosti vekových kategórií, (0 - 14, 60 a viac, 
65 a viac, 70 a viac, 80 a viac). Výhodou je relatívne dobrá dostupnos# základných 
štatistických informácií, ako aj jednoduchos# ich spracovania a interpretácie. Nevýhodou je 
absencia poznatkov o ostatných vekových kategóriách obyvate"stva.  
 Druhú skupinu tvoria zložitejšie miery starnutia obyvate"stva, pri konštrukcii ktorých 
sa zoh"ad$uje viacero charakteristických vekových kategórií obyvate"stva, príp. sa berú do 
úvahy všetky vekové kategórie (MLÁDEK, KÁ%EROVÁ 2008, MLÁDEK 2006, VEREŠÍK 
1984, MICHÁLEK 1995). Ich výpovedná schopnos# je prirodzene vyššia, zložitejšia býva ich 
interpretácia. Do tejto skupiny ukazovate"ov možno zaradi# index veku, index starnutia, 
indexy závislosti, Billeterov index, vekový medián a priemerný vek. 

Index starnutia je ukazovate" vyjadrujúci proces starnutia, ktorý udáva podiel 65 
a starších a 0-14 ro!ných, výsledná hodnota je priamo úmerná procesu starnutia. 
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Jednou z mier, ktorej sa prisudzuje ve"ká váha pri štúdiu starnutia obyvate"stva, je Billeterov 
index – miera starnutia (BILLETER 1954), ktorý je definovaný ako podiel rozdielu 
obyvate"stva v predreproduk!nom a poreproduk!nom veku a  obyvate"stva v reproduk!nom 
veku (MLÁDEK, KÁ%EROVÁ 2008, PAVLÍKOVÁ, MLÁDEK 1999, Atlas obyvate"stva 
Slovenska 2006).  
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Starnutie je však v tomto prípade nepriamo úmerné s výslednou hodnotou indexu. Ak 
Billeterov index dosahuje záporné hodnoty, je po!etnos# poreproduk!nej kategórie vä!šia ako 
po!etnos# predreproduk!nej kategórie obyvate"stva.  
 Indexy závislosti majú popri demografickej informácii i významnú socioekonomickú 
výpovednú hodnotu (MLÁDEK 2006, Atlas obyvate"stva Slovenska 2006). Index závislosti 
mladého obyvate"stva porovnáva obyvate"stvo v predproduktívnom veku s obyvate"stvom v 
produktívnom veku. Index závislosti starého obyvate"stva berie do úvahy obyvate"stvo 
poproduktívneho veku a porovnáva ho s produktívnou skupinou. Oba tieto indexy sa snažia 
charakterizova# ur!itú za#aženos# produktívneho obyvate"stva neproduktívnymi zložkami 
populácie. Ak s!ítame obyvate"stvo v predproduktívnom a poproduktívnom veku a sú!et 
porovnáme s obyvate"stvom v produktívnom veku získame index ekonomického za#aženia. 
 Z jeho konštrukcie vyplýva výraznejšia ekonomická orientácia.  
Schopnos# charakterizova# vekovú štruktúru obyvate"stva majú i niektoré stredné hodnoty, 
napríklad priemerný vek a mediánový vek.  
 Tretiu skupinu nástrojov hodnotenia a prezentácie vekových štruktúr predstavujú 
grafické metódy (SONIS 1981, PODOLÁK 2001, MLÁDEK 2006, KÁ%EROVÁ 2005). 
Azda naj!astejšie používanou, najmä pre jej názornos# je veková pyramída, vhodný je i 
Ossanov trojuholníkový graf (Atlas obyvate"stva Slovenska 2006). 
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3. Niektoré nové štatistické metódy merania starnutia  
Do kategórie nových metód možno zaradi# tie, ktoré na analýzu vekových štruktúr 

obyvate"stva a ich starnutia používajú sofistikovanejšie nástroje poznávania. Konštrukcia 
ukazovate"ov sa zakladá na porovnávaní, alebo substitúcii vybraných skupín obyvate"stva, 
naj!astejšie genera!ných skupín. Ide pritom o generácie, na ktoré sa viažu ur!ité významné 
demografické, ekonomické a spolo!enské procesy a funkcie. Môžu to by# generácie s 
významnou reproduk!nou funkciou, generácie ekonomicky aktívnych obyvate"ov, generácie s 
funkciou výchovy a sociálneho zabezpe!enia (DLUGOSZ, KUREK 2009, HRUBÝ 1996, 
LUTZ 2006, QIAO 1988). Evaluácia procesov popula!ného starnutia, resp. dosiahnutej 
úrovne pomocou týchto nástrojov si vyžaduje podrobnejšie údaje o vekových štruktúrach 
a interpretácia získaných informácií je niekedy dos# náro!ná. 

 
3. 1 Metódy komparácie a substitúcie generácií obyvate"stva  

 Z ekonomického aspektu sa za významný považuje kvantitatívny vz#ah medzi 
vekovou kategóriou produktívneho a kategóriou poproduktívneho obyvate"stva (DLUGOSZ, 
KUREK 2009). Vyjadruje sa indexom potenciálnej ekonomickej podpory - Ipep 
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Ak za c zvolíme 100, potom index vyjadruje po!et obyvate"ov v produktívnom veku, 
pripadajúcich na 100 obyvate"ov poproduktívneho veku. Index je možné definova# a použi# 
v dvoch modifikáciách. V prvej sa pri I1pep použijú štatistické údaje o produktívnom 
obyvate"stve vo veku 15-64 ro!ných a v druhej I2pep údaje o obyvate"stve vo veku 20-64 
ro!ných. Oba ukazovatele majú podobný vývoj (Obr.1). Ak by sa v !itateli použil po!et 
ekonomicky aktívnych a v menovateli po!et dôchodcov, potom by nám index vyjadroval 
po!et pracujúcich na 100 neaktívnych obyvate"ov (dôchodcov). 
 

 
Obr.1: Index potenciálnej ekonomickej podpory SR 1945 – 2025 

Zdroj: Štatistický úrad SR 1946-2006. Štatistický úrad SR 1997-2010.  
Va$o, B. - Bleha, B. 2008.  

 
 Kategória produktívneho obyvate"stva sa všeobecne považuje za dôležitú 
v socioekonomickom zmysle. Preto sa posudzuje zmena jej ve"kosti a to pod"a vstupu 
mladých vekových generácií do kategórie produktívneho obyvate"stva, resp. pod"a výstupu 
starších vekových generácií z nej (HRUBÝ 1996, KÁ%EROVÁ 2009). 

Kp  - koeficient prílivu, Ko  - koeficient odlivu, Kv  - koeficient výmeny   
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Obr. 2 : Koeficient prílivu, odlivu a výmeny SR 1945- 2025 

Zdroj: Štatistický úrad SR 1946-2006. Štatistický úrad SR 1997-2010.  
Va$o, B. - Bleha, B. 2008.  

 
 %asto sa kladie dôraz na substitúciu niektorých významných sociálnych vekových 
skupín. D&UGOSZ, KUREK 2009 považujú za takúto významnú sociálnu skupinu 
obyvate"ov 85 ro!ných a starších. Spravidla sa na túto vekovú kategóriu viaže potreba 
osobitnej starostlivosti, sociálnej alebo rodinnej výpomoci. Vzh"adom na niektoré 
demografické trendy a dosiahnuté popula!né charakteristiky obyvate"stva Slovenska (stredná 
d'žka života) sme túto vekovú hranicu znížili na 80 rokov. Potom má modifikácia indexu 
sociálnej podpory (rodi!ov) nasledujúcu formu: 
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Index (Isp1) vyjadruje ko"ko obyvate"ov 80 ro!ných a starších pripadá na 100 osôb 50-
64 ro!ných. Tento pomer možno chápa# i ako vz#ah medzi generáciami rodi!ov a ich detí 
a ako potenciálnu možnos# priamej medzigenera!nej výpomoci. 

 
3. 2 Dynamické miery starnutia 

 Tieto miery majú ambíciu porovnáva# ve"kostné zmeny vekových skupín, ktoré 
vstupujú do, alebo vystupujú z dôležitých vekových kategórií obyvate"stva v ur!itom !ase. 
Takto sa porovnáva vstupujúce a vystupujúce obyvate"stvo vzh"adom na kategóriu 
produktívneho obyvate"stva (DLUGOSZ, KUREK 2009) pomocou dynamického indexu 
ekonomického starnutia produktívneho obyvate"stva. 
 

$ % $ %& ' $ % $ %& 't65nt65nt140t140esd OOOOI """"!! !"!# ,
(10) 

Iesd - dynamický index ekonomického starnutia. O(0-14)t – podiel obyvate"stva 0-14 ro!ného na 
za!iatku skúmaného intervalu, O(0-14)t+n  - podiel obyvate"stva 0-14 ro!ného na konci 
skúmaného intervalu, O(65+)t+n - podiel obyvate"stva 65+ ro!ného na konci skúmaného 
intervalu, O(65+)t  - podiel obyvate"stva 65+ ro!ného na za!iatku skúmaného intervalu, Iesd 
vyjadruje rýchlos# procesu starnutia populácie.  
 Ak index nadobúda kladné hodnoty, indikuje proces popula!ného starnutia 
(jednozna!ným prejavom sú pozitívne rozdiely podielov oboch vekových kategórií, ktoré 
ukazujú, že každá nasledujúca generácia 0-14 ro!ných je menšia ako predchádzajúca 
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a zárove$ každá nasledujúca generácia 65 ro!ných a starších je vä!šia ako predchádzajúca). 
%ím vä!šie hodnoty Iesd nadobúda, tým je proces starnutia rýchlejší. Ak index nadobúda 
záporné hodnoty, potom indikuje proces mladnutia populácie. 
 Ak hodnotíme zmeny vekovej štruktúry obyvate"stva z aspektu jeho reprodukcie, 
potom použijeme našu modifikáciu ukazovate"a – dynamický index reproduk!ného 
starnutia  

$ % $ %& ' $ % $ %& 't4915nt4915nt140t140rsd OOOOI !"!"!! !"!# ,
 (11) 

Irsd - dynamický index reproduk!ného starnutia, O(0-14)t – podiel obyvate"stva 0-14 ro!ného na 
za!iatku skúmaného intervalu, O(0-14)t+n  - podiel obyvate"stva 0-14 ro!ného na konci 
skúmaného intervalu, O(15-49)t+n - podiel obyvate"stva 15-49 ro!ného na konci skúmaného 
intervalu, O(15-49)t  - podiel obyvate"stva 15-49 ro!ného na za!iatku skúmaného intervalu (Obr. 
3). 

 
Obr. 3: Dynamický index starnutia SR 1945 - 2025 

Zdroj: Štatistický úrad SR 1946-2006. Štatistický úrad SR 1997-2010. 
Va$o, B. - Bleha, B. 2008.  

 
3. 3 Štúdium vplyvu demografických procesov (pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie) na 

popula!né starnutie  
Analýzou vplyvu hlavných demografických procesov na popula!né starnutie sa 

zaoberali PRESTON ET AL. (1989) a tento jav identifikovali prostredníctvom priemerného 
veku, ktorý citlivo reaguje na zmeny demografických procesov. Metóda vychádza zo 
skuto!nosti, že každý jedinec v priebehu jedného kalendárneho roka zostarne o jeden rok. Ak 
by teda v populácii neexistovala pôrodnos#, úmrtnos# ani migrácia, tak priemerný vek 
populácie rovnako vzrastie o jeden rok.  

Naše analýzy sa týkali 30 ro!ného vývoja populácie Slovenskej republiky. Ak by sme 
starnutie definovali v rovnakých podmienkach (bez pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie), potom 
by sa vytvoril teoretický model populácie, v ktorom by vzrástol ich priemerný vek o 30 rokov. 
A práve na modifikácii takéhoto teoretického modelu sa významne podie"ajú reálne 
demografické procesy. V tomto zmysle možno chápa# proces „omladzovania“, ako 
znižovanie teoretického nárastu priemerného veku populácie. 

Pôrodnos# predstavuje vstup nula-ro!ných do populácie a tak vždy vedie k znižovaniu 
priemerného veku. Efekt je závislý od intenzity pôrodnosti a priemerného veku populácie. 
%ím je totiž populácia staršia, tým je rozdiel medzi priemerným vekom populácie 
a narodenými vä!ší a pôrodnos# omladzuje populáciu vo vä!šej miere. Úmrtnos# predstavuje 
jednu z možností výstupu zo sledovanej populácie a môže na priemerný vek populácie 
pôsobi# dvojakým spôsobom. V prípade, že priemerný vek zomrelého neprevyšuje priemerný 
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vek populácie, pôsobí úmrtnos# ako faktor zvyšujúci priemerný vek (starnutie populácie). 
V prípade, že priemerný vek zomrelého prevyšuje priemerný vek populácie dochádza 
k omladzovaniu prostredníctvom úmrtnosti. Obdobne možno definova# aj vplyv emigrácie. 
Naopak presne opa!ný vplyv na priemerný vek zaznamenáva imigrácia, ktorá predstavuje 
možnos# vstupu do sledovanej populácie. Tieto tendencie popisuje rovnica:1 

),()()(1 PVPVHMEPVPVHMIPVPVHMÚPVHMP
dt

dPV
EIZ !(!!(!!(!(!#

(12) 
kde dPV/dt je zmena priemerného veku za jednotku !asu, PV je priemerný vek populácie, 
PVZ je priemerný vek zomrelého, PVI je priemerný vek imigranta, PVE je priemerný vek 
emigranta, HMP je hrubá miera pôrodnosti, HMÚ hrubá miera úmrtnosti, HMI je hrubá miera 
imigrácie a HME je hrubá miera emigrácie. Výsledkom tejto rovnice je teda predikovaná 
zmena priemerného veku, ktorú sme porovnali s pozorovanou, reálnou zmenou priemerného 
veku.2 Následne sme vy!íslili efekt jednotlivých demografických procesov, pri!om efekt 
pôrodnosti na priemerný vek populácie predstavuje premenná HMP.PV, efekt úmrtnosti 
premenná HMÚ.(PVZ-PV) a efekt migrácie HMI.(PV-PVI) - HME.(PV-PVE). 
 Nárast priemerného veku obyvate"stva zaznamenala v sledovanom období Slovenská 
republika o 6,0 rokov. V prvom desa#ro!í populáciu  Slovenska omladzuje vo vä!šej miere 
efekt pôrodnosti (63,9% v rokoch 1980-84 resp. 60,6% v rokoch 1985-89). V priebehu 90. 
rokov dochádza k poklesu hrubej miery pôrodnosti pri stabilnom vývoji úmrtnosti, v dôsledku 
!oho omladzuje pôrodnos# aj v tomto období vekovú štruktúru o 2,3 resp. 1,9 roka a úmrtnos# 
o 1,8 resp. 1,7 roka. V rokoch 2000-2004 aj na(alej registrujeme pokles pôrodnosti a  možno 
identifikova# vyrovnaný vplyv efektu pôrodnosti a úmrtnosti (o 1,7 roka). Po!as posledného 
obdobia vzrástol priemerný vek Slovenska o 1,36 roka, dochádza k oživeniu pôrodnosti (Obr. 
4). Celkovo možno konštatova#, že v sledovanom 30 ro!nom období migrácia pôsobila na 
slovenskú populáciu prevažne ako proces prispievajúci k popula!nému starnutiu (0,095 roka). 
Úmrtnos# sa v Slovenskej republike prejavila v celkovom efekte omladzovania o 10,391 roka. 
Najvýznamnejší efekt omladzovania zaznamenala pôrodnos# a bolo to 13,573 roka, !o je 
výraznejšie viac ako efekt úmrtnosti. 
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Obr. 4: Príspevky k omladeniu populácie SR za 5 období 

Zdroj: Štatistický úrad SR 1946-2006. Štatistický úrad SR 1997-2010.  

                                                 
1 Detailné odvodenie výpo!tu uvádza: Preston et al. (1989) 
2 Predikovaná zmena – odhadovaná zmena priemerného veku na základe teoretického modelu. 
   Pozorovaná zmena – skuto!ná zmena priemerného veku na základe reálnych štatistických dát. 
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4. Záver 
 Dlhodobo sa problematike starnutia obyvate"stva venuje v demografii mimoriadna 
pozornos#. Za ú!elom poznania procesov starnutia sa aplikovali mnohé štatistické metódy 
a techniky. V poslednom období sa objavujú pokusy o zdokonalenie takýchto štatistických 
metód. Ich zámerom je detailnejšie pozna# tieto procesy, resp. pozna# niektoré ich osobitné, 
relevantné !rty. Okrem zákonitého vedeckého úsilia pozna# procesy starnutia sú tu 
i mimoriadne významné spolo!enské dôsledky, ktoré tieto javy spôsobujú a ktoré nastolujú 
mnohé otázky. Sú to celkom reálne a relevantné otázky, akými sú napr. kapacity vzdelávacích 
zariadení, ve"kos# a štruktúra pracovných trhov, potreby dôchodkového systému a mnohé 
(alšie. Pri štúdiu celého súboru aspektov starnutia obyvate"stva by sa mali zdôrazni# i ich 
!asová a regionálna diferencovanos#. 
 
Príspevok vznikol v!aka podpore grantu VEGA 1/0562/12 s názvom "Nové demografické 

analýzy a prognózy obyvate"stva Slovenska a jeho regiónov s využitím progresívnych 

geografických aplikácií" 
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Reáln! op"ní analýza v podnikové praxi  
Real option analysis in business practice 

!

Václav Klepá!, Petr K"íž, David Hampel 
!

Abstract: In this paper we analyze net present value of the investment project and the 
underlying flexibility value in the medium-sized engineering company via Discounted Cash 
Flow approach and Real Option Analysis. According to the stochastic variables, metrics 
estimation were conducted using Monte Carlo simulations. Finally, we compare results of this 
aproach to the results obtained by the Binomial Lattice Model and the Net Present Value 
method. 
 
Key words: Binomial Lattice Model, investment decision making, Monte Carlo simulation, 
net present value, real options analysis. 
 
K#ú"ové slová: binomický model, !istá sou!asná hodnota, investi!ní rozhodování, Monte 
Carlo simulace, reáln# op!ní analýza.  
 
JEL classification: C31 

1. Úvod 
Podnikání v tržním prost"edí s sebou p"ináší mnoho druh$ rizik, v našem chápání 

odchylek od predikovaného scéná"e. N#která rizika jsou p"edvídatelná, n#která nikoliv. 
V pojetí moderního finan!ního inženýrství hrají d$ležitou roli náhodné procesy, pomocí 
kterých lze p"esn#ji postihnout !i vysv#tlit reálnou podstatu vn#jšího i vnit"ního 
podnikatelského prost"edí a s tím spojených rizik.  

Jednou z nejd$ležit#jších podnikových oblastí je investi!ní politika, resp. výkon 
!inností sm#"ujících k optimálnímu rozložení kapitálu p"i stanovených nákladech 
a požadované výnosnosti. Efektivní výkon investi!ní politiky je závislý jednak na kvalitních 
informa!ních zdrojích, jednak na užití reliabilních metod investi!ního managementu. 
V teoretické rovin# jsou to pom#rn# snadno dosažitelné cíle, avšak v praxi management !asto 
nedisponuje kompletními informacemi a mnohdy není p"íliš naklon#n užívání moderních 
metod, které poskytují díky technologické invenci nadstavbu proti zastaralejším metodám. 

Metodou, která je v podmínkách %eské republiky pom#rn# inovativní (proto je !erpáno 
p"evážn# ze zahrani!ních publikací [1] a [3]), je tzv. reáln# op!ní analýza. Tato metoda 
vychází z konceptu finan!ních opcí – práv  na ur!itou !innost ve vztahu k finan!ním aktiv$m. 
Podstatou je p"echod k opcím reálným, tj. práv$m k reálným aktiv$m. Celý rámec analýzy 
vychází z metody !ísté sou!asné hodnoty (NPV), která je op!ními oce&ovacími modely 
algoritmicky p"evedena a rozší"ena o flexibilitu. Vycházíme totiž z p"edpokladu (viz [1]): 

 

NPV (s opcí) = NPV + hodnota flexibility.  

Z tohoto vztahu lze odvodit, že v p"ípad# zápornosti NPV a kladné hodnoty flexibility 
m$žeme p"ijmout i projekt, který vykazoval pouze zápornou NPV. 

Ve standardním provedení p"i výpo!tu NPV dochází k výpo!tu !isté sou!asné hodnoty 
budoucích cash-flow, které jsou spojeny s  investi!ní akcí. Primárn# je p"ijat projekt, který 
disponuje kladnou NPV, p"i komparaci více projekt$ je p"ijat takový, který generuje vyšší 
kladnou NPV. I v p"ípad#, že analytik kalkuluje NPV pro více scéná"$, není pohled !ist# 
z hlediska NPV ucelený. V komer!ním prost"edí existuje mnoho scéná"$, možných 
modifikací, které nastanou až v dob# trvání projektu – i z  projektu prvotn# klasifikovaného 
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jako neperspektivní se m$že stát projekt vysoce výnosný, nap". jen tím, že se odloží jeho 
realizace nebo management vy!ká na p"íhodn#jší vn#jší podmínky. 

2. Metodika a materiál 
Pro vypracování studie bude užito simula!ních metod, funkce odhadu 

pravd#podobnostního rozd#lení z dat a prognóz v prost"edí Crystal Ball, které jsme vybrali 
pro jeho intuitivnost a propojenost s tabulkovým procesorem MS Excel, který poslouží ke 
tvorb# spreadsheet$. 

Postup prací zahrnoval sb#r podnikových dat, jejich validaci pro ú!ely reáln# op!ní 
analýzy (zejména volatilita tržeb, NPV blízko 0), p"evedení do matematické formy, provedení 
simulací a prognóz. Na základ# t#chto podklad$ byl sestaven rozhodovací strom, který 
posloužil k vyhodnocení optimálního zp$sobu "ešení nastalé situace. Samotné oce&ování opcí 
vychází z binomického modelu CRR bez stochastické volatility.  

Výzkumný problém vyplývá z investi!ní aktivity významné brn#nské strojírenské 
spole!nosti. Tato spole!nost po!átkem roku 2011 sjednala pronájem zahrani!ního softwaru 
pro slévárenství (náš p"ípad: výroba ocelových odlitk$ ve t"ech stupních kvality/pracnosti). 
Tento program slouží k provád#ní numerických simulací technologických proces$, predikce 
vad p"i výrob#, optimalizace náklad$ na výrobu. Dalším pozitivem tohoto SW je zlepšení 
image spole!nosti a možnost provád#ní p"edb#žných simulací, což hraje d$ležitou roli 
p"evážn# p"i sjednávání nových kontrakt$ se zahrani!ními partnery – nap". v SRN je obvyklé, 
že dodavatel poskytuje v tomto odv#tví simulaci výroby p"i tvorb# nabídky. Krom# pronájmu 
SW musela spole!nost ve stejné dob# po"ídit 3D software pro vizualizaci a dv# výkonné 
po!íta!ové stanice. Investice plus pronájem za rok 2011 byly v "ádu statisíc$. 

Je nutné podotknout, že ne všechny výrobní operace vyžadují provedení simulací. Tyto 
se provádí zejména v p"ípad# nové výroby, reklamace odlitk$, optimalizace ceny pro 
zákazníka p"i výb#rových "ízeních. Za rok 2011 bylo celkov# provedeno 170 simulací, což 
p"edstavuje nejd$ležit#jší informaci pro predikci p"ínos$ CF v dalších letech. 

Dodavatel SW nabízí sledované spole!nosti možnost odkupu pronajatého simula!ního 
programu po alespo& jednom roce pronájmu - možnost zakoupení licence sama spole!nost na 
po!átku roku 2011 zavrhla, ekonomické p"ínosy byly obtížn# kvantifikovatelné a cena blížící 
se 2 mil. vedení spole!nosti odradila. Spole!nost zajímá optimální "ešení problému, co do 
na!asování investice z pohledu roku 2012 (k platbám dochází ke konci roku) a výhledu do 
roku 2016, kdy nakonec k zakoupení licence m$že dojít za termínovanou cenu (jedná se o call 
opci evropského typu), p"i!emž platí, že spole!nost bu' realizuje investici až na konci 
odhadovaných období nebo v pr$b#hu, avšak jen pokud dosažené CF dosáhne minimáln# 
náklad$ na investici (americká bariérov#-u!ící opce). 

3. Výsledky a diskuse 

Sestavení modelu predikce CF   
Základem pro výpo!et bylo navržení pravd#podobnostního rozd#lení o!ekávaných 

hodnot objem$ prodaných odlitk$. Ve všech t"ech p"ípadech bylo zvoleno triangulární spojité 
rozd#lení definované t"emi parametry (min, max, o!ekávaná hodnota).  
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Tab. 1: P!ehled vstupních hodnot pro simulaci. 
 
 

Složitost 

Hmotnost 
MC.TRI 

(0;49,9; 40) 
MC.TRI 

(50;499,9; 200) 
MC.TRI 

(500;5000; 1200)

Váhy 
0,45 0,4 0,15 

Ceny za kg 

Nelegované 0,41 120-250 80-180 45-90 
St"edn# legované 0,39 200-400 150-250 100-150 
Vysoce legované 0,2 1000-1100 670-800 300-540 
Zdroj: vlastní zpracování.  Pozn. Svislé váhy jsou kvantifikací podílu z celku 170 simulací 

p!ipadající na výrobu podle složitosti. Vodorovné váhy jsou kvantifikací podílu výroby 

podle hmotnosti odlitk". 
Ceny jsou nep"ímo úm#rné objemu produkce a rostou s její složitostí. V praxi je finální 

cena ovlivn#na zejména náklady a situací na trhu a výrazným tlakem na cenu ze strany 
zákazník$ – v dnešní dob# je !istá ziskovost oproti let$m 2006–2007 zhruba desetinová, od 
toho se odvíjí i CF. Vzorec pro výpo!et cen je zjednodušen, v praxi je finální cena produkce 
vypo!tena speciálním SW, který bere v úvahu zm#nu cen (na denní bázi) mnoha vstupních 
komodit.  

!"#$%&"# '
(&) *+,-./01.23) 456789/3:;#

<4=>?@ABC.4@34D@2#
E <4=>?@ABF63"# B1 

kde i je skupina složitosti, j skupina hmotnosti, MC.TRI(max,min,o#ekávané)j hodnoty získané 
p"i Monte Carlo simulaci triangulárního procesu. 

Vzorec reflektuje podstatu ceny, která je tvo"ena jednak fixními náklady a variabilní 
složkou závislou na objemu produkce. Po výpo!tu sumy vážených cen na kilogram 
vynásobených objemem produkce vychází p"i p"isp#ní tržeb na tvorbu !istého cash-flow 
(v sou!asnosti pouze zhruba 3 % z ceny) výsledný soubor CF v podob# zobrazené v Grafu 1. 

Graf 1: Simulace cash flow. 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Na základ# získaných hodnot CF z tržeb lze "íci, že s pravd#podobností 73 % se 
hodnoty budou vyskytovat v intervalu 338 095 K!  až 1 139 216 K!, hodnoty však mohou být 
ve stejné simulaci odlišné (o jednotky tisíc K!)  i v p"ípad# 10 000 iterací. Pravd#podobnostní 
rozd#lení nejlépe odpovídá podle Andersonova-Darlingova testu gamma rozd#lení.  
Oce&ování opcí ale vychází z p"edpokladu lognormálního rozd#lení podkladových aktiv. Pro 
náš p"ípad je lognormální rozd#lení také p"ijatelné (dle testu druhé nejvhodn#jší rozd#lení 
z testovaných rozd#lení), proto budeme dále vycházet z Log-N rozd#lení – diference mezi 
zjišt#ným a požadovaným rozd#lením navíc nejsou v mí"e, která ohrožuje správnost ocen#ní. 

 

Graf 2: Pravd"podobnostní rozd"lení Log-N pro cash-flow z tržeb. 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
 

Další statistické charakteristiky simulovaných !istých CF jsou vyobrazeny v Tab. 2. Ze 
získaných charakteristik je pro nás dále nejd$ležit#jší sm#rodatná odchylka od pr$m#ru, která 
poslouží k výpo!tu volatility CF – existuje však mnoho dalších  zp$sob$ získání této hodnoty 
(lineární modely, GARCH, implikovaná volatilita), pro reliabilní odhady je pot"ebné velké 
množství dat – alespo& 200 hodnot, které však mnohdy nejsou v p"ípad# reálných aktiv 
k dispozici. Dle [2] tento nedostatek numerická simulace dokáže kompenzovat. 

Tab. 2: Vybrané statistické metriky pravd"podobnostního rozd"lení CF. 
 Rozd#lení CF 
 Gamma Lognormální 
Trials 10 000 '--- 
Base Case 124 782,13 124 782,13 
Mean 464 261,51 465 260,90 
Median 433 558,72 432 427,65 
Standard Deviation 174 982,58 184 715,29 
Variance 30 618 904 030,20 34 119 739 831,54 
Skewness 0,6854 1,25 
Kurtosis 2,96 5,92 
Coeff. of Variability 0,3769 0,397 
Minimum 128 530,99 0 
Maximum 1 139 216,99 '+nekone!no 
Mean Std. Error 1 749,83 '--- 
Zdroj: vlastní výpo#ty. 
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 Metoda NPV 
Nejprve provedeme analýzu na základ# standardní metody NPV. Z výsledk$ vyplývá 

(viz Graf 2), že p"i neexistenci op!ního práva ve smyslu reáln# op!ní analýzy (pevné 
rozhodnutí o zakoupení) – op!ní právo fakticky existuje, vzniklo stanovením smluvní 
termínované ceny pro budoucí období. 
 

Graf 2: Hodnoty NPV v roce 2011 podle roku realizace. 

  
Zdroj: Vlastní výpo#ty. Pozn.: Hodnota v roce 2016 je NPV bez flexibility. 

 
Výsledky sv#d!í o tom, že je pro spole!nost výhodn#jší investovat do SW p"i stávající 

diskontní mí"e, co nejd"íve. Je to dáno zaprvé úsporami za pronájem SW a za druhé možností 
brzké realizace CF a následném inkasování CF z tržeb. P"i nezakomponování flexibility do 
NPV by spole!nost investici nep"ijala, navíc nelze snadno namodelovat p"ípad, kdy 
spole!nost požaduje p"ekro!ení hranice CF alespo& ve výši investi!ních náklad$.  

Binomický model   
Pro srovnání provedeme výpo!et pomocí binomické metody, která svým grafickým 
vyjád"ením nabízí sofistikovan#jší vhled do problému a umožní i ocen#ní u!ící opce.  
Vstupní parametry modelu: 
Hodnota investi!ního výdaje = 1 400 000 K!, 
Hodnota podkladového aktiva S = AVG.L-N = 465 260,90 K!, 
Bezriziková sazba r = 4,55 %, 
Sm#rodatná odchylka (volatilita) ( = 184 715,29 / 465 260,90 = 39,7 % p.a., 
Faktor r$stu za období u = 6GEHIJ K 6L1MNOEP K BQ1RSTU1 
Faktor poklesu za období d = 1/u = 0,6723, 
Risk-neutral p = (er.t 

– d )/(u – d) = 0,458, 
Risk-neutral q = 1 – p = 0,542. 
 

NPV!v!závislosti!

na!roce!investice!

v!K";!2012;!

693549,57
NPV!v!závislosti!

na!roce!investice!

v!K";!2013;!

464159,21
NPV!v!závislosti!

na!roce!investice!

v!K";!2014;!

244646,92 NPV!v!závislosti!

na!roce!investice!

v!K";!2015;!

34587,3

NPV!v!závislosti!

na!roce!investice!

v!K";!2016;!#

178419,71

NPV!v!závislosti!na!roce!investice!v!K"
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Graf 3: Binomický model vývoje podkladového aktiva a hodnot NPV p!i realizaci investice 
v roce 2016 (hodnoty v K#). 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

     2235173,583

    1543191,046 835173,5829

   1151208,51 568737,85 1792442,193

  759225,97 337840,21 1105531,096 392442,1926

 367243,44 186772,98 722905,4604 171743,68 1375068,003

-24739,10 98771,60 348186,58 75159,84 705298,7493 -24931,99663

50680,00 -11944,197 32892,05 346393,3749 0,00 1000548,42

14394,48 850,70614 0,00 352506,9251 -399451,5802

0,00 13645,60921 0,00 662241,7686

   0,00 26440,51228 -737758,2314

    0,00 339235,4154

     -1060764,585

Zdroj: Vlastní výpo#ty. 

 
Model pracuje s pravd#podobnostn# váženou cenou: posloupnost hodnot je ovlivn#na 

jednak náklady na pronájem (analogické s výplatou diskrétních dividend), suma!ní formou 
CF a variabilitou posunu opce o faktor u nebo d. V kone!né fázi je uplatn#n výdaj na nákup 
SW, podle vztahu max(S-X;0) – následným zp#tným diskontováním o váhách p a q je získána 
hodnota NPV v roce 2011. 

Výsledky binomické metody oce&ování deterministického problému (bílé bu&ky – 
vývoj CF z projektu, zelené hodnota NPV) jsou odlišné od výsledk$ p"i klasické NPV, to je 
zp$sobeno strukturou binomického stromu – hodnoty budoucích CF kolísají v !ase na základ# 
parametr$ r$stu a poklesu, v prezentovaném pojetí NPV bylo CF stabilní. Ze struktury dále 
vyplývá, že pravd#podobnostní oce&ování aktiv umož&uje zachytit realitu lépe, než stabilní 
odhady v NPV – aktiva jsou hodnocena, vážena podle míry reálnosti jejich dosažení. 
Následný zp#tný prostup až ke konci roku 2011 umož&uje získání NPV pro CF.  

P"i zakomponování americké opce do modelu p"i p"ekonání CF bariéry ve výši 
investi!ních náklad$ dochází k navyšování hodnoty NPV v souladu se získaným statickým 
NPV. K  investici dojde pouze p"i ur!itém vývoji tržeb, hodnota NPV to pln# reflektuje, je 
vyšší než p"i výpo!tu z pr$m#ru. V p"ípad# nedosažení úrovn# alespo& 1,4 mil. K! bude 
investice realizována v roce 2016, jako v p"ípad# p"edchozího p"ípadu. 
 
Graf 5: Šestikrokový binomický model s americkou u#ící opcí (hodnoty v K#). 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

      2835173,583

    2143191,046 2835173,583

   1451208,51 2434135,68 2304312,993

759225,97 51208,51 1542931,096 2304312,993

367243,44 620795,83 722905,4604 1824316,85 1575397,203

-24739,10 614472,01 348186,58 1155426,21 705298,7493 1575397,203

454341,22 -11944,197 661903,70 346393,3749 689437,89 1000548,42

358049,96 850,70614 301717,31 352506,9251 -399451,5802

132039,94 13645,60921 0,00 662241,7686

   0,00 26440,51228 -737758,2314

    0,00 339235,4154

     -1060764,585

Zdroj: vlastní výpo#et. 
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P"i dosažení bodu p"esahujícího investici X v prvním možném bod#, tj. roce 2014 
dochází ke zm#n# v op!ní struktu"e (tmav# modré + zelené bu&ky), navazující bu&ky 
s !erveným písmem jsou ušet"eny plateb nájmu za SW. Vývoj vedoucí k oranžovým bu&kám 
v r. 2016 je naopak až do tohoto roku nájmu vystaven. Tyto zm#ny oce&ovací struktury mají 
za výsledek zm#nu po!áte!ní hodnoty NPV. To potvrzuje tendenci získanou simula!ním 
ocen#ním projektu, se snižující se dobou do realizace dochází ke zvyšování hodnoty projektu. 
Rozložením NPV s opcí na složky dochází ke vztahu: 

454341,22 = 50680,00 + 403661,22. 
Hodnota flexibility je 403661,22 K!, které m$že spole!nost získat p"i ocen#ní do roku 

2011 p"i stanovených podmínkách navíc p"i realizace u!ící opce. V obecné rovin# se dá "íci, 
že p"ípadné navýšení bezrizikové sazby navýší dále hodnotu této call opce, to se týká 
i volatility. 

4. Záv!r 
V p"edstavené studii bylo za užití simula!ních metod srovnáno investi!ní rozhodování 

strojírenské spole!nosti metodou NPV a reálné opce amerického typu s u!ícím procesem. 
Spole!nost p"i realizaci projektu m$že odložit investici až do okamžiku, kdy CF nepokryjí 
investi!ní náklady, tj. na rok 2014, toto d"ív#jší spušt#ní nese hodnotu flexibility 403 661,22 – 
o tuto !ástku se navýší NPV bez opce (50680,00). V p"ípad# navýšení ziskovosti produkce 
a volatility by mohlo dojít k d"ív#jší realizaci.  

Výstup práce by se dal hodnotit tak, že p"i neocen#ní projektu reáln# op!ní analýzou by 
byl projekt podhodnocen, v d$sledku nezapo!tení hodnoty CF, která vyplývá z reálného 
prost"edí. To m$že vést k  nep"esným rozhodnutím managementu. 
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Komponentní metoda výpo!tu projekce obyvatelstva a zjednodušený model 
migrace 

 
Component method of calculating population projection and a 

simplified model of migration 
 

Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala 
 

Abstract: The paper describes calculating of population projection with a simplified 
migration model. The procedure is often used for its simplicity and clarity. Population 
projections calculated by the migration component is now the most frequently sought-after 
demographic analysis.  
 
Key words: projection, migration. 
K"ú!ové slová: projekce, migrace. 
JEL classification: J11, J21, J24. 

1. Úvod 
Cílem p!ísp"vku je popsat pomocí obvyklých vzorc# výpo$et popula$ní projekce 

komponentní metodou s migrací se zjednodušeným modelem migrace. Tento postup je velmi 
$asto používán pro svoji srozumitelnost a jednoduchost. V dnešní dob", kdy ke zm"n" po$tu 
a demografické struktury obyvatelstva dochází p!edevším v d#sledku migrace, proto je 
vhodné po$ítat projekci s migrací.  

2. Postup výpo!tu demografické projekce komponentní metodou 
Výpo$et demografické projekce se v"tšinou provádí tzv. komponentní metodou. 

V p!ípad" prognózy bez migrace jsou vzorce pro její výpo$et pom"rn" jednoduché 

xtxtxt PSS ,,1,1 !"## ,            (1-1) 

,*0,1 ttt PNS !"#             
(1-2) 

kde 
St,x – je po$et osob v dokon$eném v"ku x na za$átku roku t, 

Pt,x – je tzv. projek$ní koeficient – pravd"podobnost, že osoba, jejíž v"k na za$átku roku t je x 
let, p!ežije do konce roku t. 

Nt – je po$et živ" narozených d"tí p!íslušného pohlaví v roce t, 

Pt,* – je tzv. projek$ní koeficient pro novorozence – pravd"podobnost, že dít" narozené v roce 
t p!ežije do konce roku t. 

Výpo$ty se provádí pro každé pohlaví zvláš%. 

Výpo$et po$tu živ" narozených d"tí se provádí podle vzorc# 
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kde 
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ž

xtS  je po$et žen v dokon$eném v"ku x na po$átku roku t, 

ft,x jsou specifické míry plodnosti žen v roce t. 
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)(c
tN , )(ch

tN , )(d
tN  je po !ad" po$et živ" narozených d"tí obou pohlaví, po$et živ" narozených 

chlapc#, po$et živ" narozených d"v$at v roce t. 

Pokud však migrace výrazn" ovliv&uje vývoj po$tu a demografické struktury populace, 
což je v p!ípad" 'eské republiky jist" pravda, je nutno provád"t prognózu s migrací. Pokud 
imigrace p!evažuje nad emigrací, lze použít zjednodušený model migrace. P!edpokládá se, že 
dochází pouze k imigraci, zatímco emigrace je nulová. Za p!edpokládaný po$et imigrant# je 
proto vždy považováno p!edpokládané saldo migrace, tj. rozdíl mezi po$tem p!ist"hovalých 
a po$tem vyst"hovalých. Pokud se v n"které v"kové skupin" p!edpokládá po$et 
vyst"hovalých vyšší než po$et p!ist"hovalých, je saldo migrace pochopiteln" záporné, což 
nemá vliv na správnost a p!esnost provád"ných výpo$t#. 

V p!ípad" výpo$tu prognózy se zjednodušeným modelem migrace musíme do obou 
výše uvedených vzorc# ješt" p!idat po$ty p!ist"hovalých. P!itom musíme zohlednit dv" 
skute$nosti. 

1) Zatímco u po$t# žijících osob k po$átku roku je dán jejich v"k na po$átku roku (a tedy na 
konci roku budou všechny tyto osoby o rok starší), v"kem p!ist"hovalých se zpravidla 
rozumí jejich v"k v okamžiku p!ist"hování. V"k osob, které se v roce t st"hovaly až po dni 
svých narozenin, bude tedy na konci roku t stejný jako v okamžiku st"hování. Pouze pro 
osoby, které se st"hují p!ede dnem svých narozenin, platí, že jejich v"k na konci roku t 
bude o 1 vyšší. 

2) Doba od okamžiku st"hování do konce roku je kratší než 1 rok, pravd"podobnost, že 
p!ist"hovalá osoba p!ežije do konce roku je tedy o n"co vyšší než pravd"podobnost, že 
osoba daného v"ku p!ežije celý rok. 

Pro zjednodušení výpo$t# p!edpokládáme, že okamžik st"hování i datum narození 
jednotlivých osob jsou rovnom"rn" rozd"leny b"hem celého kalendá!ního roku a že okamžik 
st"hování nezávisí na datu narození. 

Uvažujme imigranty, kte!í se p!ist"hují v okamžiku u od za$átku roku t, kde 0<u<1. 
Z p!edpokladu rovnom"rného rozd"lení data narození vyplývá, že podíl imigrant#, kte!í se 
st"hovali po narozeninách, je u, zatímco podíl imigrant#, kte!í se st"hovali p!ed narozeninami, 
je 1-u. Doba p!ežití do konce roku je (pro všechny) pochopiteln" 1-u. 

Úhrnnou dobu p!ežití do konce roku pro imigranty p!icházející po narozeninách lze 
vypo$ítat jako hodnotu ur$itého integrálu 
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zatímco úhrnná doba p!ežití do konce roku pro imigranty p!icházející p!ed narozeninami je 
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Podíl imigrant# p!icházejících po narozeninách je 
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zatímco podíl imigrant# p!icházejících p!ed narozeninami se rovná 
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což odpovídá výše uvedeným p!edpoklad#m rovnom"rného rozložení okamžiku st"hování 
a data narození a nezávislosti okamžiku st"hování na datu narození 

Pr#m"rná doba p!ežití do konce roku pro imigranta p!icházejícího po narozeninách je 

tedy 
3

1

2
1

6
1

" , pr#m"rná doba p!ežití do konce roku pro imigranta p!icházejícího p!ed 

narozeninami $iní 
3

2

2
1

3
1

" . 

Za p!edpokladu nezávislosti pravd"podobností p!ežití díl$ích interval# b"hem roku 
platí, že pravd"podobnost p!ežití intervalu délky h je rovna h-té mocnin" pravd"podobnosti 
p!ežití celého roku. 

Vzorec pro výpo$et projekce s migrací analogický Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 
odkazov.) má tedy tvar 
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kde 
It,x – je p!ist"hovalých v dokon$eném v"ku x b"hem roku t. 

P!i výpo$tu po$tu nulaletých p!icházejí pochopiteln" v úvahu jako p!ist"hovalé d"ti 
pouze novorozenci p!ist"hovalí po narozeninách, vzorec analogický Chyba! Nenašiel sa 
žiaden zdroj odkazov.) má tedy v p!ípad" projekce s migrací tvar 
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Viz nap!. Koschin (2005). 

 

3. Záv#r 
P!ísp"vek popisuje postup výpo$tu demografické projekce se zjednodušeným modelem 

migrace. Ten lze užít tehdy, pokud imigrace p!evažuje nad emigrací. P!edpokládá se, že 
dochází pouze k imigraci, zatímco emigrace je nulová. Za p!edpokládaný po$et imigrant# je 
proto vždy považováno p!edpokládané saldo migrace, tj. rozdíl mezi po$tem p!ist"hovalých a 
po$tem vyst"hovalých. Úhrnnou dobu p!ežití do konce roku pro imigranty p!icházející po 
narozeninách lze vypo$ítat jako hodnotu ur$itého integrálu. Pr#m"rná doba p!ežití do konce 
roku pro imigranta p!icházejícího po narozeninách je tedy 1/3, pr#m"rná doba p!ežití do 
konce roku pro imigranta p!icházejícího p!ed narozeninami $iní 2/3. Vzorec pro výpo$et 
projekce s migrací je pak analogický vzorci pro výpo$et bez migrace upravený o migraci. 
Demografické projekce po$ítané komponentní metodou s migrací jsou v sou$asné dob" velmi 
$asto žádané.  
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Použitie štatistických metód pri vyhodnotení pedagogického experimentu 
zameraného na problematiku algebraických štruktúr  

The Use of Statistical Methods in Evaluation of Pedagogical Experiment 
Focused on Algebraic Structures 

 
Peter Len!éš 

 
Abstract: The article introduces statistical analysis of results of experiment carried out with 

tertiary students. It was focused on efficiency of educational texts oriented on the 
problematic of algebraic structures. 

Abstrakt: "lánok prezentuje štatistickú analýzu výsledkov pedagogického experimentu, 
ktorý sme realizovali na vzorke študentov vysokej školy. Experimentom sme overovali  
ú!innos# u!ebného textu orientovaného na problematiku algebraických štruktúr.  

Key words: Pedagogical Experiment, Algebraic structures, Statistic analysis. 
K!ú"ové slová: pedagogický experiment, algebraické štruktúry, štatistická analýza. 
JEL classification: I21 

1. Úvod 
V zimnom semestri akademického roka 2010/2011 bol na Katedre matematiky Fakulty 

prírodných vied UKF v Nitre realizovaný experiment, ktorého cie$om bolo overi# ú!innos# 
nového u!ebného textu orientovaného na problematiku algebraických štruktúr. Vlastný 
u!ebný text je doplnený o zbierku riešených úloh, pri!om sú v %om integrované motiva!né 
prvky ako napríklad historické poznámky !i zaujímavé alebo problémové úlohy. Ú!astníkmi 
experimentu boli študenti 1. ro!níka 1. stup%a matematického zamerania, ktorých sme 
rozdelili do dvoch skupín: kontrolnej (KS) a experimentálnej (EXS). Kontrolnú skupinu 
tvorilo 27 študentov a experimentálnu skupinu 20 študentov. Študenti experimentálnej 
skupiny v rámci vyu!ovacieho procesu používali novovytvorený u!ebný text. Experiment bol 
vyhodnotený použitím štatistických metód, konkrétne Wilcoxonovým dvojvýberovým testom. 

2. Materiál a metódy 
Vlastný experiment bol realizovaný dvojfázovo. Študentom KS a EXS sme najskôr 

predložili vstupný test, ktorým sme overovali rovnocennos# oboch skupín vo vz#ahu k ich 
vedomostnej úrovni. Po prebratí u!iva o algebraických štruktúrach sme obom skupinám 
študentov predložili výstupný test.    

Analýzou výsledkov vstupného testu tvoreného štyrmi úlohami (so sumárnou dotáciou 
12 bodov) reflektujúcimi na teoretický základ (množina, relácia, zobrazenie) k problematike 
algebraických štruktúr sme mali za cie$ zisti#, !i rozdiely medzi výsledkami, ktoré dosiahli 
študenti kontrolnej skupiny a výsledkami, ktoré dosiahli študenti experimentálnej skupiny, sú 
štatisticky významné.  

Testovali sme nulovú hypotézu ,0H že oba výberové súbory študentov – KS a EXS – 

pochádzajú z toho istého základného súboru, t. j. medzi KS a EXS nie je štatisticky významný 
rozdiel vo výsledkoch vstupného testu. Nulovú hypotézu sme testovali oproti alternatívnej 
hypotéze ,1H že výberové súbory študentov nepochádzajú z toho istého základného súboru,  
t.j. medzi KS a EXS nie je štatisticky významný rozdiel vo výsledkoch vstupného testu. 
Platnos# nulovej hypotézy sme overovali pomocou Wilcoxonovho dvojvýberového testu. 
Popis metódy je nasledovný (MARKECHOVÁ, D. - STEHLÍKOVÁ, B. - TIRPÁKOVÁ, A. , 2011):  
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  Nech ( mXXX ,...,, 21 ) a ( nYYY ,...,, 21 ) sú dva nezávislé náhodné výbery z dvoch 

spojitých rozdelení. Máme overi# nulovú hypotézu 0H , že oba výbery pochádzajú z toho 

istého základného súboru, !iže  hypotézu, že distribu!né funkcie oboch rozdelení sú rovnaké. 
Alternatívnou hypotézou je hypotéza, že distribu!né funkcie oboch rozdelení sú rôzne.  
Pri testovaní budeme postupova# takto: Všetkých nm !  výberových hodnôt usporiadame  
do neklesajúcej postupnosti, ktorá bude tvori# tzv. združený výberový súbor. Jednotlivým 
hodnotám združeného výberového súboru priradíme poradia. Zistíme sú!et poradí hodnôt 

mxxx ,...,, 21  a ozna!íme ho 1T . Analogicky 2T  bude ozna!ova# sú!et poradí hodnôt 

nyyy ,...,, 21 . Vypo!ítame hodnoty charakteristík 

1U  = nm "  + 
2

)1( !mm
 - 1T ,     2U  = nm "  + 

2

)1( !nn
 - 2T . 

Platí vz#ah nmUU "#! 21 , ktorý môže poslúži# na kontrolu výpo!tu. Ako testovacie 

kritérium použijeme štatistiku $ %210 U,UminU # . Hypotézu 0H  zamietame na hladine 

významnosti & , ak &'UU 0 , kde &U  je kritická hodnota Wilcoxonovho dvojvýberového 

testu. Pre dané rozsahy m, n výberových súborov a hladinu významnosti 05,0#&  resp. 
01,0#&  sú tieto hodnoty uvedené v tabu$ke kritických hodnôt. Ak by boli rozsahy m, n  

ve$ké !ísla ( 30(m , 20(n ), ako testovacie kritérium by sme použili štatistiku     

U  = 

)1(
12

2

1
1

!!

")

"
nm

nmU

nm
,  

ktorá má za platnosti testovanej hypotézy asymptoticky normálne normované rozdelenie 
)1,0(N . Testovanú hypotézu 0H  zamietame na hladine významnosti &  v prospech 

alternatívnej hypotézy, ak U  *  &u , kde &u  je kritická hodnota normovaného normálneho 

rozdelenia. 

Test sme realizovali využitím programu STATISTICA. Po zadaní vstupných údajov, 
(ktorými sú v našom prípade dosiahnuté po!ty bodov študentov KS a študentov EXS) 
získame pre zvolený Wilcoxonov dvojvýberový test hodnotu testovacieho kritéria 0U  a 

hodnotu p, !o je pravdepodobnos# chyby, ktorej sa dopustíme, ke& zamietneme testovanú 
hypotézu. Ak je vypo!ítaná hodnota  p dostato!ne malá ( 050,p '  resp. 010,p ' ), testovanú 
hypotézu 0H  o rovnosti stredných úrovní pozorovaných znakov zamietame (na zvolenej 
hladine významnosti 0,05 resp. 0,01). V opa!nom prípade hypotézu 0H  nemôžeme 
zamietnu#,  pozorované rozdiely nie sú štatisticky významné.  

V našom prípade sme pri testovaní rozdielnosti medzi výsledkami vstupného testu, ktoré 
dosiahli študenti KS a EXS, získali hodnotu testovacej štatistiky U0 = 0,47684 a hodnotu 
pravdepodobnosti p = 0,86997. Ke&že vypo!ítaná hodnota pravdepodobnosti 050,p ( , 
hypotézu 0H  nemôžeme zamietnu#, t.j. pozorované rozdiely medzi výsledkami, ktoré 
dosiahli študenti KS a výsledkami, ktoré dosiahli študenti EXS vo vstupnom teste nie je 
štatisticky významný rozdiel. 

3. Výsledky a diskusia   
 Ako už bolo uvedené, cie$om nášho experimentu bolo overi# ú!innos# 

novovytvoreného u!ebného textu orientovaného na algebraické štruktúry vo vyu!ovacom 
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procese. Teda po prebratí príslušného u!iva študenti oboch skupín (KS aj EXS) písali 
výstupný test.  

Ú!innos# sme overovali na základe „chybovosti“ študentov v procese riešenia 
príslušných úloh. „Chybovos#“ študentov v procese riešenia príslušných úloh sme sledovali 
na vybraných dvoch štandardných úlohách, ktoré boli objektom vopred ohlásenej kontrolnej 
práce. V rámci analýzy „chybovosti“ sme rozlišovali druhy chýb tak, ako ich vidí Hejný a kol. 
(1990): numerické chyby, úkonové chyby, grafické chyby, chyby ve!kých skokov, strategické 

chyby, bezradnosti a blúdenia, iné chyby. Pre ilustráciu v rámci nasledujúcich grafov sú 
uvedené po!ty chýb prepo!ítané na jedného študenta, ktorých sa dopustili študenti KS a EXS  
pri riešení prvého a druhého príkladu vo výstupnom teste (obr. 1, obr. 2).  

 

 
Obr. 1: Po!et chýb na jedného študenta v riešení príkladu 1  

 

 

 
Obr. 2: Po!et chýb na jedného študenta v riešení príkladu 2 

 

Z grafov (obr. 1, obr. 2) môžeme vidie#, že študenti oboch skupín sa dopúš#ali prevažne 
grafických chýb, strategických chýb a bezradností a blúdení. Taktiež je zrejmé, že študenti KS 
sa dopúš#ali vä!šieho po!tu chýb ako študenti EXS. Chceli sme zisti#, !i tieto rozdiely sú aj 
štatisticky významné.  

Testovali sme nulovú hypotézu ,0H  že oba výberové súbory študentov – KS a EXS – 

pochádzajú z toho istého základného súboru, t.j. medzi KS a EXS nie je štatisticky významný 
rozdiel vzh$adom na po!et chýb vo výstupnom teste. Nulovú hypotézu sme testovali oproti 

kontrolná!skupina

experimentálna!skupina

kontrolná skupina

experimentálna skupina
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alternatívnej hypotéze ,1H  že výberové súbory študentov nepochádzajú z toho istého 
základného súboru, t.j. medzi študentmi KS a EXS nie je štatisticky významný rozdiel 
vzh$adom na po!et chýb vo výstupnom teste. Ke&že predpoklad o normálnom rozdelení 
po!etností chýb v testoch nie je opodstatnený, nulovú hypotézu sme testovali pomocou 
Wilcoxonovho dvojvýberového testu.  

Test sme realizovali využitím programu STATISTICA. Po zadaní vstupných údajov  
sme pre zvolený test dostali hodnotu testovacieho kritéria U0 rovnú 2,57586 a hodnotu 
pravdepodobnosti p rovnú 0,009. Ke&že vypo!ítaná hodnota pravdepodobnosti 050,p + , 
hypotézu 0H na hladine významnosti 05,0#& , t.j. pozorované rozdiely medzi študentmi KS 
a EXS sú štatisticky významné, resp. medzi študentmi KS a študentmi EXS je štatisticky 
významný rozdiel vzh$adom na „chybovos#“ vo výstupnom teste. 

4. Záver 
Použitím štatistických metód v pedagogickom experimente sme preukázali, že študenti 

používajúci novovytvorený u!ebný text, ktorý je doplnený o riešené príklady, po%ali 
problematiku algebraických štruktúr na lepšej úrovni ako študenti, ktorí nemali k dispozícii 
tento materiál.  

5. Literatúra 
[1]HEJNÝ, M. ET AL. 1990. Teória vyu!ovania matematiky. Bratislava: SPN, 1990. 560 s. 

ISBN 80-08-01344-3. 

[2]MARKECHOVÁ, D. - STEHLÍKOVÁ, B. - TIRPÁKOVÁ, A. 2011. Štatistické metódy a ich 
aplikácie. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2011. 534 s. ISBN 978-80-8094-807-8.  

[3]VRÁBELOVÁ, M. – MARKECHOVÁ, D. 2001. Pravdepodobnos# a štatistika. Nitra: FPV UKF, 
2001. 

 

Adresa autora: 
RNDr. PaedDr. Peter Len!éš 

Katedra matematiky 

FPV UKF v Nitre 

Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 

peter.lences@ukf.sk 

 

 

 

 

 



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM  3/2012 85 
 

Kritéria pro hodnocení výsledk! shlukování se známým za"azením do 
skupin založená na konfuzní matici 

Evaluation of clustering results in case of known classification of objects to 
clusters based on fuzzy matrix 

 

Tomáš LÖSTER 
 

Abstract: Cluster analysis takes an important role in many areas. Since the resulting 
distribution of objects into clusters may vary depending on the selected methods and 
specifications, it is appropriate to assess the results obtained. The aim of this paper is 
presentation of some coefficient for evaluating of clusterig in case of kown classification of 
object to clusters.  

Abstrakt: Shluková analýza zastává významnou úlohu v mnoha odv!tvích. Vzhledem 
k tomu, že se rozd!lení objekt" do shluk" se m"že lišit podle zvolených metod shlukování #i 
díl#ích specifikacích, je vhodné získané výsledky vyhodnotit. Cílem tohoto #lánku je 
poskytnout stru#ný p$ehled vybraných kritérií pro hodnocení výsledk" shlukování se známým 
za$azením objekt" do shluk", která jsou založena na konfuzní matici. 

Key words: Cluster analysis, evaluation coefficient, fuzzy matrix, entropy. 
Klí#ová slova: Shluková analýza, hodnotící koeficienty, konfúzní matice, entropie. 
JEL Classification: C02, C38 

 
1. Úvod  

Shluková analýza slouží p$edevším ke klasifikaci objekt". Významnou úlohu zastává 
v mnoha odv!tvích. Slouží nap$íklad ke klasifikaci zemí podle r"zných kritérií, viz [4]. Tyto 
shluky jsou dále analyzovány z r"zných pohled". V odborné literatu$e je uvedeno mnoho 
koeficient", které slouží  
k hodnocení výsledk" shlukování a pro stanovení optimálního po#tu shluk", viz [1]. V 
literatu$e však není jednozna#n! vymezeno, za jakých podmínek je každý z existujících 
koeficient" nejvhodn!jší. Auto$i t!chto koeficient" $eší problematiku hodnocení z r"zných 
pohled" a pomocí r"zných nástroj", a tak ani jejich vzájemné srovnávání není v mnoha 
p$ípadech možné.  
V p$ípad!, že se výsledky hodnocení shodují na základ! hodnot více koeficient" sou#asn!, je 
možné tyto záv!ry považovat za „správné“.  

V p$ípad!, že jsou známa skute#ná nebo o#ekávaná za$azení jednotlivých objekt" do shluk", 
se pro hodnocení úsp!šnosti shlukování používají tzv. externí kritéria. V dalším textu je 
symbolem C ozna#ena struktura, která vznikne aplikací n!jakého shlukovacího algoritmu na 
matici p"vodních hodnot X. Symbolem P je ozna#ena p$edpokládaná (známá) struktura, která 
je vytvo$ená nezávisle na struktu$e C.  

Externí kritéria hodnocení se používají pro: 

a) srovnání struktury C, vzniklé shlukováním, a o#ekávané struktury P, nebo 

b) m!$ení stupn! souladu mezi p$edem danou strukturou P a maticí vzdáleností 
vypo#tené z p"vodních hodnot X. 

Ve struktu$e C se p$edpokládá k shluk", a ve struktu$e P k' shluk", tedy C = {C1, C2, ... , Ck}, 
P = {P1, P2, ... , Pk´}; po#ty shluk" v C a P nemusí být obecn! stejné, avšak v dalším textu 
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bude považován za stejný. P$i hodnocení výsledk" shlukování se známým za$azením do 
skupin lze využít kritéria založená na mírách podobnosti #i kritéria založená na konfuzní 
matici. Cílem tohoto #lánku je poskytnou stru#ný p$ehled vybraných kritérií, která jsou 
založena práv! na konfuzní matici. 

2. Kritéria založená na konfuzní matici 

Pro srovnání struktury C a p$edem známé (p$edpokládané) struktury P se používají mj. 
kritéria, která jsou založena na tzv. konfuzní matici. Po#et shluk" v C i v P se dále, jak bylo 
uvedeno výše, p$edpokládá stejný. Uspo$ádejme shluky v obou strukturách tak, aby první 
shluk v C a první shluk v P m!ly nejvíce shodných objekt", obdobn! uvád!jme další sob! 
odpovídající shluky. Konfuzní matice popisuje po#ty objekt", které se vyskytují 
v odpovídajících shlucích struktur C a P. Po#ty objekt", které se vyskytují ve dvou 
odpovídajících shlucích jsou zapsány na diagonále konfuzní matice a jsou ozna#eny nhh. 
Hodnocení zvolené metody je možné provád!t podle míry nesouladu, entropie, koeficientu 
#istoty, úplnosti, míry vzájemné informace a rozdílnosti informace. 

Míra nesouladu (measure of disagreement) se po#ítá podle vztahu 
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nn
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h
hh!

"
#
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(1) 

kde n je po#et objekt". 

V p$ípad!, že by struktury C i P byly stejné, pak by hodnota míry nesouladu dosáhla hodnoty 
0. Hodnoty blízké 1 vyjad$ují vysoký stupe% nesouladu mezi ob!ma strukturami, a tedy 
vyjad$ují nesprávné zvolení shlukovací metody, viz [2].  

P$i zkoumání úsp!šnosti shlukování pomocí entropie se p$edpokládá po#et získaných shluk" 
k, který nemusí být stejný jako p$edpokládaný po#et shluk" k´. Nech& rozd!lení objekt" do 
shluk" je dáno relativními #etnostmi phh´, které vyjad$ují podíl po#tu objekt" h-tého shluku 
struktury C, které náleží do h´-tého shluku struktury P, na po#tu objekt" v h-tém shluku 
struktury C. Jedná se tedy o „pravd!podobnost“, že se jde o spole#ný objekt. 

Entropie h-tého shluku se po#ítá podle vzorce 
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nabývá hodnot od 0 do lnk´. V p$ípad!, že jsou všechny objekty shluku Ch také  objekty 
ur#itého shluku Ph´, pak je výsledná hodnota 0. Pokud jsou objekty h-tého shluku struktury C 
rovnom!rn! rozmíst!ny do shluk" ve struktu$e P, pak je výsledná hodnota lnk´, viz [2]. 
Výsledné hodnoty, které jsou blízké této hodnot! indikují nesoulad mezi strukturami a tedy 
nevhodnou volbu metody. 

Hodnocení výsledk" získaných aplikací zvolené metody shlukování pomocí celkové entropie 
se stanoví, viz [4], jako 
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kde nh je po#et objekt" h-tého shluku struktury C. 

Pokud by v p$ípad! stejného po#tu shluk" byly objekty rozd!leny do shluk" zcela shodn! 
v obou strukturách, byla by hodnota H(C) = 0. Pokud by objekty všech shluk" struktury C 
byly rovnom!rn! rozmíst!ny do shluk" struktury P, pak by koeficient H(C) nabýval hodnoty 
lnk´, což p$edstavuje špatnou volbu metody. 
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P$i zkoumání úsp!šnosti shlukování lze také zkoumat tzv. #istotu, viz [2]. Nejprve se 
vypo#ítá #istota pro jednotlivé shluky podle vzorce  

 

%&

%
'
(

)
*
+

"
h

hk

h

h
h

n

n

n

n
p ´1  , ... ,max ,  (4) 

kde nh1 je po#et objekt" h-tého shluku struktury C v 1. shluku struktury P. 

Charakteristika #istoty pro jednotlivé shluky m"že nabývat hodnot od 1/k´do 1. Hodnoty 1 
nabývá v p$ípad!, že všechny objekty shluku Ch jsou sou#asn! objekty ur#itého shluku Ph´. 
Hodnoty 1/k´ nabývá v p$ípad!, že jsou objekty h-tého shluku rovnom!rn! rozmíst!ny do 
shluk" struktury P.  

Zhodnocení celé struktury C je dáno celkovým koeficientem #istoty, který se stanoví podle 
vzorce  
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Pokud by po#ty shluk" v obou strukturách byly stejné a bylo zcela shodné za$azení objekt", 
hodnota koeficientu #istoty by byla 1. V p$ípad!, že by objekty všech shluk" struktury C byly 
rovnom!rn! rozmíst!ny do shluk" struktury P, pak by hodnota koeficientu #istoty byla 1/k´, 
což by indikovalo špatn! zvolenou metodu. 

Další koeficient, který hodnotí vytvo$ené shluky, je koeficient p"esnosti, viz [2], který se 
po#ítá podle vzorce  
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kde nhh´ p$edstavuje po#et spole#ných objekt" dvou shluk" (jeden ze struktury C a druhý ze 
struktury P) a nh p$edstavuje po#et objekt" shluku ze struktury C. Koeficient p$esnosti nabývá 
hodnoty z intervalu od 0 do 1. Pokud by všechny objekty shluku Ch byly zárove% objekty 
ur#itého shluku Ph´, pak by pro jeden shluk Ph´ byla výsledkem hodnota 1 a pro ostatní 0  
a jednalo by se o optimální stav. 

Koeficient úplnosti (koeficient pokrytí) je definován, viz [2], jako podíl 
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kde nh´ ozna#uje po#et objekt" shluku ze struktury P.  

Stejn! jako koeficient p$esnosti, také koeficient úplnosti nabývá hodnot  
z intervalu od 0 do 1. Pokud by všechny objekty ur#itého shluku Ph´ byly sou#asn! objekty 
shluku Ch, pak by pro jeden shluk Ph´ byla výsledkem hodnota 1 a pro ostatní shluky hodnota 
0 a jednalo by se o optimální stav.  

F-míra je harmonický pr"m!r koeficientu úplnosti a koeficientu p$esnosti, viz  [8], a po#ítá 
se podle vzorce 
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F-míru lze s využitím výše uvedených vzorc" upravit do tvaru 
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Pokud by existovaly stejné shluky jak ve struktu$e C, tak i ve struktu$e P, pak by pro jeden 
shluk Ph´ byla výsledná hodnota F-míry 1 a pro ostatní shluky 0 a jednalo by se op!t o 
optimální stav. 

Míra vzájemné informace MI využívá entropii a hodnotí vztah mezi ob!ma strukturami C a 
P podle vzorce 
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Pokud by neexistoval žádný vztah mezi strukturami, míra vzájemné informace by nabývala 
hodnoty 0. Pokud by byl stejný po#et shluk" v obou strukturách a objekty by byly zcela 
shodn! za$azeny, pak by výsledkem byla hodnota lnk, viz [2]. 

Mezi další koeficienty pat$í rozdílnost informace VI obou struktur, viz [2]. Po#ítá podle 
vzorce  

 - . - .MIHMIHVI #,#" )()( PC , (11) 
kde H(C) je entropie struktury C, viz vzorec (3), a H(P) je entropie struktury P, spo#tená 
analogicky podle téhož vzorce. 

Pokud by byl po#et shluk" v obou strukturách stejný, koeficient VI by nabýval hodnoty 
z intervalu od –2·lnk do 2·lnk. 'ím vyšší je výsledná hodnota koeficientu VI, tím více se liší 
skute#ná struktura C od o#ekávané struktury P.  

3. Záv$r 

Cílem tohoto #lánku bylo uvézt p$ehled vybraných kritérií k porovnání dvou struktur C a P, 
která jsou založená na konfuzní matici. Mezi n! pat$í míra nesouladu, celková entropie, 
celkový koeficient #istoty, koeficient p$esnosti, koeficient úplnosti, F-míra, míra vzájemné 
informace a rozdílnost informace. 'ím vyšší hodnoty nabývá míra nesouladu, celková 
entropie  
a koeficient rozdílnosti informace, tím více se ob! srovnávané struktury liší. Pokud koeficient 
#istoty a míra vzájemné informace nabývají maximální hodnoty, ob! srovnávané struktury 
jsou zcela shodné. P$i hodnocení výsledk" pomocí koeficient" p$esnosti, úplnosti a F-míry 
platí, že v p$ípad!, že by existovaly stejné shluky jak ve struktu$e C, tak i ve struktu$e P, pak 
by pro jeden shluk Ph´ byla výsledná hodnota 1 a pro ostatní shluky 0 a jednalo by se o 
optimální stav. P$i aplikaci shlukové analýzy je možné využívat softwarové produkty, viz 
nap$. [3]. Bohužel, uvedené míry nejsou obvykle implementovány v komer#ních 
programových systémech. Celková entropie a celkový koeficient #istoty (jakož i díl#í 
ukazatele pro jednotlivé shluky) jsou implementovány v programovém systému CLUTO, 
navrženém p$edevším pro shlukování dokument" z rozsáhlých kolekcí, viz [5]. 
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1. Introduction 

Gender differences ([6], [11]) in the perception of social phenomena represent a field of 

observation, which is related to the concepts such as mental and social representations, but 

also the attitude, decision making, and social cognition. In the years 2011-2012 the research 

was conducted at the Department of Mass Media Communication and Advertisement in Nitra 

in which affinity of social responsibility and gender was assessed. The focus of our research 

was applicative; we focused on the identification of differences in the perception of social 

responsibility on the basis of sex. This issue is related to the ethically responsible marketing, 

based on the concept according to which the difference in the perception of social 

responsibility from the aspect of ethical decisions is gender-differentiated ([6], [11]). Studies 

show that women are ethically more sensitive than men, which may be related to their 

personality dimensions, which includes characteristics such as friendliness, openness and 

emotionality ([2]). Therefore we assumed that there will be the differences in the perception 

of the social responsibility between women and men.  

In the above described research a semantic differential method was used, the authors of 

this method are Osgood, Suci and Tannennbaum ([8]). Originally this method was developed 

to measure the connotative meaning of the term; currently the method is used in the market 

research, in surveys of public opinion, in advertising and in other areas. In pedagogy and 

psychology it is also possible to use this method to explore how diverse concepts vary in the 

semantic space of people, e.g. school year, holidays, marks, rewards, penalties and others. We 

can also compare how different groups of respondents differ in understanding of individual 

concepts. 

The aim of the paper is to present the evaluation of the research results by means of the 

semantic differential method and nonparametric methods of mathematical statistics and their 

interpretation. 

2. Characteristics of the research and the used methods 

By means of the semantic differential method, we assessed the notion social
responsibility (denoted A) and social responsibility at businesses and organizations (denoted 

B). At first, we constructed a semantic differential, which consisted of 30 seven-point scales. 

Individual scales consist of bipolar pairs of adjectives. The list of adjectives proposed by 

Osgood has been modified – some of the scales designed by Osgood were dropped and others 

were added. The aim was to compare how the above mentioned notions are perceived by 

women and men. 332 respondents participated in the research. Because some students did not 
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fill the questionnaire of the semantic differential correctly – the description of some scales 

was missing – the final number of respondents is lower, we considered the results of 250 

women and 70 men. In the following table the calculated average values for individual scales 

of the semantic differential are shown. 

Table 1. The average values for individual scales 

Scale n. i 

1st file  - men 2nd file  - women 

A B 2

id  A B 2

id  

altruistic             - egoistic 2.74 4.40 2.746 3.27 4.62 1.819 

cooperative       - competitive 2.74 3.86 1.242 3.03 4.08 1.095 

prosocial            - hostile 3.21 3.76 0.295 2.88 3.98 1.219 

empathetic         - non empathetic 2.56 3.71 1.339 2.63 4.05 2.021 

sensitive             - Insensible 2.93 4.21 1.653 2.73 4.17 2.072 

natural               -  artificial 3.70 5.00 1.690 3.12 4.74 2.604 

moral                 - depraved 2.83 3.77 0.889 2.63 3.68 1.109 

caring                - careless 2.63 3.64 1.029 2.65 3.87 1.491 

helpful            - selfish  2.71 4.14 2.041 2.63 4.20 2.467 

fair                      - unfair 3.37 3.91 0.295 3.27 4.07 0.639 

responsible        -  neglectful 2.86 3.73 0.759 2.71 3.75 1.090 

voluntary           - compulsory 3.83 4.30 0.222 3.95 4.28 0.106 

easy                    - difficult 4.80 4.79 0.000 4.74 4.58 0.023 

different             - alike 3.77 3.61 0.025 3.60 3.31 0.085 

cultural              - barbarous  2.80 3.40 0.360 2.53 3.58 1.104 

correct                - incorrect 2.70 3.37 0.451 2.40 3.36 0.934 

fast                     - slow 4.37 4.30 0.005 4.31 4.15 0.026 

moderate             - wild 3.49 3.70 0.046 3.25 3.68 0.179 

active                 - passive 3.33 3.80 0.222 3.22 3.80 0.337 

good                   - bad 2.66 3.46 0.640 2.54 3.52 0.968 

white                  - black 3.40 3.84 0.196 3.24 3.95 0.499 

nice                    - ugly 2.96 3.56 0.360 2.82 3.69 0.756 

merciful              - cruel 2.94 3.90 0.916 2.91 3.92 1.027 

valuable              - worthless 2.63 3.24 0.377 2.33 3.13 0.644 

clean                    - dirty 3.11 3.74 0.395 2.98 3.90 0.835 

soft                     - hard 3.59 3.87 0.082 3.62 4.23 0.372 

honest               - despicable 2.97 3.83 0.735 2.98 4.04 1.122 

gentle               - rude 3.37 3.93 0.310 3.32 4.11 0.626 

beautiful           - ugly 3.17 3.79 0.377 2.92 3.79 0.753 

brave                  - cowardly 3.03 3.93 0.810 2.84 3.74 0.797 

sum 95.20 116.50 20.507 92.05 117.96 28.819 

The table was complemented by columns containing values 2

id  ( id  is the difference of 

the average values in i-th scale), which will be needed for further analysis of semantic 

differential data, and by a row of total sums. We calculated the numerical characteristics of 

the semantic differential for both files, which are arithmetic averages (denoted by Ax  resp. 
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Bx ), dispersions (denoted by 2

A!  resp. 2

B! ) and standard deviations (denoted by A!  resp. 

B! ). The calculations were carried out in Excel. We obtained the following results: 

1st file - men: ;17.3"Ax ;88.3"Bx ;27.02
"A! ;14.02

"B! ;52.0"A! 38.0"B!  

2nd file – women: ;07.3"Ax ;93.3"Bx ;29.02
"A! ;13.02

"B! ;54.0"A! .36.0"B!  

3. The analysis of semantic differential data 

3.1. Determination of the distance between the concepts 

The distance between concepts A, B can be assessed by statistics ,ABD  which is defined 

by the formula ,
1

2

#
"

"
k

i
iAB dD  where id  is the difference of the average values in the i-th 

scale ([9]). Statistics ABD  is a simple measure which represents the linear distance between 

concepts A, B. The lower is the value of statistics ABD , the smaller is the distance between 

notions A, B. On the contrary, higher value of statistics ABD  means bigger distance between 

notions A, B. 

1st file - men: 528.407.20
1
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2nd file – women: 68.5819.28
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This means that the distance in the understanding of the considered notions is smaller when 

men are concerned. 

3.2. Q-correlation 

Besides the statistics ABD  the semantic differential data can also be analyzed by means of 

Q-correlation, which is a modification of the multiplicative correlation and expresses the 

degree of similarity between two profiles. According to the degree of similarity of profiles the 

similarity of concept understanding can be assumed. Q-correlation is described by the 

correlation coefficient ,ABQ  which is defined by the formula 
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The coefficient ABQ  assumes its values in the interval .1,1%  These values are interpreted in 

the same way as the values of Pearson's correlation coefficient. The value 1 means complete 

consistency in understanding the notions A, B, the value -1 means completely contradictory 

understanding of these notions. Zero value of the coefficient ABQ  means zero consistency in 

understanding the notions A, B. Higher absolute value means closer dependence (direct or 

indirect) in the understanding of the notions A, B.  

Further we will calculate the values of the coefficient ABQ  for the considered pairs of 

profiles. 

 
1st file - men:   

"ABQ "
$$$

%%%%
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38.052.0302

)38.052.0()88.317.3(30507.20
1

22

0.550 
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2nd file – women:  

ABQ "
$$$

%%%%
%"

36.054.0302

)36.054.0()93.307.3(30819.28
1

22

0.456 

From the calculated values of the coefficient ABQ  can be concluded that there is greater 

compliance in understanding of the notions A, B by men than by women. 

3.3. Determination of distance and Q-correlations between notions within the dimensions 

With the use of semantic differential it is possible to locate the notion into the semantic 

space according to the following three dimensions: dimension of evaluation (marked I.), 

dimension of power (marked II.) and dimension of activity (marked III.). The dimension of 

evaluation is according to several authors (e.g. F. Kerlingera [5], I. Janoušek [4]) the most 

important. It represents the evaluation of the notion in terms of the impression it creates: good 

and pleasant, or on the contrary bad, unpleasant, nasty. A dimension of power expresses the 

energy of notion. The concept is assessed in terms of whether it operates as dominant, 

powerful, or conversely as weak, inexpressive. The dimension of activity is focused on 

whether the notion expresses the dynamics, activity, or whether it is more still, passive. 

 The subject of further analysis will be the comparison of how the analyzed notions are 

perceived by women and men within individual dimensions. Scales of the semantic 

differential were divided into the above mentioned dimensions. The dimension of evaluation 

consisted of 12 scales, the dimension power consisted of 8 scales and the dimension of 

activity consisted of 10 scales. We calculated values of the numerical characteristics for 

individual dimensions. We obtained the following results: 

I. Dimension of evaluation 

1st file - men: ;06.3"Ax ;78.3"Bx ;15.02
"A! ;16.02

"B! ;39.0"A! 40.0"B!  

;788.2"ABD  599.0"ABQ  

2nd file – women: ;88.2"Ax ;83.3"Bx ;13.02
"A! ;14.02

"B! ;36.0"A! 37.0"B!  

;607.3"ABD  266.0"ABQ  

This means that within the dimension of evaluation there is a smaller distance in 

understanding of the considered notions by men. Likewise the values of the coefficient ABQ  

indicate that there is a bigger compliance in understanding of the concepts A, B by men than 

by women. 

II. Dimension of power 

1st file - men: ;30.3"Ax ;91.3"Bx ;40.02
"A! ;18.02

"B! ;63.0"A! 43.0"B!  

;019.2"ABD  759.0"ABQ  

2nd file – women: ;17.3"Ax ;95.3"Bx ;48.02
"A! ;17.02

"B! ;69.0"A! 41.0"B!  

;505.2"ABD  706.0"ABQ  

This means that within the dimension of power there is a smaller distance in understanding of 

considered notions by men than by women and there is a bigger compliance in understanding 

of the notions A, B by men than by women. 

III. Dimension of activity 

1st file - men: ;21,3"Ax ;98,3"Bx ;29,02
"A! ;07,02

"B! ;54,0"A! 26,0"B!  

;942,2"ABD  087,0"ABQ  

2nd file – women: ;20,3"Ax ;04,4"Bx ;27,02
"A! ;07,02

"B! ;52,0"A! 27,0"B!  

;088,3"ABD  117,0"ABQ  



94 FORUM STATISTICUM SLOVACUM  3/2012 

 

 

This means that within the dimension of activity there is a smaller distance in understanding 

of the considered notions by men. In this dimension there is a less compliance in 

understanding of the notions A, B by men than by women. On the basis of the calculated 

values of the coefficient ABQ  it can be concluded that the compliance is nearly zero for both 

men and women in understanding of the notions A, B in this dimension. 

 

When comparing the values of the coefficient ABQ  in all three dimensions, we can see 

that the greatest compliance in understanding of the notions A, B is in the dimension of force 

by men as well as by women. On the contrary, the lowest compliance in understanding of the 

notions A, B appears within the dimension of activity. 

Further we will compare the perception of the notion A respectively notion B by men and 

by women within each dimension. 

 

I. Dimension of evaluation 

Notion A: MWD  = 0.815; MWQ = 0.8677 

Notion B: MWD  = 0.649; MWQ = 0.8279 

Between men and women is thus less distance in understanding of the notion B. In 

understanding of the notion A and also of the notion B is also a high conformity between men 

and women.  

 

II. Dimensions of power 

Notion A: MWD  = 0.466; MWQ = 0.9870 

Notion B: MWD  = 0.487; MWQ = 0.9200 

From these results we can see that there is a high compliance in understanding of the 

notion A and also the notion B within the dimension of power between men and women. 

These notions are perceived by men and women within the dimension of power almost 

identically.  

 

III. Dimension of activity 

Analogical results were obtained also within comparison of perception of the notions A 

and B by men and women within the dimension of activity. Also in this case the notions A and 

B were perceived by men and women almost identically.  

Notion A: MWD  = 0.776; MWQ = 0.8919 

Notion B: MWD  = 0.512; MWQ = 0.8400 

The above results imply that the greatest compliance in understanding of the notion A 

and B by men and women appears in the dimension of a power. 

 

3.4. Testing statistical significance of differences between men and women in the 

perception of the notions A and B 

We tested the hypothesis 0H  that there is no difference in the perception of the notion A 

respectively in the perception of the notion B between women and men by means of 

Wilcoxon´s two sample test. The calculations were realized in program STATISTICA. We 

obtained the following results: 
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Men & Women The value of the testing criteria  Z Probability p 

Notion A (throughout the SD*) 1.048817 0.294263 

Notion B (throughout the SD*) -1.02310 0.306262 

Notion A (within the dimension I) 1.270714 0.203831 

Notion B (within the dimension I) -0.854287 0.392697 

Notion A (within the dimension II) 1.304070 0.192211 

Notion B (within the dimension II) -0.979781 0.327195 

Notion A (within the dimension III) 6.194921 0.000000 

Notion B (within the dimension III) -0.967532 0.333279 

*Semantic differential 

The test was evaluated upon the computed value of the probability p. It is the probability of 

the error which we commit if we reject the tested hypothesis. If this probability is lower than 

0.05 respectively 0.01, we reject the tested hypothesis 0H  at a significance level  05.0"&  

respectively .01.0"&  Since the value of the probability p is greater than 0.05 in all cases 

except one, we cannot reject the tested hypothesis 0H  in all these cases. That means that in all 

these cases the observed differences are not statistically significant. Statistically significant 

are only differences between men and women in the perception of the notion A, namely 

within one dimension – the dimension of activity. 

3.5. Testing statistical significance of differences in understanding of the notions A and B 

by men resp. by women 

We tested the hypothesis 0H  that there is no difference in the perception of the notions A

and B by means of Wilcoxon´s one sample test.  The calculations were realized in program 

STATISTICA. We obtained the following results: 

Notion A & Notion B The value of the testing criteria  Z Probability p 

Men (throughout the SD*) 5.103103 0.000000 

Men (within the dimension I) 4.526663 0.000006 

Men (within the dimension II) 4.418441 0.000010 

Men (within the dimension III) 5.394735 0.000000 

Women (throughout the SD*) 11.50905 0.000000 

Women (within the dimension I) 10.93754 0.000000 

Women (within the dimension II) 10.61397 0.000000 

Women (within the dimension III) 13.42289 0.000000 

 *Semantic differential 

As the value of the probability p is lower than 0.01 in all studied cases, we reject the tested 

hypothesis 0H  at the significance level 01,0"&  in favor of the alternative hypothesis.  

Probability of the error, which we have hereby committed, is almost zero. It was thus 

statistically demonstrated that both men and women perceive the considered notions A and B 

differently. 

4. Conclusion 

The application of the method of semantic differential in the field of experimental 

psychology is presented in the proposed paper. In the analysis of the semantic differential 

data, Q-correlation and non-parametric testing methods were used. The calculations were 
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realized in programs EXCEL and STATISTICA. The results did not confirm the expected 
assumptions, the differences between men and women are not significant and there was 
statistically significant gender difference in only one dimension - women and men perceive 
differently the notion of social responsibility from the point of view of the dimension of 
activity. Mental representation of "social responsibility" is perceived significantly more 
actively and dynamically by women than by men. Due to the nature of the research sample, 
the results were apparently intervened by factors that have not been studied - for example age, 
field of study and social status.  
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Matematická štatistika v interdisciplinárnych projektoch 
žiakov základných a stredných škôl 

Mathematical statistics in interdisciplinary projects  
of secondary-school students  

 
Janka Melušová, Kitti Vidermanová 

 
Abstract: In this paper we summarise and analyse the ability of secondary-school students to 
use mathematical statistics in interdisciplinary projects. We focused on the final papers of 
attendants of non-traditional study programme “DISCI - Discovery of natural science” and 
participants of scientific summer camp “Taste the Science” provided by Faculty of Natural 
Science, Constantine the Philosopher University in Nitra for secondary schools students from 
Nitra region.  
Abstrakt: V tomto !lánku prezentujeme a analyzujeme schopnos" žiakov základných 
a stredných škôl využíva" matematickú štatistiku v interdisciplinárnych projektoch. Zamerali 
sme sa na závere!né práce žiakov netradi!ného študijného programu „DISCI – Objavme svet 
prírodných vied“ a letného tábora „Prírodovedná ochutnávka“, ktoré pre žiakov základných 
a stredných škôl Nitrianskeho kraja organizovala Fakulta prírodných vied UKF v Nitre.  
Key words: mathematics education, project-based learning  
K!ú"ové slová: vyu!ovanie matematiky, projektové vyu!ovanie 
JEL classification: C10, C18 

1. Úvod 
Aktuálne trendy vo vyu!ovaní matematiky smerujú k rozvoju schopnosti žiakov 

aplikova" nadobudnuté matematické vedomosti v iných predmetoch (ŠPÚ, 2011), !ím 
vystupuje do popredia dôležitos" medzipredmetových vz"ahov. Pod#a (St.Clair a Hough, 
1992) interdisciplinárne vyu!ovanie (1) je v súlade s aktuálnymi poznatkami výskumu 
o u!ebných štýloch a potrebách žiakov v sekundárnom vzdelávaní; (2) podporuje holistický 
prístup k riešeniu problémov a dáva žiakom komplexnejší poh#ad na svet; (3) pripravuje 
žiakov na vstup do aktívneho a kritického ob!ianskeho života; (4) rozvíja schopnos" žiakov 
rieši" problém tým, že na na$ poukáže z viacerých uhlov poh#adu; (5) podporuje spoluprácu 
u!ite#ov. 

 Jednou z možných stratégií interdisciplinárneho vyu!ovania je tvorba žiackych projektov 
(Nikitina, 2006; Pavlovi!ová, 2011). Fakulta prírodných vied UKF v Nitre je riešite#om 
projektu podporeného APVV s názvom „Objavme svet prírodných vied II“ (DISCI II) 
zameraného na propagáciu vedy prostredníctvom žiackych interdisciplinárnych projektov. 
Cie#om našej práce bolo zhodnoti" schopnos" žiakov základných a stredných škôl využi" 
prostriedky matematickej štatistiky pri reprezentácii, analýze a interpretácii údajov získaných 
vlastným výskumom. 

2.  Materiál a metódy  
V rámci projektu DISCI II sme so žiakmi realizovali dva druhy aktivít. Letný tábor 

s názvom Prírodovedná ochutnávka bol ur!ený pre žiakov základných škôl. V priebehu 
týžd$a, v ktorom sa konal, boli žiaci rozdelení do skupín a pracovali na žiackom projekte. 
Druhá aktivita - netradi!ný študijný program, nazvaný Objavme svet prírodných vied, bola 
ur!ená pre žiakov stredných škôl nitrianskeho regiónu. Obe aktivity boli realizované dvakrát, 
a to v rokoch 2010 a 2011. Podobných projektov prebieha na Slovensku nieko#ko. Náš 
študijný program je však špecifický v nieko#kých aspektoch: 1) študijný plán pozostáva 
z piatich predmetov: matematika, chémia, fyzika, geografia a biológia; 2) študenti tohto 
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programu navštevujú univerzitu po!as prednáškového obdobia dvoch semestrov; 3) študenti 
musia by" po!as celého štúdia riešia interdisciplinárny žiacky projekt, ich výstupom je 
závere!ná práca.  

Študenti si na za!iatku štúdia vybrali tému závere!nej práce. V prvom semestri sa 
cielene vzdelávali, pri!om prednášky viac !i menej súviseli s ich vybranou témou. Obsah 
druhého semestra bol zameraný na rozvoj kompetencií potrebných pri tvorbe a prezentácii 
závere!nej práce. V roku 2010 absolvovali všetci študenti krátky seminár o štatistickým 
metódach. V roku 2011 bol seminár zo štatistiky volite#ný, ale o to dlhší. Svoje závere!né 
práce študenti prezentovali na žiackych konferenciách konaných na konci ich 
dvojsemestrálneho štúdia (tab. 1). Po úspešnej obhajobe závere!nej práce sa uskuto!nila 
slávnostná promócia, na ktorej im bol udelený titul Mladý znalec prírodných vied – Rerum 
Naturae Peritus Puerilis (v skratke „RNPr.“). 

Tab. 1: Po!et žiakov a príspevkov v jednotlivých rokoch  

Typ školy 
2010 2011 Spolu 

Po!et 
žiakov 

Po!et 
!lánkov 

Po!et 
žiakov 

Po!et 
!lánkov 

Po!et 
žiakov 

Po!et 
!lánkov 

Základná škola 6 3 7 3 13 6 

Stredná škola 32 17 19 10 51 27 

Spolu 38 20 26 13 64 33 

Niektoré z tém prác (napr. Slne!ná sústava – planéty) nevyžadovali štatistické 
vyhodnotenie výsledkov. Boli to 2 zo šiestich prác žiakov základných škôl a 6 prác žiakov 
stredných škôl, ktoré sme z %alšieho hodnotenia vylú!ili. Schopnos" žiakov svoje výsledky 
správne prezentova" sme analyzovali nasledovne. Výstupy žiackych interdisciplinárnych 
projektov sme pod#a adekvátnosti zvolených metód prezentácie a interpretácie výsledkov 
rozdelili do troch kategórií. Do kategórie 0 sme zaradili práce, ktoré použili nevhodnú analýzu 
výsledkov alebo v nich úplne chýbala. Do kategórie 1 boli zaradené práce, ktoré využili aspo$ 
popisnú štatistiku, vhodné znázornenie (tabu#ku, vhodný typ grafu), ale chýbala im správna 
slovná interpretácia výsledkov. Kategória 2 obsahovala práce, v ktorých boli údaje vhodne 
analyzované, správne interpretované alebo dokonca využívali induktívnu štatistiku. Pomocou 
!

2 testu nezávislosti (Markechová a kol., 2011) sme porovnali kvalitu spracovania výsledkov 
žiakov, ktorí navštevovali, resp. nenavštevovali seminár zo štatistiky. 

3. Výsledky a diskusia 
Kvalita spracovania výsledkov žiackeho výskumu v závere!ných prácach bola na 

vysokej úrovni. Predpokladali sme, že absolvovanie semináru zo štatistiky zvýšilo schopnos" 
žiakov výsledky prezentova". Pomocou !2 testu nezávislosti sme testovali nulovú hypotézu: 
Kvalita spracovania údajov nezávisí od toho, !i žiaci navštevovali seminár zo štatistiky. 
Rozdiel v kvalite prác nebol štatisticky významný (!2(2) = 5,29, p = 0,07). Treba však 
podotknú", že metódy induktívnej štatistiky použili iba žiaci, ktorí tento seminár absolvovali 
(tab.2).  

Tab. 2: Po!et žiakov s prácou v jednotlivých kategóriách  

Kategória Absolvovali seminár Neabsolvovali seminár Spolu 

0 4 7 11 

1 17 5 22 

2 9 6 15 

Spolu 30 18 48 
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V nasledujúcom texte uvádzame analýzu výstupov žiackych interdisciplinárnych 
projektov a ukážky prác žiakov zaradených do jednotlivých kategórií. 

Kategória 0 – chýbajúce alebo nesprávne využitie štatistických metód 
Pri analýze výstupov žiackych projektov sme zistili, že v troch prípadoch neboli 

výsledky spracované ani len popisnou štatistikou, hoci charakter práce by to vyžadoval.  
Nesprávne interpretované alebo  nie vhodne zvolené metódy práce s údajmi sme našli v iných 
troch prácach. Príklad nevhodného spracovania údajov je na obrázku 1, kde ako podklad pre 
tvorbu mapy bola použitá absolútna po!etnos" úmrtí v jednotlivých krajoch, hoci vhodnejšie 
by bolo použi" relatívny po!et, napr. po!et úmrtí na 1000 obyvate#ov daného kraja.  

 
Obr. 1: Ukážka mapy vytvorenej žiakmi strednej školy (Zdroj: Jakab et al., 2010) 

Kategória 1 – správne využitie štatistických metód, chýbajúca interpretácia 
V ostatných prácach bola kvalita spracovania popisnej štatistiky na ve#mi vysokej 

úrovni. Okrem tabuliek (vrátane relatívnych po!etností), kolá!ových a st&pcových grafov sa 
v žiackych prácach našiel aj interak!ný graf (obr. 2). Ke%že po!et meraní bol relatívne malý, 
výsledky nemohli by" porovnané žiadnym relevantným testom. V !lánku však chýba 
relevantná slovná interpretácia tohto grafu, preto sme ho zaradili do kategórie 1. 

 

Obr. 2: Ukážka grafu vytvoreného žia!kou strednej školy (Zdroj: Jakab et al., 2011) 
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Kategória 2 – správne využitie štatistických metód a správna interpretácia 
Vä!šina zú!astnených žiakov využívala pri analýze výsledkov svojho výskumu tabu#ky, 

grafy a aritmetický priemer. Napr. pri hodnotení obsahu vitamínu C v ovocných 
a zeleninových š"avách je okrem priemernej nameranej hodnoty uvedená aj smerodajná 
odchýlka (obr. 3). Žiaci, ktorí absolvovali seminár o štatistike, uvádzali smerodajnú odchýlku 
vždy, ke% využili aritmetický priemer. Slovná interpretácia výsledkov bola adekvátna, prácu 
sme zaradili do kategórie 2. 

 
Obr. 3: Ukážka tabu"ky vytvorenej žiakom strednej školy (Zdroj: Jakab et al., 2011) 

 

V jednej z prác bola použitá lineárna regresia (obr. 4). Využitie tejto metódy bolo pre 
žiakov pomerne zložité. Teplota v závislosti od !asu raste exponenciálne. Žiaci však hodnoty 
zlogaritmovali (pri základe e), aby mohli použi" lineárnu regresiu. Na základe korela!ného 
koeficientu vedeli dokonca ur!i" aj %alší fyzikálny ukazovate#, a to tepelnú vodivos" a všetky 
vypo!ítané ukazovatele vedeli správne interpretova". Z práce vyberáme: 

„Z nameraných údajov sme si zostrojili graf zmeny teploty v závislosti od logaritmu 

!asu (obr. 9). Z uvedeného grafu (!ervená farba) sme si ur!ili lineárnu !as" závislosti (modrá 

farba). Cez túto lineárnu !as" sme preložili trendovú !iaru a zobrazili sme si rovnicu regresie. 

Z rovnice sme si ur!ili smernicu priamky, pomocou ktorej sme zo vz"ahu (2) vypo!ítali 

tepelnú vodivos" #. Konkrétne pre betón sme u!ili hodnotu 0,52. Analogicky sme postupovali 

aj pre $alšie merania stavebných materiálov.“ 

 
Obr. 4: Ukážka grafu vytvoreného žiakmi strednej školy (Zdroj: Jakab et al., 2010) 
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V %alších dvoch prácach (jedna z roku 2010, jedna z roku 2011) bol vhodne použitý 
Studentov t-test (obr. 5 a obr. 6) . Hoci v grafoch sú vyzna!ené tie isté charakteristiky, práce 
mali rôznych školite#ov. V oboch prípadoch vedeli žiaci správne interpretova" výsledky, !i 
dokonca ich porovna" s výsledkami iných autorov, preto práce boli zaradené do kategórie 2. 
Napr. „Toxický ú!inok olova na rast kukurice sa potvrdil aj pri sledovaní jedného z 

najdôležitejších rastových faktorov – sušiny. Pri koncentrácii 100 mg/l nastal pokles o 10 % 

pri pôsobení dusi!nanu, 26% pri pôsobení octanu po prepo!ítaní na kontrolu. V 

nasledujúcich variantoch sa sušina výrazne nezmenšovala, odchýlky boli vyššie, teda 

korelácia medzi poklesom sušiny a zvyšujúcou sa koncentráciou olova nebola zaznamenaná. 

Pri najvyššej koncentrácii 500 mg/l nastal pokles v prípade dusi!nanu o 52 %, v prípade 

octanu 41 % (Obr. 1).“ 

 
Obr. 5: Ukážka grafu vytvoreného žiakmi strednej školy (Zdroj: Jakab et al., 2010) 

 
Obr. 6: Ukážka grafu vytvoreného žiakmi strednej školy (Zdroj: Jakab et al., 2011) 

4. Záver 
Žiaci základných a stredných škôl vo svojich závere!ných prácach analyzovali 

a interpretovali výsledky meraní a pokusov, ktoré uskuto!nili sami. Nevytvárali tabu#ky, 
grafy a nehodnotili údaje, ktoré našli v zbierke úloh, ale údaje, ku ktorým mali väzbu. Museli 
samostatne (hoci pod vedením skúseného školite#a) uvažova" a vybra" vhodný spôsob 
prezentácie údajov, v mnohých prípadoch dokonca z množstva údajov vybra" iba tie 
najzaujímavejšie.  

Myslíme si, že takéto výborné výsledky dosiahli hlavne v%aka tomu, že do zberu 
údajov boli osobne zapojení, venovali sa téme, ktorú si vybrali sami. Ukázalo sa, že 
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matematická štatistika by nemala chýba" ani v interdisciplinárnych projektoch pre žiakov 
základných a stredných škôl. Je to oblas" matematiky, ktorá môže by" využitá pri žiackych 
projektoch z fyziky, chémie, biológie i geografie (Maass et al., 2010). A naopak, vyu!ovanie 
štatistiky by malo by" prepojené s projektovým vyu!ovaním iných predmetov, hlavne 
prírodovedných. Práca, ktorú musia žiaci vykona" pri zbere údajov, je výbornou motiváciou 
pre h#adanie vhodných spôsobov ich prezentácie, analýzy a interpretácie.  
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Študijné výsledky z matematiky a ich analýza pomocou t - testu 
Study outcomes of mathematics and their analysis using t - test 

 
Dana Országhová 

 
Abstract: The main aim of this paper is the analysis of study outcomes – students’ exams by 
two-sample t-test. Data for analysis we have obtained from the compulsory subjects 
“Mathematics II” (taught in English) and “Matematika II” (taught in Slovak language). 
At present the universities offer students the programs with subjects taught in English. This 
group also includes the Faculty of Economics and Management of the Slovak University of 
Agriculture in Nitra that has an accredited study program International Business with 
Agrarian Commodities for the bachelor study degree. We decided to compare the results of 
exams of mentioned subjects and determine whether are significant differences between study 
outcomes of students who study the subject in English and in Slovak language. 
Key words: teaching of mathematics, English language, study outcomes of mathematics, 
statistical methods, two-sample t-test 
K!ú"ové slová: vyu!ovanie matematiky, anglický jazyk, výsledky skúšok z matematiky, 
štatistické metódy, dvojvýberový t-test 
JEL classification: I 21, C 12 

1. Úvod 
Na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej po"nohospodárskej univerzity v Nitre 

sa v 1. ro!níku bakalárskeho stup#a štúdia vyu!ujú predmety Matematika I (v zimnom 
semestri) a Matematika II (v letnom semestri). Oba predmety sú povinné a kon!ia sa skúškou. 
Zárove# prebieha aj výu!ba v anglickom jazyku pre študentov študijného programu 
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami (International Business with agrarian 
Commodities), sú to predmety Mathematics I, Mathematics II. Sylabus predmetov je zhodný 
a hlavné tematické okruhy týchto predmetov sú v tabu"ke !. 1. 

 
Tab.1: Okruhy vyu!ované v predmetoch Matematika I a Matematika II 

Matematika I (Mathematics I): Matematika II (Mathematics II): 

1. Funkcia jednej reálnej premennej 1. Neur!itý integrál  

2. Limita funkcie jednej reálnej premennej   2. Ur!itý integrál  

3. Derivácia funkcie jednej reálnej premennej 3. Lineárna algebra 

4. Funkcia dvoch reálnych premenných 4. Teória pravdepodobnosti 
 

Cie"om výu!by týchto predmetov je nau!i$ študentov matematický aparát a metódy 
riešenia matematických a aplikovaných úloh, ktoré majú uplatnenie v odborných predmetoch. 
Riešením aplikovaných úloh vplývame na: 
! motiváciu študentov študova$ aj teoretické metódy z matematiky, 
! rozvoj tvorivosti študentov, 
! trvácnos$ vedomostí, 
! spájanie teórie a jej praktického použitia, 
! rozvoj vz$ahov medzi predmetmi, 
! vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality vzdelávania. 

Dôraz na aplikovanie matematických metód a rozvoj medzipredmetových vz$ahov 
podporuje kvalitu a efektívnos$ štúdia matematiky, jej metód a aplikácií [1], [7]. 
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Na rozdiely vo vedomostiach zo stredoškolskej matematiky majú vplyv rôzne vnútorné 
a vonkajšie faktory, ktoré podmie#ujú aj %alšie štúdium matematiky. K faktorom, ktoré 
vplývajú na vedomosti z matematiky, patria napríklad tieto: 
! typ absolvovanej strednej školy, 
! rozsah a obsah výu!by stredoškolskej matematiky, 
! vykonanie maturitnej skúšky z matematiky, 
! osobnos$ pedagóga a jeho náro!nos$. 
! vz$ah študenta k predmetu matematika, 
! trvalos$ získaných vedomostí z matematiky, 
! logické schopnosti, 
! úrove# predstavivosti. 

Z uvedených faktorov priamo vyplýva, že v 1. ro!níku na vysokej škole sú vedomosti 
študentov z matematiky rôzne a študijné skupiny sú z tohto h"adiska nehomogénne. Preto je 
potrebné analyzovanie výsledkov skúšok, !ím získavame dôležité informácie pre pedagóga. 
Študijné výsledky z povinných aj volite"ných predmetov vyhodnocujeme a pomocou 
štatistických metód zis$ujeme napríklad to, !i existuje medzi výsledkami závislos$. Skúmali 
sme výsledky skúšok z povinných predmetov Matematika I, II (predtým Matematika pre 
ekonómov I, II) vyu!ovaných v 1. ro!níku a povinne volite"ného predmetu Základy poistnej 
matematiky (predtým Matematika v ekonómii), ktorý sa vyu!uje v sú!asnosti v 3. ro!níku 
bakalárskeho stup#a štúdia [2], [5], [6]. 

Znalos$ cudzích jazykov sa stala nevyhnutnos$ou pre každého !loveka, ktorý h"adá 
uplatnenie na trhu práce vo svojom odbore. Okrem klasickej výu!by sa uplat#ujú aj 
alternatívne modely vzdelávania v štúdiu cudzích jazykov. Vyhodnotenie výsledkov 
potvrdzuje, že aj metóda e-learningu je ú!inná pri získavaní a rozvíjaní komunika!ných 
schopností študenta v cudzom jazyku [3].  

Okrem samostatného štúdia cudzích jazykov univerzity v sú!asnosti ponúkajú 
študentom študijné programy, ktoré majú výu!bu odborných predmetov v anglickom jazyku. 
Hodnotenia úrovne a kvality vzdelávania v takto vyu!ovaných predmetoch je možné 
pomocou rôznych kritérií a výsledky skúšok sú jedným z nich. Preto sme sa rozhodli zaobera$ 
výu!bou matematiky v anglickom jazyku a porovna$ výsledky skúšok so študijnou skupinou, 
ktorá má výu!bu matematiky v slovenskom jazyku. 

2. Materiál a metódy 
Materiál pre príspevok sme získali štúdiom odborných príspevkov a literatúry ([4], [8]), 

ktorá sa zaoberá použitím štatistických metód v pedagogickom výskume. &alším zdrojom 
materiálu boli skúsenosti a poznatky z výu!by povinných predmetov Matematika I  
a Matematika II v 1. ro!níku na SPU v Nitre. Hlavným motívom pre napísanie príspevku bola 
otázka a h"adanie exaktnej odpovede, !i sú významné rozdiely medzi výsledkami skúšok 
študentov, ktorí študujú predmet matematika v anglickom jazyku a výsledkami skúšok 
študentov študujúcich predmet v slovenskom jazyku. Matematická štatistika nám poskytuje 
nástroje, pomocou ktorých zistíme odpove% na túto otázku. 

V priebehu posledných dvoch rokov bol na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU 
v Nitre realizovaný prieskum, ktorého cie"om bolo porovna$ úrove# vedomostí z matematiky 
u študentov študujúcich tento predmet v anglickom jazyku a študentov študujúcich tento 
predmet v slovenskom jazyku. Pri štatistickom vyhodnotení výsledkov prieskumu bol použitý 
dvojvýberový t-test s rovnos$ou rozptylov.  

V nasledujúcom uvedieme princíp použitej metódy. 
Nech ),...,,( 21 nXXX  je náhodný výber zo základného súboru s normálnym rozdelením 

),( 2
1 xN "#  a nech ),...,,( 21 mYYY  je náhodný výber zo základného súboru s normálnym 
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rozdelením ),( 2
2 yN "# . Predpokladáme, že výbery sú nezávislé a je opodstatnený predpoklad 

o rovnosti rozptylov ,2
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Kritickou oblas$ou je množina  

)),2(())2(,( 2.,3.,..2$ mntmntW 444 , 

kde )2( ., mnt4  sú kritické hodnoty Studentovho t -rozdelenia s 2.,mn  stup#ami 

vo"nosti. Ak 4Wt5  (t.j. ak )2( .,6 mntt 4 ), tak hypotézu H0 zamietame na hladine 

významnosti 4 , ak 4Wt7 , tak hypotézu H0 nemôžeme zamietnu$ na hladine významnosti 

4 . 
Ak testujeme hypotézu 0H  o rovnosti stredných hodnôt 1# , 2#  oproti jednostrannej 

alternatívnej hypotéze  1H : 1#  > 2# ,  tak hypotézu 0H  zamietame na hladine významnosti 

4 , ak hodnota testovacieho kritéria  t 5 4W , kde  

)),2(( 2 2.,$ mntW 44 . 

V prípade jednostrannej alternatívnej hypotézy 1H : 1#  < 2#  má kritická oblas$ 
nasledujúci tvar: 

)),2(,( 2 2.,.2.$ mntW 44 . 

3. Výsledky a diskusia 
Vz$ahy matematiky s cudzím jazykom sú na prvý poh"ad menej vidite"né a málo 

rozvíjané. Pre výu!bu matematiky v cudzom jazyku sú potrebné dobré znalosti cudzieho 
jazyka u študentov aj pedagógov a ovládanie odbornej matematickej terminológie. Výu!ba 
matematiky v cudzom jazyku predstavuje ur!itú špecializáciu. Preto je dôležité, aby vybraná 
skupina študentov aj pedagógov sp'#ala potrebné predpoklady na realizáciu výu!by 
matematiky v cudzom jazyku. 

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prebieha výu!ba matematiky 
v anglickom jazyku od akademického roka 2008/2009 pre študijný program Medzinárodné 
podnikanie s agrárnymi komoditami (International Business with Agrarian Commodities). 
Študenti majú v zimnom semestri povinný predmet Mathematics I a v letnom semestri 
predmet Mathematics II. Predmety majú rovnaký systém hodnotenia: po!as semestra píšu 
študenti dva priebežné testy a odovzdávajú seminárnu prácu (za tieto aktivity môžu získa$ 40 
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bodov) a následne absolvujú skúšku vo forme písomného testu za 60 bodov. Výsledky skúšok 
sú hodnotené štandardnou stupnicou A(1), B(1,5), C(2), D(2,5), E(3). FX(4). 

Rozhodli sme sa porovna$ výsledky skúšok z predmetu Mathematics II a Matematika II 
a zisti$, !i existujú štatisticky významné rozdiely medzi výsledkami skúšok u študentov, 
u ktorých výu!ba predmetu prebieha v anglickom jazyku a u študentov, u ktorých výu!ba 
predmetu prebieha slovenskom jazyku. Použili sme údaje (výsledky skúšok) v letnom 
semestri v akademickom roku 2009/2010 a 2010/2011 pre študijný program Medzinárodné 
podnikanie s agrárnymi komoditami – výberový súbor mal rozsah n = 33. Druhý výberový 
súbor (s rozsahom m = 42) tvorili študenti študijného programu Obchodné podnikanie a ich 
výsledky skúšok z predmetu Matematika II v akademickom roku 2010/2011. V zimnom 
semestri sa študenti po príchode na vysokú školu musia adaptova$ na nový systém štúdia, 
preto sme sa rozhodli porovna$ výsledky skúšok z letného semestra. Výber sme uskuto!nili 
jednorazovým štatistickým zis$ovaním, neanonymne a po zapísaní známok do tabu"ky 
v programovom prostriedku MS Excel 2003 sa zoznam zmenil na anonymný (študenti 
figurovali v tabu"kách len pod poradovým !íslom). 

Pozorovaným znakom X je úrove# vedomostí z matematiky. Možnos$ výsledného 
hodnotenia FX(4) na skúške z uvedených predmetov sme vynechali (v tabu"kách ju 
neuvádzame), pre predmet Mathematics II nenastala táto možnos$ ani raz a v predmete 
Matematika II boli takto hodnotení traja študenti. Preh"ad získaných údajov - známok a ich 
grafické vyhodnotenie pod"a vyu!ovacieho jazyka v jednotlivých skupinách je uvedené 
v tabu"ke !. 2  a v grafe !. 1. 
 

 
 
   Tab. 2: Preh"ad známok 

                    
                                          
                                                         Graf 1: Známky zo skúšky pod"a vyu!ovacieho jazyka 

Formulácia hypotéz: 

- nulová hypotéza H0:  študenti vyu!ovaní v anglickom jazyku dosahujú rovnakú úrove# 
vedomostí z matematiky ako študenti vyu!ovaní v slovenskom jazyku, 

- alternatívna hypotéza H1:  študenti vyu!ovaní v anglickom jazyku dosahujú horšiu úrove# 
vedomostí z matematiky ako študenti vyu!ovaní v slovenskom jazyku. 

Spoji$ štúdium matematiky a zárove# štúdium odborného jazyka (matematická 
terminológia) je náro!né aj z h"adiska adaptácie študentov pri prechode zo strednej školy na 
vysokú školu. Preto sme predpokladali, že študenti vyu!ovaní v angli!tine získajú na skúške 
horšie známky. 

Výpo!et jednotlivých výberových charakteristík sme realizovali s využitím tabu"kového 
procesora MS Excel 2003 a v tabu"kách kritických hodnôt Studentovho t-rozdelenia sme 
vyh"adali príslušnú kritickú hodnotu. Získané výsledky sú uvedené v tabu"ke !. 3.  
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Tab. 3: Vyhodnotenie údajov a výberové charakteristiky  

 Mathematics II (AJ) Matematika II (SJ) 

Po!etnos": 33 42 

Výberový priemer: 2,227273 2,142857 

Výberový rozptyl: 0,485795 0,56446 

Spolo!ný rozptyl: 0,529977 

Testovacie kritérium t: 0,498477 

Kritická hodnota 1,6660 

Pre zvolenú hladinu významnosti 05,0$4  sme v tabu"kách našli kritickú hodnotu 

Studentovho t-rozdelenia $., )2(2 mnt 4 $)73(1,0t 1,6660. Pretože vypo!ítaná hodnota 

testovacieho kritéria  t = 0,498477 neprekro!ila kritickú hodnotu 1,6660, testovanú hypotézu 
H0 nemôžeme zamietnu$. 

Dvojvýberovým t-testom bolo preukázané, že výu!ba matematiky v anglickom jazyku 
nezhoršuje študentom výsledné známky zo skúšky z matematiky. Ak sa zamyslíme nad týmto 
výsledkom, jedným z dôvodov je zrejme aj to, že skúška z matematiky je vo forme testu. 
Študenti teda nepíšu dlhé slovné formulácie v anglickom jazyku, výpo!et úlohy zapisujú 
v univerzálnom – matematickom jazyku. Pre úspešné zloženie skúšky je teda dôležité, aby 
študenti predovšetkým pochopili hlavné pojmy, postupy výpo!tu a vedeli ich použi$.  

4. Záver 
Matematické a štatistické metódy majú svoje uplatnenie aj v pedagogickom výskume. 

Pretože vzdelávanie je zložitý proces ovplyvnený mnohými faktormi, aj jeho analýza je 
náro!ná a !asto prináša prekvapujúce výsledky. V príspevku sme sa zamerali na zaujímavú 
oblas$ – vyu!ovanie matematiky v anglickom jazyku. Pomocou dvojvýberového t-testu 
(s rovnos$ou rozptylu) sme overovali, !i sú štatisticky významné rozdiely medzi výsledkami 
skúšok z predmetu Matematika II a Mathematics II. Zistili sme, že študenti, ktorí sa u!ia 
predmet v anglickom jazyku, dosahujú na skúške porovnate"né výsledky so študentmi, ktorí 
študujú matematiku v slovenskom jazyku. 

Sú!asné stredoškolské aj vysokoškolské vzdelávanie prechádza zmenami a s tým sú 
spojené otázky a diskusie o kvalite poskytovaného vzdelávania. Dôležitým ukazovate"om 
efektívnosti vzdelávacieho systému je profesijné uplatnenie absolventov. Zdôraz#ovanie 
jazykového vzdelávania je niekedy chápané príliš jednostranne. Vzdelaný !lovek by mal 
vedie$ v cudzom jazyku komunikova$ v oblasti spolo!enského života, ale ešte dôležitejšie je, 
aby v #om vedel prezentova$ vlastné odborné vedomosti. Vhodným spojením jazyka 
a odborného predmetu je výu!ba predmetov v cudzom jazyku, ktorá sa v sú!asnosti realizuje 
na vysokých školách. Otvára študentom (aj pedagógom) nové možnosti pre sebarealizáciu 
a zlepšuje možnosti uplatnenia absolventov na domácom aj zahrani!nom trhu práce. 
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Aplikácia ARIMA modelov a neurónových sietí na predikciu vývoja cien 
bytov v Slovenskej republike 

Application of ARIMA models and neural networks to predict of house 
prices in the Slovak Republic 

 
Miroslav Pánik 

 
Abstrakt: !lánok popisuje kvantitatívne metódy – ARIMA modely a neurónové siete, ktoré 
sú použité na predikciu priemerných cien bytov v Slovenskej republike. Prognóza ex-post 
ukázala, že modelované hodnoty sa zásadne nelíšia od skuto"ných pozorovaných priemerných 
cien bytov. Modely dokážu odhadnú# trend vývoja cien bytov. Následne sú modely použité na 
vytvorenie prognózy na pä# období dopredu. Predikcia vytvorená pomocou neurónovej siete 
dosahuje lepšie výsledky ako ARIMA model. 
Abstract: This article describes quantitative methods - ARIMA models and neural networks 
of forecasting average prices of apartments in the Slovak Republic. Ex-post forecast showed 
that the modeled data satisfactorily describe the actual value of the average prices of flats. 
Models can capture the trend in price development. Subsequently, the model is applied and 
the result is ex-ante forecasts for five periods ahead. Neural network achieves better results as 
ARIMA model. 
K!ú"ové slová: prognóza cien bytov, ARIMA model, neurónové siete, realitný trh 
Key words: forecast of house prices, ARIMA model, neural networks, real estate 
JEL classification: C45, C22 

1. Úvod 
Vývoj cien nehnute$ností ur"ených na bývanie má zna"ný vplyv na hospodárstvo ako 

celok. Hospodársky vývoj a vývoj na realitnom trhu sú vzájomne prepojené. Rozvoj 
realitného trhu je do ve$kej miery závislý na stave ekonomiky v rámci hospodárskeho cyklu, 
pri"om extrémne tlaky v ekonomike môžu vies# k vzniku krízy na trhu nehnute$ností. 
Výrazný pokles cien nehnute$ností môže do zna"nej miery destabilizova# bankový systém 
a spôsobi# tak rozsiahle ekonomické problémy. Informácie o budúcom vývoji cien 
nehnute$ností môžu by# užito"né pre široké spektrum ú"astníkov realitných, finan"ných 
a iných trhov. 

Ceny nehnute$ností determinuje množstvo ekonomických, sociálnych, politických 
a demografických faktorov. Medzi hlavné determinanty cien nehnute$ností patria: HDP, po"et 
obyvate$ov, úrokové sadzby, ktoré ovplyv%ujú náklady na kúpu nehnute$nosti. 

Slovenský realitný trh zaznamenal v posledných rokoch relatívny boom, ktorý súvisí 
hlavne s jeho pomerne neskorým vznikom až zhruba na prelome tisícro"í, ke& odštartoval aj 
dynamický rast cien nehnute$ností na bývanie v celosvetovom meradle. Zlom nastal v 
druhom polroku 2008, ke& v dôsledku vonkajších a vnútorných vplyvov došlo postupne k 
stagnácii na realitnom trhu a k poklesu cien nehnute$ností na bývanie. 

2. Metódy a údajová základ#a 
Údajová základ%a priemerných cien bytov v SR je "erpaná z databáz Národnej banky 

Slovenska (NBS, 2012). Štvr#ro"né údaje sú dostupné od 1. štvr#roka 2005 do 3. štvr#roka 
2011. Predikcia vývoja na pä# štvr#rokov dopredu je realizovaná pomocou ARIMA modelu 
a neurónových sietí. Cie$om príspevku je prognóza vývoja priemerných cien bytov v SR 
na rok 2012.  
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3. Predikcia pomocou ARIMA modelu 
Prognóza priemerných cien bytov bola realizovaná pomocou ARIMA modelu (Arlt, 

2002).  !asový rad cien bytov bol nestacionárny, "o bolo zrejmé z ACF, PACF 
a periodogramu. Stacionarita bola zabezpe"ená po prvej diferencii.  Model, ktorého náhodná 
zložka indikovala biely šum a zárove% hodnota Box-Pierce testu bola najvyššia má tvar 
ARIMA (0,1,2). Proces k'zavých priemerov druhého radu MA(2) môžeme vyjadri# ako  

y
t 
= a

t 
- !

1
a

t-1 
- !

2
a

t-2   (1) 

kde at je proces bieleho šumu 
Výsledky analýzy sú uvedené v tabu$ke 1, 2 a na obrázku 1. Prognóza je zobrazená na 

obrázku 2. 

4. Výsledky analýzy a prognóza - ARIMA  
Tabu!ka 1: Odhadnuté parametre ARIMA modelu 

 
 
Tabu!ka 2: Priemerné charakteristiky chýb predpovedí 

 
 

 

 
Obrázok 1: Reziduálne ACF, PACF a graf reziduí modelu ARIMA(0,1,2) 
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Prognóza priemerných cien bytov pomocou ARIMA 
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Obrázok 2: Prognóza priemerných cien bytov v SR pomocou ARIMA modelu 
 

ARIMA model uspokojivo vystihuje skuto"né hodnoty. Isté rezervy sú pozorovate$né 
v 2. štvr#roku 2007, kedy model výraznejšie podhodnotil skuto"né hodnoty. Prognóza 
ukazuje mierny nárast priemerných cien bytov v SR koncom roka 2012. Prognózovaná 
priemerná cena bytu v SR za 1 m2 v 2. štvr#roku 2012 dosiahne po zaokrúhlení na celé "íslo 
1331 €, v 3. štvr#roku 2012 dosiahne 1347 € a v 4. štvr#roku 2012 je prognózovaná cena na 
úrovni 1362 €. 

5. Predikcia pomocou neurónových sietí 
Ako alternatívna prognostická metóda bola použitá neurónová sie# (K(ivan, 2008). Pri 

vyberaní vhodnej siete boli porovnávané koeficienty korelácie a chyby jednotlivých modelov. 
Najvýhodnejšia zo všetkých porovnávaných bola sie# RBF (Radial basis function) s jednou 
skrytou vrstvou s siedmimi neurónmi. RBF sie# je druh neurónovej siete, kde sa ako 
prechodová funkcia používa radiálna bázová funkcia. Radiálna funkcia je špeciálna 
matematická funkcia, ktorá so zvä"šujúcou sa vzdialenos#ou od centra monotónne klesá resp. 
stúpa. Jednovrstvovú RBF sie# môžeme zapísa# ako: 

    0
1

( ) ( )
l

i i

i

f x w w p x
!

! "#                                                (2) 

kde  wi – váhy 
 pi – prechodové funkcie.  

Všetky hodnoty z k vstupujúcich hodnôt vektora x sa použijú ako parameter pre 
prechodové funkcie pi, $ i %K: 0 i l& ' . Výstupom siete je f(x), lineárna kombinácia 
prechodových funkcií a váh.  
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Vybraná (RBF 1:1-7-1:1) sie# (obrázok 3) vykazuje najvyššiu koreláciu (0,998) 
a najmenšie chyby spomedzi všetkých porovnávaných modelov. Celkovo bolo 27 pozorovaní 
rozdelených do troch skupín s nasledujúcou po"etnos#ou. Tréningové údaje: 15, verifika"né 
údaje: 6, testovacie údaje: 6. )alšie charakteristiky sú v tabu$ke 3 a 4. 

6. Výsledky analýzy a prognóza - Neurónová sie$ 
Tabu!ka 3: Chyby najmenších štvorcov pre jednotlivé skupiny údajov 

Charakteristika 
Tréningové 
údaje 

Verifika"né 
údaje 

Testovacie 
údaje 

RMS error 0,000129 0,000306 0,000359 
 
Tabu!ka 4: Charakteristiky regresie 

Charakteristika 
Tréningové 
údaje 

Verifika"né 
údaje 

Testovacie 
údaje Regresia 

Data Mean 1268,600 1230,500 1187,833 1242,185 
Data S.D. 251,622 234,527 198,209 239,169 
Error Mean -0,000 -17,619 -3,725 -4,743 
Error S.D. 8,747 11,020 24,054 15,737 
Abs E. Mean 6,432 17,619 19,734 11,874 
S.D. Ratio 0,035 0,047 0,121 0,066 
Correlation 0,999 0,999 0,993 0,998 
 

 

 

Obrázok 3: Neurónová sie" RBF s jednou skrytou vrstvou so siedmimi  neurónmi 

 

Pomocou neurónovej siete bola realizovaná prognóza. Prognóza ex-post ukázala, že 
modelované dáta uspokojivo vystihujú skuto"né pozorované hodnoty priemerných cien bytov. 
Model dokáže zachyti# trend vývoja cien a predikované hodnoty výrazne nepodhodnocujú 
resp. nenadhodnocujú reálne hodnoty. Skuto"né a prognózované hodnoty sú v zobrazené 
na obrázku 4. 
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Obrázok 4: Prognóza priemerných cien bytov v SR pomocou neurónových sietí 
 

Prognóza ex-ante na rok 2012 ukazuje mierny rast priemerných cien bytov v SR. 
Predikovaná  priemerná cena bytu v SR za 1 m2 v 2. štvr#roku 2012 dosiahne po zaokrúhlení 
na celé "íslo 1352 €, v 3. štvr#roku 2012 dosiahne 1359 € a v 4. štvr#roku 2012 je 
predikovaná cena na úrovni 1366 €. 

Prognózované hodnoty pomocou ARIMA modelu a neurónovej siete sú v uvedené 
v tabu$ke 5. 

 

Tabu!ka 5: Prognózované hodnoty cien bytov pomocou ARIMA modelu a neurónovej siete 

  Prognóza Reziduál 

Rok 
Cena 
€/m2 ARIMA Neuronová sie! ARIMA Neuronová sie! 

1.Q.05 815 x 811 x -4
2.Q.05 814 833 819 19 5
3.Q.05 852 819 840 -33 -12
4.Q.05 881 888 872 7 -9
1.Q.06 933 919 914 -14 -19
2.Q.06 972 958 963 -14 -9
3.Q.06 1029 1016 1016 -13 -13
4.Q.06 1059 1072 1070 13 11
1.Q.07 1108 1071 1125 -37 17
2.Q.07 1206 1152 1188 -54 -18
3.Q.07 1332 1314 1282 -18 -50
4.Q.07 1458 1416 1421 -42 -37
1.Q.08 1555 1537 1557 -18 2
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2.Q.08 1619 1629 1618 10 -1
3.Q.08 1600 1640 1600 40 0
4.Q.08 1521 1562 1521 41 0
1.Q.09 1447 1455 1423 8 -24
2.Q.09 1372 1417 1370 45 -2
3.Q.09 1354 1330 1356 -24 2
4.Q.09 1327 1356 1349 29 22
1.Q.10 1332 1332 1340 0 8
2.Q.10 1329 1322 1331 -7 2
3.Q.10 1340 1353 1324 13 -16
4.Q.10 1332 1347 1322 15 -10
1.Q.11 1324 1319 1322 -5 -2
2.Q.11 1316 1332 1325 16 9

3.Q.11 1312 1319 1330 7 18
4.Q.11  1306 1337   
1.Q.12  1315 1344   
2.Q.12  1331 1352   
3.Q.12  1347 1359   

4.Q.12  1362 1366   

7. Záver 
Prognózy vytvorené pomocou ARIMA modelov a neurónových sietí sa príliš neodlišujú 

od skuto"ných pozorovaných hodnôt cien bytov.  Obidve prognózy vytvorené na pä# období 
dopredu ukazujú mierne rastúci trend vývoja cien bytov. Model neurónových sietí lepšie 
vystihuje reálne hodnoty, ako ARIMA model. Pri prognózovaní nie je potrebné odhadnú# tvar 
regresnej krivky a taktiež  je odstránený problém nelinearity. Výhodou neurónových sietí je 
tiež možnos# efektívneho prognózovania aj v prípade krátkeho "asového radu. Nedostatkom 
môže by# menšia efektívnos# dlhodobejších prognóz. Obidve použité metódy predpovedajú 
rast priemerných cien bytov v SR v roku 2012. 
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Analýza klinických príznakov pôsobenia hluku na zdravie !loveka 
v prevádzkach s vysokou expozíciou hluku 

Analysis of clinical signs of noise exposure on human health in plants with  
high exposure to noise 

 
Miriama Pi!osová, Miriam Andrejiová, Ervin Lumnitzer 

 
Abstract: If a person is listening a silent, almost audible sound during a longer time, so after 
a while he stop to perceive it due to accommodation of hearing to this stimulus. If the sound is 
louder, the perception remains permanently, however on a reduced level. After a long time 
acting of an excessive noise there are occurring failures together with destruction of sensual 
cells of the inner ear. This paper describes clinical symptoms of the noise impact on the 
human health using Pareto's analysis, which enables to discover merits of problems and to 
distinguish between vital important causes and less relevant occasions.
Abstrakt: Ak "lovek po"úva dlhší "as slabý, sotva po"ute#ný zvuk, po chvíli ho prestane 
vníma$, pretože sluch sa adaptoval na podnet. Ak je zvuk silnejší, zvukový vnem úplne 
nevymizne, len sa oslabí jeho vnímanie. Pri dlhotrvajúcom pôsobení nadmerného hluku 
vznikajú poruchy "innosti so zánikom zmyslových buniek vnútorného ucha. Tento príspevok 
analyzuje klinické príznaky pôsobenia hluku na zdravie "loveka prostredníctvom Paretovej 
analýzy, ktorá umož!uje preniknú$ do podstaty problémov a odlíši$ od nich životne dôležité 
prí"iny od menej dôležitých. 

Key words: noise, clinical symptoms of noise, Pareto analysis 
K"ú!ové slová: hluk, príznaky pôsobenia hluku, Pareto analýza 
JEL classification: I10, I14, C19, L15  

1. Úvod 
Akustické vlnenie je sú"as$ fyzikálnych polí, ktoré obklopujú "loveka, pôsobí na 

organizmus, ovplyv!uje jeho zdravie, správanie, aktivitu, ú"innos$ a duševnú pohodu. [6, 7] 
Hluk ako faktor pracovného prostredia patrí medzi najvýznamnejšie bionegatívne 
!initele v životnom prostredí civilizovaného !loveka. [1]  

V dôsledku nepriaznivého pôsobenia hluku v pracovnom prostredí na zdravie sa 
u mnohých zamestnancov za"nú prejavova$ poruchy sluchu spôsobené expozíciou hluku. [5] 
V posledných desa$ro"iach 20. storo"ia po"et novohlásených chorôb z povolania s diagnózou 
„porucha sluchu spôsobená hlukom“ viackrát prekro"il 200 prípadov ro!ne. Zásadným 
presadzovaním nových legislatívnych opatrení zameraných na ochranu zamestnancov pred 
hlukom sa tento po"et výrazne znížil na 47 prípadov ro!ne. Hluk svojim ú"inkom vplýva aj 
na 

! sluchový orgán: funk"né zhoršenie rozlišovacej schopnosti, do"asné funk"né 
zhoršenie sluchu (krátke pôsobenie hluku), organické poškodenie zmyslových buniek 
vo vnútornom uchu (dlhodobé pôsobenie hluku), poškodenie ušného bubienka 
(vä!šinou trvalého charakteru), tinnitus (hu!anie v ušiach), 

! vegetatívny systém: zvýšenie tlaku, tepu (závraty), preh%benie a zrýchlenie dýchania 

("ažkosti s dýchaním), 
! nervovú sústavu: oslabenie útlmu v mozgovej kôre, zníženie h%bky spánku, poruchy 

spánku, migréna (bolesti hlavy), zvýšená náchylnos$ na k&"e, 

! motoriku a psychiku: zhoršenie zmyslových reakcií, zníženie vnímavosti vo!i 

vibráciám, zhoršenie vnímania farieb (zhoršenie zraku), zvýšenie svalového tonusu, 
funk"ná porucha emocionálnej rovnováhy. 
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! látkovú výmenu: zmeny množstva sodíka a draslíka v plazme, zmeny hladiny cukru 
a adrenalínu v krvi. 

Jednorazové krátkodobé pôsobenie zvuku nadmernej intenzity môže spôsobi$ 
akustickú traumu, [4] ktorá sa posudzuje ako pracovný úraz. [2] Dlhodobý intenzívny hluk 
spôsobí do"asný posun sluchového prahu a až neskôr pri hladinách hluku vyšších ako 85 dB, 
dochádza k jeho trvalému zvýšeniu a ku vzniku profesionálnej nedoslýchavosti. [4] 
Podstatou profesionálnej nahluchlosti je degeneratívne poškodenie až úplná deštrukcia 
zmyslových buniek sluchového orgánu s následnou poruchou 'alších vnútroušných 
elementov. [10]  S nadmerným dlhotrvajúcim hlukom, ktorý môže spôsobi$ profesionálnu 
nedoslýchavos$, sa stretávame najmä vo vyhniach, na pílach, v skúšobniach motorov, na 
letiskách a taktiež tam, kde sa používajú motorové píly, pneumatické náradie alebo iné hlu"né 
strojné zariadenia. [2, 14]  

Akustická trauma [4] sa prejavuje pocitom zahlušenia, tlaku až bolesti v uchu a 
subjektívnym ušným tinnitusom (hu"anie v ušiach). Príznaky môžu trva$ nieko#ko minút až 
dní a potom sa stav oby"ajne normalizuje (tinnitus môže by$ trvalý). Porucha sluchu z hluku 
vzniká opakovaným pôsobením nadmerného hluku na sluchový analyzátor. Tieto 
poruchy sa rozvíjajú spravidla nieko#ko rokov a zo za"iatku pracovníka príliš neob$ažujú, 
pretože za"ína na vysokých frekvenciách, ktoré nie sú pre komunikáciu re"ou príliš 
významné. Progredujúcu nedoslýchavos# si pracovník za"ína uvedomova$ až v období, 
kedy sú postihnuté frekvencie, ktoré sú pre poznanie re"i rozhodujúce. [9] 

2. Paretova analýza 
Paretova analýza predstavuje jednu z najefektívnejších #ahko aplikovate#ných 

rozhodovacích štatistických metód, ktorá umož!uje oddeli$ hlavné (životne dôležité) prí"iny 
problémov od menej podstatných (nevýznamných) prí"in. Paretova analýza sa "asto nazýva aj 
pravidlo 80/20, pod#a ktorého až 80 percent  problémov spôsobuje iba 20 percent prí!in.  

Každú prí"inu možno hodnoti$ z nieko#kých h#adísk, napr. z h#adiska absolútnej 
po"etnosti jednotlivých prí"in, z nákladového h#adiska (finan"né straty) alebo z h#adiska 
významnosti sledovaných prí"in (napr. z poh#adu závažnosti a vplyvu na #udský organizmus) 
a iné. Ak daným prí!inám sa stanoví váha, ide o tzv. váženú Paretovu analýzu.  

Grafickým prostriedkom analýzy je st%pcový graf absolútnych po"etností, resp. 
absolútnych relatívnych po"etností, výskytu jednotlivých prí"in. Tento graf sa nazýva Paretov 
diagram (Paretov graf), do ktorého sa zakres#uje aj Lorentzova krivka predstavujúca 
polygón kumulatívnych relatívnych po"etností výskytu jednotlivých prí"in (v %). Do 
podrobnejšej analýzy prí"in sa zvy"ajne odporú"a zaradi$ prí"iny s kumulatívnou 
po"etnos$ou od 0 po 80 percent. [12, 13] 

3. Analýza klinických príznakov pôsobenia hluku 
Východiskovým materiálom pre analýzu klinických príznakov bola databáza lekárskych 

preventívnych prehliadok. Vstupným kritériom pre zaradenie do súboru dát bola práca 
v riziku a doba práce v takom prostredí minimálne 5 rokov. Do databázy bola vybraná 
skupina 47 pacientov (43 mužov, 4 ženy), ktorí dlhodobo pracovali alebo pracujú 
v prevádzkach s vysokou expozíciu hluku.  

Priemerný vek pacientov bol 63,6 rokov a priemerná doba expozície takmer 28 
rokov. Základné štatistické charakteristiky znakov ako vek pacienta (roky) a  doba expozície 
v ur"itom prostredí (roky) sú uvedené v tabu#ke 1. 
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Tab. 1: Charakteristiky veku pacienta a doby expozície 

Vek pacienta (roky) Doba expozície (roky) 

Aritmetický priemer Maximum Minimum Aritmetický priemer Maximum Minimum 

63,6 83 45 27,9 43 10 

 

19 pacientov (40,4%) bolo z vekovej kategórie od 50 do 60 rokov a približne rovnaký 
po"et (17 pacientov, 36,2%) bolo z kategórie 60 až 70 rokov. Jeden pacient mal menej ako 50 
rokov a 10 pacienti (21,3%) boli starší ako 70 rokov.  

U každého pacienta bola zis#ovaná doba expozície (tab. 2) a pracovné pozície, 
ktoré boli ur!ované pod"a Štruktúry klasifikácie zamestnania ISCO-80.  

 

Tab. 2: Doba expozície 

Doba expozície 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

Po"et pacientov 1 2 7 7 11 8 9 2 

Po"et pacientov ( %) 2,1 4,3 14,9 14,9 23,4 17,0 19,2 4,3 

 

Zo skupiny 47 pacientov až 57,4% (27) pracovalo alebo pracuje v pracovnej kategórií 
72 (odlieva"i a formova"i kovov, zvára"i), 53,2% (25) v kategórii 93 (pracovníci v $ažbe 
a dobývaní nerastných surovín), 23,4% (11) v kategórii 83 (vodi"i nákladných automobilov 
a kamiónov, operátori žeriavov, zdvíhacích zariadení a pod.), 21,3% v kategórii 75 
(spracovatelia dreva, stolári, ši"ky a pod.). 

 
Obr. 1: Pracovné kategórie pod!a  ISCO-80 

Diagnostikované klinické príznaky pôsobenia hluku boli rozdelené do jedenástich 
skupín: P0 – zhoršenie sluchu, P1 – závraty, P2 – hu"anie a pískanie v ušiach, P3 – 

zhoršenie zraku, P4 – bolesti hlavy, P5 – #ažkosti s dýchaním, P6 – bolesti k$bov horných 

a dolných kon"atín, P7 – t%pnutie rúk, P8 – k%"e dolných kon"atín, P9 – nadmerné potenie, 

P10 – farebná zmena pokožky. Každému príznaku pôsobenia hluku v pracovnom prostredí 
bola stanovená váha pod#a stup!a závažnosti a vplyvu na organizmus "loveka (Tab. 4). 

Z analýzy vyplýva, že všetci  pacienti majú zhoršený sluch. Až 76,6% (36 pacientov) 
uvádza hu"anie a pískanie v ušiach (P2) a 70,2% (33 pacientov) sprevádza t&pnutie rúk (P7).  
Percentuálne zastúpenie 'alších príznakov je v tabu#ke 3. 
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Tab. 3: Diagnostikované klinické príznaky 

Príznaky P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Po"et pacientov 47 11 36 8 11 31 29 33 3 6 21 

Po"et pacientov  (%) 100 23,4 76,6 17,0 23,4 66,0 61,7 70,2 6,4 12,8 44,7 

 

Usporiadané príznaky pod#a vážených po"etnosti ich výskytu, ako aj kumulatívne 
absolútne po"etnosti a kumulatívne relatívne po"etnosti sú uvedené v tabu#ke 4. Z tabu#ky 4 
a z Paretovho diagramu (Obr. 2) vyplýva, že viac ako 84 percent všetkých zaznamenaných   
diagnóz u 47 pacientov sú spôsobené piatimi príznakmi: P0, P2, P5, P7 a P6.  

Tab. 4: Frekven"ná tabu!ka pre konštrukciu Paretovho diagramu 

Kód 
príznaku 

Po!etnos# Váha 
Vážená 

po!etnos# 
Kumulatívna absolútna 

po!etnos# 
Kumulatívna relatívna 

po!etnos# 
P0 47 5 235 235 27,3% 

P2 36 5 180 415 48,2% 

P5 31 4 124 539 62,6% 

P7 33 3 99 638 74,1% 

P6 29 3 87 725 84,2% 

P10 21 2 42 767 89,1% 

P1 11 3 33 800 92,9% 

P3 8 3 24 824 95,7% 

P4 11 2 22 846 98,3% 

P8 3 3 9 855 99,3% 

P9 6 1 6 861 100,0% 

 

Zo záznamov vyplýva, že dvaja pacienti majú devä$, 'alší dvaja pacienti osem 
príznakov. Až sedem klinických príznakov má diagnostikovaných pä$ pacientov. Podrobnejší 
záznam po"tu príznakov je v tabu#ke 5. 

Tab. 5: Po"et diagnostikovaných príznakov 

Po!et príznakov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Po"et pacientov 4 6 8 10 10 5 2 2 

Po"et pacientov (%) 8,5 12,8 17,0 21,3 21,3 10,6 4,3 4,3 

 

 
Obr. 2: Paretov diagram   
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4. Záver 
Pri sledovaní diagnostikovaných klinických príznakov sme použitím Paretovej analýzy 

zistili, že viac ako 84% zaznamenaných klinických príznakov u 47 pacientov bolo 
spôsobených piatimi príznakmi: zhoršenie sluchu, hu!ania a pískanie v ušiach, #ažkosti 
s dýchaním, t$pnutie rúk a bolesti k%bov horných a dolných kon!atín. Je dôležité si 
uvedomi$, že táto problematika hodnotenia je komplikovaná a z tohto dôvodu existuje mnoho 
prístupov pri jej riešení. Postup vyhodnocovania klinických príznakov prezentovaný v tomto 
príspevku popisuje predstavu autorov o možnosti jedného z možných dostupných riešení tejto 
problematiky. Prezentované výsledky sa opierajú o doterajšie skúsenosti z tejto oblasti, ktoré 
autori reálne vykonávajú. 

Sluchový orgán má schopnos$ prispôsobi$ sa hluku, ale po "ase sa táto schopnos$ 
stráca. Opotrebenie sluchového orgánu môže nasta$ po nieko#kých týžd!och, alebo po 
nieko#kých rokoch. Individuálna vnímavos$ jedincov na ú"inky hluku je rôzna. Existujú 
odolné osoby, ktoré sú bez príznakov poškodenia pri práci s vysokou hladinou hluku. 
Niektoré osoby sú citlivé na ur"itý druh hluku alebo na ur"ité hladiny hluku. Pri hodnotení 
hluku v pracovnom prostredí "loveka je prvoradé ur"i$, o aký typ prevádzky ide, aké typy 
strojov a zariadení sú pri práci používané, ako sú riešené otázky ochrany pred hlukom, v 
akom technickom stave sú používané stroje a zariadenia a pod. Meraním a objektivizáciou sa 
ur"í, akej hlukovej expozícii je "lovek pracujúci v danej prevádzke vystavený. [3]  

Spôsob hodnotenia hluku a najvyššie prípustné hodnoty ur"ujúcich veli"ín pre hluk v 
pracovnom prostredí stanovujú predpisy o ochrane zdravia pred hlukom resp. technické 
normy osobitne pre bežný po"ute#ný zvuk, infrazvuk, ultrazvuk, vysokofrekven"ný zvuk a 
nízkofrekven"ný zvuk. [5] 
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Vyhodnotenie výskumnej sondy riešenia Pappovej úlohy  

v programe C.H.I.C.  

Software C.H.I.C.  and Evaluation of  Solutions Pappus’s Problem  
 

Lucia Rumanová, Dušan Vallo 
 

Abstract: The TDS is one of the most used theories in an educational research.  We use this 
theory to describing the students’ solutions one of the famous Pappus construction task by 
using the circle inversion method. An evaluation of the results was realised in software 
C.H.I.C. In conclusion of this paper develop a discussion about the results our small test.   
Abstrakt: V oblasti pedagogického výskumu patrí teória didaktických situácii k jednej 
z najpoužívanejších metód. Použili sme uvedenú metódu  k analýze študentských výsledkov 
známej konštruk!nej Pappovej úlohy, ktorú študenti riešili pomocou metódy kružnicovej 
inverzie. Vyhodnotenie a spracovanie výsledkov sme vykonali pomocou programu C.H.I.C., 
špeciálne vyvinutého na tento ú!el.  
Key words: geometry, problem, student, strategies, evaluation, variables, theory of didactic 
situation, C.H.I.C. 
K!ú"ové slová: geometria, úloha, študent, stratégie, vyhodnotenie, premenné, teória  
didaktických situácií, C.H.I.C. 
JEL classification: C38, C88 

1. Introduction 

This paper deals with some geometry research which was realized in teaching of subject 
Geometry 4 in CPU Nitra. The small research was focused to analysis of the students’ 
solutions. The group of 20 math students solved one famous Pappus constructive task by 
using circle inversion method. Two different solutions were evaluated by means of the theory 
of didactic situations (TDS). A framework to this approach is based on works Brousseau 
(1998), Földesiová (2003), Kohanová (2006), Tren!anský et al. (2001, 2003). Results were 
interpreted with help of the statistical software C.H.I.C. (Classification Hiérarchique 
Implicative et Cohésitive)1 which permits some quantitative analysis of student strategies 
aimed at clarifying relations among individual variables or entire classes of variables. The 
didactic variables were defined in a – priori analysis as construction levels and classified by 
binary value with 0 or 1. Relations among the didactic variables were well displayed in graphs 
such as similarity tree, implicative tree and implicative graph.  

2. Problem and its solution strategies 

The students solved this construction problem.  

Given two circles 1 2,k k  with centers 1 2,O O  and radii 1 2,r r  have external tangency in a 

pointT . A circle 3k  with center 3O  and radius 3r  is lying outside circles 1 2,k k and

3 1 3 2,r r r r! ! . Construct a circle k  which tangents the circles 1 2 3, ,k k k .  

There are three standard approaches there how to correct solve this famous Pappus problem. 
We are concerned with two ones due to absence of the third solution’s variant in students’ 
elaborations. In coming analysis we describe the solution strategy, geometry details of the 
solutions are left to the readers.  

                                                 
1C.H.I.C (Version 3.1, 2003), Couturier et al. (2003) 
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Student’s strategy A. A student fixed a center of circle inversion in the point of the tangency 
of the given circles and its radius put perpendicular to circle 3k .Under circle inversion student 

mapped the circles 1 2,k k  into two parallel lines and the circle 3k left as an invariant. Student 

constructed a circle which tangents to the lines and simultaneously to the invariant circle. A 
student could construct also a parallel line to image lines with simultaneous tangent point to 
invariant circle. Student mapped this circle/line the under circle inversion and obtained one of 
the six solutions.  

Student’s strategy B. Student constructed concentric circles to the given circles 1 2,k k  with 

radii 1 3r r" ,   2 3r r"  and fixed center of circle inversion in the point 3O . The radius of inversion 

circle defined perpendicular to one of the concentric circle.  Student constructed the images of 
the circles and consecutively found their common tangents. These four common tangents 
mapped under inversion into four different circles. The student extracted two of them as 
concentric circles with the final solutions.    

3. Didactical variables of problem 

The didactic variables are based on the students’ strategies described above. We 
bifurcated variables into classes marked with labels A and B. The strategy A preferred 13 
students and the strategy B was selected in 7 cases.  
Tab.  1. The variables to the strategy A 

A0 Student preferred strategy 1. 

A1 Student put the center of inversion into a point of tangency of the given 
circles.   

A2 Student constructed the circle of inversion perpendicular to the third given 
circle.  

A3 Student put the radius of the circle of inversion arbitrary.  

A4 Student constructed the correct images of the shapes under transformation. 

A5 Student solved the elementary construction task – circle inscribed in two 
parallels and with simultaneous a tangent point to the invariant circle.   

A6 Student constructed the image of the circle described above.   

A7 Student solved the elementary construction task – parallel line with a 
tangent point to the invariant circle.  

A8 Student constructed the image of the line described above. Student 
obtained the correct solution.  

A9 Student obtained the correct solution.  

A10 Student classified the correct count of all solutions.  

Tab. 2.The variables to the strategy B 

B0 Student preferred strategy 2. 

B1 Student put the center of inversion into the center of the third circle.   

B2 Student constructed the auxiliary concentric circles.  

B3 Student put the circle of inversion perpendicular to the one of auxiliary 
circle.  

B4 Student constructed the correct images of the auxiliary circles under 
transformation. 
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B5 Student solved the elementary construction task – constructed the common 
tangents to circles’ images by using the homothety method.  

B6 Student mapped four common tangents under inversion into four different 
circles and extracted two of them as concentric circles with the final 
solutions.    

B7 Student obtained the correct solution.  

B8 Student classified the correct count of all solutions. 

4. Evaluation of students’ strategies by C.H.I.C. 

The outputs of CHIC are tree types of graphs. Graphs offer comparison of similarity 
expressed of didactic variables (a-priori analysis), show the relations among cohesion 
variables. Graphs also offer percentage of the probability of their implementation and express 
the probability of realization implications, respectively equivalences among variables.  

These graphs are obtained. 

 
Fig. 1: Similarity tree by CHIC 

 
Fig. 2: Implicative treeby CHIC 
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Fig. 3: Implicative graph by CHIC 

 
From the graphs we identify these dependencies and facts: 
# The similarity tree displays the strong similarity between variables B3, B4 and at 

consequently in the second level, also significant level for evaluation, is evident the 
similarity between class of variables $ %4B3B ,  and variable B7. 

# The implicative tree provides the strongest equivalence between classes of variables
$ %6A5A , and$ %1A0A , . The first mentioned group represents the most important 
equivalence; the second group has not so stronger mutual equivalence. Other 
equivalences and implications are irrelevant.  

# The implicative graph displays relations among variables with the intensity in the level 
at least 90%.  
Between the variables A5 and A6 is 99% - intensity.  
The lower intensity at the quality 96% is among variables A6, A4 and A0. The variables 
B1, B5, B0 interact at equal intensity.  
Intensity among variables A2, A5 and B3, B6 is 92%.   

5. Conclusion 

The interpretation of the results described above is following: 
# The 99% intensity between variables A5, A6 implies that the students had the scantest 

problem to solve the elementary construction task in strategy A and consequently to 
obtain the image of this circle. If the students had decided to solve the problem with the 
second strategy B than the situation was analogous. This fact illustrates the 96% 
intensity among variables B1, B5 and B0.  

# The importance of the 92% intensity among variables A2, A5 and B3, B6 indicates that 
the students has no problem to solve the elementary construction task if the correct 
construct the perpendicular circle of inversion. The implicative tree presents the 
strongest equivalence between variables A5, A6. The solution of the elementary 
construction problem was relevant to choice the strategy A what is evidently expected 
dependence. The corresponding variables B3, B4 and B7 have no such significant 
equivalence. This can be explained by non-evident situation what tangent line represent 
the image of the solution. The similarity graph indicates this conclusion.  
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These results lead us to conclusions that the main importance by using the circle 
inversion method is in premeditated analysis about an advantages of the strategies. The 
possible technical problems with constructions of the images under inversion are irrelevant. 
The validation of this assertion will be an object in our further research. 
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Využitie programového balíka ltm na spracovanie vstupného testu 
projektu KEGA 

The Use of the Package ltm to Interpretation of the KEGA Project Pretest 
 

!ubomír Rybanský, Marta Vrábelová 

 

Abstrakt: Príspevok poukazuje na možnosti využitia novej teórie testov nazývanej Item 

Response Theory. Táto teória bola použitá na vyhodnotenie šiestich úloh vstupného testu 

projektu KEGA, využitý bol programový balík ltm programovacieho prostredia R.

Abstract: The contribution mention the possibility of the use a new test theory called Item 

Response Theory. This theory was used for interpretation of six items of the KEGA project 

pretest, package ltm of the programming environment R was used.

Key words: Item Response Theory, latent trait, ltm package 

K!ú"ové slová: teória odpovedí na položky, latentná premenná, programový balík ltm 

JEL classification: C13 

1. Úvod 
Matematické schopnosti alebo matematické kompetencie žiakov sú z poh"adu štatistiky 

latentné premenné, teda premenné, ktoré sa nedajú priamo mera#. Meriame ich 

prostredníctvom rôznych didaktických testov obsahujúcich úlohy alebo otázky. Odpovede na 

otázky možno hodnoti# bu$ binárne – správne, nesprávne, vtedy hovoríme, že otázky sú 

dichotomické premenné, alebo kódova# pomocou jednotnej (viacbodovej) škály a vtedy 

hovoríme, že otázky sú polytomické premenné.  

Predpokladáme, že odpovede na otázky závisia len od matematických schopností resp. 

kompetencií žiaka, teda, že závislosti medzi odpove$ami na otázky možno vysvetli# touto 

latentnou premennou. Nazýva sa to predpoklad podmienenej nezávislosti.  

Odhad matematických schopností resp. kompetencií odhadujeme modelovaním latentnej 

premennej, napríklad prostriedkami faktorovej analýzy. My sa na model latentnej premennej 

pozrieme z poh"adu teórie odpovedí na položky (Item Response Theory) ozna%ovanej ako 

IRT. Zameriame sa pritom na možnosti výpo%tu v programovacom prostredí R s využitím 

programového balíka ltm, ktorý vytvoril Dimitris Rizopoulos. Program R je vo"ne 

stiahnute"ný z internetu, napr. zo stránky http://cran.r-project.org/. Informácie o tomto 

programovom balíku ltm možno nájs# na stránke [3].  Dva príklady použitia tohto balíka 

jeho autor uvádza v %lánku [2]. S IRT sa možno oboznámi# v knihe  [1] alebo na mnohých 

internetových stránkach, napr. [4], [5], [6]. 

2. Materiál a metódy 
Prostredníctvom programového balíka ltm sme spracovali výsledky vstupného testu 

projektu KEGA 3/7001/09 zameraného na zlepšenie matematických kompetencií žiakov II. 

stup&a základných škôl. Výskumnú vzorku tvorilo 959 žiakov 5. ro%níka základných škôl zo 

štyroch okresov Nitrianskeho kraja v školskom roku 2009/2010. Vstupný test obsahoval 12 

úloh, z ktorých sme do spracovania metódami IRT vybrali 6 úloh. Zadanie úloh je možné 

nájs# na stránke projektu http://www.kega.fss.ukf.sk/. Boli to úlohy 1, 2, 3, 4, 5 a 11, 

z ktorých bolo možné získa# rovnaký maximálny po%et bodov a to 4 body. Vzh"adom na to, 

že kódovanie výsledkov má prebieha# prostredníctvom škály, po%tu bodov i sme priradili 

kategóriu  i + 1 na škále, pre i = 0, 1, 2, 3, 4. Týmto spôsobom sme získali 6 polytomických 

premenných – U1, U2, U3, U4, U5, U11. Skúmanou latentnou premennou (v grafoch 
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ozna!ovanou ability) sú matematické kompetencie. V IRT hrá dôležitú úlohu predpoklad 

podmienenej nezávislosti, ktorý hovorí, že premenné v teste sú parciálne nekorelované, ich 

vzájomné korelácie sú spôsobené len závislos"ou od rovnakej latentnej premennej. Hodnoty 

latentnej premennej majú normálne N(0;1) rozdelenie. 

Odhad parametrov 

Rozhodli sme sa použi" polytomický IRT model, konkrétne Graded Response Model, 
ktorým odhadujeme pravdepodobnos" dosiahnutia kategórie i v testovej položke z hodnoty 

latentnej premennej a parametrov položky – parametra diskriminácie a parametrov náro!nosti. 

Odhadujeme parametre charakteristických kriviek úloh U1, U2, U3, U4, U5, U11 pre 

kategórie 1, 2, 3, 4, 5.  Parametre charakteristických kriviek pre úlohu Ui odhadneme z 

modelu  
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metódou approximate marginal Maximum Likelihood použitím Gauss – Hermite quadrature 

rule pre aproximáciu požadovaných integrálov v programe R ([3]). V tomto modeli i"  

ozna!uje parameter diskriminácie položky Ui, ik" reprezentujú rezy kumulatívnej 

pravdepodobnosti položky Ui, z je hodnota latentnej premennej. 

3. Výsledky a diskusia 

Najskôr overíme, !i sú premenné U1 – U5, U11 závislé, pri!om predpokladáme, že táto 

závislos" je spôsobená iba vplyvom latentnej premennej. Vypo!ítame preto hodnoty 

neparametrického koeficientu korelácie, Kendalovo tau.  

> library(stats)

> rcor.test(data, method="kendall") 

 
U1      U2      U3      U4     U5      U11    

U1 *****  0.139   0.226   0.261   0.188   0.228 

U2   <0.001  *****  0.144   0.173   0.133   0.135 

U3   <0.001  <0.001  *****   0.314   0.279   0.367 

U4   <0.001  <0.001  <0.001  *****   0.252   0.355 

U5   <0.001  <0.001  <0.001  <0.001  *****   0.269 

U11  <0.001  <0.001  <0.001  <0.001 <0.001  ***** 

!

upper diagonal part contains correlation coefficient estimates

lower diagonal part contains corresponding p-values 

Výstupom je štvorcová matica, ktorej horná diagonálna !as" obsahuje odhady 

korela!ných koeficientov a jej dolná !as" zodpovedajúce p – hodnoty. Všetky p – hodnoty 

párových korelácií nazna!ujú štatisticky významné závislosti medzi všetkými dvojicami 

premenných, !o znamená, že použitie IRT je oprávnené. 

 

Koeficienty náro!nosti vypo!ítame pomocou funkcie grm(). Predpokladáme, že parameter 

diskriminácie úloh nie je rovnaký. 

> fit<-grm(data)

> fit
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Call:

grm(data = data) 

Coefficients:

     Extrmt1  Extrmt2  Extrmt3  Extrmt4  Dscrmn 

U1    -5.049   -4.023   -2.396   -0.717   1.130 

U2    -6.031   -4.678   -2.349   -1.116   0.671 

U3    -0.644   -0.505   -0.301   -0.256   1.691 

U4    -0.611   -0.527   -0.298   -0.058   1.681 

U5     0.619    1.064    1.424    1.444   1.371 

U11   -0.538   -0.410   -0.216   -0.157   1.796 

Log.Lik: -5527.491!

!

Komplexnejšie výsledky možno získa" pomocou funkcie summary(). Charakteristické 

krivky položiek, položkové informa!né krivky a testovú informa!nú krivku  nakreslíme 

nasledovnými funkciami. 

> par(mfrow = c(2,2)) 

> plot(fit, lwd = 2, cex = 0.8, legend = TRUE, cx = "topleft",cex.main = 1, cex.lab 

= 1.3,cex.axis = 1.1)!

!

!

!

Obr. 1: Charakteristické krivky položiek Body.U1 – Body.U2!

par(mfrow = c(2,2)) 

> plot(fit, type = "IIC", lwd = 2, cex = 0.8, legend = TRUE, cx = 

"topleft",cex.main = 1, cex.lab = 1,cex.axis = 0.8) 

> plot(fit, type = "IIC",items = 0, lwd = 2, cex = 0.8, legend = TRUE, cx = 

"topleft",cex.main = 1, cex.lab = 1,cex.axis = 0.8) 

!
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Obr. 2: Charakteristické krivky pre položky Body.U5, Body.U11, položkové informa!né 

krivky a testová informa!ná krivka 

Z  charakteristických kriviek položiek vidie", že v položkách U3, U4, U5, U11 je na 

celej škále latentnej premennej najpravdepodobnejšie dosiahnu" kategóriu 1 – úlohu 

nevyrieši" resp. kategóriu 5 – úlohu vyrieši". Ostatné kategórie majú relatívne malé 

pravdepodobnosti, !o nazna!uje, že uvedené úlohy by bolo vhodné prekódova" na 

dichotomické premenné (0 - nesprávna odpove#, 1 – správna odpove#). V prípade položky 

U2 u žiakov s hodnotou latentnej premennej nad -2 je najpravdepodobnejšie úlohu vyrieši". 

Správne riešenie je najpravdepodobnejšou možnos"ou u žiakov s úrov$ou latentnej premennej 

nad -1 v položke U1. Zárove$ u týchto dvoch položiek je najpravdepodobnejším výsledkom 

nesprávne riešenie u žiakov s ve%mi malou hodnotou latentnej premennej, teda s nízkou 

úrov$ou matematických kompetencií.  

Testové informa!né krivky na obrázku 2 indikujú, že položky U3, U4, U11 poskytujú 

najviac informácie pre žiakov s priemernou úrov$ou matematických kompetencií. Položka, 

ktorá najlepšie rozlišuje žiakov s vysokou úrov$ou matematických kompetencií je U5, teda 

ke# chceme rozlíši" ve%mi dobrých od vynikajúcich, tak musíme zisti" ako uspeli v položke 

U5. Z testových informa!ných kriviek vyplýva, že položka U2 poskytuje málo informácie na 

celej škále latentnej premennej. Numericky to môžeme overi" funkciou information(). 

> information(fit,c(-4,4)) 

Call:

grm(data = data, IRT.param = TRUE) 

Total Information = 12.48 

Information in (-4, 4) = 10.83 (86.75%) 

Based on all the items 

> information(fit,c(-4,4),items=c(2)) 

Call:

grm(data = data, IRT.param = TRUE) 

Total Information = 1.33 
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Information in (-4, 4) = 0.73 (54.58%) 

Based on items 2 

 

Celková hodnota testovej informa!nej funkcie na celej škále latentnej premennej je 

12,48 a hodnota informa!nej funkcie na intervale (-4; 4) je 10,83, !o predstavuje 86,75% 

z celkovej hodnoty testovej informa!nej funkcie. Zárove$ vidíme, že položka U2 poskytuje 

málo informácie na celej škále matematických kompetencií (1,33), !o predstavuje iba 10,65% 

celkovej hodnoty testovej informa!nej funkcie a preto by pred #alším použitím tohto testu 

mala by" odstránená. 

Zaujímavé informácie o položkách poskytujú charakteristické krivky položiek pre 

jednotlivé kategórie. 

par(mfrow = c(2, 2)) 

> plot(fit, category=1, lwd=2, cex=0.8, legend=TRUE, cx = "topright", cex.main = 1, 

cex.lab = 1, cex.axis = 0.8) 

 

Obr. 3: Charakteristické krivky položiek zvláš" pre kategórie 1, 2, 3, 4 

> par(mfrow = c(2, 2)) 

> plot(fit, category=5, lwd=2, cex=0.8, legend=TRUE, cx = "topleft", cex.main = 1, 

cex.lab = 1, cex.axis = 0.8) 

 

Obr. 4: Charakteristické krivky položiek pre kategóriu 5 

Porovnaním charakteristických kriviek pre jednotlivé kategórie, zis"ujeme, že položky 

U3 a U11 majú identické charakteristické krivky pre všetky kategórie, !o nazna!uje, že tieto 

dve položky sú pravdepodobne rovnako ovplyvnené úrov$ou matematických kompetencií. 
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Z grafov na obrázku 4 vidie", že najnáro!nejšie je dosiahnu" skóre 5, teda úlohu 

vyrieši"  v prípade položky U5, kde je pravdepodobnos" dosiahnu" kategóriu 5 rovná 0,5 pre 

žiakov s úrov$ou matematických kompetencií 1,5. Najmenej náro!né je správne úlohu 

vyrieši" v prípade položky U2, kde pravdepodobnos" dosiahnu" kategóriu 5 je rovná 0,5 

u žiakov s úrov$ou matematických kompetencií -1,3 teda i slabší žiaci túto úlohu s ve%kou 

pravdepodobnos"ou vyriešia správne. V prípade položiek U3, U4, U11 je približne rovnako 

náro!né tieto úlohy správne vyrieši" a kategóriu 5 dosahujú s pravdepodobnos"ou 0,5 žiaci 

s úrov$ou matematických kompetencií v strede škály.  

Charakteristické krivky položiek U1, U3, U4, U5 a U11 majú podobný tvar, !o je 

grafickým vyjadrením podobných hodnôt parametrov diskriminácie týchto položiek. 

Charakteristická krivka pre kategóriu 5 položky U2 je menej strmá, pretože  hodnota 

parametra diskriminácie je menšia v porovnaní s ostatnými položkami, !o taktiež nazna!uje, 

že táto položka by v teste by" nemala. 

4. Záver 

Pri hodnotení šiestich úloh vstupného testu  projektu KEGA 3/7001/09 metódami IRT 

sme zistili, že úlohu 2 je potrebné z testu vylú!i", úlohy 3, 4, 5 a 11 by bolo vhodné hodnoti" 

iba správne, nesprávne.  Pri #alšom použití tohto testu sta!í použi" iba jednu z dvojice  úloh 3 

a 11.  

5. Literatúra 

[1]BAKER, F. AND KIM, S.-H. 2004. Item Response Theory, 2nd ed. New York: Marcel 

Dekker.  

[2]RIZOPOULOS, D. 2006. ltm: An R package for latent variable modeling and item response 

theory analyses. Journal of Statistical Software, 17 (5), 1-25. URL 

http://www.jstatsoft.org/v17/i05/ 

[3]http://cran.r-project.org/web/packages/ltm/ltm.pdf 

[4]http://info.worldbank.org/etools/docs/library/117765/Item%20Response%20Theory%20-

%20F%20Baker.pdf 

[5]http://personality-project.org/r/book/Chapter8.pdf 

[6]http://www.metheval.uni-jena.de/irt/VisualIRT.pdf 

6. Po!akovanie 

Príspevok je podporovaný projektom KEGA 015 UKF – 4/2012. 

Adresa autorov: 

&ubomír Rybanský, RNDr. 

Katedra Matematiky UKF 

Tr. A. Hlinku 1 

949 01 Nitra1 

lubomir.rybansky@ukf.sk 

 

Doc. Marta Vrábelová, RNDr., CSc 

Katedra Matematiky UKF  

Tr. A. Hlinku 1 

949 01 Nitra1 

mvrabelova@ukf.sk 

 

 



132 FORUM STATISTICUM SLOVACUM  3/2012 

 

 

Použitie zhlukovej analýzy pri spracovaní keramiky z hradiska Pobedim  
Using the cluster analysis to the processing of ceramics from the hillfort 

Pobedim 
 

Beáta Stehlíková, Ivona Vlkolinská 
 

Abstract: In this paper we analyzed the ceramics from the hillfort Pobedim. We were looking 
for similar types of archaeological objects based on the rim of pottery. In the analysis we used 
the method of cluster analysis. 

Key words: hillfort, ceramics, cluster analysis, statistical methods  
K!ú"ové slová: hradisko, keramika, zhluková analýza, štatistické metódy  
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1. Úvod 
Hradisko Pobedim patrí k najdôležitejším lokalitám v rámci v!asnostredovekého 

osídlenia nielen Slovenska, ale aj strednej Európy. Predstavuje nížinný typ hradiska 
(opevneného sídliska), ktorý je v rámci opevnených lokalít pomerne zriedkavý, resp. 
málokedy skúmaný. Pobedim má rozlohu cca 4 ha a spolu s opevneným predhradím takmer 8 
ha pôvodne osídlenej plochy. Hrúbka zachovanej sídliskovej vrstvy sa na rôznych miestach 
hradiska pohybovala od 0-60 až po 0-120 cm od povrchu po!as výskumu. Najpo!etnejšie 
nálezy z Pobedima tvoria !repy z keramických nádob. No okrem nich z lokality pochádza 
viacero typov chronologicky dôležitých kovových typov predmetov. Najmä to boli ostrohy, 
špeciálne kovania a sekerovité hrivny. 

Ke"že nebolo možné skúma# celú lokalitu, boli za predmet výskumu zvolené 
najdôležitejšie !asti hradiska, hlavne v blízkosti opevnení, ako aj samotné opevnenia, resp. ich 
zvyšky. Odkryv sa na tomto hradisku uskuto!nil metódou siete, pri!om zvislú os tvorili 
rímske !íslice a vodorovnú os zase arabské !íslice. Štvorce takto vytvorené mali rozmery 
20x20 m a sektory v rámci nich 5x5 m, pri!om jednotlivé sektory boli ozna!ené ve$kými 
písmenami. Na celej tejto ploche bolo zistených iba 21 objektov. %repy z keramických nádob 
patria k naj!astejším nálezom na archeologických lokalitách, hlavne na sídliskách.  

%repy z keramických nádob tvorili v Pobedime cca 12 000 fragmentov ( za poskytnutie 
materiálu "akujeme D. Bialekovej, autorke výskumu v Pobedime), ale len malý po!et z nich 
bolo možné rekonštruova# do podoby celej nádoby. V podstate rozoznávame !repy z okrajov, 
tiel a dien nádob. Najvýraznejším a najcharakteristickejším je typ okraja nádoby, ktorých bolo 
vy!lenených 15 typov. Okraje nádob sa vyzna!ujú rôznymi tvarmi, ktoré môžu by# 
charakteristické pre rôzne fázy osídlenia (pod$a h&bok ich výskytu) alebo pre rôzne !asti 
hradiska. .Dôležité sú tiež kombinácie výskytu rôznych typov okrajov. Vzh$adom na vysoký 
po!et !repov bolo potrebné použi# matematicko-štatistické metódy. 

 

2. Materiál a metódy 

V našom príspevku sa budeme venova# niektorým aspektom výskytu keramiky 
v Pobedime, t.j. výskytu  typov okrajov v rôznych h&bkach. Typy okrajov sú zoradené pod$a 
ich formy, a to od najjednoduchších až po výrazne profilované. Ozna!ili sme ich písmenami 
malej abecedy. Konkrétne sme sa tu zamerali na okraje z h&bky 20-40 cm, a to na celej 
lokalite. Ich po!et predstavuje 265 okrajov, a to  zo 60 sektorov. Zaujímalo nás, !i na základe 
uvedených typov okrajov sa pomocou štatistickej metódy vytvoria zhluky podobných 
sektorov, pre ktoré by boli charakteristické jednotlivé typy okrajov alebo ich skupiny. Pre 
riešenie uvedeného problému sme použili zhlukovú analýzu. 
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Pojem zhlukovej analýzy bol prvýkrát použitý R. C. Tryonom v roku 1939 [4]. Tryon 
chápal zhlukovú analýzu ako: „Všeobecný logický postup formulovaný ako procedúra, 
pomocou ktorej zoskupujeme objektívne jedincov do skupín na základe ich podobností 
a rozdielností.“ 

Zhluková analýza predstavuje množstvo rôznych algoritmov a metód zoskupovania 
objektov podobného druhu do jednotlivých zhlukov. Sú charakterizované tým, že vytvárame 
skupiny, ktoré sú vnútorne homogénne a vzájomne odlišné. Metódy zhlukovej analýzy 
môžeme rozdeli# na dve ve$ké skupiny a to hierarchické a nehierarchické. V našom príspevku 
použijeme hierarchickú metódu. K$ú!ovou úlohou okrem vo$by metódy zhlukovania je  
výber miery podobnosti, resp. nepodobnosti objektov  objektov.   

V našom prípade ide výlu!ne o kvalitatívne znaky. Pre meranie podobnosti objektorv 
sme použili Kendallov koeficient ! . Nech sú výsledky výberového zis#ovania (presnejšie 
kvalitatívne znaky charakterizujúce dva objekty) usporiadané do kontingen!nej tabu$ky typu r
" s. Potom hodnotu koeficienta ! (t.j. mieru podobnosti medzi hodnotenými objektami)
vypo!ítame pod$a vz#ahu 

! = 
n

2#
,    kde 

2#  je hodnota Pearsonovej  testovacej štatistiky a  n = $$
% %
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          %ím viac sa hodnota koeficienta !  blíži k nule, tým je vä!ší stupe' nepodobnosti  
medzi hodnotami pozorovaných znakov.  

Druhou k$ú!ovou úlohou je vo$ba vhodnej zhlukovacej procedúry. V našom prípade 
sme zvolili Wardovu metódu. Princípom Wardovej metódy nie je optimalizácia vzdialeností 
medzi zhlukmi, ale minimalizácia heterogenity zhlukov pod$a kritéria minima prírastku 
vnútro skupinového sú!tu štvorcov odchýlok objektov od #ažiska zhlukov. V každom kroku 
sa pre všetky dvojice odchýlok spo!íta prírastok sú!tu štvorcov odchýlok, ktorý vznikol ich 
zlú!ením a potom sa spoja tie zhluky, ktorým odpovedá minimálna hodnota tohto prírastku. 
V prípade, že zhluk tvorí k objektov, ktoré sú charakterizované m znakmi, je k dispozícii 
matica k × m s prvkami xij (hodnota j-teho znaku pre k-ty objekt). Vnútrozhluková variabilita 
VSS je potom daná vz#ahom 
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Pridávaním "alších zhlukov s k1 objektmi sa zvä!ší po!et riadkov pôvodnej matice na k + k1 
a VSS sa po!íta pre vä!ší po!et objektov. Ak sa za!ína od jednoprvkových zhlukov, bude 
pôvodná VSS = 0. Tento postup má tendenciu kombinova# zhluky s malým po!tom objektov. 

3. Výsledky a diskusia 
 
Ako už bolo uvedené, predmetom analýzy boli !repy - okraje, ktoré bol nájdené v 60 

sektoroch v h&bke 20-40 cm. Každý !rep bol popísaný a ur!il sa typ okraja. Po zadaní údajov 
do po!íta!a sa pomocou programu STATISTICA najskôr vypo!ítala ako miera závislosti 
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medzi jednotlivými sektormi matica Kendallových koeficientov ! . Následne sme v programe 
STATISTICA realizovali zhlukovú analýzu. Výsledný dendrogram je na obrázku 1. 

 

 
 Zdroj: vlastné zobrazenie 
Obrázok 1:Dendrogram predstavujúci zoskupenie typov okrajov v rámci h!bky 20-40 cm zo 

všetkých sektorov z hradiska Pobedim  

 
 
Z obrázku vidíme, že na základe zhlukovania typov okrajov sa  vytvorili štyri hlavné 

skupiny sektorov, pri!om sektory v rámci jednotlivých skupín sú si podobné. Vo$bu 
optimálneho po!tu zhlukov 4 potvrdili aj exaktné metódy vo$by po!tu zhlukov. 

4. Záver 
Uvedenou metódou sa podarilo do zna!nej miery vy!leni# predpokladané zhluky 

sektorov pod$a prítomnosti jednotlivých typov okrajov, ale predovšetkým pod$a ich 
kombinácií (kombinácií typov okrajov) v ur!itom sektore. Použitie metódy výrazne prispelo 
k objektivizácii výsledkov. Metóda sa plne osved!ila a môže by# použitá na skúmanie 
výskytu typov okrajov a ich kombinácií v sektoroch aj v "alších h&bkach na hradisku 
Pobedim. 
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Šoférske návyky mužov a žien v intenciách kampane „Nemyslíš – Zaplatíš!“ 
Driving habits of men and women in the intentions of the campaign „Do not 

think - will pay!“  
 

Edita Szabová, Lucia Spálová, Veronika Kundríková 
 

Abstract: In this work we focused on the efficacy of the fear as a form of persuasion, 
identification by evoking feelings and views of recipients of a socially oriented campaigns 
ongoing in the Czech Republic, "Do not think - will pay!". We investigated the driving habits 
of respondents. In the evaluation by statistical methods, we focused on differences in 
responses between men and women. 

Abstrakt: V práci sme sa zamerali na ú!innos" pôsobenia strachu ako jednej z foriem 
persuázie, zis"ovanej prostredníctvom vzbudzovaných pocitov a názorov recipientov na jednu 
zo sociálne zameraných kampaní prebiehajúcej v #eskej republike „Nemyslíš – Zaplatíš!“. 
Dotazníkovým šetrením sme zis"ovali šoférske návyky respondentov, vo vyhodnocovaní 
pomocou štatistických metód sme sa zamerali na rozdiely v odpovediach medzi mužmi 
a ženami.  
Key words:  social marketing campaign, gender differences, driving habits 
K!ú"ové slová: sociálne zameraná marketingová kampa$, genderové rozdiely, šoférske 
návyky 
JEL classification: M30 

1. Úvod 
Mnohé marketingové aktivity z oblasti sociálnej sféry sa v sú!asnosti snažia pôsobi" na 

recipientov za pomoci využitia negatívnych emócií. Dúfajú, že prezentované hrozivé podnety 
v nich vyvolajú taký strach, ktorý bude u nich plni" motiva!nú funkciu smerom k zlepšeniu 
ich správania alebo zmene hodnôt. Sociálne zameraných marketingových kampaní 
pôsobiacich prostredníctvom motívu strachu existuje viacero. Jednou z naj!astejšie 
prezentovaných tém je aj bezpe!nos" cestnej premávky. Problematikou vnímania kampaní s 
využitím motívu strachu zameraných na túto oblas" sa zaoberal aj výskum autorov Lennon, 
Rentfro, O´Leary (2010) z USA. Výskum sa zameriaval na vnímanie sociálnych kampaní na 
podporu bezpe!nosti cestnej premávky, pri ktorých boli zadávate%mi verejné inštitúcie a 
cie%ovou skupinou mladí %udia do 30 rokov. Lennon a kol. (2010) vychádzali z viacerých 
predchádzajúcich výskumov, ktoré napovedali, že vo vnímaní sociálne zameraných reklám 
môžu by" významné rozdiely medzi pohlaviami a vekovými skupinami. Jeden z takýchto 
výskumov ukázal, že „mladí muži sa zdajú by" menej presved!ení odvolaniami 
upozor$ujúcimi na fyzické riziká" (Watson, 2007, s. 208; In Lennon, Rentfro, O´Leary, 2010, 
s. 99), a tiež, že muži viac reagujú na hrozby straty vodi!ského preukazu a spolo!enského 
statusu ako na hrozby fyzických zranení, pri!om ženy by mali by" citlivejšie na pôsobenie 
zobrazením fyzických rizík. Lennon tiež spomína austrálsku kampa$ z roku 2010, pri ktorej 
sa ukázalo rozdielne vnímanie kampane u mužov a u žien. 

V tomto príspevku budeme zis"ova" a vyhodnocova" šoférske návyky respondentov 
a rozdiely medzi mužmi a ženami. Tieto zistenia poslúžia ako podklad pre hlbšie skúmanie 
vnímania kampane, predmetom &alších príspevkov bude v nadväznosti na Lennona skúmanie 
a vyhodnocovanie ú!innosti pôsobenia strachu ako jednej z foriem persuázie, zis"ovanej 
prostredníctvom vzbudzovaných pocitov a názorov recipientov na jednu zo sociálne 
zameraných kampaní prebiehajúcej v #eskej republike „Nemyslíš – Zaplatíš!“ a na rozdiely 
jej vnímania medzi mužmi a ženami.  
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2. Výskumný materiál 
Výskumný materiál tvoria tri audiovizuálne reklamy !eskej kampane „Nemyslíš –

Zaplatíš!“, ktorá sa zameriavala na boj proti nezodpovednému riadeniu motorových vozidiel. 
Kampa$ prebiehala od 1. októbra 2008 do konca roku 2010. Dôvodom pre vznik kampane bol 
alarmujúci po!et obetí dopravných nehôd v #eskej republike, ktorý od roku 1990 každým 
rokom narastal. V roku 2008 sa #eská republika umiestnila spomedzi 27 !lenských štátov 
Európskej únie na osemnástom mieste pod%a po!tu vyhasnutých %udských životov pri 
dopravných nehodách.  

Zadávate%om kampane bolo Ministerstvo dopravy #eskej republiky a autorom celej 
komunika!nej stratégie kampane bola reklamná agentúra EURO RSCG. Hlavnými cie%mi 
bolo do konca roku 2010 zníži" po!et dopravných nehôd a z toho vyplývajúcich usmrtených 
osôb na polovicu roku 2002 (vtedy bol po!et usmrtených osôb 1314) a tiež vytvori" základ 
pre zmenu správania ú!astníkov cestnej premávky tým, že %udia budú donútení uvedomi" si 
riziká a zodpovednos" za svoj život a život ostatných ú!astníkov cestnej premávky. Tretím 
cie%om kampane bolo vyvola" okamžité reakcie na kampa$. Cie%ovou skupinou boli šoféri od 
18 do 60 rokov a tiež rodiny s de"mi do 14 rokov. Zo 40% tvorili cie%ovú skupinu šoféri vo 
veku 18 až 25 rokov a to najmä v spojitosti s agresívnou jazdou, neprimeranou rýchlos"ou a 
šoférovaním pod vplyvom alkoholu. To sa odrazilo aj na definovaní troch základných pilierov 
komunika!nej stratégie, a teda rýchlosti a agresie za volantom, zádržnými systémami a 
alkoholom a inými psychotropnými látkami za volantom. 

Kampa$ za!ala štyrmi televíznymi spotmi drasticky zobrazujúcimi nehody a ich 
následky, ktoré boli vysielané v hlavných vysielacích !asoch !eských televízií. #asom 
pribudli &alšie dva reklamné spoty. Rozhodli sme sa pre svoj výskum použi" tri reklamné 
spoty, ktoré zodpovedali aj trom spomínaným základným pilierom celej kampane. Jeden z 
nich nazvaný „Disco“ zobrazuje partiu mladých %udí vracajúcich sa z diskotéky autom, kde 
šoférom bol mladík pod vplyvom alkoholu. Po!as tejto cesty domov narazia do protiidúceho 
automobilu. Koniec spotu zobrazuje jedného z nich na vozíku s infúziou v nemocnici, pri!om 
ved%a neho stoja diev!atá, ktoré sa tiež viezli v aute. Druhý reklamný spot zobrazuje 
manažéra telefonujúceho s priate%kou, ktorý v !ase ve%kej premávky na ceste v obci jazdil 
rýchlo a obiehal všetkých, ktorých mohol aj nemohol. V tom sa zrazu spoza dodávky na 
prechode vynorí žena tla!iaca detský ko!ík. On ju zrazí tak, že vyletí na kapotu jeho auta a 
ko!ík narazí do stromu ved%a cesta. Video kon!í záberom na manažéra v cele väznice.  Tretie 
video zobrazuje mladý pár rodi!ov idúcich krátku trasu. Žena sedí vzadu a drží ich malú 
dcéru na rukách. Ke& vyjdú na križovatku, ledva sa vyhnú zrážke s druhým autom, no narazia 
pritom do odpadkových košov na kraji cesty. Žene pritom dcéra vypadne die"a z ruky a 
zastaví sa až na !elnom skle auta, kde po $om ostane f%ak krvi. Reklamný spot kon!í záberom 
na ženu sediacu v kresle a objímajúcu vankúš, akoby držala die"a. 

Na televízne spoty neskôr nadviazali rozhlasové spoty vysielané v Rádiu Impuls a sieti 
rozhlasových staníc MMS, bilbordy, internetové bannery a printové inzeráty. Okrem toho 
bola zriadená aj špeciálna webstránka www.nemyslis-zaplatis.cz, ktorej hlavnou úlohou bolo 
jednoduchou interaktívnou formou informova" o dôsledkoch dopravných nehôd, varova" a 
motivova" k vä!šej bezpe!nosti na cestách prostredníctvom informa!ných videí, príbehov 
obetí, vizuálnych analýz jednotlivých typov nehôd a tiež simulátoru jazdy a interaktívnej 
mapy rizikových miest na !eských cestách.  

Kampa$ sa dostala aj medzi %udí, konkrétne na preteky motocyklistov v Brne, kedy 
známy !eský pretekár Lukáš Pešek sa na nieko%kých stretnutiach predstavil s tzv. „vrecom na 
motorkárov“, z ktorého tr!ala ruka a noha. Vodi!ov tak mal upozorni" na to, že „nebezpe!ná 
rýchlos" spôsobuje rýchlu smr"“. Takýto nápis bol aj na spomínanom vreci spolo!ne s logom 
celej kampane. Logo bolo vytvorené na princípe zlo!inu a trestu, pri!om pozostávalo zo slova 
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„Nemyslíš“, ktoré bolo graficky vytvorené v podobe registra!nej zna!ky vozidla (ŠPZ), a 
slova „zaplatíš“ napísanom v kaluži krvi.  

3. Charakteristika výskumného súboru 
Výskumný súbor tvorilo 81 respondentov oboch pohlaví vo veku od 18 do 50 rokov. 

Žien zapojených do výskumu bolo 47 a zástupcov mužského pohlavia bolo 34. Priemerný vek 
respondentov bol približne 25,5 roka. Dotazník bol rozosielaný elektronicky, najmä 
prostredníctvom sociálnej siete Facebook, a preto nie je možné definova" skupiny 
respondentov na základe geografického zastúpenia. 

4. Metódy výskumu 
Na zistenie faktov, postojov a názorov respondentov sme použili dotazník so štyrmi 

uzavretými otázkami, ktorými sa zis"uje, !i respondenti poznajú kampa$ „Nemyslíš – 
Zaplatíš!“ a aké sú ich vlastné princípy v riadení motorového vozidla. Druhú !as" dotazníka 
tvoril sémantický diferenciál, ktorého vyhodnotenie bude predmetom &alšieho príspevku.  

Chceli sme zisti", !i sa líšia a ako sa líšia odpovede a postoje mužov a žien pri  riadení 
motorového vozidla v intenciách &alšieho skúmania vnímania kampane „Nemyslíš – 
Zaplatíš!“. 

Na štatistické vyhodnotenie získaných údajov sme použili v programe Excel '2 – test 
pre kontingen!nú tabu%ku k × m v prípade otázok A, B, C. Spomínané testy sú bližšie 
popísané napr. v publikácii Základy štatistiky pre pedagógov (Markechová, Tirpáková, 
Stehlíková, 2011). Testovali sme hypotézy 

H0A: frekvencia šoférovania po požití alkoholu nezávisí od pohlavia, 
H0B: frekvencia šoférovania bez použitia bezpe!nostného pásu nezávisí od pohlavia, 
H0C: frekvencia ponáh%ania sa pri šoférovaní nezávisí od pohlavia. 

5. Vyhodnotenie dotazníka  
V tabu%kách 1 – 3 sú uvedené po!etnosti odpovedí na otázky A, B, C z dotazníka za 

skupinu muži a skupinu ženy. #i sú pozorované rozdiely štatisticky významné, sme zis"ovali 
pomocou '2 – testu pre kontingen!nú tabu%ku 2 × 5. Hladinu významnosti ( sme zvolili 0,05. 

A Už sa vám niekedy stalo, že ste si dali za pohárik a šoférovali? 

 
Tab. 1: Odpovede na otázku A 

pohlavie/odpove& vôbec zriedka niekedy !asto vždy spolu 

muž 24 6 4 0 0 34 

žena 39 6 2 0 0 47 

spolu 63 12 6 0 0 81 

B Zvyknete jazdi" bez použitia bezpe!nostného pásu? 

 

Tab. 2: Odpovede na otázku B 

pohlavie/odpove& vôbec zriedka niekedy !asto vždy spolu 

muž 11 12 7 3 1 34 

žena 32 8 3 3 1 47 

spolu 43 20 10 6 2 81 
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C Zvyknete sa ponáh%a", ke& šoférujete?  
 

Tab. 3: Odpovede na otázku C 

pohlavie/odpove& vôbec zriedka niekedy !asto vždy spolu 

muž 1 13 14 6 0 34 

žena 13 16 11 7 0 47 

spolu 13 24 20 10 0 81 

 

Na základe p hodnôt '2 – testu sme zistili, že pri šoférovaní po požití alkoholu nie je 
štatisticky významný rozdiel medzi mužmi a ženami (p=0,33, hypotézu H0A nemôžeme 
zamietnu"), ale v odpovediach na otázky B a C už bola závislos" štatisticky významne 
preukázaná. Zamietame teda hypotézy H0B a H0C na hladine významnosti ( =0,05. Muži 
jazdia bez použitia bezpe!nostného pásu !astejšie ako ženy (p=0,05) a viac sa aj pri 
šoférovaní ponáh%ajú (p=0,03). 

6. Záver 
V práci sme v intenciách jednej zo sociálne zameraných kampaní prebiehajúcej v 

#eskej republike „Nemyslíš – Zaplatíš!“ dotazníkovým šetrením zis"ovali šoférske návyky 
respondentov. Preukázal sa štatisticky významný rozdiel medzi mužmi a ženami 
v odpovediach na otázku, !i zvyknú jazdi" bez použitia bezpe!nostného pásu alebo !i sa 
zvyknú ponáh%a", ke& šoférujú. Nemôžeme však nebra" do úvahy možnos" neúprimných 
odpovedí na otázky v dotazníku, ktoré mohli výsledky výskumu zna!ne skresli". 
Vyhodnotenie vnímania samotnej kampane bude predmetom nášho &alšieho skúmania. 
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Pokus o odhad budúceho trendu vývoja dovozu zlatých a strieborných 
šperkov na Slovensko  k puncovaniu pod!a krajín pôvodu na základe 

metód "asových radov 
An attempt to estimate the future trend of imports of gold and silver 

jewelry in Slovakia hallmarked by country of origin  
to the methods of time series 

 
Ján Tirpák, Slavka Spišáková 

 
Abstract: Our aim was to describe time series with the trend in gold and silver jewelry 
imported from abroad for trading in the country for the period 2003 to 2011 and try to predict 
the future trend of imports. Assessment parameters correspondent polynomial functions are 
performance on base valuest time series least squares method. Show oneself, that import 
silver a gold jewellery on Slovakia has at generality downward trend as for assumption import 
silver jewellery from Germany, where oneself expects grow import. This fall import 
quantities stamp gold and silver jewellery  is  the result high price precious metals on the 
market and  too   with jeweller´s goods, as well as world financial and economic crises. 

Key words: Assay Office, importing jewelry, time series, Spearman correlation coefficient 
K!ú"ové slová: puncový úrad, dovoz šperkov, !asové rady, Spearmanov koeficient korelácie 
JEL classification: C 32 

1. Úvod 
Pre ochranu spotrebite"a výrobky z drahých kovov podliehajú puncovej kontrole, ktorú 

vykonáva puncový úrad SR,  orgán štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania drahých 
kovov. Puncová kontrola zis#uje a overuje rýdzos# predpísaného stavu predkladaného tovaru, 
ktorý je ustanovený puncovým zákonom. Predkladaný tovar sa rozde"uje pod"a pôvodu na 
tuzemský, dovoz a starý tovar. Zistenie rýdzosti sa vykonáva nedeštruktívnym spôsobom 
skúškou na skúšobnom kameni, ak je tovar vyrobený z registrovaných klenotníckych zliatin 
alebo chemicky, ak je tovar vyrobený z neregistrovaných klenotníckych zliatin. Tovar, ktorý 
zodpovedá zákonným podmienkam ozna!í puncová kontrola príslušnou puncovou zna!kou.  

Predmetom analýzy boli zlaté a strieborné šperky, dovezené na Slovensko v rokoch 
2003-2011 k puncovaniu pod"a krajín pôvodu. Pre výskum bolo použité materiály PÚ SR 
zverejnené vo výro!ných správach (zdroj: Internet 1). Zaujímalo nás, !i na základe použitých 
štatistických metód, konkrétne pomocou !asových radov je možné predikova# dovezené 
množstvá šperkov z vybraných krajín na Slovensko k puncovaniu.  

2. Materiál a metódy  
Analýza !asových radov ako súbor metód a postupov ponúka širokú škálu nástrojov 

a technik. Problematika analýzy konkrétnych !asových radov je rôznorodá. Niekedy je 
mechanizmus generujúci vývoj matematicky formulovate"ný, inokedy stupe$ nepravidelnosti 
a odchýlok vo vývoji je taký vysoký, že ukazovate" nie je možné prognózova#. 
Najcharakteristickejšou zložkou vývoja !asového radu je trend. Vyrovnávanie !asových radov 
pomocou trendových funkcií patrí k naj!astejšie používaným metódam v prognostike. 
Pomocou trendových funkcií vieme vystihnú# tendenciu skúmaného javu. Vývoj trendovej 
zložky môže by# popísaný rôznymi matematickými funkciami. Nevýhodou je fakt, že typ 
trendovej funkcie musíme stanovi# vopred na základe externých, ve"akrát na základe 
subjektívnych predpokladov a informácií. Grafické znázornenie !asového radu umožni           
v hrubých rysoch odhali# základne tendencie vo vývoji analyzovaného ukazovate"a. Riziko 
vo"by na základe vizuálneho výberu spo!íva však v jeho subjektivite. Najpoužívanejšou 
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metódou odhadu neznámych parametrov trendovej funkcie je metóda najmenších štvorcov, 
pri!om vhodnos# vybraného regresného modelu môžeme mera# koeficientom determinácie 

2R , ktorý je daný vz#ahom (Ramik): 
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kde ),...1( niyi "  sú pozorované  a iŷ o!akávané hodnoty !asového radu v !ase i,  y  je 

aritmetický priemer. 
Koeficient determinácie  nadobúda hodnoty z intervalu 1,0#  a vysvet"uje aká !as# 

celkovej variability je determinovaná vybraným regresným modelom. Naj!astejšie sa uvádza 
v percentách a vyjadruje ko"ko percent z celkovej variability je vysvetlených zvoleným 
regresným modelom. 

Vo"bu vhodnej trendovej funkcie je možné overi# aj testami hypotéz. Jedným z takých 
testov je F-test, ktorý slúži pre rozhodovanie, !i ma zmysel dáva# prednos# zložitejšiemu 
modelu (s vä!ším po!tom parametrov) pred jednoduchším modelom (s menším po!tom 
parametrov). F-testom testujeme nulovú hypotézu, že zvolený model nie je štatisticky 
významný oproti alternatívnej hypotéze, že zvolený model je štatisticky významný. %ím 
vä!šia je vysvetlená variabilita (suma štvorcov modelu) v porovnaní s nevysvetlenou 
variabilitou (reziduálna suma štvorcov), tým lepšie odhadnutá regresná krivka modeluje 
závislos# premenných. Teda, že model s vä!ším po!tom parametrov prináša výrazne zlepšenie 
oproti jednoduchšiemu modelu. 

 Našim cie"om bolo pomocou !asových radov popísa# trend vývoja dovozu zlatých a 
strieborných šperkov  dovezených zo zahrani!ia na obchodovanie v tuzemsku za obdobie 
rokov 2003 až 2011 a pokúsi# sa odhadnú# budúci trend vývoja tohto dovozu. 
V oboch prípadoch boli vybrané prvé štyri krajiny s najvä!ším  množstvom dovozených 
zlatých a strieborných šperkov na puncovanie v rokoch 2003-2011. Údaje sú preh"adne 
zapísané v tabu"ke 1 a znázornené na obrázku 1. 

 
Tabu!ka 1: Krajiny pôvodu a množstvo zlatých a strieborných šperkov predložených   
                    na puncovú kontrolu na PÚ SR v rokoch 2003-2011 (zdroj: Internet 1) 

  Thajsko Taliansko Turecko Nemecko 

Rok Ag (kg) Ag (kg) Au (kg) Ag (kg) Au (kg) Ag (kg) Au (kg) 

2003 1 102 2 311 543 405 157 0 18 

2004 693 2 090 482 367 220 118 33 

2005 765 2781 452 469 221 184 0 

2006 601 3 486 524 894 215 317 26 

2007 416 3120 699 1040 357 0 45 

2008 512 2903 624 854 343 342 37 

2009 352 1937 441 387 243 352 0 

2010 229 1468 324 392 143 461 19 

2011 102 829 232 220 84 356 16 
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Zdroj: vlastné zhotovenie 

Obr. 1: Krajiny pôvodu a hmotnos" zlatých a strieborných šperkov  v  predložených 

na puncovú kontrolu na PÚ SR v rokoch 2003-2011 
 

3. Výsledky a diskusia 
Ke&že cie"om nášho príspevku bolo modelova# trend vývoja dovozu zlatých 

a strieborných šperkov, ktoré boli opuncované PÚ SR a pokúsi# sa tak odhadnú# budúci trend 
vývoja tohto dovozu, sme pre popis trendu použili polynomickú funkciu. Odhad parametrov 
príslušnej polynomickej funkcie sme realizovali na základe hodnôt !asového radu metódou 
najmenších štvorcov. Pre modelovanie trendovej zložky !asového radu dovozu šperkov sme 
použili parabolu, t.j. polynóm 2. stup$a: 

,ˆ 2
2110 tbtbbyt $$"  

kde  10 ,bb  a 2b  sú parametre polynómu, t je !asová premenná a tŷ  je odhad hodnoty 

premennej y v !ase t, t. j. odhad dovezeného množstva strieborných, resp. zlatých šperkov 
v kg v nasledujúcom roku. Výpo!et sme realizovali v programe Excel. Pre ilustráciu 
uvedieme odhad trendu vývoja dovozu množstva strieborných šperkov, dovezených z Thajska 
na obchodovanie v tuzemsku za obdobie rokov 2003 až 2011, ktoré boli opuncované PÚ. 

Po zadaní údajov sme dostali nasledovné výsledky:  

 

Regresná štatistika 

Násobné R 0,955

Hodnota spo"ahlivosti R 0,913

Nastavená hodnota spo"ahlivosti R 0,883

Chyba str. hodnoty 103,357

Pozorovanie 9

ANOVA      

  Rozdiel SS MS F Významnos! F

Regresia 2 668711,1 334355,6 31,3! 0,001

Rezíduá 6 64096,4 10682,7 ! !

Celkom 8 732807,6 !! !! !!
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  Koeficienty 

Chyba str. 

hodnoty t stat 

Hodnota 

P 

Dolný 

95% 

Horný 

95% 

Dolný 

95,0% 

Horný 

95,0% 

Hranice 1134,95! 131,51! 8,63! 0,00! 813,15! 1456,75! 813,15! 1456,75!

t "148,29! 60,39! "2,46! 0,05! "296,05! "0,53! "296,05! "0,53!

t^2 4,32! 5,89! 0,73! 0,49! "10,09! 18,73! "10,09! 18,73!

 
REZIDUÁ! ! !

Pozorovanie! O"akávané!y! Reziduá!

1! 990,982! 111,018

2! 855,645! "162,645

3! 728,943! 36,057

4! 610,875! "9,875

5! 501,442! "85,442

6! 400,642! 111,358

7! 308,477! 43,523

8! 224,945! 4,055

9! 150,048! "48,048

10! 83,786!  
11! 26,157!  

 
Rovnica paraboly pre !asový rad dovozu množstva strieborných šperkov (v kg) 

z Thajska v rokoch 2003-2011 má tvar: 
(1)     ,32,429,14895,1134ˆ 2ttyt $#"  

pri!om 1"t  v roku 2003. Model vysvet"uje 96 % variability hodnôt !asového radu (Násobné 
R je 0,955). Regresná krivka je znázornená na nasledujúcom grafe (Obr.2). 
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Zdroj: vlastné zhotovenie 

Obr. 2: Regresná krivka dovozu strieborných šperkov z Thajska na územie Slovenska 
v rokoch 2003-2011 

Ak predpokladáme, že množstvo dovezených strieborných šperkov z Thajska 
k opuncovaniu bude ma# na&alej klesajúci trend,  zo vz#ahu (1) dostaneme odhad množstva 
dovezených strieborných šperkov v kilogramov pre &alšie roky. Napríklad v roku 2012 
predikujeme dovoz strieborných šperkov z Thajska približne 84 kg, !o je približne o 20 % 
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menej ako v roku 2011 a v roku 2013 sa odhaduje privies# iba 26 kg, !o predstavuje 26 % 
dovozu strieborných šperkov z Thajska v roku 2011.   

Analogicky sme postupovali pri h"adaní vhodných modelov trendu vývoja dovozu 
strieborných šperkov ostatných krajín, popísaných v tabu"ke 1. Na základe výsledkov, ktoré 
sme dostali použitím !asových radov, predpokladáme, že v roku 2012 bude nárast dovozu 
strieborných šperkov o z Nemecka približne o 24 % a naopak sa odhaduje, že dovoz 
strieborných šperkov z Talianska a Turecka klesne približne o polovicu oproti dovozu v roku 
2011. 

Rovnako sme pre modelovanie trendovej zložky !asového radu dovozu množstva 
zlatých šperkov použili parabolu.  Pre ilustráciu uvedieme výsledky, ktoré sme dostali pri 
predikovaní dovozu zlatých šperkov z Talianska pomocou !asového radu. Rovnica paraboly 
pre !asový rad dovozu množstva zlatých šperkov (v kg) z Talianska v rokoch 2003-2011 má 
tvar: 

(1)     ,39,1458,11692,352ˆ 2ttyt #$"  

pri!om 1"t  v roku 2003. Model vysvet"uje 82 % variability hodnôt !asového radu (Násobné 
R je 0,816). Regresná krivka je znázornená na nasledujúcom grafe (Obr.2). 
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Zdroj: vlastné zhotovenie 

Obr. 3: Regresná krivka dovozu zlatých šperkov z Talianska na územie Slovenska v rokoch 
2003-2011 

 

V prípade, že sa trend dovozu množstva zlatých šperkov z Talianska k opuncovaniu 
nezmení a aj na&alej bude ma# klesajúci trend tak, ako to vidíme na grafe (obr.3) za 
posledných pä# rokov, potom môžeme pomocou vz#ahu (1) odhadnú# množstvo dovezených 
zlatých šperkov z Talianska pre &alšie roky. Napríklad na rok 2012 sa odhaduje privies# 
približne o 60 % menej oproti roku 2011. Podobný pokles dovozu množstva zlatých šperkov 
na rok 2012 sa odhaduje aj z Nemecka a Turecka. 

4. Záver 
Použitím štatistických metód radov sme popísali trend dovozu z vybraných prvých 

štyroch krajín s najvä!ším  množstvom zlatých a strieborných šperkov najvä!ších dovozcov 
na územie Slovenska v rokoch 2003-2011, ktoré boli opuncované Puncovým úradom a 
odhadli sme budúci trend vývoja tohto dovozu.  Pomocou !asových radov sme popísali trend 
vývoja dovozu zlatých a strieborných šperkov dovezených zo zahrani!ia na obchodovanie       
v tuzemsku za obdobie rokov 2003 až 2011 a pokúsili sme sa odhadnú# budúci trend vývoja 
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tohto dovozu. Ukázalo sa, že dovoz strieborných a zlatých šperkov na Slovensko má vo 
všeobecnosti klesajúci trend až na predpoklad dovozu strieborných šperkov z Nemecka, kde 
sa predpokladá nárast dovozu. Tento pokles dovozu množstva opuncovaných zlatých a 
strieborných šperkov  je  dôsledkom vysokých cien drahých kovov na trhu a tým aj                  
s klenotníckym tovarom, ako aj svetovej finan!nej a hospodárskej krízy. 
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Komparácia inova!ného výkonu ma"arského a slovenského sektoru 
malého a stredného podnikania 

Comparative analysis of innovation performance of a Hungarian and 
Slovakian small and medium enterprises 

 
Katarína Véghová, Renáta Machová, Ladislav Mura 

 
Abstract: Based on the European Innovation Scoreboard the study intends to provide a 
comparative assessment of the innovation performance of Hungary and Slovakia. The 
assessment extends to a wide range of indicators covering structural conditions, knowledge 
creation, innovation at the firm level, R&D expenditures. As catching-up countries Hungary’s 
and Slovakia’s innovation performances are well below the EU27 average, but the rate of 
improvement is above that of the EU average, especially in case of Slovakia.  The low 
performance is attributable to both lagging innovation capabilities in the business sector and 
an insufficient contribution of public research organizations to the innovation system. There is 
a need for more stable governance of the innovation system and a more evidence-based 
approach to policy making in the area of science, technology and innovation policy. 
Abstrakt: Štúdia vychádza z databázy European Innovation Scoreboard a predstavuje 
porovnávaciu analýzu inova!ného výkonu v Ma"arsku a na Slovensku. Hodnotenie v sebe 
zah#$a konštrukciu nieko%kých ukazovate%ov, ako je tvorba vedomostí, podniková úrove$ 
inovácie a zloženie výdavkov na vedu a vývoj. Inova!ný výkon štátov Ma"arska a Slovenska 
zaostáva za priemerom EÚ-27, pri!om ani miera zlepšenia nedosahuje priemer EÚ, 
predovšetkým to platí pre Slovensko. Uvedený nízky výkon možno pripísa& zaostalým 
inova!ným schopnostiam v podnikate%skom sektore, "alej aj nedostato!nému prístupu 
štátnych výskumných inštitúcií a nedostato!nému inova!ného systému. Stabilnejšie riadenie a 
prístup k inova!ného systému na báze faktov je priam nevyhnutný. V oblasti politiky je 
dôležité postavi& vedeckú, technologickú a inova!nú politiku na stabilnejší pilier.   
Key words: innovation, innovation performance, business sector, small and medium 
enterprises  
K#ú!ové slová: inovácia, inova!ný výkon, podnikate%ské prostredie, malé a stredné podniky 
JEL classification: L26, C22 

1. Úvod 
Cie%om štúdie je analýza inova!ného výkonu Slovenska a Ma"arska, ako aj analýza 

vplyvu výkonu na konkurencieschopnos& oboch krajín. Aktuálnos& témy potvrdzujú aj 
problémy vyvolané  svetovou hospodárskou recesiou a v súvislosti s tým aj aktuálnos& krokov 
smerom k inova!nej hospodárskej politike.  Obe krajiny, ktoré sú predmetom výskumu a majú 
ve%mi podobné geografické, hospodárske aj kultúrne pomery, ako aj podobnú transformáciu 
hospodárskej politiky, vstupovali do európskeho konkuren!ného prostredia s rovnakými 
šancami.  Dráha ich vývinu však má odlišnú dynamiku. Slovensko v roku 2006 dosiahlo 8,9% 
hospodársky rast oproti Ma"arsku, ktoré dosiahlo len 4% (Index, 2008). Index (VEX), ktorý 
vychádza z makroekonomického výkonu, z produktivity  pracovnej sily ako aj z relatívnej 
konkurencieschopnosti, predbehol v tom istom roku ma"arský ukazovate%, ako dôsledok 
silnej, od roku 2004 stúpajúcej periódy. V prvom štvr&roku 2009 však zaznamenal zna!ný, 
skoro pä& percentný pokles indexu VEX na Slovensku ( v Ma"arsku bol zaznamenaný pokles 
o 1,7%). Zna!nú úlohu zohrala v tomto poklese recesia citlivého automobilového priemyslu 
(GKI, 2009). 
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Nové nápady a zavádzanie nových metód je obzvláš& cenným prístupom v období 
hospodárskej krízy. Inova!ný výkon,  ako hybná sila hospodárstva vytvára na dlhšiu dobu 
konkurencieschopnos& jednotlivých krajín a ur!uje umiestnenie krajiny v medzinárodnom 
rebrí!ku. V období „kvitnúcej” globalizácie je preto nevyhnutné vytvorenie príležitosti na 
zvyšovanie inova!ného výkonu a na ob!asnú obnovu. Obzvláš& významné je to v prípade 
malých a stredných podnikov, ak berieme do úvahy fakt, že v rámci EÚ tvorí 23 miliónový 
po!et malých a stredných podnikov skoro 99% všetkých podnikov a zabezpe!uje zhruba 100 
miliónov pracovných miest. Tento sektor hrá podstatnú úlohu v hospodárskom raste, v 
súdržnosti spolo!nosti ako aj vo vytváraní pracovných miest. Je hlavným zdrojom inovácie a 
nevyhnutný pri udržaní a zvyšovaní zdrojov (Európska komisia, 2008).  

2. Kvantifikácia inova!ného výkonu 
Európska inova!ná výsledková tabu%ka (European Innovation Scoreboad, "alej EIS) 

sleduje od roku 2001 súhrnný inova!ný výkon !lenských krajín Európskej únie. Porovnanie 
jednotlivých krajín umož$uje index SII (Summary Innovation Index), ktorý v sebe zah#$a 29 
indikátorov a ktorý, okrem iného, vychádza aj zo základných podmienok inovácie, z 
vedomostných výkonov a aplikovania vedomostí, z podnikate%skej ochoty a z duševného 
kapitálu.  

Medzi vedúcich inovátorov v EÚ patria v prvom rade Fínsko a Švédsko, "alej 
Nemecko, Dánsko a v poslednom období aj Spojené krá%ovstvo. Z h%adiska inova!ného 
výkonu patrí aj Ma"arsko do kategórie krajín so stúpajúcou tendenciou. Stúpajúca tendencia 
sa však z roka na rok spoma%uje, !o sa odráža aj na poklese umiestnenia  krajiny.  SII v roku 
2004 ukazoval skoro 15 % stúpanie, v roku 2005 to bolo len 5% a v roku 2006 dosiahlo svoje 
minimum s 1% stúpaním. V tomto roku kleslo nie len tempo stúpania ale aj samotný index, 
!ím sa Ma"arsko posunulo do kategórie zaostalých krajín.  V roku 2007 sa zdalo, že sa 
situácia zmení, ale ukazovate% z roku 2008 nedokázal udrža& tento nový stav. Slovensko 
zažilo podobný vývoj, s tým rozdielom, že už od roku 2005 upadol inova!ný výkon skoro na 
nulu. Od roku 2006 sa aj Slovensko pustilo do pomalého rozvoja. Od spomínaného roku 
dosahuje podobné hodnoty, približne o jedno percento vyššie hodnoty indexu, ako Ma"arsko. 
(EIS, 2008). 

3. Inova!ný výkon skúmaných krajín 
Stav vzdelávania a výchovy predstavuje východiskový bod pre hodnotenie inova!ného 

výkonu. Vieme, že sú!asný demografický stav nie je priaznivý (Megyesiová-Lieskovská, 
2011). Index SII meria výkon jednotlivých krajín skúmaním piatich rôznych ukazovate%ov. 
Ukazovatele vychádzajú z pomeru vysokoškolsky vzdelaných %udí, alebo doktorandov, z 
pomeru ú!astníkov celoživotného vzdelávania, ako aj z úrovne vzdelania mladšej generácie. 
Pomer vysokoškolsky vzdelaných  v porovnaní s po!tom obyvate%ov zaostáva za priemerom 
Európskej únie, !i už z h%adiska ro!ne získaných diplomov, alebo z h%adiska vysokoškolsky 
vzdelaných obyvate%ov vo vekovej kategórii 25-65 rokov.  

Tento stav je  znepokojujúci aj z toho h%adiska, že kým prvý ukazovate% má klesajúcu 
tendenciu, druhý ukazovate% má práve z tohto dôvodu tendenciu stúpajúcu.  
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Graf 1: Pomer !erstvých absolventov spolo!enských a technických vied pri vzorke 1000 

obyvate"ov, vo vekovej kategórii 20-29 rokov 

 

Korelácia !asových radov pri pomere !erstvých absolventov spolo!enských a technických 
vied pri vzorke 1000 obyvate%ov, vo vekovej kategórii 20-29 rokov od 2002-2008 (tab.1). 
 
Tab. 1: Korelácia !asových radov pri pomere !erstvých absolventov spolo!enských a 

technických vied pri vzorke 1000 obyvate"ov, vo vekovej kategórii 20-29 rokov 

Rok Ma"arsko Slovensko Korelácia 

2002 21,4 15,5 0,846245 

2003 23,2 18,7   
2004 28,3 19,8   
2005 29,4 20,1   
2006 28,9 22,3   
2007 29,1 22,8   
2008 28,9 23,9   
 

Situácia je podobná aj !o sa týka postgraduálneho štúdia. Ma"arsko vykazuje "aleko 
podpriemerné hodnoty so stagnujúcou tendenciou, kým ukazovate% Slovenska má rastúcu 
tendenciu a !oraz viac sa približuje európskemu priemeru.  

 

Tab. 2: Korelácia pomeru doktorandov spolo!enských, technických a humánnych vied  pri 

vzorke 1000 obyvate"ov vo vekovej kategórii 25-34  rokov.  

Rok Ma#arsko Slovensko Korelácia

2002 0,44 0,58 0,192619 

2003 0,43 1,54   

2004 0,36 0,66   

2005 0,41 0,8   

2006 0,22 0,89   

2007 0,43 0,99   

2008 0,44 1,09   

 
Koreláciu !asových radov pre Slovensko a Ma"arsko pri pomere doktorandov spolo!enských, 
technických a humánnych vied  pri vzorke 1000 obyvate%ov vo vekovej kategórii 25-34  
rokov od 2002 – 2008 uvádza tabu%ka 2.  



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM  3/2012 149 
!

 

Graf 2: Pomer doktorandov spolo!enských, technických a humánnych vied  pri vzorke 1000 

obyvate"ov vo vekovej kategórii 25-34  rokov.  

 

Z dlhodobého h%adiska však postupné znižovanie podpory vzdelávania môže na 
Slovensku spôsobi& nemalé problémy. V rozmedzí rokov 1989-2008/9 stúpol po!et 
vysokoškolských posluchá!ov a posluchá!ov na PhD. na 3,5 násobok, kým výdavky štátu na 
tento sektor sa znížili z 0,89 percent GDP na 0,66 percent. Táto nedostato!ná podpora nemala 
priaznivý vplyv ani na vysokoškolské výskumy: ani jedna slovenská vysoká škola sa 
neumiestnila  v roku 2009  v kategórii „top 500 World Universities” (Index, 2009). 

 
Obe krajiny až dramaticky zaostávajú v celoživotnom vzdelávaní. Na Slovensku si 

pravidelne rozširuje a obnovuje svoje vedomosti vo vekovej kategórii 25-64 rokov 3,5, v 
Ma"arsku iba 3,2 percenta obyvate%ov. Priemer Európskej únie je 9,9 percenta, kým u krajín 
s vysokým inova!ným výkonom tvorí tento podiel až 25-30 percent.  
Jediný ukazovate%, pri ktorom dosahujú obe krajiny vyššie hodnoty ako je priemer EÚ, je 
úrove$ vzdelania mladej generácie vo veku 20-24 rokov.  V roku 2008 bol v Ma"arsku podiel  
obyvate%ov s minimálne stredoškolským vzdelaním 86,2 percent, na Slovensku bol tento 
ukazovate% na úrovni 90,9 percent. Tieto hodnoty sú vysoké pravdepodobne aj z dôvodu 
fungovania školského systému a regulácie povinnej školskej dochádzky.  

 
Pre zvýšenie konkurencieschopnosti odporú!a Európska únia  prostredníctvom 

Lisabonskej Stratégie vy!leni& na výskum a vývoj tri percentá z HDP (Counsil of the EU, 
2000). Toto odporú!anie však dodržiavajú iba dve !lenské krajiny EÚ a to: Fínsko a Švédsko. 
Priemer Európskej únie je na úrovni 1,82 percent, výkon Ma"arska je na 0,92 percentnej 
úrovni a Slovenska len na 0,38 percentnej úrovni. S touto hodnotou ukazovate%a patrí 
Slovensko ku krajinám s najnižšou hodnotou, dosahuje len jednu patinu (0,38%) priemeru 
EÚ. Z tejto hodnoty vkladá  iba 0,13 percent do podnikate%ského sektoru. Výkon 
podnikate%ského sektoru ukazuje klesajúcu tendenciu, ktorú nie je možné kompenzova& ani 
nákladmi štátu. Celkový ukazovate% sa preto stále viac vz"a%uje od výkonu ostatných 
európskych krajín.  Je zrejmé, že investície do vedy a výskumu výrazne determinuje 
ekonomická výkonnos& štátu, ktorá pri jej zvyšovaní dokáže generova& potrebné prostriedky 
pre túto oblas&. (Bo"a-Striežovská, 2010) 
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Graf 3: Náklady na vedu a výskum, relatívny podiel z HDP 

 

Korelácia !asových radov  pri nákladoch na vedu a výskum, relatívny podiel z HDP od 
2002-2008. 
 
Tab. 3: Korelácia !asových radov  pri nákladoch na vedu a výskum, relatívny podiel 

z HDP 

Rok Ma"arsko Slovensko Korelácia

2002 0,82 0,58 -0,63767 

2003 0,84 0,51   
2004 0,91 0,5   
2005 0,97 0,49   
2006 0,95 0,45   
2007 0,93 0,41   
2008 0,92 0,38   
 

Inova!ný výkon oboch krajín je v skúmanom sektore výrazne nižší ako je priemer EÚ. 
Základ hodnotenia tvoria  štyri ukazovatele. V prvom rade skúmame ukazovate% inova!ného 
výkonu malých a stredných podnikov. Slovensko dosiahlo v tomto smere polovi!nú hodnotu 
priemeru EÚ, Ma"arsko o nie!o vyššiu ako je tretinová hodnota priemeru. Priaznivejší 
poh%ad nám poskytuje ukazovate% inovácie dosiahnutej v spolupráci s inými podnikmi. 
Ma"arsko dosiahlo v tomto smere hodnotu 6,48 percenta, Slovensko 7,63 percenta (v 
porovnaní s podielom všetkých malých a stredných podnikov), európsky priemer je na úrovni 
9,85 percenta. Možnos& inovácie malých a stredných podnikov sa odráža aj v nových 
metódach a technológiách. V porovnaní s podielom všetkých malých a stredných podnikov je 
pomer podnikov, ktorí zaviedli ur!ité technologické inovácie, na úrovni 23,7 percenta a má 
stúpajúcu tendenciu. V Ma"arsku má táto hodnota od roku 2006 klesajúcu tendenciu, v 
sú!asnosti je na úrovni 16 percent (priemer únie je 32 percent). Malý podiel malých a 
stredných podnikov zavádza organiza!né a/alebo marketingové inovácie. Vo všeobecnosti je 
v"aka inovácii malý podiel úspory, !i už energetickej, alebo úspory pracovnej sily.  

4. Záver 
Na základe celkového európskeho inova!ného ukazovate%a je zrejmé, že bez ú!inného 

inova!ného výkonu je nepredstavite%ný dlhodobejší rast konkurencieschopnosti podnikov, a 



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM  3/2012 151 
!

to ani v krajine s dynamicky sa vyvíjajúcou hospodárskou politikou. V sú!asnej hospodárskej 
situácii Slovenska je rast inova!ného výkonu na udržanie konkurencieschopnosti jednotlivých 
odvetví nevyhnutný. Zárove$ je nevyhnutná premyslená hospodárska politika  a posilnenie 
politickej stability v Ma"arsku. Pod%a prieskumu IMD –Institute for Management 
Development- Inštitúcia hospodárskeho rozvoja (Švaj!iarsko, Lausanne) z roku 2009, je zo 
skúmaných 57 krajín Ma"arsko na 45. mieste, !o v zna!nej miere odzrkad%uje 
konkurencieschopnos& krajiny ( Slovensko je na 33. mieste).   

Základ inova!ného procesu tvorí aj vzdelávanie a výchova. V tomto smere obe krajiny 
dosahujú uspokojujúce výsledky, podiel vzdelanostnej úrovne mladej generácie sa nachádza 
nad úrov$ou priemeru Európskej únie. Dôraz v prvom rade treba klás& na posilnenie vyššieho 
stup$a vzdelávania, ako aj na postgraduálne štúdium ako také.   

Nepriaznivá je však situácia, !o sa týka nízkej hodnoty vynaložených nákladov z GDP na 
výskum a vývoj. Hospodárska politika Ma"arska nabáda k premysleným krokom, ktoré v 
sebe zah#$ajú nielen riešenie otázky financovania na jednej strane, ale aj vytvorenie a 
fungovanie inštitúcií/ministerstiev.  
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Využitie štatistických metód pri vyhodnotení experimentu zameraného  
na zaradenie programu Derive pri vyu!ovaní integrálneho po!tu 
Use of statistical methods in the evaluation of an experiment about  

the implementation of the program Derive in teaching integral calculus 
 

Alena Viziová, Kitti Vidermanová 
 

Abstract: The implementation of computers and computer software slowly, but surely takes 
place within the education process at Slovak secondary schools. In this contribution we 
describe an experiment about the teaching of integral calculus, particularly its applications. 
We use statistical methods for testing whether program Derive reduces the computational 
skills of students and that the students used Derive achieve the same results in solution of 
tasks as the students educated without software Derive. 

Abstrakt: Využívanie po!íta!ov a po!íta!ových softvérov si pomaly, ale isto nachádza svoje 
miesto aj v rámci vzdelávania na slovenských stredných školách. V tomto príspevku 
popisujeme experiment zameraný na vyu!ovanie oblasti Integrálny po!et, konkrétne aplikácie 
ur!itého integrálu s podporou po!íta!ového programu Derive. Štatisticky overujeme, !i 
zaradenie programu Derive neznižuje výpo!tové zru!nosti žiakov a !i žiaci vzdelávaní 
pomocou programu Derive dosahujú rovnaké výsledky v riešení úloh ako žiaci vzdelávaní bez 
používania IKT. 

Key words: integral calculus, secondary school education, computer algebra system, Mann-
Whitney test. 
K"ú!ové slová: integrálny po!et, stredoškolské vzdelávanie, po!íta!ové algebrické systémy, 
Mann-Whitneyov test. 
JEL classification: C 12, C 14 

1. Úvod 
Ur!itý integrál má ve"mi široké uplatnenie v rôznych vedných odboroch. Má 

nezastupite"né využitie v aplikovanej matematike, v oblastiach ako fyzika, stavebné 
inžinierstvo, strojárstvo, poistná štatistika, poistná a finan!ná matematika, a pod. Vo 
vyu!ovaní matematiky sa študenti stredných škôl stretávajú s riešením neur!itých a ur!itých 
integrálov a s ich aplikáciami, ako napríklad s výpo!tom  obsahu elementárnej oblasti 
a objemu rota!ných telies. 

Pri osvojovaní si matematických vedomostí a rozvíjaní zru!ností môžu by# u!ite"om i 
študentom okrem iného nápomocné aj po!íta!ové programy typu CAS (Computer algebra 
system). Spomedzi týchto programov je na slovenských stredných školách zakúpený program 
Derive, ktorý je okrem Slovenska !asto používaný aj na školách v iným krajinách sveta. Ve"a 
u!ite"ov z praxe odmieta používa# po!íta!e a po!íta!ový softvér vo vyu!ovaní matematiky, 
konkrétne pri výpo!te ur!itých integrálov a jeho aplikácií. Zdôvod$ujú to tým, že sa 
používaním výpo!tovej techniky zníži zru!nos# žiakov pri rutinných výpo!toch. My sa však 
priklá$ame k názoru, že po!íta!e nielenže neznižujú, ale naopak zvyšujú zru!nosti žiakov pri 
po!ítaní úloh zameraných na aplikácií ur!itých integrálov, pretože sa na hodinách stihne 
prerieši# viac úloh. Navyše program napomáha aj s grafickým znázor$ovaním elementárnych 
oblastí a rota!ných telies. Z tohto dôvodu cie"om nášho experimentu bolo preukáza#, že  
žiaci, ktorí pri vyu!ovaní aplikácie ur!itých integrálov používali interaktívnu tabu"u 
a program Derive dosahujú štatisticky významne lepšie výsledky ako žiaci, ktorí boli 
vzdelávaní dané u!ivo klasickým spôsobom (krieda a drevená tabu"a). 
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2. Materiál a metodika 

V školskom roku 2009/2010 sme realizovali po!íta!om podporované vyu!ovanie 
matematiky na vzorke 61 študentov štvrtého ro!níka Gymnázia na Golianovej ulici 68 
v Nitre. Žiakov sme náhodne rozdelili do dvoch skupín – experimentálna a kontrolná skupina. 
Žiaci experimentálnej skupiny boli vyu!ovaní pomocou po!íta!ového programu Derive 
a interaktívnej tabule. Do tejto skupiny patrilo 31 žiakov, z toho 23 diev!at a 8 chlapcov. 
Každý žiak mal k dispozícii po!íta! s nainštalovaným programom Derive a u!ite" využíval 
prácu v tomto programe prostredníctvom interaktívnej tabule. 

Žiakov v kontrolnej skupine bolo 30, z toho 11 diev!at a 19 chlapcov a vyu!ovanie 
v rámci tejto skupiny prebiehalo „klasickým“ spôsobom, po!ítaním úloh na tabu"u. 

Preberané u!ivo, na ktorom sme overovali ú!innos# využívania po!íta!ového programu 
Derive, bola oblas# venovaná aplikáciám ur!itého integrálu, konkrétne výpo!et obsahu 
elementárnej oblasti ohrani!enej krivkami a objem rota!ného telesa. Tomuto u!ivu 
predchádzalo po!ítanie neur!itých a ur!itých integrálov. U!ivo v obidvoch skupinách bolo 
preberané v rovnakom !asovom harmonograme. 

Pred za!iatkom experimentu žiaci experimentálnej i kontrolnej skupiny písali pretest. 
Obsahoval šes# úloh, z toho pä# na výpo!et neur!itého integrálu a jednu na výpo!et ur!itého 
integrálu. Maximálny po!et bodov za pretest bol 22 bodov. 

Po ukon!ení experimentu písali obe skupiny posttest, ktorý zah$%al štyri úlohy. Dve 
úlohy boli na výpo!et obsahu elementárnej oblasti ohrani!enej krivkami a dve úlohy na 
výpo!et objemu rota!ného telesa. Maximálny po!et bodov posttestu bol 30. Žiaci v oboch 
skupinách vypracovávali daný test bez pomoci po!íta!ov. 

Našim zámerom bolo overi#, !i žiaci experimentálnej skupiny dosiahnu štatisticky 
významne lepšie výsledky z posttestu ako žiaci kontrolnej skupiny. Najskôr sme overili 
normalitu rozdelenia výsledkov pretestu i posttestu u oboch skupín. Ke&že rozdelenie 
výsledkov v kontrolnej skupine pre pretest a experimentálnej skupine pre posttest nemožno 
považova# za normálne, pri overovaní stanovenej hypotézy sme použili neparametrický 
štatistický test, konkrétne Mann-Whitneyho U-test. Mann-Whitneyho test (známy aj pod 
menom Wilcoxonov dvojvýberový test) je neparametrickou analógiou dvojvýberového  
t-testu. Ozna!me ,m n  rozsahy skupín. Pri testovaní postupujeme nasledovne (Markechová, 
Tirpáková, Stehlíková, 2011): všetky namerané výsledky (po!et spolu je m n! ) usporiadame 
do neklesajúcej postupnosti, ktorá tvorí tzv. združený výberový súbor. Jednotlivým hodnotám 
združeného výberového súboru priradíme poradia. Rovnakým hodnotám priradíme to isté 
poradie. Vypo!ítame ho ako aritmetický priemer poradí, ktoré by boli týmto hodnotám 
priradené, keby neboli rovnaké. 

Zistíme sú!et poradí hodnôt prvej skupiny, ozna!íme ho 1T  a analogicky, sú!et poradí 

hodnôt druhej skupiny ozna!íme 2T . Vypo!ítame hodnoty charakteristík  
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, ktorá má za platnosti testovanej hypotézy asymptoticky 

normálne normované rozdelenie (0,1)N . Testovanú hypotézu 0H  zamietame na hladine 

významnosti (  v prospech alternatívnej hypotézy, ak U u() . 
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3. Výsledky a diskusia 

Ako sme už uviedli, cie"om nášho experimentu bolo pomocou štatistických metód 
overi# ú!innos# programu Derive pri vyu!ovaní aplikácií ur!itého integrálu. 

Pred za!iatkom experimentu študenti oboch skupín písali pretest, za ktorý mohli získa# 
maximálne 22 bodov. Pre overenie pracovnej hypotézy, že medzi žiakmi experimentálnej 
a kontrolnej skupiny nie je štatisticky významný rozdiel vo vedomostiach z u!ív neur!itý 
a ur!itý integrál sme sformulovali nasledujúcu nulovú hypotézu: 

0H : Medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou nie je významný rozdiel vo výsledkoch 

pretestu, oproti alternatívnej hypotéze 

1H : Medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou je štatisticky významný rozdiel vo 

výsledkoch pretestu. 
Na overenie normality rozdelenia výsledkov pretestu sme použili Shapiro-Wilkov test. 

Pre ilustráciu uvádzame popisnú štatistiku výsledkov pretestu (tab. 1) a histogramy rozdelenia 
výsledkov pretestu pre experimentálnu i kontrolnú skupinu (obr.1 a 2). 

 
Tab.1 Popisné štatistiky skóre pretestu a posttestu v kontrolnej a experimentálnej skupine 

 N Priemer Medián Modus Po!etnos# Min. Max.
Sm. 

Odch. 
EXP-pretest 31 12,19 13,0 8 5 2,0 22,0 5,29 
KON-pretest 30 12,63 13,8 19 4 0,0 20,0 6,25 

 
Histogram: EXP-pretest

K-S d=,09832, p> .20; Lilliefors p> .20

Shapiro-Wilk W=,96394, p=,36946
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Obr. 1Rozdelenie skóre v skupine 

EXP-pretest 

Histogram: KON-pretest

K-S d=,13795, p> .20; Lilliefors p<,15

Shapiro-Wilk W=,91379, p=,01857
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Obr. 2 Rozdelenie skóre v skupine 

KON-pretest 
 
Vzh"adom na to, že porovnávané súbory nemajú normálne rozdelenie, na overovanie 

hypotézy 0H  sme použili štatistický neparametrický Mann-Whitneyho U-test. Výpo!et sme 

realizovali použitím programu STATISTIKA CZ 8. Po zadaní výsledkov pretestu sme 
z po!íta!a dostali výsledky, ktoré sú preh"adne uvedené v tabu"ke 2.  

 
Tab. 2 Výsledky Mann-Whitneyovho U- testu pre pretest 

 
Sú!.por. Sú!.por. 

U Z 
p-

hodnota
Z 

p-
hodnota

N N Dvojstr.

KON EXP KON EXP p 

skóre pretest 920,5 970,5 424,5
-

0,584
0,559 

-
0,585

0,558 31 30 0,562 

 

Na základe výsledkov U-testu nemôžeme zamietnu# nulovú hypotézu 0H , t.j. že medzi 

experimentálnou a kontrolnou skupinou nie je významný rozdiel vo výsledkoch pretestu. To 
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znamená, že rozdiel vo vedomostiach z u!ív neur!itý a ur!itý integrál u žiakov 
experimentálnej a kontrolnej skupiny nie je štatisticky významný. 

 
Analogicky sme postupovali pri overovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi 

kontrolnou a experimentálnou skupinou vo výsledkoch, ktoré dosiahli žiaci v postteste. 
Normalitu rozdelenia výsledkov posttestu sme opä# overili použitím Shapiro-Wilkovho 

testu. Pre ilustráciu uvádzame popisnú štatistiku výsledkov posttestu (tab. 3) a histogramy 
rozdelenia výsledkov posttestu pre experimentálnu i kontrolnú skupinu (obr.3 a 4). 

 
Tab.3 Popisné štatistiky skóre pretestu a posttestu v kontrolnej a experimentálnej skupine 

  
N Priemer Medián Modus Po!etnos# Min. Max. 

Sm. 
Odch. 

EXP-posttest 31 20,52 21,0 15 3 2,0 30,0 7,98 
KON-posttest 30 19,95 19,5 viacnás. 3 2,0 30,0 6,86 

 
Histogram: EXP-posttest

K-S d=,16405, p> .20; Lilliefors p<,05

Shapiro-Wilk W=,91223, p=,01477
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Obr. 3 Rozdelenie skóre v skupine 

EXP-posttest

Histogram: KON-posttest

K-S d=,11316, p> .20; Lilliefors p> .20

Shapiro-Wilk W=,94800, p=,14944
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Obr. 4 Rozdelenie skóre v skupine 

KON-posttest 
 
Pre overenie štatistickej významnosti rozdielov medzi kontrolnou a experimentálnou 

skupinou vo výsledkoch, ktoré dosiahli žiaci v postteste sme testovali nasledujúcu nulovú 
hypotézu: 

0H : Medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou nie je významný rozdiel vo 

výsledkoch posttestu, oproti alternatívnej hypotéze 

1H : Medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou je štatisticky významný rozdiel vo 

výsledkoch posttestu. 
 
Taktiež sme na overenie hypotézy použili Mann-Whitneyho U-test a výpo!et sme opä# 

realizovali s použitím softvéru STATISTIKA CZ 8. Výsledky, ktoré sme dostali, sú 
preh"adne zapísané v tabu"ke 4. 

 
Tab.4 Výsledky Mann-Whitneyovho U- testu pre posttest 

  

Sú!.por. Sú!.por. 
U Z 

p-
hodnota

Z 
p-

hodnota

N N Dvojstr.

KON EXP KON EXP p 

skóre 
posttest 

995,0 896,0 431,0 0,490 0,624 0,491 0,623 31 30 0,631 
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Pretože p-hodnota je rovná 0,631, t. j. p > 0,05, hypotézu 0H  nemôžeme zamietnu#,  !o 

znamená, že rozdiel vo výsledkoch posttestu v základných súboroch experimentálnej a 
kontrolnej skupiny nie je štatisticky významný. Medzi výsledkami v týchto skupinách nie je 
signifikantný rozdiel. 

Na obrázku 5 je interak!ný graf pretestu a posttestu zvláš# pre experimentálnu 
a kontrolnú skupinu. Priemerné skóre je reprezentované bodmi a hranice 95% intervalu 
spo"ahlivosti vertikálami . 

skupina; LS Means

Wilks lambda=,99306, F(2, 53)=,18509, p=,83157

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

 skóre pretest
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Obr.5 Graf priemerov skóre pretest a posttestu pre experimentálnu a kontrolnú skupinu 

 
Z interak!ného grafu na obrázku 5, z tabuliek 1 a 3 vidíme, že priemerné skóre 

experimentálnej skupiny (12,19) z pretestu je menšie ako kontrolnej skupiny (12,63). 
V prípade skóre z posttestu je to naopak (EXP skupina- 20,52, KON- skupina 19,95). Tento 
rozdiel však nie je štatisticky významný. Na záver môžeme poveda#, že použitím programu 
Derive pri vyu!ovaní aplikácií ur!itého integrálu sa výsledky žiakov experimentálnej skupiny 
v porovnaní s kontrolnou skupinou mierne, ale štatisticky nevýznamne zlepšili. To znamená, 
že obavy u!ite"ov z toho, že zaradením a používaním programu Derive pri výpo!toch 
aplikácií integrálneho po!tu sa znižuje zru!nos# žiakov pri rutinných výpo!toch je 
neopodstatnená. Program Derive je teda vhodnou pomôckou pri vyu!ovaní tejto 
problematiky. 

4. Záver 

Popísaným experimentom sa preukázalo, že používaním programu Derive pri vyu!ovaní 
aplikácií ur!itého integrálu, konkrétne u!iva „Obsah elementárnej oblasti ohrani!enej 
krivkami a objemu rota!ných telies“, sa výsledky žiakov experimentálnej skupiny 
v porovnaní s kontrolnou skupinou štatisticky významne nelíšia. Ke&že sa nepotvrdil 
štatisticky významný rozdiel vo výsledkoch jednotlivých skupín, môžeme poveda#, že 
využívanie programu Derive štatisticky významne neznižuje ani štatisticky významne 
nezvyšuje výpo!tové zru!nosti žiakov pri po!ítaní úloh zameraných na aplikácie ur!itých 
integrálov. Ale aj tak pod"a nášho názoru je vhodné uvedený program využíva# vo vyu!ovaní 
matematiky, najmä pri riešení takých úloh (z rôznych odborov – ekonómia, fyzika, 
stavebníctvo, at&.), pri ktorých sa integrály vyskytujú ako !iastkové úlohy. Žiaci sa 
s programom nau!ili pracova# rýchlo, jeho ovládanie je intuitívne. Program obsahuje aj 
grafické okno, ktoré napomáha pri grafickom znázor%ovaní elementárnych oblastí a rota!ných 
telies. Je dostupný pre všetkých u!ite"ov aj žiakov všetkých stredných škôl na Slovensku. 
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