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Predslov
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,
rok 2011 sa Európska komisia rozhodla vyhlásiť za Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci
aktívny prístup občanov členských krajín k svojmu okoliu, otázkam na všetkých úrovniach riadenia
a v rôznych oblastiach spoločnosti. Každý z nás si v prvom rade predstaví dobrovoľníkov
angažujúcich sa v charitatívnej oblasti, práci s telesne postihnutými, deťmi alebo pomoc pri
odstraňovaní následkov prírodných katastrof.
Dobrovoľník je v tomto duchu i podľa zákona definovaný ako osoba, ktorá na základe svojho
vlastného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva v prospech inej osoby alebo vo verejnom
záujme činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.
Zatiaľ čo väčšina oblastí, ktoré nám napadli, zahŕňajú pomoc s tradíciou siahajúcou až ku
križiackym výpravám, s posledným z týchto predpokladov, ktorý determinuje našu spôsobilosť
pomôcť, sa stretávame v spoločnosti skôr zriedkavo.
„Dobrovoľník ... vykonáva ... vo verejnom záujme ... činnosť založenú na ... vedomosti“.
Každý študent, ktorý koná nad rámec svojich študijných povinností, rovnako ako
i pedagogický a vedecký pracovník zvyčajne sleduje určitý zámer, ktorý ho môže ale i nemusí priviesť
k pracovnému miestu, kariérnemu postupu, hodnotným kontaktom, prestíži alebo vlastnej
sebarealizácií.
Väčšina z týchto vymenovaných zámerov sa môže spájať i s negatívnym významovým
odtieňom v zmysle kariérizmu, oportunizmu alebo elitárstva. Avšak neplatí to v prípade, ak
prostriedok k dosiahnutiu svojho cieľa sú vedomosti nadobudnuté štúdiom.
Tento druh vedomostí má jednu zázračnú vlastnosť. Má obrovský potenciál šíriť sa
a obohacovať životy iných. A to i materiálne. O to viac sa to preukazuje v prípade kvantitatívnych
matematicko-štatistických metód, ktoré dávajú človeku nástroj, ktorý ho posúva ďalej nielen
kvalitatívne, z pohľadu hodnoty jeho štúdia, ale i kvantitatívne, z pohľadu finančných odmien
v súkromnej sfére. Na pilieroch dobrovoľnej pomoci, angažovanosti, osvety, kolegiality a hlavne na
princípe profesionálneho rastu stojí i Klub Dispersus.
Som veľmi rád, že si i tento rok študenti naprieč Slovenskom prezieravo uvedomili potrebu
pracovať na svojom vzdelaní a kredite nad rámec vyžadovaného a našli odhodlanie podeliť sa
s výsledkami svojej práce so svojimi rovesníkmi a staršími kolegami.
Zároveň vyjadrujem úprimné ďakujem Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
(SŠDS), ktorá je dlhoročným organizátorom seminára „Výpočtová štatistika“, že i tento rok dala
priestor mladšej generácii na zorganizovanie aktivít zameraných na študentov bakalárskych
a magisterských/inžinierskych programov s kvantitatívno-študijným a výskumným pozadím z rôznych
častí Slovenska.
Ďakujem i partnerom zo súkromnej sféry, menovite spoločnosti SAS Slovakia, Nadácii Tatra
banky a Národnej banke Slovenska za prejavenú finančnú podporu, ktorá nám pomohla stretnutie
študentov s profesionálmi zrealizovať

Lukáš Pastorek
Klub Dispersus
Predseda
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Informácie o seminári
Výpočtová štatistika 2011 – Computational Statistics 2011
Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
Čas konania: 1. – 2. decembra 2011
Miesto konania: INFOSTAT, Inštitút informatiky a štatistiky, Dúbravská cesta 3, Bratislava
(zasadačka na 5. poschodí)
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (SŠDS) a Klub Dispersus zorganizovali
celoslovenské stretnutie študentov so záujmom o aplikáciu matematicko-štatistických
výskumných metód v rámci 20. medzinárodného seminára Výpočtová štatistika 2011 a jeho
programovej časti Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov.

Program pre študentov:

1. 12. 2011 (štvrtok): Fórum analytických prác študentov
15:30 – 18:00 Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
18:00 – 18:30 Ocenenie a vyhodnotenie prác študentov
18:30 – 22:00 Panelová diskusia, stretnutie členov klubu

2. 12. 2011 (piatok): Pohľady do analytiky – Analytika očami profesionálov
08:30 – 09:10 Identifikácia a používanie cieľovej skupiny v bankovníctve
Peter Fusek, Callinspector, Partnering
09:10 – 09:50 Analytika – pravá ruka riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM)
Filip Vítek, Allianz – Slovenská poisťovňa
09:50 – 10:30 Biznis analytika v praxi
Richard Kraus, SAS Slovakia
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 11:25 Analýza slovenského realitného trhu – potreby a obmedzenia
Mikuláš Cár, Národná banka Slovenska
11:25 – 12:05 Využitie váh vo výberových štatistických zisťovaniach
Róbert Vlačuha, Štatistický úrad Slovenskej republiky
12:05 – 12:45 Štruktúrne modely a ich aplikácie
Ivan Lichner, Ekonomický ústav, Slovenská akadémia vied
12:45 – 13:30 Diskusia a záver seminára
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PRÁCE ŠTUDENTOV

Synchronizácia hospodárskych cyklov Slovenska a Nemecka
Synchronization of business cycles in Slovakia and Germany
Tomáš Barčík
Abstract: The main objective of the analysis is to evaluate the synchronization of business
cycles between Slovakia and Germany over the period from 1995 until present, for which
purpose the method of cross-correlations between output gaps of the countries in question is
utilized.
Key words: business cycle, output gap, synchronization, correlations, gross domestic product,
optimum currency area
Kľúčové slová: hospodársky cyklus, produkčná medzera, synchronizácia, korelácie, hrubý
domáci produkt, optimálna menová oblasť

1. Úvod
Slovensko sa vstupom do Európskej únie zaviazalo prijať aj euro a tento svoj záväzok
splnilo 1.1.2009. Týmto rozhodnutím sa vzdalo nezávislej menovej politiky, ktorú realizovala
na území Slovenska Národná banka Slovenska. Slovensko sa tak vzdalo významného nástroja
hospodárskej politiky. Po prijatí Eura rozhoduje o menovej politike uplatňovanej na území
Slovenska Európska centrálna banka, ktorá určuje jednotnú menovú politiku pre v súčasnosti
17 krajín vrátane Slovenska.
Podmienky nominálnej konvergencie (maastrichtské kritériá), ktorých splnenie je
nevyhnutné pred vstupom do eurozóny, Slovensko splnilo. Tieto kritéria sú jediné oficiálne,
ktorých naplnenie sa vyžaduje pred prijatím eura. Ale na určenie toho, či je pre krajinu
výhodné alebo nevýhodné vstúpiť do menovej únie a vzdať sa vlastnej menovej politiky nie
sú tieto kritéria najvhodnejšie. Mundell publikoval v roku 1961 článok v ktorom určil základy
teórie optimálnej menovej oblasti a určil kritéria, ktoré by mali byť splnené, aby mohla
menová oblasť fungovať dlhodobo optimálne bez výrazných problémov a jej členovia mohli
z členstva získať.
Rozvojom teórie optimálnej menovej oblasti sa zaoberalo aj množstvo ďalších autorov,
ktorí túto teóriu obohatili aj o ďalšie kritéria ktorých splnenie by malo viesť k tomu, aby
prínosy z členstva menovej únie prevýšili náklady.
Na to aby mohla menová únia fungovať bez problémov a jednotná menová politika bola
vhodná pre všetkých jej členov musí mať aj hospodársky cyklus krajín menovej únie rovnaký
alebo veľmi podobný priebeh, musí byť synchronizovaný. Táto práca prezentuje výsledky
jedného zo spôsobov ktorými sa dá posúdiť, či je pre Slovensko výhodné byť v menovej únií
a tým mať fixný kurz voči Nemecku alebo nie. Nemecko bolo vybrané preto, že je najväčšou
ekonomikou eurozóny a tak má aj veľmi výrazný vplyv na rozhodovanie o menovej politike
a smerovaní eurozóny a taktiež preto, že je najvýznamnejším obchodným partnerom
Slovenska.
2. Dáta a použitá metodológia
V práci sme analyzovali údaje o HDP Slovenska a Nemecka za obdobie od prvého
kvartálu roku 1995 po druhý kvartál roku 2011 získané zo stránky Eurostatu. Celkovo tak
máme k dispozícií 66 štvrťročných pozorovaní. V príspevku využijeme metodológiu ako
Benčík (2011) na výpočet produkčných medzier a pri výpočtoch využijeme program EViews.
Údaje boli zo stránky Eurostatu získané pre Slovensko a Nemecko vyjadrené
v miliónoch euro v trhových cenách. Pomocou cenového indexu, ktorý bol taktiež získaný zo
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stránky Eurostatu, bol vypočítaný reálny HDP krajín, ktorý sme potom sezónne očistili
a zlogaritmovali. Z týchto hodnôt sme vypočítali pomocou Hodrick–Prescottovho filtra
potenciálny produkt, ktorý sme odpočítali od zlogaritmovaných hodnôt a získali sme
produkčné medzery, ktoré podrobíme analýze. Na analýzu synchronizácie produkčných
medzier využijeme krížové korelácie. Ide o jednoduchú metódu ale na druhej strane nám
neponúka až také detailné výsledky ako sofistikovanejšie metódy, ktoré sú aj výpočtovo
náročnejšie.
3. Výsledky analýzy
Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť produkčné medzery vypočítané postupom
uvedeným v predchádzajúcej časti práce pre Slovensko a Nemecko v analyzovanom období.
Produkčná medzera je vyjadrená relatívne.
Nemecko

Slovensko

0,1
0,05
0
-0,05
1995Q1 1996Q3 1998Q1 1999Q3 2001Q1 2002Q3 2004Q1 2005Q3 2007Q1 2008Q3 2010Q1

Obrázok 1: Produkčné medzery Slovenska a Nemecka (vyjadrené v %)

Môžeme si všimnúť, ako sa v celom sledovanom období vyvíjala produkčná medzera
pre Slovensko a Nemecko. Na prvý pohľad je na základe grafu jasné, že hospodársky cyklus
Slovenska a Nemecka nie je úplne zosynchronizovaný a môžeme si aj všimnúť ako sa vyvíjal
v jednotlivých obdobiach.
Na kvantifikáciu miery synchronizácie hospodárskych cyklov Slovenska a Nemecka
využijeme krížové korelácie počítané z týchto produkčných medzier. Ako už bolo spomínané
máme k dispozícií 66 pozorovaní tak sme tieto pozorovania v tejto časti analýzy rozdelili na
tri rovnako veľké obdobia a počítali sme krížové korelácie pre každé obdobie oddelene.
Výsledky môžeme vidieť v nasledujúcej tabuľke. Tučným písmom sú zvýraznené korelačné
koeficienty, ktoré sú štatisticky významné.
Tabuľka 1: Hodnoty krížových korelácií pre vybrané obdobia
i
0
1
2
3
4

1995Q1 - 2000Q2
lag
lead
-0.5430
-0.5430
-0.2743
-0.5944
-0.3010
-0.2402
0.1309
0.0482
-0.1061
0.2834

i
0
1
2
3
4

2000Q3 - 2005Q4
lag
Lead
0.0767
0.0767
0.1259
-0.2002
0.1366
-0.1401
0.4406
0.0168
0.2507
-0.1224

i
0
1
2
3
4

2006Q1 - 2011Q2
lag
Lead
0.7918
0.7918
0.8519
0.5883
0.7240
0.3141
0.4809
0.0091
0.1931
-0.2883

Môžeme si všimnúť, že v rôznych obdobiach boli dosiahnuté veľmi rozdielne výsledky
aj čo sa týka hodnôt korelačných koeficientov aj počtu významných koeficientov
v jednotlivých obdobiach.
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V prvom sledovanom období od roku 1995 do polovice roku 2000 máme významné dva
korelačné koeficienty. Významná je súčasná korelácia ako aj prvá lead (predbiehajúca)
korelácia, ale obe korelácie majú záporné znamienko. Môžeme povedať, že v tomto období
hospodárske cykly Slovenska a Nemecka neboli synchronizované. Môže to súvisieť aj s tým,
že na Slovensku prebiehala ešte stále transformácia ekonomiky z centrálne plánovanej na
trhovú a napriek tomu, že už vtedy bolo Nemecko významný obchodný partner pre nás tak sa
hospodársky cyklus vyvíjal výrazne odlišne.
Druhé obdobie od polovice roku 2000 do konca roka 2005 by sa dalo pre Slovensko
charakterizovať ako obdobie významných štrukturálnych reforiem ekonomiky a jej
konsolidácie. Boli prijaté reformy, ktoré mali za cieľ ozdraviť verejné financie na Slovensku
a zatraktívniť Slovensko pre zahraničných investorov a týmito opatrenia podporiť rozvoj
Slovenska a dobiehanie vyspelých európskych ekonomík. Tieto opatrenia krátko po ich prijatí
zmenili výrazne ekonomiku Slovenska ale ich prínosy sa neprejavili hneď ale postupne
a krátko po prijatí sa prejavili najmä náklady a negatíva týchto opatrení. Tieto opatrenia
samozrejme ovplyvnili aj hospodársky cyklus keď v tomto období je významná len jedna
korelácia a to tretia lag (zaostávajúca). V tomto období bol vývoj hospodárskych cyklov
medzi Slovenskom a Nemeckom výrazne rozdielny.
V treťom období od roku 2006 do polovice roku 2011 môžeme vidieť výrazné zlepšenie
synchronizácie hospodárskych cyklov medzi Slovenskom a Nemeckom. Významných je až 5
korelačných koeficientov 3 lag (zaostávajúce), súčasný korelačný koeficient a 1 lead
(predbiehajúci). Najvyššiu hodnoty dosahuje prvý lag a taktiež vysokú hodnotu dosahuje aj
súčasný korelačný koeficient. V tomto období sa už prejavovali aj prínosy z prijatých
konsolidačných opatrení a štrukturálnych reforiem z obdobia rokov 2000 až 2005 a zmena
štruktúry ekonomiky prispela k výraznému zvýšeniu synchronizácie hospodárskeho cyklu
Slovenska k Nemeckému. Prispeli k tomu určite aj zahraničné investície ktoré prišli na
Slovensko a ich odbytiskom sa stali najmä trhy Európskej únie a eurozóny čo pravdepodobne
tiež prispelo k synchronizácií hospodárskych cyklov.
Tabuľka 2: Hodnoty krížových korelácií pre vybrané obdobia
i
0
1
2
3
4
i
0
1
2
3
4

1995Q1 - 2011Q2
lag
lead
0,4628
0,4628
0,529
0,3067
0,423
0,2035
0,3631
0,0734
0,1504 -0,0903
2001Q1 - 2011Q2
lag
lead
0,7182
0,7182
0,7621
0,5446
0,6468
0,3497
0,4979
0,1269
0,2663 -0,1229

i
0
1
2
3
4
i
0
1
2
3
4

1997Q1 - 2011Q2
lag
lead
0,506
0,506
0,5836
0,355
0,4693
0,2167
0,4054
0,0704
0,175
-0,1229
2003Q1 - 2011Q2
lag
lead
0,807
0,807
0,8496
0,6252
0,7332
0,3984
0,5487
0,1584
0,3253
-0,1138

i
0
1
2
3
4
i
0
1
2
3
4

1999Q1 - 2011Q2
lag
Lead
0,6104
0,6104
0,6767
0,4326
0,5862
0,2687
0,4417
0,1034
0,2262
-0,1273
2005Q1 - 2011Q2
lag
Lead
0,806
0,806
0,847
0,5846
0,7165
0,344
0,5154
0,0571
0,239
-0,2392

V ďalšej časti budeme analyzovať synchronizáciu hospodárskych cyklov Slovenska
a Nemecka nie v samostatných časových úsekoch ale v prekrývajúcich sa tak, že najskôr
zahrnieme všetky údaje, potom z analýzy budeme postupne vylučovať najstaršie hodnoty
a sledovať vývoj korelačných koeficientov. Tento spôsob bol zvolený najmä preto, že väčšiu
9

váhu prikladáme súčasným hodnotám ako minulým. Minulé hodnoty už neovplyvňujú vývoj
hospodárskeho cyklu Slovenska výrazne. Základom pre vývoj hospodárstva Slovenska v
súčasnosti je štruktúra ekonomiky do ktorej sa postupne vybudovala a štruktúra ekonomiky zo
začiatku obdobia nemá výrazný vplyv na súčasný vývoj. Výsledky môžeme vidieť
v nasledujúcej tabuľke.
Môžeme si všimnúť vývoj intervaloch začínajúcich v rôznom čase v minulosti
a končiacich polrokom 2011. Ako sa postupne skracovalo obdobie a najstaršie hodnoty boli
z analýzy vylučované môžeme sledovať výrazné zlepšovanie korelačných koeficientov či už
súčasných alebo aj predbiehajúcich (lead) alebo zaostávajúcich (lag). Súvisí to najmä
s transformáciou hospodárstva Slovenska, ktoré sa postupne prebudovalo z centrálne
plánovaného na trhové reflektujúce požiadavky trhov západnej Európy a hospodárstvo
založené najmä na exporte.
4. Záver
Na základe uskutočnených výpočtov môžeme povedať, že sa synchronizácia
hospodárskeho cyklu Slovenska a Nemecka postupom času zvyšovala. Vzhľadom na súčasné
členstvo v menovej únií to môžeme považovať za pozitívne, pretože pri vyššej synchronizácií
hospodárskych cyklov členov menovej únie sa znižujú náklady z členstva a zvyšujú prínosy.
Ak by dochádzalo po prijatí eura k znižovaniu synchronizácie tak by sa dali v budúcnosti
očakávať problémy a vzdanie sa vlastnej nezávislej menovej politiky by sa mohlo ukázať ako
zlé rozhodnutie, ale na analýzu obdobia po vstupe do menovej únie ešte nie je dostatok
údajov.
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Analýza vývoja rozvinutosti poistného trhu v krajinách Európy
prostredníctvom zhlukovej metódy
Analysis of the development of insurance market in the European countries
through cluster analysis
Ondrej Dúžik
Abstract: The aim of this article is to characterize the development of insurance in the
European countries tersely and clearly focusing on the countries of the Visegrad Group
through some theoretical and graphic analysis including cluster analysis.
Key words: cluster analysis, factor analysis, visegrad group.
Kľúčové slová: zhluková analýzy, faktorová analýza, vyšehradská skupina.

1. Úvod
Všeobecne je známe, že vývoj poisťovníctva ide ruka v ruke s vývojom ekonomiky, to
znamená, že prostredníctvom ukazovateľov vývoja ekonomiky ako celku vieme odhadnúť,
ako sa asi vyvíjalo poisťovníctvo, a naopak. Navzájom sa rôzne hodnotové ukazovatele
ovplyvňujú.
Porovnávať vývoj národného hospodárstva môžeme prostredníctvom rôznych
ukazovateľov, ako sú napríklad: veľkosť hrubého domáceho produktu, veľkosť inflácie, miera
nezamestnanosti a rôzne iné. Špeciálne sa aj v oblasti poisťovníctva využívajú charakteristiky,
ktoré slúžia na zhodnotenie jeho úrovne, akými sú napríklad: počet poisťovní, veľkosť
technických rezerv, alebo hodnota investícií poisťovní.
Pre účely tohto článku sú zvolené nasledujúce pomerové ukazovatele, pomocou ktorých
je vybraná analýza spracovaná:
• HPP/HDP – podiel hrubého predpísané poistného k hrubému domácemu produktu,
• HPP/POP – výška hrubého predpísaného poistného na jedného obyvateľa (€),
• IPP/HDP – podiel veľkosti investičného portfólia poisťovní k hrubému
domácemu produktu,
• IPP/POP – výška investícií poisťovní na jedného obyvateľa (€).
Zdrojovými údajmi boli údaje štatistickej publikácie1 Európskej federácie poisťovní
a zaisťovní. Obdobím analýzy sú hraničné roky poslednej dekády, za ktorú boli dostupné
požadované údaje, a to roky 1999 a 2008.
Na pozorovanie zmien vo vývoji poisťovníctva v Európe bolo vybratých 22 krajín
z celej Európy. Krajiny boli vyberané zo zoznamu krajín, ktoré sú členmi organizácie CEA 2 .
Dvadsaťdva krajín, ktoré boli vybraté, sú geograficky rozložené po celej Európe. Podľa
geografického hľadiska, a aj dostupných údajov, bolo do skúmania vybratých týchto
22 krajín : Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko,
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia. Bližšie sa budeme venovať
v rozboroch a hodnoteniach krajinám V4 - Česku, Maďarsku, Poľsku a Slovensku.
F

F

F

1

CEA Statistics N°42: European Insurance in Figures – z 23. novembra 2010.
Zdroj: http://www.cea.eu/index.php/facts-figures/statistical-publications/european-insurance-in-figures
2
CEA – Comité européen des assurances (Európska federácia poisťovní a zaisťovní) združuje týchto 33 krajín:
Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain,
Finland, France, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,
Latvia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, Turkey, United
Kingdom.
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Obrázok 1: 22 vybratých krajín Európy
Tabuľka 1: Hodnoty vybratých pomerových ukazovateľov za roky 1999 a 2008
Rok 1999

Krajina
Belgium
Cyprus
Czech Republic
Germany
Denmark
Estonia
Spain
Finland
France
United Kingdom
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Sweden
Slovenia
Slovakia

BE
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
LV
MT
NL
PL
PT
SE
SI
SK

HPP/HDP
0,071
0,082
0,029
0,063
0,063
0,016
0,056
0,085
0,083
0,131
0,019
0,026
0,095
0,055
0,022
0,036
0,093
0,028
0,059
0,063
0,043
0,028

HPP/POP
1656,138
1098,325
157,526
1550,848
1916,087
62,376
809,670
2012,991
1889,307
3156,935
231,547
115,064
2295,041
1086,560
63,525
347,216
2264,268
115,112
657,352
1711,142
444,397
99,371

IPP/HDP
0,404
0,098
0,060
0,406
0,759
0,014
0,128
0,596
0,575
1,050
0,036
0,042
0,467
0,182
0,017
0,118
0,654
0,037
0,177
0,855
0,056
0,045

Rok 2008
IPP/POP
9414,194
1306,111
329,245
9939,471
23269,181
55,128
1853,164
14146,416
13038,450
25229,762
439,642
189,388
11241,040
3599,618
47,122
1136,124
15965,129
149,322
1986,970
23270,796
588,886
160,545

HPP/HDP
0,085
0,043
0,036
0,066
0,089
0,023
0,055
0,086
0,094
0,136
0,020
0,034
0,074
0,059
0,021
0,048
0,129
0,046
0,092
0,075
0,054
0,031

HPP/POP
2738,831
936,107
505,946
2003,688
3788,290
277,161
1318,956
2973,614
2854,965
4026,307
426,178
352,852
3034,882
1537,952
210,069
666,440
4655,304
441,444
1443,081
2679,736
998,854
375,638

IPP/HDP
0,575
0,109
0,075
0,465
0,883
0,042
0,176
0,531
0,721
0,822
0,047
0,075
0,402
0,277
0,017
0,402
0,523
0,099
0,306
0,754
0,120
0,057

IPP/POP
18548,358
2368,007
1068,382
14140,283
37473,281
502,064
4204,324
18474,427
21920,239
24380,611
1008,268
792,646
16502,342
7264,920
170,832
5568,637
18941,549
940,109
4799,380
26831,710
2202,031
684,527

Nástrojom, pomocou ktorého je daná problematika riešená je zhluková metóda.
V ďalšej časti si priblížime jej stručnú charakteristiku, aplikáciu a analýzu dosiahnutých
výsledkov.

2. Posúdenie vhodnosti použitia zhlukovej metódy
Hlavnou myšlienkou tejto metódy je vytvoriť skupiny krajín, ktoré majú čo
najhomogénnejšie zloženie. Vo vnútri skupín majú byť krajiny čo najhomogénnejšie
združené, a zároveň medzi skupinami majú byť rozdiely čo najvýraznejšie.
Pre aplikáciu zhlukovej metódy je však potrebné najskôr posúdiť, či má vôbec zmysel
krajiny zlučovať podľa vybratých ukazovateľov. Do zhlukovej analýzy nemôžu vstupovať
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premenné, ktoré sú závislé. To znamená, že musíme posúdiť štruktúru vzťahov medzi
sledovanými premennými. Na posúdenie tejto štruktúry nám slúži faktorová analýza.
Posúdenie závislosti premenných
Tabuľka 2: Koeficienty korelácie – rok 1999 Tabuľka 3:Koeficienty korelácie - rok 2008
Koeficienty korelácie

Koeficienty korelácie

HPP/HDP

HPP/POP

IPP/HDP

IPP/POP

HPP/HDP

HPP/POP

IPP/HDP

IPP/POP

HPP/HDP

1,000

0,948

0,809

0,749

HPP/HDP

1,000

0,925

0,832

0,771

HPP/POP

0,948

1,000

0,923

0,891

HPP/POP

0,925

1,000

0,879

0,898

IPP/HDP

0,809

0,923

1,000

0,990

IPP/HDP

0,832

0,879

1,000

0,965

IPP/POP

0,749

0,891

0,990

1,000

IPP/POP

0,771

0,898

0,965

1,000

Medzi všetkými dvojicami ukazovateľov je silná priama lineárna závislosť, čo nám
dokumentujú aj hodnoty vypočítané v uvedených tabuľkách. V roku 2008 sa sila závislosti
oproti roku 1999 ešte zvýšila. To nám len potvrdzuje potrebu vytvorenia nezávislých
premenných, na čo využijeme funkcie faktorovej analýzy, pomocou ktorej ich dostaneme.
Posúdenie vhodnosti premenných na využitie vo faktorovej analýze
Posúdenie vhodnosti vytvorených premenných sa môže vykonať rôznymi metódami,
avšak najobľúbenejšou a najpoužívanejšou je metóda KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), ktorej
podstata je v porovnávaní koeficientov korelácie s parciálnymi koeficientmi korelácie.
Prostredníctvom užívateľského softwaru SAS EG a vzťahu (1),
p

KMO =

p

∑∑ r

2

ij

(1)

i≠ j i≠ j

p

p

∑∑ r

p

2

ij

i≠ j i≠ j

p

+ ∑∑ r 2 parc.,ij
i≠ j i≠ j

kde: rij je párový koeficient korelácie medzi Xi a Xj a rparc.,ij je parciálny koeficient korelácie,3
sme za uvedené roky dostali nasledujúce údaje vybratej hodnotiacej miery:
Tabuľka 4: Hodnoty KMO pre rok 1999

Tabuľka 5:Hodnoty KMO pre rok 2008

KMO

KMO

MSA = 0,649

MSA = 0,524

HPP/HDP

HPP/POP

IPP/HDP

IPP/POP

HPP/HDP

HPP/POP

IPP/HDP

IPP/POP

0,594

0,720

0,674

0,609

0,500

0,544

0,544

0,508

Dostali sme priemerné hodnoty MSA za rok 1999 s hodnotou približne 0,65; v roku
2008 s hodnotou približne 0,52. Podmienkou adekvátnosti, ktorú musíme dodržať je, že so
získanými hodnotami môžeme pracovať, pokiaľ hodnota KMO presiahne hranicu 0,5; čo
znamená, že za oba roky sú hodnoty postačujúce – môžeme ich všetky aplikovať v procese
faktorovej analýzy.
Po dokončení procesu faktorovej analýzy dostávame hodnoty faktorov (nezávislých
premenných), ktoré využijeme následne v procese zhlukovej metódy.
3

Spracované podľa [2]: Stankovičová I. – Vojtková M., Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami, 2007.
Bratislava: Iura Edition, s. 91.
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3. Aplikácia zhlukovej metódy
Získané hodnoty faktorov vo všeobecnosti nemajú žiadny interpretovateľný význam. Sú
však vhodným prostriedkom (súborom nezávislých premenných) na využitie v procese
zhlukovej analýzy.
„Zhluková analýza zoskupuje objekty do zhlukov tak, aby objekty patriace do toho
istého zhluku si boli blízke (podobné) a objekty patriace do rôznych zhlukov si boli vzdialené
(odlišné).“4
Výsledkom tejto analýzy je dendogram, v ktorom je znázornené postupné zoskupenie
krajín na základe Wardovej metódy zhlukovania s hierarchickým aglomeratívnym postupom.

Obrázok 2: Dendogram pre rok 1999
V uvedenom dendograme pre rok 1999 je znázornené, ako sa v postupných krokoch
krajiny zlučovali. Na najnižších úrovniach sa zlúčili krajiny s najviac príbuznými hodnotami.
V ďalších krokoch sa pridružovali k nim krajiny s postupne narastajúcimi rozdielmi, až
pokiaľ nevznikol jeden celkový zhluk. Získané hodnoty v zhlukovej analýze môžeme
interpretovať aj na základe výsledného dendogramu.
Pokiaľ sa na tento graf pozrieme ako na celok, môžeme vidieť, že na najvyššej úrovni
zhlukovania máme vytvorené dva zhluky (v ľavej časti a v pravej časti).
Ľavá časť zahŕňa v prevažnej miere krajiny severozápadu Európy, jedine Taliansko sa
tam nachádza geograficky príbuznejšie skôr k zhluku na pravej strane, ale dosahovanými
výsledkami sa priradilo k uvedenému zhluku krajín, v ktorom sa okrem Talianska nachádzajú
ešte Belgicko, Nemecko, Írsko, Fínsko, Holandsko, Francúzsko, Veľká Británia, Dánsko a
Švédsko. Všetky tieto krajiny sa vyznačujú relatívne vysokými hodnotami vybratých
ukazovateľov (ako môžeme vidieť v tabuľke 1).
V pravej časti dendogramu sa hneď v prvých krokoch zlučovania zlúčili krajiny V4, až
v ďalších postupných krokoch sa s týmito krajinami zlučovali ďalšie, a to: Lotyšsko, Malta,
Španielsko, Slovinsko, Portugalsko, Estónsko, Grécko a Cyprus. Ako môžeme vidieť na
uvedenom dendograme, ale aj na nasledujúcom obrázku, v danom zhluku sa nachádzajú
prevažne krajiny juhovýchodnej Európy (na obrázku vyznačené svetlo sivou farbou).

4

Šoltés E. – Šoltésová T., Štatistická analýza rozvinutého poistného trhu v krajinách Európy, 2010. Bratislava:
Ekonóm, s. 104.
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Obrázok 4: Mapa rozdelenia 1999
Analogickým postupom charakterizujeme aj dendogram zhlukovej metódy v roku 2008.

Obrázok 3: Dendogram pre rok 2008
Opäť na najvyššej úrovni zhlukovania dostaneme dva veľké zhluky. Situácia
v geografickom rozložení zlúčených krajín sa nám trochu oproti roku 1999 zmenila, ale
rozdiely sú len minimálne. Podstata rozdelenia dendogramu na severozápad a juhovýchod
zostala zachovaná. V tomto prípade sa na ľavej strane nachádzajú krajiny Belgicko,
Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Švédsko, Malta, Veľká Británia, Portugalsko a Dánsko. Opäť
tieto krajiny dosiahli vyššie hodnoty vybratých pomerových ukazovateľov, čím boli vlastne
na seba aj naviazané a v zhlukovej analýze sa spolu postupne zlučovali. Na pravej strane sa
opäť po geografickej stránke nachádzajú krajiny juhovýchodnej Európy, a to: Cyprus,
Španielsko, Estónsko, Lotyšsko, Grécko, krajiny V4 – Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko,
Slovinsko, Írsko, Holandsko a Taliansko.
Uvedené geografické rozloženie nám aj v roku 2008 vyjadruje mapa rozdelenia
(obrázok 5).
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Obrázok 5: Mapa rozdelenia 2008
Tabuľka 6: Krajiny V4 – rok 1999

Tabuľka 7: Krajiny V4 – rok 2008

HPP/HDP

HPP/POP

IPP/HDP

IPP/POP

HPP/HDP

HPP/POP

IPP/HDP

IPP/POP

Czech Republic

CZ

0,029

157,526

0,060

329,245

Czech Republic

CZ

0,036

505,946

0,075

1 068,382

Hungary

HU

0,026

115,064

0,042

189,388

Hungary

HU

0,034

352,852

0,075

792,646

Poland

PL

0,028

115,112

0,037

149,322

Poland

PL

0,046

441,444

0,099

940,109

Slovakia

SK

0,028

99,371

0,045

160,545

Slovakia

SK

0,031

375,638

0,057

684,526

Pokiaľ porovnáme dendogramy pre rok 1999 a 2008, vzhľadom na krajiny V4, môžeme
v oboch prípadoch vidieť, že tieto krajiny boli zlúčené hneď v úvodných procedúrach, čo len
potvrdzuje ich podobnosť, ktorú nám potvrdzujú aj tabuľky 6 a 7 (výber z tabuľky 1).
Hodnoty sa od seba odlišujú oproti ostatným krajinám len minimálne.

4. Záver
Z uvedených výsledkov vyplýva, že rozdiely za dekádu rokov medzi juhovýchodom
a severozápadom sa rapídne nezmenili. Stále pretrvávajú výrazné rozdiely v rozvinutosti
krajín, čo nám dané ukazovatele premietli i graficky.
Čo sa týka krajín V4, tak daná analýza nám iba potvrdila silnú historickú a vývojovú
previazanosť týchto krajín. V oboch skúmaných rokoch mali najtesnejšie vzťahy, čo nám
dokumentovala tabuľka zhlukov, ako aj vývoj dendogramu.
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Kategorizácia slovenských webových stránok na základe vybraných
ukazovateľov merania návštevnosti AIM monitor
Catogorizing of Slovak web pages based on the chosen indicators of the
measurement of Internet visitors AIM monitor
Katarína Franková
Abstract: This article deals with cluster analysis of Slovak web pages based on the indicators
of the measurement of Internet visitors. The output of the analysis is the categorization of
Slovak web pages into 14 clusters according to the visit rate.
Key words: AIM monitor, cluster analysis
Kľúčové slová: AIM monitor, zhluková analýza
JEL classification: C10

1. Úvod
Marketingové komunikačné aktivity firiem sa vplyvom nových technológií presúvajú
čoraz viac do internetových médií. Vplyv správneho výberu mediálneho priestoru na
efektivitu marketingových aktivít je nepopierateľný, a preto je dôležité pozerať sa na
jednotlivé médiá z pohľadu počtu ľudí, ktorých sú schopné osloviť.

2. Internetový marketing a meranie návštevnosti AIM monitor
Internetový marketing alebo tzv. e-marketing zaznamenal v posledných rokoch prudký
rozmach aj na Slovensku. Firmy si čím ďalej, tým viac uvedomujú významnosť internetu ako
média. Virtuálny priestor ponúka firmám širokú paletu reklamných foriem umiestniteľných na
webových stránkach či portáloch. Pokiaľ pri iných komunikačných médiách môžu byť
merania účinnosti marketingových aktivít nepresné, pri reklame na internetových portáloch sa
meria niekoľko ukazovateľov, na základe ktorých vieme napríklad povedať koľko užívateľov,
ktorí sa dostali na stránku e-shopu cez internetovú reklamu, reálne využilo jeho služby.
Význam internetu stúpa a od roku 2008 vzrástol podiel internetu na celkových reklamných
výdavkoch na Slovensku o vyše 3% na aktuálnych 10%.
Pri realizácii reklamných aktivít na internete má veľký význam výber správnych webových
portálov pre umiestnenie reklamy. Pre účely výberu mediálneho priestoru na internete je
dobré poznať také ukazovatele internetových portálov ako je počet užívateľov či priemerný
čas strávený na stránke. Na základe týchto a ďalších ukazovateľov je možné kategorizovať
dostupné webové portály do skupín s podobnými hodnotami daných ukazovateľov, ktoré
môžu poslúžiť pri výbere priestoru pre internetovú reklamu.
Slovenské internetové portály sa združujú v Asociácii internetových médií a spolu
s niektorými reklamnými internetovými médiami sú zadávateľmi projektu AIM monitor. AIM
monitor je meraním návštevnosti členov Asociácie internetových médií a reklamných
internetových médií, ktoré sa do projektu zapojili (2). Výsledky výskumu návštevnosti AIM
monitor sú verejne prístupné na linke online.aimmonitor.sk.

3. Zhluková analýza webových portálov
Návštevnosť webových portálov je možné popísať niekoľkými ukazovateľmi. Prvým
ukazovateľom je odhadovaný počet reálnych používateľov (RUest), ktorý sa odhaduje na
základe počtu užívateľov cookies a na základe historického vývoja pomeru počtu reálnych
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užívateľov k počtu cookies. Ďalšími ukazovateľmi sú: počet reálnych užívateľov (RU)1, počet
užívateľov (U)2, počet zobrazení (PV), počet návštev (V), celkový strávený čas na webovom
sídle za určité obdobie v dňoch (TTS), odhadovaný priemerný strávený čas na návštevníka
v hodinách (ATSest), priemerný strávený čas na reálneho užívateľa v hodinách (ATSru)
a priemerná dĺžka návštevy v hodinách (AVT). Pre účely zhlukovej analýzy sme vybrali 8
ukazovateľov a to RUest, U, PV, V, TTS, ATSest a AVT. V analýze bolo použitých 249
internetových portálov, t.j. štatistických jednotiek vybraných z prieskumu AIM monitor na
základe úplnosti dát.
Tabuľka 1: Popisné štatistiky ukazovateľov
Štatistika
priemer
štandardná
odchýlka
medián
minimum
maximum

RUest
14220

U
19069

PV
98751

Visits
26722

TTS
74.4

ATSest
0:05:37

AVT
0:03:27

27090

36492

213701

60314

188.5

0:04:28

0:02:10

4337
1
201809

5878
18601
6689
1
1
1
269281 2,00E+06 461289

13.1
0.0036
1893.0

0:04:19
0:00:35
0:37:35

0:02:53
0:00:26
0:14:15

Podmienkou zhlukovej analýzy je, že premenné nie sú navzájom korelované.
Z Pearsonovej korelačnej matice vieme vyčítať, či sú premenné korelované navzájom a na
základe p-hodnôt zase posúdiť, či ide o štatisticky významnú závislosť. Z tabuľky 2 je zrejmé,
že väčšina koeficientov korelácie nadobudlo vysoké hodnoty a teda ide prevažne o štatisticky
významnú a silnú závislosť medzi analyzovanými premennými.
Tabuľka 2: Pearsonova korelačná matica
Pearson Correlation Coefficients
Prob > |r| under H0: Rho=0
RUest
U
PV
Visits
TTS ATSest AVT
1,000
1,000
0,863
0,984
0,894
0,224
0,124
RUest
<,0001 <,0001 <,0001 <,0001
0,000
0,051
1,000
1,000
0,862
0,986
0,896
0,226
0,124
U
<,0001
<.0001 <,0001 <,0001
0,000
0,052
0,863
0,862
1,000
0,860
0,937
0,517
0,404
PV
<,0001 <,0001
<,0001 <,0001 <,0001 <,0001
0,984
0,986
0,860
1,000
0,920
0,238
0,122
Visits
<,0001 <,0001 <,0001
<,0001
0,000
0,055
0,894
0,896
0,937
0,920
1,000
0,419
0,298
TTS
<,0001 <,0001 <,0001 <,0001
<,0001 <,0001
0,224
0,226
0,517
0,238
0,419
1,000
0,956
ATSest
0,000
0,000 <,0001
0,000 <,0001
<,0001
0,124
0,124
0,404
0,122
0,298
0,956
1,000
AVT
0,051
0,052 <,0001
0,055 <,0001 <,0001

1

Počet reálnych užívateľov RU je rozdiel medzi počtom užívateľov U a počtom užívateľov, ktorí používajú viac
počítačov, zdieľajú počítač s viacerými užívateľmi alebo si vymazávajú cookies.
2
Počet užívateľov U sa meria počtom cookies.
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Aby sme získali nekorelované premenné do zhlukovej analýzy, použili sme faktorovú
analýzu. Z hľadiska faktorovej analýzy by mali byť vybrané premenné závislé (1, s.91). Pri
faktorovej analýze sme ako metódu odhadovania parametrov zvolili metódu hlavných
komponentov bez použitia rotácie faktorov. Na posúdenie vhodnosti premenných do
faktorovej analýzy sme použili KMO štatistiku. Celková hodnota KMO štatistiky bola 0,7425
čo znamená, že vybrané dáta sú vhodné na faktorovú analýzu nakoľko odporúčajú sa vyššie
hodnoty miery KMO pre vzorku dát ako 0,5 (1, s.91).
Tabuľka 3: Hodnoty KMO štatistiky pre jednotlivé premenné
Kaiser's Measure of Sampling Adequacy: Overall MSA = 0.74250783
RUest
U
PV
V
TTS
ATSest
AVT
0.7178
0.7108
0.8436
0.7780
0.8495
0.5967
0.5596
Z faktorovej analýzy sme získali 7 faktorov, ktoré nám ďalej v zhlukovej analýze poslúžili
ako nekorelované premenné, ktoré sú podmienkou tejto analýzy. Spomedzi zhlukovacích
metód sme vybrali v praxi najpoužívanejšiu Wardovu metódu. Táto metóda vedie
k vytvoreniu zhlukov relatívne rovnakej veľkosti a tvaru, čiže má tendenciu odstraňovať malé
zhluky (1, s.140). Pri určovaní počtu významných zhlukov sme vychádzali z grafu
zobrazujúceho závislosť semiparciálneho koeficientu determinácie od počtu zhlukov a
z dendrogramu. Na základe týchto grafov sme sa rozhodli rozdeliť webové portály do 14
zhlukov.

Graf 1: Závislosť hodnoty semiparciálneho koeficientu determinácie od počtu zhlukov
Zo zhlukovej analýzy sme dostali 14 zhlukov, pričom do prvého zhluku bolo zaradených
až 136 webových stránok, v posledných piatich zhlukoch sa nachádzala vždy iba jedna
webová stránka.
Zhluk č.1 obsahuje 136 webových stránok. Zhluk ma druhý najmenší priemer
používateľov a ide o stránky s veľmi nízkou návštevnosťou. Patria sem predovšetkým
podstránky rôznych portálov napr. inzeraty.sme.sk, profesia.pravda.sk a pod.
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Zhluk č.5 naopak dosahuje vysoko nadpriemerné hodnoty vo všetkých ukazovateľoch
a obsahuje prevažne spravodajské stránky. Do tohto zhluku patria stránky: centrum.sk, cas.sk,
pravda.sk, topky.sk, aktuality.sk a tv-program.sk.
Zhluk č.11 obsahuje druhú najnavštevovanejšiu stránku na Slovensku a to azet.sk. Podobne
v zhluku č.13 sa nachádza tretia najnavštevovanejšia stránka zoznam.sk taktiež s veľmi
dobrými číslami návštevnosti.
Zhluk č.14 reprezentuje najnavštevovanejšiu slovenskú webovú stránku, ktorá má
maximálne hodnoty takmer vo všetkých ukazovateľoch. Najnavštevovanejšia je spomedzi
slovenských stránok stránka spravodajstva portálu sme.sk.
Tabuľka 4: Stredné hodnoty ukazovateľov pre jednotlivé zhluky
Zhluk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

N
136
31
41
13
6
3
6
4
4
1
1
1
1
1

RUest
3077.0
3897.5
25008.2
6745.7
88589.7
86650.7
55111.5
2562.3
48164.3
28144.0
182273.0
22697.0
130982.0
201809.0

U
4137.4
5191.1
33291.1
9050.2
118938.8
115718.3
73459.3
3400.0
64051.8
40580.0
249090.0
30909.0
184133.0
269281.0

PV
13123.2
35893.9
134940.2
122068.4
448574.0
312284.7
452026.8
73973.3
702653.3
216202.0
1121489.0
1100037.0
891939.0
1869479.0

Visits
4855.9
5913.2
40111.5
13569.1
195346.5
146524.7
109078.3
4301.7
80418.8
47048.0
461289.0
59976.0
359763.0
460355.0

TTS
8.97
20.12
94.35
68.12
352.87
257.26
435.66
39.24
324.31
131.66
975.12
592.28
1331.45
1893.39

ATSest
0:03:27
0:07:03
0:05:11
0:14:59
0:05:20
0:04:11
0:12:06
0:16:34
0:11:14
0:06:46
0:07:47
0:37:35
0:14:41
0:13:32

AVT
0:02:18
0:04:45
0:03:19
0:07:38
0:02:27
0:02:27
0.,0043
0:11:23
0:06:46
0:04:02
0:03:01
0:14:15
0:05:20
0:05:54

4. Záver
Pomocou zhlukovej analýzy sme kategorizovali webové stránky na Slovensku do 14
zhlukov podľa jednotlivých ukazovateľov návštevnosti. Najnavštevovanejšie stránky sú
sme.sk, zoznam.sk a azet.sk a reklama na týchto stránkach by mala potenciálne osloviť
najväčší počet ľudí. Okrem týchto stránok by bolo vhodné umiestňovať reklamu aj na stránky,
ktoré sa umiestnili v zhlukoch č.5, č.6 a č.7. Pri výbere správneho mediálneho priestoru na
internete je však potrebné brať do úvahy aj demografické charakteristiky návštevníkov
jednotlivých stránok, aby účinnosť internetovej kampane bola čo najvyššia pri danej úrovni
vynaložených finančných prostriedkov.
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Modelovanie vplyvu determinantov na vývoj akciového indexu DAX30
Modelling the impact of determinants on the development of stock index
DAX30
Ján Hámor
Abstract: In this article we have modelled the impact of determinants on the development of
stock index DAX30. Determinants under our consideration are Volatility S&P500 index,
gross domestic product of Germany, EUR/USD, interest rate of ten-year AAA rated
government bond and the amount of trading of the index in business days. By their influence
we were able to explain 75% of the index variability. At the end of the article we have
expressed the view how to improve the model and what is its use.
Key words: stock index, determinants, regression model.
Kľúčové slová: akciový index, determinanty, regresný model.

1. Úvod
Vývoj určitého akciového trhu alebo jeho časti je možné sledovať pomocou vývoja
akciového indexu v sledovanej lokalite. Okrem toho akciové indexy slúžia ako meradlo
výnosnosti daného trhu. Takto funguje aj akciový index DAX30, ktorý podáva informáciu
o vývojovom smerovaní nemeckej burzy cenných papierov. Cieľom tejto štúdie je nájsť
a ekonometrickým modelom popísať vplyv determinantov vývoja daného indexu. Regresnou
analýzou sa pokúsime vyjadriť vplyv vybraných determinantov a presvedčiť sa o miere ich
vypovedacej schopnosti.

2. Ekonomické a štatistické predpoklady
Pri výbere determinantov sme zvažovali rôzne faktory ich vplyvu na ekonomický vývoj.
Prvým ukazovateľom, ktorý je pokladaný za zrkadlový obraz vývoja ekonomiky krajiny, je
hrubý domáci produkt. Pri ňom však vyvstáva problém použitia v analýze, pretože jeho
hodnoty sú uverejňované s určitým časovým odstupom, ale existujú predpoklady alebo
predikcie jeho vývoja na základe iných ekonomických vzťahov. Preto sme sa rozhodli, že ho
v našej analýze použijeme, avšak v pozmenenej forme. Predpokladáme, že investori na
finančných trhoch majú určitú schopnosť predvídať vývoj HDP, a to v časovom predstihu
a reagujú na pozitívny vývoj očakávaním vyššieho výnosu, a naopak. Na základe tohto
tvrdenia sme sa rozhodli pretransformovať kladný a záporný vývoj na jednotky a nuly, pričom
sme vychádzali z údajov sezónne očistených podľa Census X-12-ARIMA, uvedených na
internetovej stránke eurostatu, s posunom o 90 dní, keďže štatistický úrad a vláda zvykne
sumarizovať tieto údaje štvrťročne s odhadom na ďalšie rovnaké obdobie.
Ďalším ukazovateľom, ktorý vstupuje do analýzy, je index volatility akciového indexu
S&P500, na finančných trhoch opisovaný ako kvantitatívne vyjadrenie nálady investorov.
Tento index sa sleduje od roku 1990, ako nami sledovaný index DAX30, tiež na dennej báze.
Do analýzy zahrnieme aj ukazovateľ vývoja eura k americkému doláru, keďže tento vývoj
ovplyvňuje mnohé ekonomické procesy a index DAX30 je obchodovaný aj na americkej
burze cenných papierov. Údaje sú dostupné od 1. januára 1999, čo skracuje analyzované
obdobie o vyše 8 rokov. Investori pri tvorení portfólia vyhľadávajú aj bezrizikové aktíva a ich
očakávania výnosu pri podstupovanom riziku sa odvíjajú od výnosov týchto bezrizikových
aktív. Preto zahrnieme do analýzy aj vývoj úrokovej miery dlhopisov spadajúcich do skupiny
bezrizikových aktív. Vybrali sme si spotovú úrokovú mieru desaťročného bezkupónového
štátneho dlhopisu Nemecka s ratingom AAA. Údaje sú uverejnené na internetovej stránke
eurostatu, ale ukazujú vývoj len od 6. septembra 2004, čo bude mať za následok ďalšie
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zúženie analyzovanej časti vývoja akciového indexu. Posledným uvažovaným ukazovateľom
s možnosťou vplyvu na vývoj hodnoty indexu je množstvo obchodov tohto indexu
v jednotlivých obchodných dňoch. Tento ukazovateľ je určitým kvantitatívnym vyjadrením
záujmu investorov o obchodovanie s indexom. Dostupné údaje sú však len od 24. septembra
2008, čo zužuje sledovanie na počet 797, čo je niečo cez 3 roky vývoja v nami sledovanom
období, ktoré sme si stanovili od počiatku indexu až po 31.10.2011.
Pred začiatkom modelovania sa pozrime bližšie na dáta nami zvolených determinantov
a ich vlastnosti. Preto uvádzame nasledovnú korelačnú tabuľku:
Tabuľka 1: Korelácia
DAX30
DAX30
1
VIX
-0,7558
HDP
0,324408
EUR/USD
0,260844
dlhopis
-0,44148
množstvo
-0,02044

VIX
-0,7558
1
-0,70076
-0,41784
0,329804
0,316428

HDP
0,324408
-0,70076
1
0,182116
-0,38911
-0,353

EUR/USD
0,260844
-0,41784
0,182116
1
0,150733
-0,09831

dlhopis
-0,44148
0,329804
-0,38911
0,150733
1
0,096943

množstvo
-0,02044
0,316428
-0,353
-0,09831
0,096943
1

Ak sa pozrieme na tabuľku, vidíme určité potvrdenia našich očakávaní o vplyve
jednotlivých determinantov na sledovaný index. Úroková miera dlhopisu a index VIX majú
s akciovým indexom stredne silnú negatívnu lineárnu závislosť, čo je vysvetliteľné procesmi
na trhu. Ak nálada na trhu poklesne v dôsledku nepriaznivého vývoja alebo paniky, index
volatility sa zvýši a následkom toho sa väčšinou zníži hodnota akciového indexu. A podobne,
ak je kvôli istým faktorom zvýšená úroková miera pre bezrizikové aktíva, hodnota akciového
indexu sa zníži, lebo to má za následok väčšie nároky investorov na výnos, ktorí znižujú
riziko odpredávaním akcií. Naopak očakávanie rastu hrubého domáceho produktu
povzbudzuje investorov k nákupom, čoho výsledkom je zvýšenie hodnoty akciového indexu.
Keď sa pozrieme bližšie na závislosť medzi jednotlivými determinantmi, môžeme pozorovať
takmer silnú negatívnu lineárnu závislosť medzi indexom VIX a očakávaným vývojom HDP.
Dala by sa teda predpokladať multikolinearita v modely, spôsobená týmito dvomi
determinantmi. Ale my z ekonomického hľadiska predpokladáme, že tento vývoj bude
pokračovať aj ďalej veľmi podobne a ako uvidíme neskôr, oba determinanty sú významnou
súčasťou modelu. Z týchto dôvodov sa multikolinearitou nebudeme zaoberať. Medzi
niektorými determinantmi pozorujeme stredne silné závislosti, ktoré sú ale pri ekonomických
ukazovateľoch v určitom časovom horizonte zrejmé, hlavne v poslednom období v dôsledku
prepojenosti ekonomík a finančných trhov po celom svete.

3. Modelovanie a prezentácia výsledkov
Pri vytváraní modelu sme pracovali s programom EViews, kde sme sa pokúsili vytvoriť
ekonometrický model vplyvu vybraných determinantov na akciový index v zvolenom
časovom období. Výstup modelu sa bude dať zapísať v podobe lineárnej regresnej rovnice:
y = β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + ε
(1)
kde: y predstavuje vysvetľovanú premennú, index DAX30,
x1 až x5 vysvetľujúce premenné, čiže nami zvolené determinanty,
ε náhodnú chybu, resp. nevysvetlenú časť.
Pri tvorbe modelu sme narazili na problém heteroskedasticity, ktorú sa nám ale
nepodarilo odstrániť bez veľkého narušenia modelu. Preto sme sa rozhodli preskúmať model
Newey-West estimátorom, či nám heteroskedasticita neskresľuje analýzu štatistickej
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významnosti modelu ako celku aj významnosti beta koeficientov jednotlivých determinantov.
Po tomto kroku sme usúdili, že štatistické významnosti koeficientov boli určované správne
a mohli sme prejsť k vyvodzovaniu záverov z modelu. Po vytvorení prvotného modelu sme
zistili, že koeficient vývoja kurzu eura k americkému doláru je štatisticky nevýznamný v nami
sledovanom období a tak sme tento determinant v nasledujúcom modely vynechali. V druhom
modeli už boli všetky koeficienty štatisticky významné, teda z tohto modelu uvádzame
regresný report pre závislú premennú – akciový index DAX30:
y = 9,44*10-6*x1 – 76,71*x2 – 598,42*x3 – 1499,09*x4 + 11148,27
(1,66*10-6)
(4,36)
(77,67)
(213,86)
(445,49)
2
n = 797
R = 75,82
(.) = sb
pričom
x1 = množstvo
x2 = VIX
x3 = dlhopis
x4 = HDP
Z tohto reportu môžeme prečítať, že zvýšením množstva obchodov s indexom o 1 milión by
sa zvýšila hodnota akciového indexu o 9,44 bodu, zvýšením indexu volatility o 1 bod sa
vyvolá zníženie hodnoty akciového indexu o 76,71 bodu, zvýšením úrokovej miery dlhopisu
o 1% má za následok zníženie hodnoty indexu o 598,42 bodu a zmena výhľadu vývoja
hrubého domáceho produktu Nemecka z klesajúceho na rastúci vyvoláva zníženie hodnoty
indexu o 1499,09 bodov.
Ak sa pozrieme na výstup z modelu, vidíme naplnenia všetkých očakávaní, čo sa týka
vplyvu na vývoj akciového indexu, až na jeden údaj – vplyv pri očakávaní vývoja HDP.
Keďže sme pracovali s očakávaním investorov, ako sa bude tento ukazovateľ vyvíjať,
môžeme teraz konštatovať, že aj napriek výhľadu rastu boli v tom období všetky ostatné
ukazovatele pobádajúce ich iným smerom. Ale aj tak vidíme vplyv vývoja HDP na vývoj
hodnoty akciového indexu.
Tento model bol vytvorený na základe určitých ekonomických predpokladov, ktoré sú
popísané vyššie. V reporte vidíme, že model vysvetľuje 75,82% variability hodnoty
akciového indexu, preto sme ho podrobili aj testovaniu chyby špecifikácie modelu. Po tomto
teste, ako aj po posúdení veľkosti lokujúcej konštanty v modeli konštatujeme, že na lepšie
vysvetlenie vývoja hodnoty akciového indexu, poprípade pokusu o jeho predpovedanie, by
sme museli do modelu zahrnúť ešte ďalšie determinanty. Tu však nastáva problém
posudzovania, čo všetko vplýva na vývoj indexu, aj ako zahrnúť do analýzy
nekvantifikovateľné vplyvy, ako napríklad vyhlásenia politikov o smerovaní krajiny,
politickom zoskupení, a iné týmto podobné premenné.

4. Záver
Posudzovanie vplyvu rôznych determinantov na vývoj akciového indexu nám pomáha
lepšie porozumieť pohybom na finančných trhoch, ako aj zlepšuje odhady vývoja do
budúcnosti a spresňuje očakávania.
V nami získanom modeli sme posúdili vplyv zvolených determinantov na vývoj
akciového indexu za posledné tri roky a podarilo sa nám ich pomocou vysvetliť 75% vývoja.
Ako sme predpokladali, na vývoj akciového indexu majú veľký vplyv práve nálada
investorov a ich záujem o daný index, ktoré sú určitým spôsobom kvantifikované a teda
použiteľné v takejto analýze. Veľkú zmenu vyvoláva aj zmena úrokovej miery tzv.
bezrizikového dlhopisu. Tu však prichádzame ku konštatovaniu, že je veľa iných
determinantov, ktoré by bolo dobré zahrnúť do analýzy, ale často nie sú ich hodnoty
k dispozícii alebo sú veľmi ťažko kvantifikovateľné do podoby, s ktorou by sme ich mohli
zahrnúť do ekonometrického modelu.
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Zhluková analýza krajín eurozóny
Cluster Analysis of the Euro area
Vladimír Chabada
Abstract: Cluster analysis is used in many scientific areas, especially in natural and socialeconomics scientific disciplines. The main goal of the hierarchical cluster analysis is to find
such a decomposition of the group of objects characterized by the group of variables to
several subgroups called clusters. As the result of this process different countries will be
divided in to the groups with maximal degree of association between countries, within the
same group and minimal degree of association between countries in different groups.
Key words: cluster analysis, Ward's method, cluster, statistical methods
Kľúčové slová: zhluková analýza, Wardova metóda, zhluk, štatistické metódy
1. Úvod
Eurozóna, oficiálne nazývaná euro oblasť, je územie Európskej únie, na ktorom sa
používa spoločná európska mena euro. Jej členmi sú teda štáty, ktoré vstúpili do tretej fázy
Európskej menovej únie (EMU). Patria sem krajiny Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko,
Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.
Úlohou zhlukovej analýzy bude teda identifikovať a roztriediť odlišné krajiny do
skupín s maximálnym stupňom asociácie medzi krajinami v tej istej skupine a minimálnym
stupňom asociácie medzi krajinami v rôznych skupinách. Rozdelenie krajín eurozóny do
minimálne heterogénnych zhlukov môže slúžiť ako pomôcka na prijatie špecifických
politicko-ekonomických rozhodnutí či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni v rámci
rozhodovacej štruktúry Európskej únie. Každá krajina Eurozóny predstavuje štatistickú
jednotku, ktorú môžeme opísať skupinou štatistických ukazovateľov. Cieľom zhlukovej
analýzy krajín Eurozóny bude ich zaradenie do skupín, tried, pričom výhodou tejto metódy je
to, že nepotrebujeme poznať predpoklady a informácie o tvare a type viacrozmerného
rozdelenia.
Model hierarchickej zhlukovej analýzy 17 krajín eurozóny sme uskutočnili za rok 2010
na údajoch opisujúcich nami vybrané ukazovatele, ktoré dostatočne charakterizujú stav
ekonomík členských krajín eurozóny. Sú to ukazovatele ako:
• U1 – harmonizovaný index spotrebiteľských cien - HICP (%)
• U2 – nezamestnanosť (%)
• U3 – ročná miera rastu objemu HDP (%),
• U4 – verejný dlh (%),
• U5 – verejný deficit (%)
Zdrojom údajov sledovaných ukazovateľov bol štatistický úrad Európskej únie EUROSTAT
a štatistické zdroje Svetovej banky.
2. Popis údajov
Keďže výsledok zhlukovej analýzy môže byť negatívne ovplyvnený závislosťou medzi
premennými, podrobili sme maticu vstupných údajov korelačnej analýze. Párové koeficienty
korelácie vypočítané v štatistickom programe R 2.13.0 pomocou funkcie cor(data) nájdeme
v nasledujúcej tabuľke 1.

25

Tabuľka 1: Korelačná matica [vlastné spracovanie]

Z tabuľky č. 1. môžeme vyčítať, že medzi ukazovateľmi je slabá až stredne silná
závislosť,, čo výrazne neovplyvní náš model zhlukovej analýzy. Do ďalšieho kroku analýzy
môžeme teda pokračovať so všetkými zvolenými ukazovateľmi.
Ďalšími predpokladmi analýzy sú absencia odľahlých pozorovaní (outliers)
(outlie
a absencia
chýbajúcich hodnôt. Obe podmienky sú v našom prípade splnené. Taktiež nebola nutná ani
štandardizácia údajov, pretože nami zvolené ukazovatele sú udávané v percentách. Po splnení
podmienok môžeme prejsť k samotnej zhlukovej analýze.
3. Hierarchická zhluková analýza
Na analýzu údajov sme si vybrali hierarchickú zhlukovú analýzu, ktorej výhodou je
skutočnosť, že nie je potrebné poznať výsledný počet zhlukov. Hierarchické zhlukovacie
metódy vychádzajú z jednotlivých objektov, ktoré repreze
reprezentujú
ntujú zhluky. Ich spájaním sa
v každom kroku počet zhlukov postupne zmenšuje až sa nakoniec všetky zhluky spoja do
jedného celku.
Prvým krokom v zhlukovej analýze je vytvorenie matice podobností. Najčastejšie
používanými mierami podobnosti sú práve miery založené na vzdialenosti. Pre náš model sme
si vybrali Euklidovskú vzdialenosť
vzdialenosť.
V prípade hierarchických zhlukovacích metód sa využívajú najmä metódy spájania
objektov ako sú napr. metóda najbližšieho suseda (single), metóda najvzdialenejšieho suseda
(complete), metóda priemernej väzby (average), centroidná metóda (centroid), mediánová
metóda (median), Mcquitty metóda (mcquitty) a Wardova metóda (ward).
Všeobecne počet zhlukov m sa môže pohybovať od 1 do p,, avšak praktický význam má
taký počet zhlukov, ktorý je väčší než 1 a zároveň menší než počet objektov, teda v našom
prípade menší než počet krajín eurozóny. O optimálnom počte zhlukov, do ktorých sme
sledovaných 17 krajín eurozóny začlenili, sme rozhodovali jednak na základe dendogramudendogramu
stromu,, ale aj pomocou funkcie Mclust(data). V našom prípade sme sa rozhodli pre 4 zhluky.
Začlenenie krajín eurozóny do štyroch zhlukov podľa jednotlivých metód zhlukovania
môžeme vidieť v nasledujúcej tabuľke 2.
Pri ďalšej analýze sa zameriame na Wardovu metódu, ktorej princípom nie je
optimalizácia vzdialenosti medzi zhlukmi, ale minimalizácia heterogenity zhlukov a to
minimalizáciou
záciou zvyšovania súčtu štvorcov odchýlok od ťažiska zhlukov. V každom kroku sa
pre všetky dvojice odchýlok vypočíta prírastok súčtu štvorcov odchýlok, ktoré vznikajú ich
zlúčením. Následne sa spoja tie zhluky, ktorým odpovedá minimálna hodnota tohto prír
prírastku.
Dendogram získaný Wardovou zhlukovacou procedúrou je zobrazený na obr. 1. Na osi Xovej sú skratky krajín Eurozóny, ich plné znenie nie je vhodné použiť vzhľadom k dĺžke
jednotlivých názvov, čo by malo za následok neprehľadnosť spomínaného grafu. A
Ak si
rovnobežne s horizontálnou osou preložíme myslenú čiaru, môžeme pozorovať krajiny
patriace do jednotlivých zhlukov podľa rôznych úrovní zhlukovania.
Jednotlivé zhluky krajín eurozóny pri použití Wardovej metódy tvoria:
• prvý zhluk: Belgicko, Nemecko, Írsko, Francúzsko, Portugalsko,
• druhý zhluk: Estónsko, Fínsko, Slovinsko, Slovensko, Luxembursko,
• tretí zhluk: Grécko a Taliansko.
• štvrtý zhluk: Španielsko, Cyprus, Malta, Holandsko a Rakúsko.
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Tabuľka 2: Začlenenie krajín do zhlukov podľa jednotlivých metó
metód [vlastné spracovanie]

Obrázok 1:: Dendrogram – Wardova metóda [vlastnéé spracovanie]
spracovanie
Krajiny v prvom zhluku dosiahli najnižšiu úroveň ukazovateľa HICP a to iba 1,06%.
Výška nezamestnanosti v priemere zhluku dosiahla úroveň 10,16%.. Čo sa týka medziročného
rastu HDP a verejného dlhu zaznamenali krajiny v porovnaní so zvyšnými zhlukmi iba
priemernú úroveň. Ročný rast HDP je v priemere 1,70% a verejný dlh je v priemere 89,98%
HDP. Negatívne môžeme vnímať taktiež najvyššiu úroveň verejného deficitu, ktorý dosahuje
až 11,32% HDP.. Ak by sme to mali porovnať s Maastrichtskými kritériami verejný dlh bol
prekročený o 29,98 percentuál
percentuálnych bodov a verejný deficit o 8,32 percentuálnych bodov.
bodov
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Druhý zhluk dosiahol v ukazovateľoch HICP a nezamestnanosti druhé najvyššie
hodnoty spomedzi zhlukov, HICP tvorila 1,86% a nezamestnanosť tvorila 10,28% . Veľmi
dobré výsledky dosiahol druhý zhluk v raste HDP, v úrovni verejného dlhu a aj v úrovni
verejného deficitu. Rast HDP dosiahol 2,84%, verejný dlh tvoril 30,78% HDP a verejný
deficit tvoril 4,26% HDP. V porovnaní s Maastrichtskými kritériami bol prekročený iba
ukazovateľ verejného deficitu a to o 1,26 percentuálneho bodu.
Tretí zhluk tvorený Talianskom a Gréckom dosiahol najhoršie priemerné hodnoty vo
väčšine ukazovateľov okrem úrovne verejného deficitu, ktorý bol v priemere 7,6% HDP.
Ukazovateľ HICP dosiahol úroveň 3,1%, nezamestnanosť dosiahla 10,50%, HDP zaznamenal
ročný pokles o 1% a verejný dlh dosiahol úroveň až 131,65% HDP. V porovnaní s
Maastrichtskými kritériami bol prekročený verejný dlh o 71,65 percentuálnych bodov
a verejný dlh o 4,6 percentuálnych bodov.
Štvrtý zhluk dosiahol pomerne nízku úroveň HICP a to 1,78%. Veľmi dobré výsledky
dosiahol zhluk v ukazovateli nezamestnanosť, ktorá tvorila iba 8,45%. Čo sa týka ročného
rastu HDP, výšky verejného dlhu a verejného deficitu dosiahol zhluk iba priemerné hodnoty.
Rast HDP dosiahol výšku 1,54%, výška verejného dlhu činila 65,24% HDP a verejný deficit
tvoril 5,54 % HDP. V porovnaní s Maastrichtskými kritériami bol prekročený verejný dlh
o 5,24 percentuálnych bodov a verejný deficit o 2,54 percentuálnych bodov.
Tabuľka 3: Zhlukové priemery jednotlivých ukazovateľov [vlastné spracovanie]
HICP
nezamestnanost
rast_HDP
verejny_dlh
verejny_deficit
1. zhluk
1.06
10.16
1.7
89.98
-11.32
2. zhluk
1.86
10.28
2.84
30.78
-4.26
3. zhluk
3.1
10.50
-1
131.65
-7.6
4. zhluk
1.78
8.45
1.54
65.24
-5.54
4. Záver
Uvedený článok bol zameraný na viacrozmernú štatistickú analýzu za použitia
hierarchickej zhlukovej analýzy pri hodnotení členských krajín eurozóny na základe nami
zvolených ukazovateľov. Použitie metódy zhlukovej analýzy sa nám osvedčilo pri porovnaní
stavu ekonomík krajín eurozóny, táto metóda môže byť nápomocná pre prijatie špecifických
ozdravných programov pre jednotlivé krajiny eurozóny tvoriace dané zhluky.
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Poloha a dostupnosť obcí Trenčianskeho kraja
Location and accessibility of municipalities of Trenčín region
Tomáš Krogman
Abstract:The analyses of municipalities’ locations arenecessary in demographic studies.
People as the object of demography,choose place to live by its location. Municipalities which
are closer to the area center, are giving better opportunities to find work and taking lower
costs when reaching community facilities.
Key words: location, transportation, accessibility
Kľúčové slová: poloha, doprava, dostupnosť

1. Úvod
V rozhodovacom procese pri voľbe miesta bývania je medzi hlavnými faktormi
dopravná poloha, resp. poloha vzhľadom na dopravné komunikácie. Kvalita dopravnej
infraštruktúry na Slovensku je rôzna, preto tu vznikajú regionálne disparity v rámci dopravnej
dostupnosti [1]. Doprava predstavuje jednu z najvýznamnejších ľudských aktivít, ktorá má
dôležitú pozíciu v ekonomike i priestorovej štruktúre jednotlivých krajín, kontinentov i na
globálnej úrovni. Keďže hlavnou úlohou dopravy je preprava nákladov a osôb, štruktúra
dopravných systémov je funkčne i priestorovo veľmi úzko spojená s hospodárskou štruktúrou
a štruktúrou osídlenia [2].
2. Poloha
V geografii sa zvyčajne poloha delí na dve zložky:
• horizontálnu polohu
• vertikálnu polohu
Všeobecne sa za horizontálnu polohu obce pokladá poloha v rámci administratívnych celkov
(okresu, kraja, štátu), poloha v rámci dopravného systému atď. Vertikálnou polohou obce je
poloha v rámci geomorfologických celkov, resp. výškových stupňov. Geomorfologické celky
a reliéf krajiny je kľúčový pri hodnotení možností a samotnej stavbe cestných komunikácii.
Z tohoto dôvodu hlavné dopravné koridory kopírujú podolia a kotliny, ktoré vytvárajú
menšiu prekážku pri stavbe dopravnej infraštruktúry. Pohoria, rieky a iné nerovnosti v krajine
pôsobia ako prekážky dopravy. V rámci Trenčianskeho kraja sú to hlavne Strážovské vrchy
a severná časť Považského Inovca v centrálnej časti. V západnej časti kraja pôsobia ako
prekážka dopravnej dostupnosti Javorníky, Biele Karpaty, Myjavská pahorkatina a malou
časťou aj Malé Karpaty a na severe Súľovské vrchy. Vo východnej časti kraja tvoria
prekážku pohoria Tríbeč, Vtáčnik, Žiar a malou časťou Malá Fatra. Naopak výhodný reliéf
pre dopravnú infraštruktúru predstavujú Hornonitrianska kotlina, Podunajská pahorkatina
a Považské podolie. Tieto geomorfologické celky kopíruje diaľnica D1 (Považské podolie)
a cesta č. 50 (Podunajská pahorkatina, Hornonitrianska kotlina).
Pri analyzovaní polohy v rámci dopravných systémov vyčlenil Marada pojem dopravná
poloha, ktorú podobne rozdeľuje do dvoch kategórii, horizontálnej a vertikálnej. Horizontálna
dopravná poloha obce je určovaná hierarchickou úrovňou komunikácie, ktorá ňou prechádza,
jej kvalitou a druhom komunikácie (cestná, železničná, letecká, ...). Vertikálnu dopravnú
polohu charakterizuje ako významovú hierarchiu sledovaných stredísk z hľadiska veľkosti
a kvality ich dopravnej obslužnosti vo viacerých úrovniach. Od mikroregionálnej, kde
dominuje spojenie strediska so zázemím, cez mezoregionálnu, kde dochádza k spojeniu
medzi hlavými centrami štátu, až po celoštátnu a makroregionálnu, kde sa spájajú svetové
metropoly[3].
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Obr 1: Vybrané cestné komunikácie Trenčianskeho kraja v rámci geomorfologických
celkov
3. Dostupnosť
V súčasnosti azda najviac analyzovaný jav v humánnej a regionálnej geografii.
Dostupnosť definujú vo svojich prácach viacerí slovenskí aj zahraniční autori. Michniak vo
svojej dizertačnej práci definuje dostupnosť ako vlastnosť určitého miesta, ktorá vyjadruje
ako ľahko sa toto miesto dá dosiahnuť z iných miest [4]. Podobne definuje dostupnosť aj
Cervero,dostupnosť je ukazovateľ, ktorý dáva najavo ako ľahko môžeme dosiahnuť určité
miesto [5]. Podľa Križana môžeme dostupnosť skúmať na troch rôznych úrovniach[6]:
• mikro (na úrovni mesta)
• mezzo (na úrovni regiónu)
• makro (na úrovni štátu)
Pri štúdiu dostupnosti nám vychádzajú do popredia tri jej základné prvky [4]:
• subjekt dostupnosti (osoba, obyvatelia) z ktorého pohľadu dostupnosť
skúmame
• objekt dostupnosti, ktorý predstavuje vopred stanovený cieľ (služby, aktivity,
príležitosti)
• transportný prvok t.j. spojenie medzi subjektom a objektom (vzdialenosť,
prepravný čas)
V mojej práci sa zameriavam na analýzu dostupnosti z jednotlivých obcí Trenčianskeho
kraja do okresných a krajského mesta. Dostupnosť hodnotím na základe kilometrových
a časových vzdialeností získaných aplikáciou Google Earth. Hodnoty korešpondujú s dĺžkou
a časom potrebným na prekonanie vzdialenosti medzi obcou a mestom, použitím cestnej
dopravy. Zo získaných hodnôt som zostrojil maticu vzdialeností pre všetky obce
Trenčianskeho kraja.
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Tabuľka 1: Časť matice vzdialeností obcí Trenčianskeho kraja
ku krajskému mestu

poradie
1
2
3
4

Obec/Okres
Okres Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
Borčany
Brezolupy
Cimenná

vzdialenosť
od krajského
mesta[km]

časová
dostupnosť[min]

31
40
35,2
28,6

35
44
36
34

k okresnému mestu
vzdialenosť
od
okresného
časová
mesta[km] dostupnosť[min]
0
10
6,1
12,1

0
14
9
18

Zdroj: autor

Obr 2: Interpolácia kilometrových vzdialeností obcí Trenčianskeho kraja k okresným
mestám
Na interpoláciu vzdialeností bola použitá interpolačná metóda „Kriging“. Obce sú
rozdelené do skupín podľa vzdialenosti od okresného mesta. Zvolený interval je 5
kilometrov. V prvom intervale, do 5 kilometrov od okresného mesta sa nachádza 19 obcí.
V intervale 5,1-10 kilometrov sa nachádza 85 obcí. Najviac obcí je v intervale 10,1-15
kilometrov od okresného mesta a to 87 obcí. V intervale 15,1-20 kilometrov je 47 obcí
a v intervale 20,1-25 sa nachádza 20 obcí. Naopak v intervale nad 25 kilometrov je to len 9
obcí. Tento interval je na mape znázornený najtmavším odtieňom šedej.
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4. Záver
Obce s najhoršou dostupnosťou (Čierna Lehota, Rudnianska Lehota, Bobot, Čavoj,
Temeš, Valaská Belá) sa dajú lokalizovať do centrálnej časti kraja, do pohoria Strážovských
vrchov, ktoré pôsobia ako komunikačná bariéra medzi okresmi Prievidza, Bánovce nad
Bebravou, Trenčín a Ilava. Ďalšie dve obce (Horná Ves a Radobica) sú lokalizované na juhu
pohoria Vtáčnik, v Prievidzskom okrese. Poslednou obcou v kategórii nad 25 kilometrov je
obec Nová Lehota v pohorí Považský Inovec v okrese Nové Mesto nad Váhom.
5. Literatúra
[1]HORŇÁK, M. (2006): Identification of Regions of Transport Marginality in Slovakia. In
Komornicki, T., Czapiewski, K. eds. Regional Periphery in Central and Eastern Europe,
Europa XXI, 15, IGiPZ PAN, Warszawa, pp.35-41.ISSN 1429-7132
[2]HORŇÁK, M. (2007): Doprava v globalizovanom svete. In: Geografické rozhledy, 16/4.
Česká kartografická společnost, Praha, pp.28-29 ISSN 1210-3004.
[3]MARADA, M., (2005): Vertikální a horizontální dopravní poloha středisek osídlení
Česka. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta
Univerzity
Karlovy v Praze, Praha
[4]MICHNIAK, D. (2002): Dostupnosť ako geografická kategória a jej význam pri hodnotení
územno-správneho členenia Slovenska. Dizertačná práca, Bratislava: Geografický
ústav SAV, 125 s.
[5]CERVERO, R., (2005): Accessible cities and regions: A framework for sustainable
transport and urbanism in the 21st century. UC Berkeley Center for Future Urban
Transport, Working paper UCB-ITS-VWP-2005-3.
[6]KRIŽAN, F., (2007): Intraurbánna dostupnosť vybratých zariadení v Bratislave.
Dizertačná práca, Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 201.

Adresa autora
Tomáš Krogman, Bc., 2.ročník, 2. stupeň
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
tomas.krogman@gmail.com

32

Analýza příjmového rozdělení v Hlavním městě Praze v letech 2002-2009
Analysis of income distribution in the Capital Prague Region in years
2002-2009
Jana Langhamrová
Abstract: This paper deals with the development of income distribution in Capital Prague
Region in the Czech Republic from 2002 to2009 with an estimated income distribution in
2010. Data for this research comes from a survey of the Czech Statistical Office Microcensus
(2002) and SILC (2005-2009).Various interval distances between 2002 and 2005 and
subsequent years are caused by changing the methodology of statistical surveys. Net annual
household income per capita (in CZK) is the examined variable. Model distributions were
used for each income distribution. Three-parametric lognormal distribution was used in
developing this model. Method of moments was used to estimate the distribution
parameters..The paper shows the development of he probability density curve in time. The
prediction of parameters of lognormal distribution was calculated for 2010.
Key words: income distribution, three-parametric lognormal distribution, method of
moments
Klíčová slova: příjmové rozdělení, tří parametrické lognormální rozdělení, momentová
metoda

1. Úvod
Výše příjmů je bezpochyby jedním z indikátorů životní úrovně či bohatství obyvatel
žijících na území státu či regionu. Analýza příjmového rozdělení je tedy jedním z možných
způsobů hodnocení životní úrovně obyvatelstva. Informace, které získáme z analýzy
příjmových rozdělení, by mohly být použity státem při nastavení daňového zatížení, stanovení
výše sociálních dávek nebo podnikateli při zvažování odbytových možností.
Data pro tento příspěvek byla získána z šetření Českého statistického úřadu Mikrocenzus
(rok 2002) a SILC (roky 2005-2009). Různě dlouhý časový interval mezi roky je způsoben
změnou metodiky zjišťování. Sledovanou proměnou je čistý roční příjem domácnosti na
hlavu (v Kč).

2. Volba modelu a odhad parametrů
Nejspíše nejdůležitějším bodem je konstrukce statického příjmového modelu, který
představuje křivku, jejíž tvar dobře zobrazuje průběh polygonu rozdělení četností. Jedním
z nejpoužívanějších rozdělení v rámci modelování mzdových a příjmových rozdělení je
logaritmicko-normální rozdělení. Pro tento příspěvek byly křivky rozdělení četností
modelovány na základě tříparametrického logaritmicko-normálního rozdělení s parametry
µ,σ2 a θ. Pro odhad parametrů modelu byla použita momentová metoda. Víme, že při využití
momentové metody odhadu parametrů není zaručena maximální vydatnost odhadu. V případě
příjmových rozdělení však problémy tohoto typu nenastávají, protože se většinou jedná
o výběry značných rozsahů. V takovém případě každá konzistentní metoda odhadu parametrů,
rovněž momentová metoda, nám přinese dobré výsledky.

3. Vývoj vybraných charakteristik v období 2002-2009
V tabulce č. 1 jsou uvedeny vybrané charakteristiky příjmového rozdělení v kraji Hlavní
město Praha. Jak je patrné z tabulky č. 1 i obrázku č. 1 v Hlavním městě Praze se v průběhu
sledovaného období 2002-2009 zvyšuje průměrný čistý roční příjem domácnosti na hlavu
z hodnoty 137 015 na 193 211. Mediál, nebo také součtový střed či 50% tantil, nám udává
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hodnotu, kdy osoby s příjmem nejvýše rovnému mediálu dostanou polovinu z celkové částky
příjmů. Mediálv Hlavním městě Praze také narůstá po celé sledované období z hodnoty
146 015 na 222 006 (viz tabulka 1 a obrázek 1). Na obrázku č. 1 jsou porovnány hodnoty
aritmetického průměru, mediálu a mediánu čistého ročního příjmu domácnosti na hlavu
v letech 2002-2009.
Tabulka 1: Vybrané charakteristiky čistého ročního příjmu domácnosti na hlavu pro kraj
Hlavní město Praha v letech 2002-2009
Kraj

Charakteristiky

Hlavní
město

Směrodatná

Variační

Praha

Aritmetický průměr

odchylka

Rozptyl

koeficient

Šikmost

Špičatost

2002

137 015

122 255

14 946 193 319

89,23 %

9,5

150,3

2005

149 426

96 804

9 370 990 951

64,78 %

3,5

22,0

2006

153 111

132 476

17 549 828 689

86,52 %

12,1

228,0

2007

162 198

95 659

9 150 707 163

58,98 %

4,1

41,5

2008

173 725

99 965

9 993 048 244

57,54 %

3,2

23,4

2009

193 211

146 187

21 370 724 011

75,66 %

5,7

50,9

Zdroj: data Microcensus, data SILC, vlastní výpočty
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Obrázek 1:Charakteristiky úrovně čistého ročního příjmu domácnosti na hlavu v Hlavním
městě Praze (v Kč)
Jak je patrné z tabulky č. 1, nejvyšších hodnot šikmosti a špičatosti dosahuje
pravděpodobnostní rozdělení v roce 2006. Nejvyšší variability čistý roční příjem domácnosti
na hlavu dosáhnul v roce 2002, naopak nejnižší variability bylo dosaženo v roce 2008.

34

0,000025

2002

hustotapravděpodobnosti

0,00002

2005
2006

0,000015

2007
2008
0,00001

2009

0,000005

0

čistý příjem domácnosti na hlavu (v Kč)

Obrázek 2: Hustota pravděpodobnosti čistého příjmu domácnosti na hlavu v kraji Hlavní
město Praha v letech 2002 – 2009

4. Predikce do roku 2010
Dále je uvedena predikce pro rok 2010. Byly vypočítány parametry tříparametrických
třípara
lognormálních křivek anaa základě parametrů byly zkonstruovány hustoty pravděpodobnosti
a histogram pro rok 2010.
Na obrázku č. 3 například vidíme, že 14,5 % domácností by podle predikce mělo mít čistý
roční příjem na hlavu v intervalu 130 000 – 150 000.
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Obrázek 3:: Odhadnutý histogram relativních
četností (v %) čistého ročního příjmu domácnosti
na hlavu v Hlavním městě Praze pro rok 2010
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Obrázek 4:: Hustota pravděpodobnosti
čistého příjmu domácnosti na hlavu v kraji
Hlavní město Praha v letech 2005–
200 2009
a predikce pro rok 2010

5. Závěr
Lognormální rozdělení je jedno z nejčastěji používaných rozdělení pro modelování
příjmových rozdělení. Modelové hustoty pravděpodobnosti nám přinášejí důležité informace
o základním souboru.
Z výsledků je patrné, že v průběhu celého období se zvyšovala průměrná
hodnota,mediáli medián, čistého ročního příjmu domácnosti na hlavu. Ze srovnání výsledků
z let 2002-2009 a predikovaných hodnot v roce 2010 je patrné, že dochází ke snižování modu
hustoty pravděpodobnosti příjmového rozdělení a také je patrný rostoucí počet osob s vyššími
příjmy.

6. Poděkování
Tento příspěvekvznikl za podpory grantového projektu IGS 24/2010 ,,Analýza vývoje
příjmovýchrozdělení v České republice od roku 1990 do období finanční krize a
porovnánítohoto vývoje s vývojemrozdělenípříjmů v období finanční krize - podle
sociologických skupin, pohlaví, věku, vzdělání, oboru profese a krajů” a za podpory
výzkumného projektu F4/29/2011 „Analýza stárnutí obyvatelstva a dopad na trh práce a
ekonomickou aktivitu“, financovaného VŠE v Praze.

7. Literatura
[1]Aitchison, J. and Brown, J.A.C. (1957). The Lognormal Distribution with Special
Reference to Its Uses in Economics. Cambridge University Press, Cambridge.
[2]Bartošová, J. (2006). Logarithmic-Normal Model of Income Distribution in the Czech
Republic. Austrian Journal of Statistics, 35 (23), 215 − 222.
[3]Bílková, D. (2008). Application of Lognormal Curves in Modeling of Wage Distributions.
Journal of Applied Mathematics, 1 (2), 341 − 352.
[4]Cohen, A.C. and Whitten, J.B. (1980). Estimation in the Three-parameter Lognormal
Distribution. Journal of American Statistical Association, 75, 399 − 404.

Adresa autora:
Jana Langhamrová, Bc., 2. ročník, 2. stupeň
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 3, 130 67, Praha 3

Xlanj18@vse.cz

36

Pohlavie ako rizikový faktor pri stanovovaní poistného
Gender as a risk factor in setting of Premium
Vlasta Mariaková
Abstract: According to the decision of European Court it is prohibited to use sex as a risk
factor in determination of Premium and Premium filling. The first part of our article deals
with the issue of discrimination on the basis of sex in insurance, based on the current
information published on the Internet. In the second chapter we conclude an effect of
revocation of exception from the rule on premiums and benefits. We incline to believe of
insurance companies that sex is legitimate factor in determination of Premium. In the last
chapter we present a proposal for the calculation of unisex life tables and certain types of
insurance.
Key words: Life tables, Insurance, Gender, Discrimination
Kľúčové slová: Úmrtnostné tabuľky, Poisťovníctvo, Pohlavie, Diskriminácia
1. Úvod
Aktuálne riešenou otázkou v oblasti poisťovníctva v rámci Európskej únie je povolenie
resp. zákaz používania pohlavia ako rizikového faktora. Pri stanovovaní poistného v životnom
poistení využívajú poisťovne úmrtnostné tabuľky, ktoré sú samostatne definované pre mužov
a pre ženy. Od budúceho roka by mali povinne prejsť na využívanie jednotných
(unisexových) úmrtnostných tabuliek. Akým spôsobom môžu byť stanovené si ukážeme
v nasledujúcom príspevku.
2. Zákaz využívania pohlavia v risk manažmente
„Slovenská asociácia poisťovní je hlboko znepokojená dnešným rozsudkom
Európskeho súdneho dvora, ktorý od 21. decembra 2012 znemožní využívať v risk
manažmente pri určovaní výšky poistného aktuárske a štatistické údaje založené na pohlaví.“
uviedla na svojej internetovej stránke Slovenská asociácia poisťovní [1].
V roku 2004 vypracovala Rada Európskej únie Smernicu o vykonávaní zásady
rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich
poskytovaniu. Podľa tejto smernice je rovnosť medzi mužmi a ženami základnou zásadou
Európskej únie. Pri poskytovaní poisťovacích služieb by používanie pohlavia ako rizikového
faktora nemalo viesť k rozdielnym cenám poistného alebo poistného plnenia. Následne však
smernica umožňuje členským štátom povoliť výnimku a uplatňovať pohlavie ako legitímny
faktor pri stanovovaní poistného. Podmienkou je, aby bola zabezpečená spoľahlivosť
a pravidelná aktualizácia poistno-matematických a štatistických údajov vypovedajúcich
o potrebe využívania pohlavia v risk manažmente.
Pochybnosť o výnimke zo smernice vyjadrila v septembri 2009 generálna advokátka
Európskeho súdneho dvora Julianne Kokottová. Podľa jej vyjadrení je používanie pohlavia
ako rizikového faktora pri stanovovaní poistného a poistného plnenia v rozpore so zásadou
rovnakého zaobchádzania.
Skutočným impulzom na vylúčenie výnimky z pravidla o prémiách a zľavách však bola
sťažnosť Belgického ústavného súdu. Iniciátorom sťažnosti bola Belgická asociácia
spotrebiteľov Test-Achats spolu s dvoma súkromnými osobami, ktorá informovala, že
štatistické údaje vychádzajúce z pohlavia v životnom poistení sú veľmi nepresné.
Argumentuje tým, že aj napriek vyššej úmrtnosti mužov v porovnaní so ženami, sa môže
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nefajčiar, ktorý pravidelne športuje, dožiť vyššieho veku ako žena s nezdravým životným
štýlom.
Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora odznelo 1. marca 2011, kedy bolo povolenie
výnimiek definitívne zrušené. Všetky krajiny Európskej únie sú povinné najneskôr do 21.
decembra 2012 odstrániť rozdiely v poistnom a poistnom plnení vyplývajúce z používania
pohlavia ako určujúceho faktora.
3. Dôsledky zrušenia výnimky

0.000

0.010

0.020

Prijaté rozhodnutie by sa malo dotknúť predovšetkým oblasti životného
a dôchodkového poistenia, ktoré vychádzajú pri stanovovaní poistného a poistného plnenia
z úmrtnostných tabuliek samostatne definovaných pre mužov a pre ženy. Zasiahne však aj do
oblasti poistenia automobilov a havarijného poistenia.
Podľa vyjadrení Slovenskej asociácie poisťovní je pohlavie legitímny faktor pri
určovaní poistného v životnom poistení, čo však Európsky súdny dvor prehliada. Štatistiky
informujú, že úmrtnosť mužov vo veku 20 – 62 rokov je dvakrát vyššia v porovnaní s
úmrtnosťou žien rovnakého veku.
Podľa informácií o úmrtnosti v Slovenskej republike za rok 2010 [2] sme zistili, že
úmrtnosť mužov vo veku 20 – 62 rokov je dokonca 2,68-krát vyššia ako úmrtnosť žien.
Vyššiu úmrtnosť mužov môžeme pozorovať aj v grafe č. 1, ktorý zobrazuje pravdepodobnosť
úmrtnosti v Slovenskej republike do veku 62 rokov (dôchodkový vek). Pravdepodobnosť
úmrtia mužov je vyššia už od 20. roku života, pričom výrazne rastie od 43. roku.
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Graf 1: Úmrtnosť mužov a žien v SR do 62. roku života
Až pri dosiahnutí veku 90 rokov sa úmrtnosť mužov a žien vyrovnáva. Od tohto veku je
následne vyššia úmrtnosť žien oproti úmrtnosti mužov, čo súvisí s dlhovekosťou žien.
V súčasnosti využívajú poisťovne pri stanovovaní výšky poistného rôzne sadzby pre
mužov a ženy. Zatiaľ čo muži platili kvôli zvýšenej úmrtnosti vyššie poistné pri poistení pre
prípad úmrtia, ženy naopak doplácali na svoju dlhovekosť vyšším poistným pri dôchodkovom
poistení. Zákazom genderového rozlišovania budú musieť poisťovne prejsť na výpočet výšky
poistného a poistného plnenia pomocou unisexových úmrtnostných tabuliek.
Odstránenie diskriminácie podľa pohlavia tak môže prispieť k cenovej diskriminácii.
Menej rizikový klienti budú doplácať na tých, ktorých riziko je výrazne vyššie. Zavedenie
unisexových tabuliek bude mať za následok zdražovanie poistenia pre prípad úmrtia pre ženy
a taktiež zdražovanie dôchodkového poistenia pre mužov.
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Poisťovne zatiaľ neuviedli, akým spôsobom budú stanovené jednotné poistné sadzby.
Isté však je, že poistné bude rásť, a to nielen z dôvodu uplatňovania jednotného prístupu, ale
aj kvôli zvýšeným nákladom na tvorbu nových sadzieb, podmienok a databáz.
4. Návrh pre stanovovanie poistného

200

400

600

800

1000

Pri výpočte poistného budeme vychádzať z úmrtnostných tabuliek pre ženy,
úmrtnostných tabuliek pre mužov a spoločných úmrtnostných tabuliek za rok 2011
zverejnených na stránke Štatistického úradu SR [2].
V nasledujúcom grafe môžeme vidieť, ako sa bude meniť výška netto poistného pre
prípad úmrtia na poistnú sumu 1 000 €, v závislosti od použitých úmrtnostných tabuliek.
Označenie female predstavuje poistné stanovené použitím ženských úmrtnostných tabuliek,
male je stanovené použitím mužských úmrtnostných tabuliek a together je použitie
spoločných tabuliek.
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Graf 2: Výška netto poistného pre prípad úmrtia (v € na 1 000 p.j.)
Môžeme očakávať, že zvýšené poistné bude u žien vyvolávať tendenciu k poklesu
záujmu o poistenie a naopak v prípade nižšieho poistného pre mužov sa budú muži poisťovať
viac. Tým by nastala situácia, že poisťovňa by na seba preberala väčšiu mieru rizík, než je
schopná kryť z prijatého poistného.
Aby sme zohľadnili spomínanú situáciu, použili sme tzv. bezpečnostné zaťaženie. Pri
tomto prístupe poisťovne upravujú úmrtnostné tabuľky vo svoj prospech, pretože zaťaženie
zvyšuje zodpovedajúce poistné. V prípade poistenia pre prípad úmrtia sme uplatnili umelé
starnutie o jeden rok, čo znamená, že pravdepodobnosti úmrtia qx bude zodpovedať
pravdepodobnosť úmrtia qx+1.
V grafe 3 môžeme pozorovať, ako aplikovanie umelého starnutia (krivka unisex)
zvyšuje poistné nad úroveň spoločného poistného. Znamená to, že poistné žien bude rásť
o viac, ako bude klesať poistné pre mužov.
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Graf 3: Aplikovanie umelého starnutia (v € na 1000 p.j.)
Ako príklad si uvedieme 35 ročného klienta, ktorý sa rozhodol uzavrieť poistnú zmluvu
pre prípad úmrtia na poistnú sumu 1 000 €. V súčasnosti, pri využívaní mužských
úmrtnostných tabuliek, by zaplatil netto poistné vo výške 405,98 €. Zavedením spoločných
tabuliek by sa výška poistného znížila na 372,55 € (pokles o 8,23 %). Podľa nášho názoru by
však mal platiť viac a preto po uplatnení umelého starnutia bude výška jeho poistného
381,20 € (pokles o 6,10 %).
Ak by bola klientom žena a uzavrela by rovnaký typ poistenia, zaplatila by v súčasnosti
poistné vo výške 340,70 €. Kalkuláciou podľa spoločných tabuliek by jej poistné vzrástlo na
372,55 € (nárast o 9,35 %). Podľa nášho názoru by však poistné 35-ročnej ženy malo vzrásť
až na 381,20 € (nárast o 11,89 %).
Asociácia britských poisťovateľov odhaduje, že poistné žien sa v dôsledku zavádzania
unisexových úmrtnostných tabuliek zvýši o 20 % a poistné mužov klesne o 10 % [3].
V našom prípade kleslo poistné mužov o 6 % a poistné žien vzrástlo o 12 %. Keďže sme brali
do úvahy len netto poistné, je zrejmé, že tieto hodnoty sa budú ešte meniť. Môžeme však
potvrdiť pomer medzi nárastom a poklesom (2:1).
Pri výpočte výšky doživotného dôchodku odloženého o k rokov budeme postupovať
rovnako, pričom predpokladáme, že posun o k rokov sa rovná rozdielu medzi dôchodkovým
vekom a vekom, v ktorom klient poistnú zmluvu uzavrel. Budeme vychádzať
z predchádzajúceho príkladu 35 ročného klienta/klientky.
Tabuľka 1: Výška poistného pre odložený doživotný dôchodok (v €)
MUŽI
ŽENY
V súčasnosti
5360,09
7460,81
Unisexové tabuľky
6445,38 (nárast o 20,25 %)
6445,38 (pokles o 13,61 %)
Umelé starnutie
6613,57 (nárast o 23,39 %)
6613,57 (pokles o 11,36 %)
Ako sme uvádzali, v súčasnosti platia ženy kvôli svojej dlhovekosti vyššie dôchodkové
poistné ako muži rovnakého veku. Podľa nášho prístupu by sa zavedením umelého starnutia
zvýšilo poistné pre mužov o 23 % a znížilo poistné žien o 11 %. Zmeny v poistnom sa
rovnako ako v predchádzajúcom prípade zhodujú s očakávaniami Asociácie britských
poisťovateľov.
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5. Záver
Uplatňovanie pohlavia ako určujúceho faktora pri stanovovaní poistného a poistného
plnenia považujeme za opodstatnené, nakoľko rozdielnosť v úmrtnosti mužov a žien je
preukázateľná. Svojim postojom sa teda prikláňame k názoru poisťovní, ktoré odmietajú
zavádzanie jednotných sadzieb.
Jednotné úmrtnostné tabuľky by podľa nášho názoru mohli byť kalkulované zo
spoločnej pravdepodobnosti úmrtia. Pri stanovovaní poistného pre prípad úmrtia, resp. pre
odložený doživotný dôchodok by následne poisťovne mali aplikovať tzv. umelé starnutie,
ktoré im zabezpečí, aby z prijatého poistného boli schopné kryť náklady na poistné plnenie.
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Analýza prežívania v softvéri R
Survival analysis in the software R
Andrej Mihálik
Abstract: The presented paper introduces basic concepts of survival analysis: survival
function, hazard function, Kaplan-Meier estimator, log-rank test and Cox model. A study
investigating the impact of the length of antidrug therapy on the time to return to drug abuse is
used to illustrate them. The paper also points out the possibilities of the employment of the R
software as support tool in survival analysis.
Key words: Survival Analysis, Censoring, Survival Function, Survival Curve, Hazard
Function, Kaplan-Meier Estimator, Cox Model, Proportional Hazards, R
Kľúčové slová: analýza prežívania, cenzurovanie, funkcia prežívania, krivka prežívania,
hazardová funkcia, Kaplan-Meierov odhad, Coxov model, proporcionálne hazardy, R

1. Úvod
Cieľom práce je predstaviť súbor štatistických metód zastrešených pod pojmom analýza
prežívania a poukázať na možnosti využitia softvéru R pri jej realizácii. „Analýza prežívania
predstavuje triedu štatistických metód slúžiacich na štúdium výskytu a načasovania udalostí.“
[2] Cieľom týchto metód je predpovedať čas nastania udalosti u štatistickej jednotky s danými
charakteristikami, tvorba funkcií prežívania a ich porovnávanie pre rôzne hodnoty
vysvetľujúcich premenných. Keďže pri svojom vzniku bola táto metóda úzko prepojená na
medicínu, pôvodne predstavovala udalosť úmrtie osoby. Táto skutočnosť sa preniesla aj do
pomenovania metódy. Udalosť sa však postupne začala vnímať v širšom zmysle a od svojho
vzniku tak našla analýza prežívania široké uplatnenie napríklad „v rámci štúdií o
nezamestnanosti, správaní konzumentov, priebehu chorôb, regionálnej migrácii, štúdií
z oblasti kriminológie, experimentoch týkajúcich sa procesu učenia v oblasti psychológie a
pedagogiky, analýzy vzniku rodín a demografického vývoja či výskumu organizácií a
podnikov.“ [3] Cieľom tohto príspevku bude popísať kľúčové koncepty a nástroje analýzy
prežívania a prezentovať možnosť využitia štatistického softvérového balíka R.
2. Prípadová štúdia
Na demonštráciu boli použité dáta pochádzajúce z päťročnej štúdie vykonanej na
University of Massetschusetts, ktorej cieľom malo byť objasnenie vzťahu medzi dĺžkou
trvania liečby a návratom k užívaniu drog u skúmaných subjektov (narkomanov). Dáta aj
s popisom sú k dispozícii na ftp://ftp.wiley.com/public/sci_tech_med/survival.
Premennými záujmu budú v našom prípade:
• ID – identifikácia subjektu,
• TREAT – kategoriálna premenná predstavujúca dĺžku poskytnutej liečby (0 = krátka
po dobu troch mesiacov; 1 = dlhá po dobu šiestich mesiacov),
• TIME - doba po návrat k užívaniu drog v dňoch,
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• CENSOR – premenná označujúca, či v priebehu štúdie došlo k návratu v užívaní
drog (hodnota 1). Hodnota 0 znamená, že v priebehu štúdie nebol návrat k užívaniu
drog zaznamenaný a pozorovanie tak bolo cenzurované.
Vo všeobecnosti sú pre vykonanie analýzy prežívania potrebné 2 základné premenné:
premenná času do nastania udalosti a indikátor nastania udalosti.
3. Cenzurovanie
K cenzurovaniu dochádza v prípade, že o dĺžke života našej štatistickej jednotky máme
určitú informáciu, zároveň však vieme, že tento údaj nie je úplný. V našom prípade sa jedná
o pozorovania, pri ktorých nedošlo k návratu v užívaní drog. Údaj času pre tieto pozorovania
obvykle predstavuje čas, kedy štatistická jednotka opustila štúdiu a je kratší ako skutočný čas
nastania udalosti. Aj tieto pozorovania nesú so sebou nezanedbateľnú informáciu, je nutné
však pristupovať k nim odlišne.
4. Transformácia dát
Pri analýze v softvéri R je potrebné uvedomiť si, že mnoho funkcii týkajúcich sa
analýzy prežívania očakáva ako vstup dátový objekt Surv, ktorý z našich dát môžeme
vytvoriť pomocou rovnomennej funkcie s argumentami čas do nastania udalosti a indikátor
nastania udalosti. Čas do nastania udalosti pritom musí byť numerickou premennou.
Predstavme si teraz príkazy vedúce k takejto želanej transformácii našich dát:
# načítanie dát z CSV súboru
uis<-read.csv("uis.csv",header=TRUE,sep=";",na.strings=".")
# transformácia numerických premenných
uis<-transform(uis,time=as.numeric(as.character(time)))
uis<-transform(uis,surv=Surv(time=uis$time,event=uis$censor,+
type="right"))

5. Funkcia prežívania a Kaplan-Meierov odhad
Distribučná funkcia prežívania alebo skrátene funkcia prežívania predstavuje
pravdepodobnosť, že subjekt sa dožije veku vyššieho ako t, respektíve udalosť nášho záujmu
nastane v čase väčšom ako je čas t: ( ) = ( > ). Pri konštrukcii empirickej funkcie
prežívania, časovú os rozdelíme na intervaly hodnotami t, v ktorých došlo k smrti alebo inej
udalosti nášho záujmu, pričom platí: ( ) < ( ) < ⋯ < ( ) .
Empirickú pravdepodobnosť prežitia časového intervalu vypočítame ako:

=1−

,

pričom dk je počet udalostí v intervale k a Rk predstavuje počet jedincov vstupujúcich do
daného intervalu, táto hodnota predstavuje ohrozený počet (z angl. number at risk).
Empirická funkcia prežívania je následne daná ako:
1
≤ ( )
( )=

| ( )

(1 −

)

>

( )

Uvedený súčin nazývame Kaplan-Meierov odhad funkcie prežívania a grafické
vyjadrenie tejto funkcie prežívania označujeme Kaplan-Meierovými krivkami.
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Postup tvorby empirickej funkcie prežívania v R je nasledovný:
uis.survfit<-survfit(formula=uis$surv~1)
# zobrazenie empirickej funkcie prežívania
plot(uis.survfit,main="Návrat k užívaniu drog ako funkcia času",+
xlab="Čas",ylab="Návrat k užívaniu drog",cex.lab=1.3,cex.main=1.5)
legend(400,1,legend=c("Funkcia
prežívania","Interval
spoľahlivosti"),+
lty=c(1,2),lwd=c(2,2),bg="#CCCCCC",cex=1.3)

Obrázok 1: Funkcia prežívania
# tvorba životnostnej tabuľky (s hodnotami S(t) pre každý interval)
LifeTable<-summary(uis.survfit)

6. Hazardová funkcia
„Hazardová funkcia h(t) predstavuje momentálnu tendenciu nastania udalosti
pripadajúcu na jednotku času, ak sa jednotlivec, vec, proces dožil času t.“ [5] Táto funkcia
nám umožňuje sledovať ako sa riziko nastania udalosti vyvíja v čase a vyvodiť potrebné
závery. Empirická hazardová funkcia je aj vstupom pre Coxov model, ktorý si predstavíme
neskôr. Pre konkrétny časový interval ju vypočítame nasledovne:

ℎ( ) =

( (

(

)

)×(

( ))

.

)

Softvér R nám kombináciou funkcií summary a survfit dáva prístup len k hodnotám
funkcie prežívania pre intervaly ohraničené časmi nastania udalostí. Keďže na sledovanie
vývoja hazardov v čase sa hodia dlhšie a rovnaké intervaly, exportovali sme tie tieto hodnoty
do CSV súboru, ktorý sme upravili v tabuľkovom editore MS Excel a následne opätovne
importovali a vytvorili empirickú hazardovú funkciu:
# uloženie životnostnej tabuľky ako objekt data frame
uis.lt<-data.frame(time=LifeTable$time,at.risk=LifeTable$n.risk,+
event=LifeTable$n.event,censor=LifeTable$n.censor,surv=LifeTable$surv)
# export upravenej životnostnej tabuľky
write.csv(uis.lt,file="lifeTable.csv")
# úprava a import verzie so šírkou intervalov 50
uis.lt.h50<-read.csv("h50.csv",header=TRUE,sep=";")
# zobrazenie empirickej hazardovej funkcie
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plot(uis.lt.h50$time,uis.lt.h50$h,main="Miera hazardu ako funkcia času",+
xlab="Čas",ylab="Miera hazardu",cex.lab=1.3,cex.main=1.5,type="s")

Z uvedeného grafu vidíme, že riziko
recidívy u narkomanov je bezprostredne po
ukončení liečby stredne vysoké, po niekoľkých
mesiacoch však narastá a drží sa na relatívne
vysokej úrovni až kým po uplynutí určitého času
nezačne postupne klesať, pričom pravidelne
v tomto čase dochádza k obdobiam, kedy sa riziko
dočasne zvýši.

Obrázok 2: Hazardová funkcia
7. Porovnanie funkcií prežívania a log-rank test
Pre testovanie hypotézy o rovnakom priebehu funkcií prežívania používame log-rank
test vychádzajúci z Kaplan-Meierovho odhadu pre každú hodnotu premennej, ktorej vplyv na
priebeh funkcie prežívania skúmame. Pre každý interval tak získame empirické hodnoty počtu
ohrozených štatistických jednotiek (nik) a počtet nastania udalostí (mik). Následne vypočítame
pre každú skupinu a interval očakávané počty nastania udalostí za predpokladu, že sa jedná
=

o rovnaké funkcie prežívania. Použijeme vzorec:

Z týchto hodnôt následne vypočítame testovaciu štatistiku:
(

(

)

=
)

∑

∑

(

(

(

×(

)

+

).

.

)

)

Uvedená štatistika má približne
rozdelenie s počtom stupňov voľnosti rovným počtu
porovnávaných skupín zmenšený o jednotku, pričom hypotéza H0 hovorí, že medzi
porovnávanými krivkami prežívania nie je rozdiel.
V R slúži na tento účel funkcia survdiff:
survdiff(formula=uis$surv~uis$treat,data=uis)
N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
uis$treat=0 320
265
236
3.61
6.8
uis$treat=1 308
243
272
3.13
6.8
Chisq= 6.8 on 1 degrees of freedom, p= 0.00913

Z výsledkov testu vidíme, že na hladine významnosti 5% zamietame hypotézu H0
o rovnakom priebehu funkcie prežívania subjektov s rôznou dĺžkou liečenia.
8. Coxov model
Coxov model nám umožňuje odhaliť vplyv premenných nášho záujmu na životnosť
štatistických jednotiek, pričom však nepredpokladá pre premennú čas prežitia žiadne
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konkrétne štatistické rozdelenie. Ide teda o semiparametrický model. Modelu založenom na
predpoklade proporcionálnych hazardov sa venujeme v ďalšej časti a a testujeme ho.
Zjednodušene môžeme povedať, že tento predpoklad vyžaduje konštantný a v čase nemenný
pomer hazardov pre ľubovoľných dvoch jednotlivcov v našej štúdii.
Coxov model môžeme všeobecne definovať nasledovne: ℎ( , ) = ℎ ( ) ∑
.
Vidíme, že model sa opiera o dva komponenety: základnú hazardovú funkciu (baseline
hazard function) – ide o neparametrickú časť nášho modelu, ktorá ostáva nedefinovaná a
exponenciálnu časť obsahujúcu maticu vysvetľujúcich premenných X s príslušnými
koeficientmi β. Koeficienty β sú vypočítané iteračne maximalizáciou logaritmu
parciálnej likelihood funkcie založenej na poradiach výskytu udalostí.
Dôležitým ukazovateľom je v Coxovom modeli pomer hazardov, ktorý nám hovorí,
koľkonásobne vzrastie miera hazardu s jednotkovou zmenou príslušnej vysvetľujúcej
premennej. V prípade binárnej premennej tak platí, že
v R slúži funkcia coxph:

=

. Na tvorbu Coxovho modelu

coxph(uis$surv~uis$treat)
coef exp(coef) se(coef)
z
p
uis$treat -0.232
0.793
0.089 -2.60 0.0092
Likelihood ratio test=6.78
number of events= 508

on 1 df, p=0.0092

n= 628,

Z modelu vyplýva, že skrátenie liečenia zo šiestich na tri mesiace zvyšuje riziko návratu
k užívaniu drog v každom časovom okamihu približne o 26% (
9. Testovanie predpokladu proporcionality hazardov

=

.

= 1,26112).

Aby bol Coxov model použiteľný musí byť splnený predpoklad o proporcionalite
hazardov vysvetlený v predchádzajúcej sekcii. Okrem jednoduchého porovnania hazardových
funkcií pre každú hodnotu kategoriálnej, prípadne kategorizovanej (postup v prípade
kvantitatívnych premenných) premennej existuje celý rad testov. Uvádzame najobľúbenejšie.
• Porovnanie empirickej krivky prežívania a krivky prežívania vytvorenej Coxovým
modelom – v prípade platnosti predpokladu by nemali byť viditeľné výraznejšie
odchýlky.
uis.survfit.treat<-survfit(formula=uis$surv~treat)
uis.cox.fitted<-survfit(uis.cox,uis)
plot(uis.survfit.treat,main="Návrat k užívaniu drog v čase v závislosti+
od dĺžky liečby",lty=c(1,1),xlab="Čas",ylab="Návrat k užívaniu drog",+
cex.lab=1.3,cex.main=1.2);par(new=TRUE)
plot(uis.cox.fitted,main="",lty=c(2,2),xlab="",ylab="",cex.lab=1.3,+
cex.main=1.3)
legend(400,1,legend=c("Pozorovaná","Očakávaná"),lty=c(1,2),lwd=c(2,2),+
bg="#CCCCCC",cex=1.3)
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Obrázok 3: Porovnanie pozorovaných a modelovaných hodnôt funkcie prežívania
• Vizualizácia log-log kriviek funkcií prežívania - rozdiel funkcií je v prípade platnosti
predpokladu rovný konštante. Nami vytvorené funkcie by teda mali byť rovnobežné.
uis.survfit.short<-survfit(formula=uis.short.surv~1)
uis.survfit.long<-survfit(formula=uis.long.surv~1)
uis.short.lnlnsurv<-(-log(-log(summary(uis.survfit.short)$surv)))
uis.long.lnlnsurv<-(-log(-log(summary(uis.survfit.long)$surv)))
plot(summary(uis.survfit.short)$time,uis.short.lnlnsurv,main="Log-log
funkcia prežívania v čase v závislosti od dĺžky liečby",lty=1,+
xlab="Čas",ylab="Log-log funkcia prežívania",cex.lab=1.3,cex.main=1.1,+
xlim=c(0,800),ylim=c(-1,2),type="s")
par(new=TRUE)
plot(summary(uis.survfit.long)$time,uis.long.lnlnsurv,main="Log-log
funkcia prežívania v čase v závislosti od dĺžky liečby",lty=2,+
xlab="Čas",ylab="Log-log funkcia prežívania",cex.lab=1.3,cex.main=1.1,+
xlim=c(0,800),ylim=c(-1,2),type="s")
legend(400,2,legend=c("Krátke","Dlhé"),lty=c(1,2),lwd=c(2,2),+
bg="#CCCCCC",cex=1.3)

Obrázok 4: Log-log funkcia prežívania
• Goodness of Fit test – prednosťou zatiaľ prezentovaných testov je relatívna
jednoduchosť ich konštrukcie. Keďže sa však jedná o grafické testy, sú založené na
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subjektívnom posúdení. GOF test naopak svoju relatívnu výpočtovú náročnosť
vynahradzuje presnosťou výsledku. Z hodnôt času nastania udalosti je potrebné vytvoriť
premennú indikátora ich poradia. Následne vypočítame Schönfeldove reziduá pre každú
štatistickú jednotku ako rozdiel hodnoty premennej nášho záujmu (v našom prípade
TREAT) a priemeru tejto hodnoty. Následne vykonáme test korelácie medzi
Schönfeldovými rezíduami a premennou indikátora poradia, v ideálnom prípade by sa
mala rovnať 0.
# priradenie poradí podľa času nastania udalosti
uis.ranked<transform(uis,rank=rank(uis$time,na.last=NA,ties.method="average"))
# zistenie priemernej hodnoty druhu liečby
uis.treat.mean<-summary(uis$treat)[4]
# tvorba premennej s reziduami
uis.ranked.treat.resid<-transform(uis.ranked,schoenfeld=uis$treatuis.treat.mean)
# test korelácie
cor.test(uis.ranked.trat.resid$rank,
uis.ranked.trat.resid$schoenfeld,
method ="spearman",use="pairwise.complete.obs")
Spearman's rank correlation rho
data: uis.ranked.treat.resid$rank and uis.ranked.treat.resid$schoenfeld
S = 36014597, p-value = 0.001362
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
rho
0.1275270

Spearmanov test odhalil prítomnosť slabej korelácie, ktorá však nepredstavuje
významný odklon od predpokladu proporcionality hazardov.
Nami zvolené testy nepreukázali výrazný odklon od predpokladu konštantnej miery
hazardu. V predchádzajúcej sekcii vytvorený Coxov model by mal preto byť dobrou
aproximáciou skutočnosti.
10. Záver
Analýza prežívania ako nástroj na skúmanie času do nastania udalosti nachádza
uplatnenie pri riešení širokej škály problémov. Prezentovaná práca priniesla pohľad do
fungovania jej základných techník a v spojení s prezentáciou softvéru R aj základnú výbavu
pre použitie tohto súboru metód. Postup aplikovaný v tomto príspevku je pri zachovaní
základnej štruktúry dát (čas do nastania udalosti, indikátor nastania udalosti a vysvetľujúce
premenné) ľahko zovšeobecniteľný a aplikovateľný na fenomény čitateľovho záujmu.
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Segmentácia návštevníkov webu
Segmentation of web visitors
Jakub Novotný
Abstract: The aim of this paper is to define segments of the web visitors based on categories
of the pages, which they have visited. We used web server log file as data source and cluster
analysis methods to achieve this goal. The results help in getting knowledge of the character
of the web site visitors.
Key words: web, log file, cluster analysis, segmentation.
Kľúčové slová: web, logovací súbor, zhluková analýza, segmentácia.

1. Úvod
Počet registrovaných domén prvej úrovne, konkrétne “.sk“ dosiahol podľa (SK-NIC,
2011) počet 260 000. Mnohé inštitúcie, úrady, firmy ale aj jednotlivci disponujú internetovou
stránkou. Smer toku informácií je vo všetkých prípadoch identický. Ten od poskytovateľa
webu k jeho návštevníkom je známy a jednoznačný. Stále však ostáva opačný smer, ktorého
potenciál býva často nevyužitý a užitočnosť prehliadaná. Údaje, ktoré používatelia svojou
aktivitou na webe poskytujú majú široké využitie. Jedno z mnohých uplatnení je analýza
charakteru návštevníkov a tomuto problému sa zároveň venuje aj predkladaný článok.

2. Zdrojové údaje
Logovací súbor zaznamenáva všetky požiadavky na prístupy do jednotlivých častí
webu. V tomto článku bol použitý logovací súbor stránky <http://www.ukf.sk> z časového
obdobia od 10.11.2008 do 14.11.2008. Tabuľka 1 zobrazuje prvých 10 prístupov z jeho
upravenej a vyčistenej podoby. Tento proces úprav, označovaný aj ako príprava dát, bol
riešený v nasledovných krokoch:
• Vyčistenie súboru od zbytočných údajov. Tým sú myslené hlavne riadky v ktorých sú
formulované požiadavky na obrázky, skripty, štýly či iné súbory, ktoré môžu byť
vložené do stránky.
• Odstránenie prístupov vykonaných prostredníctvom vyhľadávacích služieb internetu.
• Identifikácia používateľov na základe webového prehliadača. Týmto krokom sa
odhalia používatelia, ktorí vystupujú pod rovnakou IP adresou. Obyčajne to bývajú
počítače s verejným prístupom ako napr. v školách alebo internetových kaviarňach.
Predpokladá sa, že nie všetci používatelia používajú rovnaký internetový prehliadač.
• Identifikácia sedení používateľa eliminuje NAT a proxy zariadenia a zároveň odhaľuje
striedajúcich používateľov na jednom počítači pomocou časového okna. Čo v praxi
znamená, že ak je používateľ napr. 30 minút neaktívny, tak pri ďalšom náznaku
aktivity sa bude tento prístup brať ako nový používateľ.
• Analýzou spätnej cesty sa zisťuje aktivita návštevníka webu, ktorú vykonal pomocou
funkcie tlačidla Späť. Pre túto analýzu má veľký význam mapa webu. V nej sa
nachádzajú údaje o tom, či existuje prepojenie medzi dvoma stránkami.
Premenná IP vyjadruje IP adresu návštevníka. Unix time je čas konkrétneho zobrazenia
v unixovom formáte, čo je hodnota v sekundách, ktorej počítanie bolo začaté 1.1.1970 GMT,
kedy sa datuje začiatok epochy Unixu. V premennej Time je tento čas prevedený do
štandardne zaužívanej podoby. Web ID vyjadruje identifikačné číslo navštívenej časti webu.
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Tabuľka 1: Vzorka upraveného logovacieho súboru
IP
87.244.232.3#4115#346
88.80.225.41#4161#350
92.245.192.107#4320#356
92.245.192.107#4320#356
92.245.192.107#4320#356
92.245.192.107#4320#356
92.245.192.107#4320#356
92.245.192.107#4320#356
92.245.192.107#4320#356
92.245.192.107#4320#356

UNIX TIME
1226275324
1226275366
1226275438
1226275448
1226275451
1226275472
1226275479
1226275485
1226275487
1226275491

TIME
2008/11/10/0:2:4
2008/11/10/0:2:46
2008/11/10/0:3:58
2008/11/10/0:4:8
2008/11/10/0:4:11
2008/11/10/0:4:32
2008/11/10/0:4:39
2008/11/10/0:4:45
2008/11/10/0:4:47
2008/11/10/0:4:51

WEB ID
a629
a629
c1
a292
a32
a27
c3
a27
c2
a24

CATEGORY
udalosti
udalosti
vseobecne
vseobecne
vseobecne
vseobecne
studium
vseobecne
vseobecne
vseobecne

Pre jednoduchosť a prehľadnosť bola zavedená aj premenná Category, ktorá určuje
charakter navštívenej časti webu. Táto premenná môže nadobúdať nasledovné hodnoty:
• home – úvodná stránka,
• oznamy – zahŕňa všetky aktuálne oznamy pre študentov a zamestnancov univerzity,
• search – vyhľadávanie,
• studenti – informácie týkajúce sa štúdia, napr. štipendiá, nariadenia, ubytovanie,
• studium – možnosti štúdia, informácie aj pre uchádzačov, študijné programy,
• udalosti – udalosti charakterizované dátumom, ktoré sa dejú v prostredí univerzity,
• veda – zahŕňa časti webu vedeckého charakteru, napr. projekty, ocenenia, podujatia,
• vseobecne – združuje časti webu ako kontakt, história, senát, štruktúra univerzity,
• vztahy – spolupráce a medzinárodné vzťahy,
• zamestnanci – informácie určené hlavne pre zamestnancov.
Log súbor zachytáva spolu 35 175 prístupov, ktoré boli vykonané za časové obdobie od
10.11.2008 0:00:00 do 14.11.2008 23:59:59. Počas tohto úseku bol zaznamenaný prístup od
9259 identifikovaných používateľov, čo znamená, že každý jeden uskutočnil v priemere 3,8
prístupov na sledovaný web.
Tabuľka 2: Počet prístupov do jednotlivých kategórií
home oznamy search studenti studium udalosti veda vseobecne vztahy zamestnanci
67
3134
1257
2419
13559
1424
558
11404
308
1045

Tabuľka 3: Kontingenčná tabuľka
home

oznamy

search

studen

studi

udalo

veda

vseob

vztahy

zamestn

128.39.131.75#2#0

IP

0

0

0

0

7

0

0

4

1

1

128.39.131.85#2#0

0

1

2

0

2

0

0

1

0

0

129.215.149.97#2#0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

129.70.142.34#2#0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

130.208.169.44#2#0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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V tabuľke 1 predstavuje jeden riadok práve jeden prístup. Čiže jeden používateľ
reprezentovaný IP adresou zaberá počet riadkov zhodný s počtom jeho prístupov do
jednotlivých sekcií webu. Tento formát však nie je optimálny pre tento druh segmentácie,
keďže nie sú skúmané prístupy, ale návštevníci. Preto sme si upravili logovací súbor do
formátu kontingenčnej tabuľky. Tabuľka 3 vyjadruje závislosť premennej IP a Category.
V praxi to znamená, že návštevník reprezentovaný IP adresou 128.39.131.75#2#0 nenavštívil
ani jednu stránku z kategórie
tegórie udalosti a ostatných, ktoré reprezentuje číslo nula, navštívil
sedem stránok z kategórie studium
studium, štyri stránky z kategórie vseobecne a jednu stránku
z kategórie vztahy a zamestnanci
zamestnanci.

3. Určenie počtu segmentov
Na určenie charakteru
kteru segmentov návštevníkov webu sme použili nehierarchické
zhlukovanie postupy.. Ako je však pre tieto metódy charakteristické, vyžadujú si počiatočnú
znalosť počtu zhlukov, ktoré budú určované.
Na jeho určenie sme po
použili hierarchické postupy, konkrétne
onkrétne ich aglomeratívny druh
v systéme STATISTICA. Aplikovali sme ich na pripravenú kontingenčnú tabuľku. Použili
smeWardovu
Wardovu metódu, ktorá disponuje vlastnosťou vytvárať zhluky takmer podobnej veľkosti
a tvaru a možnosťou všestranného využitia.

Obrázok 1: Dendrogram
Z výsledného
sledného dendrogramu (obrázok 11) a na základe heuristického prístupu sme určili počet
zhlukov 3,, ako nutný parameter pre ďalší postup v procese segmentácie.

4. Určenie segmentov návštevníkov
Všetkých
šetkých návštevníkov sme segmentovali na tri časti. Každá z nich predstavuje iný druh
návštevníka webu s iným záujmami a požiadavkami. Na ich bližšiu špecifikáciu sme použili
nehierarchickú zhlukovaciu metódu, metódu kk-priemerov. Následné riešenie bolo nájdené po
troch iteráciách.
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Obrázok 2: Graf k-priemerov
priemerov ; Obrázok 3: Graf k-priemerov s mierou osi y od 0 po 1
•

•

•

Zhluk 1 – tento zhluk návštevníkov si opakovane prezeral časti webu z kategórie
studium,, ktorá združuje informácie hlavne pre uchádzačov. Mohlo by preto ísť hlavne
o záujemcov o štúdium. Táto skupina však nie je výrazne početná, čoho príčinou môže
byť časový úsek z ktorého log súbor pochádza. November možno ešte nie je
najaktívnejším mesiacom
mesiacom, kedy sa študenti stredných škôl najviac
n
zaujímajú
o možnosti ďalšieho vzdelávania. Ďalšou aktívno
aktívnouu kategóriou tohto zhluku je
kategória vseobecne.. Môže to nasvedčovať tomu, že návštevníci sa snažili dozvedieť
viac informácií o štruktúre univerzity, jej histórii alebo prípadne vyhľadávali kontakty.
Tieto fakty sú takisto zaujímavé pre uchádzačov o štúd
štúdium.
Zhluk 2 – tento zhluk by sa dal charakterizovať, ako študenti. Ide o skupinu, ktorá
prostredie webu pozná dokonalejšie a vie, kde sa hľadané informácie nachádzajú.
Nasvedčuje tomu relatívna podobnosť aktivity vo všetkých kategóriách. Je ale
najaktívnejšia v kategórii oznamy. Ďalším faktorom nakloneným k tejto hypotéze je
výrazne najväčšia početnosť tejto skupiny. Zaujímavým poznatkom je, že v kategórii
studium je tento segment aktívnejší ako v kategórii studenti. Príčinou môže byť takmer
tak
totožné a tým pádom mätúce pomenovanie.
Zhluk 3 – tento zhluk návštevníkov sa javí ako skupina zamestnancov čí odborných
pracovníkov z prostredia univerzity. Z troch pozorovaných segmentov je totiž
najvýraznejšie aktívny v kategóriách vztahy, veda a zamestnanci,, ktoré sú v ostatných
dvoch zhlukoch v zanedbateľných hodnotách. Tieto kategórie združujú informácie,
ktoré nepatria do záujmovej oblasti študentov, či uchádzačov. Ďalšou kategóriou
v ktorej je tento segment najaktívnejší je vseobecne.. Príčinou môže
m
byť celková
vysoká aktivita na skúmanom webe a jeho štruktúrach.
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Obrázok 4: Hodnoty priemerov zhlukov; Obrázok 5: Počet objektov v jednotlivých zhlukoch

5. Záver
Cieľom práce bolo poukázať na možné využitie metód zhlukovej analýzy v procese
dolovania dát z logovacieho súboru. V procese segmentácie návštevníkov webu zohráva
veľkú úlohu subjektívne posúdenie zistených výsledkov na základe poznatkov o danom webe
a jeho štruktúre. Preto sa môžu výsledne analýzy rovnakých výsled
výsledkov
kov rôznymi osobami
vzájomne odlišovať.
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Hodnotenie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov
stratégie Európa 2020
The evaluation of European Union countries according to the chosen
indicators of the strategy Europe 2020
Anna Olšiaková
Abstract: This article deals with a statistical analysis of countries of European Union
according to the nine indicators of the strategy Europe 2020.
Key words: Europe 2020, cluster analysis
Kľúčové slová: Európa 2020, zhluková analýza

1. Úvod
Svet už tretím rokom čelí silnej hospodárskej kríze, ktorej dôsledky neobišli ani Európsku
úniu. Jej predstavitelia boli nútení hľadať rôzne cesty, ktoré by mohli pomôcť zmierniť
následky krízy. To však nie je pri veľkosti únie a stupni integrácie jednoduchou záležitosťou,
keďže krajiny sú na rôznych úrovniach a disponujú rozličnými prostriedkami. Vzhľadom na
tieto skutočnosti Európska komisia v roku 2010 vypracovala stratégiu s názvom Európa 2020:
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
Táto stratégia sa zameriava na niekoľko cieľových oblastí charakterizovaných
kvantitatívnymi ukazovateľmi, z ktorých sme vybrali 9 a na základe nich sme sa rozhodli
využitím zhlukovej analýzy krajiny Európskej únie rozčleniť do zhlukov podľa toho, akú
úroveň v jednotlivých ukazovateľoch dosahujú.

2. Európa 2020
Z názvu stratégie Európa 2020 vyplýva, že sa zameriava na tri oblasti, ktoré boli
identifikované ako kľúčové pri snahe eliminovať následky hospodárskej krízy a vyjsť z krízy
ako silnejší celok. Ide o :
• Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.
• Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.
• Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť. (1, s. 5)
Z týchto kľúčových oblastí vyplývajú základné ciele stratégie Európa 2020:
• miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov by mala dosiahnuť 75%,
• úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3% HDP Európskej únie,
• je potrebné dosiahnuť ciele „20/20/20“ v oblasti klímy/energie (vrátane zvýšenia
záväzku, pokiaľ ide o zníženie emisií na 30%, ak budú vhodné podmienky),
• podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10%
a minimálne 40% mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie,
• o 20 miliónov menej ľudí by malo byť ohrozených chudobou. (1, s. 5)

3. Analýza krajín Európskej únie
Na analýzu sme z ukazovateľov stratégie Európa 2020 zvolili nasledovných 9
ukazovateľov za rok 2009:
• miera zamestnanosti v % (x1),
• emisie skleníkových plynov ako index k bázickému roku 1990 (x2),
55

•
•
•
•
•
•
•

energetická náročnosť ekonomiky ako podiel spotrebovaných ropných ekvivalentov
k HDP (x3),
percento populácie vo veku 18-24 rokov s dosiahnutým vzdelaním kategórií ISCED 0,
1, 2 alebo 3C (x4),
percento populácie vo veku 30-34 rokov so vzdelaním kategórií ISCED 5-6 (x5),
percento populácie ohrozenej chudobou (x6),
percento ľudí žijúcich v domácnostiach s nízkou intenzitou práce (x7),
percento populácie ohrozenej chudobou po sociálnych transferoch (x8),
percento populácie žijúce vo vážnom materiálnom nedostatku (x9).

(Zdroj: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators)

Ide o ukazovatele, ktoré sú oficiálnou súčasťou stratégie Európa 2020, avšak vynechali
sme dva ukazovatele (podiel domácich výdavkoch na R&D a podiel obnoviteľných zdrojov
energie na celkovej spotrebe energie z dôvodu neúplnosti týchto údajov v niekoľkých
krajinách za viaceré roky.
Tabuľka 1: Popisné štatistiky jednotlivých ukazovateľov
priemer
smerodajná odchýlka
minimum
maximum

x1
69,39
5,44
58,70
78,80

x2
88,63
32,28
40,00
178,00

x3
281,17
189,54
106,70
842,54

x4
13,50
7,93
4,90
36,80

x5
33,33
10,73
16,80
49,00

x6
23,59
8,09
14,00
46,20

x7
8,12
3,11
4,00
19,80

x8
15,96
4,07
8,60
25,70

x9
9,58
9,65
1,10
41,90

Aby bolo možné použiť zhlukovú analýzu, vstupné premenné nesmú byť navzájom
korelované. Z Pearsonovej korelačnej matice však vyplýva, že medzi zvýraznenými
premennými existuje stredne silná až silná štatisticky významná závislosť na hladine
významnosti 5%, keďže p-hodnoty sú nižšie ako 5%, a teda musíme zamietnuť hypotézu H0:
Medzi premennými neexistuje štatisticky významná závislosť a prijať alternatívnu hypotézu
H1: Medzi premennými existuje štatisticky významná závislosť.
Tabuľka 2: Pearsonova korelačná matica vybraných ukazovateľov stratégie Európa 2020
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9

x1
1.00000
0.07010
0.7282
-0.27077
0.1719
-0.39843
0.0395
0.48270
0.0108
-0.48035
0.0112
-0.15109
0.4519
-0.35974
0.0653
-0.39934
0.0391

x2
0.07010
0.7282
1.00000
-0.62205
0.0005
0.40795
0.0347
0.18638
0.3519
-0.37377
0.0548
0.00570
0.9775
-0.24133
0.2253
-0.44962
0.0186

x3
-0.27077
0.1719
-0.62205
0.0005
1.00000
-0.18355
0.3594
-0.41089
0.0332
0.62060
0.0006
-0.31880
0.1051
0.31252
0.1125
0.77847
<.0001

x4
-0.39843
0.0395
0.40795
0.0347
-0.18355
0.3594
1.00000
-0.22565
0.2578
0.17986
0.3693
0.03783
0.8514
0.37789
0.0520
0.00024
0.9990

x5
0.48270
0.0108
0.18638
0.3519
-0.41089
0.0332
-0.22565
0.2578
1.00000
-0.30633
0.1202
0.26382
0.1836
-0.08155
0.6859
-0.42895
0.0256

x6
-0.48035
0.0112
-0.37377
0.0548
0.62060
0.0006
0.17986
0.3693
-0.30633
0.1202
1.00000
0.02400
0.9054
0.80365
<.0001
0.93071
<.0001

x7
-0.15109
0.4519
0.00570
0.9775
-0.31880
0.1051
0.03783
0.8514
0.26382
0.1836
0.02400
0.9054
1.00000
-0.08582
0.6704
-0.10758
0.5933

x8
-0.35974
0.0653
-0.24133
0.2253
0.31252
0.1125
0.37789
0.0520
-0.08155
0.6859
0.80365
<.0001
-0.08582
0.6704
1.00000
0.57708
0.0016

x9
-0.39934
0.0391
-0.44962
0.0186
0.77847
<.0001
0.00024
0.9990
-0.42895
0.0256
0.93071
<.0001
-0.10758
0.5933
0.57708
0.0016
1.00000

Pôvodné premenné teda nemôžu vstupovať do zhlukovej analýzy a je potrebné ich
transformovať na nové premenné, ktoré nebudú korelované. Na túto transformáciu sme
použili faktorovú analýzu, kde ako metóda odhadu parametrov faktorového modelu bola
použitá metóda hlavných komponentov, faktory boli zrotované ortogonálnou varimaxnou
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rotáciou. Počet spoločných faktorov sme určili podľa počtu vlastných čísel korelačnej matice
väčších ako 1, išlo konkrétne o 3 faktory. Tieto ďalej vstupovali do zhlukovej analýzy ako
nové, nekorelované premenné.
Pri zhlukovej analýze sme ako metódu zhlukovania zvolili Wardovu metódu
metódu, pri ktorej sa
zhluky formujú maximalizáciou vnútrozhlukovej homogenity (2, s. 139).. Na základe hodnôt
semiparciálneho
arciálneho koeficientu determinácie
determinácie, analýzy dendrogramu a grafu zobrazujúceho
zmenu semiparciálneho
arciálneho koeficientu determinácie v závislosti od počtu zhlukov sme sa
rozhodli krajiny Európskej únie rozčle
rozčleniť do 6 zhlukov.

Graf 1: Dendrogram zhlukovania krajín Európskej únie podľa ukazovateľov stratégie
Európa 2020
Tabuľka 3:: Príslušnosť krajín Európskej únie do identifikovaných zhlukov
ZHLUK

1

KRAJINA
Denmark
Netherlands
Czech Republic
Sweden
Finland
Latvia
Lithuania
France
Slovakia
Luxembourg
Estonia

ZHLUK

2

KRAJINA
Malta
Austria
Spain
Slovenia
Greece
Portugal
Italy
Poland
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ZHLUK

5

KRAJINA
Belgium
Germany
United Kingdom
Hungary
Romania
Bulgaria
Ireland

6

Cyprus

3

4

Zhluk č. 1 tvoria krajiny, ktoré majú najlepšie výsledky v sociálnych ukazovateľoch, avšak
ich ekonomika dosahuje vysoký stupeň energetickej náročnosti a majú nižší podiel populácie
s dosiahnutým terciárnym vzdelaním, hoci dosahujú najlepšie výsledky v ukazovateli skorého
ukončenia štúdia.
Zhluk č. 2 je vytvorený z krajín s druhými najhoršími hodnotami ukazovateľov zo
sociálnej oblasti i z oblasti vzdelanosti.
Zhluk č. 3 tvoria krajiny, ktoré síce pri väčšine ukazovateľov nedosahujú maximálne
hodnoty, no rovnomerne dosahujú druhé až tretie najlepšie hodnoty takmer vo všetkých
ukazovateľoch.
Zhluk č. 4 je tvorený krajinami, ktoré dosahujú najhoršie výsledky vo väčšine sociálnych
ukazovateľov, rovnako aj pri ukazovateľoch týkajúcich sa vzdelanosti, len čo sa týka emisie
skleníkových plynov, majú najlepšie výsledky.
Zhluky č. 5 a č. 6 boli zhodne vytvorené len jednou krajinou. Írsko vykazuje najlepšie
výsledky v oblasti vzdelanosti, rovnako aj pri energetickej náročnosti ekonomiky, zaostáva
však pri sociálnych ukazovateľoch týkajúcich sa zamestnanosti. Cyprus, naopak,
v ukazovateľoch zohľadňujúcich zamestnanosť dosahuje najlepšie výsledky, avšak má ich na
nižšej úrovni pri ukazovateľoch energetickej náročnosti a emisie skleníkových plynov.
Tabuľka 4: Priemerné hodnoty jednotlivých ukazovateľov v zhlukoch
Zhluk
1
2
3
4
5
6

N
11
8
3
3
1
1

x1
71.80
66.58
71.93
64.27
66.70
75.70

x2
72.36
112.13
78.00
58.00
114.00
178.00

x3
307.70
197.90
156.65
610.97
109.39
211.54

x4
9.91
19.03
12.63
14.17
11.30
11.70

x5
37.26
26.86
37.63
22.87
49.00
44.70

x6
20.49
22.84
20.70
39.63
25.70
22.20

x7
6.96
7.16
11.87
8.63
19.80
4.00

x8
14.97
16.38
15.77
18.87
15.00
16.20

x9
6.84
7.65
4.63
31.47
6.10
7.90

4. Záver
Z porovnania cieľov stratégie Európa 2020 s hodnotami ukazovateľov v jednotlivých
zhlukoch vyplýva, že cieľ 75-percentnej zamestnanosti spĺňa len zhluk 6, ten je však tvorený
len jedinou krajinou (Cyprus), ktorá v tomto smere vykazuje veľmi dobré hodnoty. Cieľ
znížiť hodnoty emisií skleníkových plynov na 80 spĺňajú krajiny v zhlukoch 1, 3 a 4. Čo sa
týka oblasti vzdelanosti, cieľ nad 40% ľudí s terciárnym vzdelaním spĺňajú len zhluky 5 a 6,
pozostávajúce len z jedinej krajiny. Pri skorom ukončení školskej dochádzky, jedine krajiny
zhluku 1 spoločne vykazujú hodnotu, ktorá je nižšia ako stanovený cieľ – 10%.
Je teda zrejmé, že k dosiahnutiu cieľových hodnôt čaká krajiny Európskej únie ešte dlhá
cesta, no priame zameranie sa na rozvoj týchto kľúčových oblastí môže byť cestou ako
zvládnuť aj druhú vlnu hospodárskej krízy a zmierniť škody, ktoré budú pravdepodobne
veľmi rozsiahle.
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Ekonometrická analýza cien bytov
An Econometric Analysis of Housing Prices
Dana Pančurová, Katarína Križánková
Abstract: Using standard OLS (ordinary least squares) technique, we estimate a model
of housing prices in Slovakia. The main goal has been to use the greatest amount of data
which are publicly available public. The 13100 records were compiled in February 2010 and
contain information describing the: locality, number of rooms, number of floors, size in terms
of square meter and the presence of balcony.
Key words: housing prices, determinants of housing prices, econometric model
Kľúčové slová: cena bytu, determinanty cien bytov, ekonometrický model
1. Úvod
Všeobecne je cena výsledkom vzájomného pôsobenia dopytu a ponuky. Tak je tomu aj
na realitnom trhu. Ak vo všeobecnosti bude na trhu s nehnuteľnosťami prevládať ponuka nad
dopytom po bývaní, nie je možné očakávať ani rastúci vývoj cien. Ceny nehnuteľností sú
dôležité z pohľadu menovej a finančnej stability. Centrálne banky berú do úvahy pri
rozhodovaní o menovej politike celé makroekonomické prostredie vrátane cien nehnuteľností.
Označujú ich za potenciálny zdroj finančnej nestability (Beka, 2007), čoho sme mohli byť
svedkami aj v hospodárskej kríze, ktorá má svoje korene v realitnej bubline v Spojených
štátoch amerických. Na druhej strane je informácia o vývoji cien nehnuteľností zaujímavá pre
hypotekárne banky pri stanovovaní ceny založenej nehnuteľnosti, pre znalcov pri oceňovaní
nehnuteľností, pre realitné kancelárie a občanov v pozícii kupujúcich a predávajúcich.
Zaujímavým je sledovať nielen vývoj cien, ale analyzovať aj determinanty, ktoré tieto
ceny ovplyvňujú. K makroekonomickým determinantom cien na trhu nehnuteľností tvoriacich
prvú skupinu patria dopytové a ponukové faktory. Ceny nehnuteľností ovplyvňujú ale aj ich
samotné špecifické vlastnosti, ktoré tvoria druhú skupinu determinantov.
Našou hlavnou tézou bolo vytvoriť model, ktorý by v sledovanom období vysvetľoval
cenu bytu nie v jednom, ale vo viacerých mestách Slovenska pomocou charakteristík bytu,
ktoré túto cenu determinujú, a tak prispieť k metodike určenia ceny bytov na základe ich
špecifických vlastností.
2. Prehľad literatúry
Existuje mnoho štúdií venujúcich sa tejto problematike v zahraničí, spomíname ale len
existujúce domáce príspevky.
Charakteristike širšieho okruhu makroekonomických faktorov a výberu tých, ktoré
v podstatnej miere ovplyvňovali vývoj cien nehnuteľností na bývanie v podmienkach
Slovenska, sa venoval Cár (2009). Ukazovateľ počtu obyvateľstva vo veku 25 až 44 rokov,
ukazovateľ HDP, celkový objem poskytnutých úverov domácnostiam a ukazovateľ objemu
stavebnej produkcie spojenej s výstavbou bytových budov sú dopytové a ponukové faktory,
ktoré významne determinovali vývoj cien na Slovensku v analyzovaných rokoch.
Analýze cien bytov na základe ich špecifických vlastností (plocha bytu v m2, stupeň
rekonštrukcie, konštrukcia bytového domu a vek bytu) sa na Slovensku venovali Gazda
a Martiniak (2008). Pri tvorbe údajovej základne postupovali tak, že si zvolili istý kľúč
výberu inzerátov z ich celkového dostupného počtu na internetovom portáli
http://www.reality.sk. Údajovú základňu tvorilo 300 bytov z Bratislavy. Spätnou regresiou
identifikovali tie determinanty, ktoré mali v danom období štatistický významný vplyv na
výslednú cenu bytu. Podobným spôsobom postupoval aj Gošáni (2009) pri vysvetľovaní ceny
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bytov na základe ich špecifických vlastností. Zameral sa ale len na Košice a 3-izbové byty.
Údajovú základňu naplnil 79 inzerátmi, ktoré podrobil skúmaniu.
3. Charakteristika použitých dát
Zdroj, z ktorého sme pri zbere údajov čerpali, je internetový portál
http://www.reality.sk. Cieľom bolo modelovať cenu bytu na základe čo najväčšieho počtu
verejne dostupných údajov. Využitý tak bol modul HTMLParser programovacieho jazyka
Python, čím bola k 28. 2. 2010 údajová základňa naplnená 23412 inzerátmi s prítomnou
informáciou o príslušnosti k jednému z 8 krajských miest Slovenska.
Nekompletne zadané informácie o bytoch zo strany predávajúcich (súkromných osôb
alebo realitných kancelárií ako sprostredkovateľov predaja), tiež zle zadané údaje boli
vylúčené. Po týchto úpravách tvorilo údajovú základňu 13100 inzerátov so všetkými
dostupnými charakteristikami.
4. Metodológia a špecifikácia premenných
Reálny ekonomický vzťah medzi cenou bytu a špecifickými vlastnosťami bytu sme
vyjadrili pomocou ekonometrických modelov v lineárnom tvare:
7

PRICEi = β 0 + ∑ β k COUNTYi , k + β 8 ROOM i + β 9 LOTi + β 10 BALCi +
k =1

β 11CONSTRi + β 12 LIFTi + β 13 STATEi + β 14 LEVELi + u i

(1)

11

PRICE j = β 0 + ∑ β l DISTR j ,l + β 12 ROOM j + β 13 LOT j + β 14 BALC j +
l =1

β 15 CONSTR j + β 16 LIFT j + β 17 STATE j + β 18 LEVEL j + u j

(2)

kde PRICEi(j) predstavuje vysvetľovanú premennú cena bytu i (j), β0až β18príslušné
regresné koeficienty, ui(j) je náhodná chyba pre i = 1, 2,..., 12094 a j = 1, 2,..., 8789.
Indikátorová premenná COUNTYi,k označuje lokalitu bytu v jednom z 8 krajských miest
Slovenska (viď Tabuľka 1). Indikátorová premenná DISTRj,l označuje lokalitu bytu v jednej
z mestských častí Bratislavy (viď Tabuľka 2).
ROOMi(j) je premenná udávajúca počet izieb v byte. Do vzorky boli zahrnuté 1-izbové
(hodnota 1), 2-izbové (hodnota 2), 3-izbové (hodnota 3), 4-izbové (hodnota 4), 5- a
viacizbové byty (hodnota 5). V údajovej základni sa nachádza aj 592 garsónok (hodnota 0,5).
Premenná LOTi(j) je vyjadrená v m2 a označuje celkovú podlahovú plochu bytu. Premenné
ROOM, LOT spolu zrejme úzko súvisia. Aby nebol porušený predpoklad neexistencie silnej
multikolinearity medzi vysvetľujúcimi premennými (čo predpokladáme), pri verifikácii
modelu sme zvážili aj možnosť vylúčenia 1 premennej.
Hodnota 1 neoznačuje v prípade premennej BALCi(j) len balkón patriaci k bytu, ale aj
lodžiu a terasu. Uvedomujeme si rozdiel, ktorý medzi nimi existuje. Pridaním všetkých 3
premenných by ale mohlo dôjsť k tomu, že by výber nebol dosť bohatý v zmysle nezávislej
variability vysvetľujúcich premenných. V prípade absencie balkóna, lodžie alebo terasy
v byte, bola pridelená hodnota 0.
CONSTRi(j) je indikátorová premenná vyjadrujúca konštrukciu bytu. Hodnota 1 je
pridelená tehlovým bytom, hodnota 0 panelovým bytom. Do vzorky boli zaradené aj byty
zmiešanej konštrukcie – hodnota 0,5. Očakávame, že tehlové byty sú drahšie ako byty
panelové.
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Či je v bytovom dome prítomný výťah, vyjadruje indikátorová premenná LIFTi(j).
Hodnotu 1 sme priradili v prípade jeho prítomnosti, hodnotu 0 v prípade jeho absencie.
Predpokladáme vyššiu cenu bytu v prípade prítomnosti výťahu v bytovom dome.
STATEi(j) označuje stupeň rekonštrukcie bytu. Pôvodný stav je zakódovaný hodnotou 0,
čiastočná rekonštrukcia 0,5 a kompletná rekonštrukcia, resp. novostavba hodnotou 1.
Očakávame vyššiu cenu bytu po rekonštrukcii oproti bytu v pôvodnom stave.
LEVELi(j) je taktiež indikátorová premenná. Ak ide o prízemné podlažie a podstrešné
podlažie (posledné poschodie), priradená hodnota je 0. Ak ide o ostatné podlažie (akékoľvek
poschodie medzi prvým a posledným), hodnota je 1.
Jedným z predpokladov klasického lineárneho modelu je konečný a konštantný rozptyl
náhodných porúch, teda aj rezíduí. Na testovanie porušenia tohto predpokladu
(heteroskedasticita) bol využitý Whiteov test s nulovou hypotézou H0: σ12 = σ22 = ... = σn2.
Podľa alternatívnej hypotézy rozptyly náhodných porúch závisia od všetkých vysvetľujúcich
premenných modelu (1) a modelu (2) osobitne, ale aj od druhých mocnín a od všetkých
krížových súčinov vysvetľujúcich premenných (Hatrák, 2007). Alternatívna regresia je
pretransformovaná na pomocnú regresiu. Testovacím kritériom je štatistika:
λw = n × R 2
(3)
kde R2 je koeficient determinácie pomocnej regresie. Problém s výskytom
heteroskedasticity sme vyriešili použitím tzv. robustných štandardných odchýlok, keď odhady
štandardných odchýlok parametrov boli získané z variačno-kovariačnej matice vektorov
parametrov (Verbeek, 2008).
Prítomnosť multikolinearity bola overovaná inflačným faktorom rozptylu, ktorý
vyjadruje nárast variability regresných koeficientov práve vplyvom multikolinearity.
Popísaný je vo viacerých publikáciách, napr. Hatrák (2007), Verbeek (2008).
Na identifikovanie extrémnych hodnôt bol použitý Hampel test (Reichenbächer a Einax,
2011) s testovacou štatistikou v nasledujúcom tvare:
xi − ~
x
ˆ
Hi =
5,06 MAD
(4)

x predstavuje príslušný absolútny mediánový rozdiel a MAD je medián
kde x i − ~
mediánových rozdielov. Hodnota Ĥ i väčšia ako 1 indikuje extrémnu hodnotu
s pravdepodobnosťou 95%.
Vo všetkých krokoch používame 5 %-nú hladinu významnosti, t. j. α = 0,05.
5. Empirické výsledky
V modeloch (1) – (2) sú odhadnuté parametre regresných koeficientov štatisticky
významné. Predpoklady klasického lineárneho modelu boli overené a problém s výskytom
heteroskedasticity odstránený. Za zaujímavé a prínosné označujeme informácie, ktoré nám
oba modely ponúkajú z hľadiska vplyvu jednotlivých špecifických vlastností bytu na jeho
cenu. Z tohto dôvodu sa v ďalšom texte zameriavame na interpretáciu výsledkov.
V modeli (1) boli krajské mestá zvolené ako reprezentanty jednotlivých krajov, ktoré
predstavujú najvyššie územné samosprávne jednotky na Slovensku a odzrkadľujú
diferencovanosť cien nehnuteľností. Možno hovoriť o jasnom rozdiele medzi realitným trhom
v Bratislave a ostatných krajských mestách. Najdrahšie sú priemerne byty v Bratislave,
najlacnejšie v Prešove. 1 m2 obytnej plochy k 28. februáru 2010 stál na Slovensku priemerne
1265,14 EUR.
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Tabuľka 1: Model (1) vysvetľujúci cenu bytu v rámci 8 krajských miest
Nezávisle premenná
PRICE

Regresný
koeficient

Štandardná
chyba

konštanta (BA)
COUNTY1 (BB)
COUNTY2 (KE)
COUNTY3 (NR)
COUNTY4 (PO)
COUNTY5 (TA)
COUNTY6 (TC)
COUNTY7 (ZA)
LOT
LIFT
STATE
CONSTR
LEVEL
počet pozorovaní (n)
koef. determinácie (R2)

5817,98
-40503,60
-36226,30
-42194,50
-52818,60
-32760,90
-40838,20
-43408,60
1265,14
2974,39
11229,20
23876,20
4208,15
12094
0,7358

1008,30
682,78
444,55
1132,80
1916,32
738,69
1008,56
905,51
12,98
2974,39
541,45
529,31
483,66

t-podiel

p-hodnota

5,77
-59,32
-81,49
-37,25
-27,56
-44,35
-40,49
-47,94
97,44
579,55
20,74
45,11
8,70
F-test
Whiteov test

<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
2039,48 (0,0000)
1682,12 (0,0000)

Z výsledkov modelu (2) usudzujeme, že 1 m2 obytnej plochy v Bratislave k dňu
naplnenia údajovej základne (28. február 2010) stál priemerne 1642,49 EUR. Za byt po
rekonštrukcii, resp. novostavbu sa platila prirážka 19083,50 EUR. Tehlová konštrukcia bytu
je oproti panelovej drahšia o 12798,90 EUR. Prítomnosť výťahu v obytnom dome sa podieľa
na celkovej cene bytu sumou 5469,91 EUR. Potvrdil sa tiež náš predpoklad o lacnejších
bytoch na prízemných a podstrešných podlažiach. Konkrétne sú lacnejšie oproti bytom na
ostatných podlažiach priemerne o 8734,88 EUR.
Tabuľka 2: Model (2) vysvetľujúci cenu bytu v Bratislave
Nezávisle premenná
PRICE

Regresný
koeficient

Štandardná
chyba

konštanta (Staré Mesto)
DISTR1 (Pod. Biskupice)
DISTR2 (Ružinov)
DISTR3 (Vrakuňa)
DISTR4 (NovéMesto)
DISTR5 (Rača)
DISTR6 (Dev. Nová Ves)
DISTR7 (Dúbravka)
DISTR8 (KarlovaVes)
DISTR9 (Lamač)
DISTR10 (Petržalka)
DISTR11 (Vajnory)
LOT
LIFT
STATE
CONSTR
LEVEL
počet pozorovaní (n)
koef. determinácie (R2)

19337,70
-60528,10
-36829,30
-60322,60
-27757,20
-47805,10
-55498,60
-57032,50
-48632,00
-42498,30
-47032,90
-53057,50
1642,49
5469,91
19083,50
12798,90
8734,88
8789
0,7813

2010,31
1645,52
1373,08
1707,19
1670,00
1832,79
2733,83
1984,25
1542,98
1689,48
2488,14
1538,54
20,78
871,52
816,80
787,80
840,73
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t-podiel

p-hodnota

9,62
-36,78
-26,82
-35,33
-16,62
-26,08
-20,30
-28,74
-31,52
-25,15
-18,90
-34,49
79,04
6,28
23,36
16,25
10,39
F-test
Whiteov test

<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,00001
865,86 (0,0000)
984,22 (0,0000)

Pozornosť venujme aj lokalitám, kde je byt situovaný. Zvolenou porovnávacou úrovňou
bola mestská časť Staré Mesto (centrum mesta). Potvrdila sa jasná diferencovanosť cien bytov
v rámci jednotlivých mestských častí. Napríklad byt v mestskej časti Nové Mesto je
priemerne o 27757,20 EUR lacnejší ako byt v mestskej časti Staré Mesto. Na druhej strane
byt v Podunajských Biskupiciach je oproti bytu v centre mesta lacnejší až o 60528,10 EUR.
Všetko za predpokladu nezmenených hodnôt ostatných vysvetľujúcich premenných.
6. Záver
V prekladanom príspevku sme analyzovali cenu bytu na základe čo najväčšieho verejne
dostupného počtu údajov v rámci Slovenska so zameraním na 8 krajských miest a v rámci
Bratislavy so zameraním na jej jednotlivé mestské časti k 28. 2. 2010. Cena bytu ako závisle
premenná bola vysvetľovaná charakteristikami bytu, z ktorých významný štatistický vplyv
majú nezávisle premenné počet izieb v byte, celková podlahová plocha, prítomnosť balkóna
a výťahu v bytovom dome, stav rekonštrukcie, typ konštrukcie, podlažie a lokalita, kde je byt
situovaný.
Zároveň sme ponúkli spôsob predikcie ceny bytu nie v jednom, ale vo viacerých
mestách Slovenska. Z dôvodu veľkého záujmu mnohých inštitúcií, aj samotných skupín
obyvateľstva o vývoj cien nehnuteľností označujeme príspevok za prínosný. Celkovo sme
prispeli k metodike určenia ceny bytov na základe ich špecifických vlastností.
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Starnutie obyvateľstva Bratislavy (vývoj a priestorová diferencovanosť)
Population ageing in Bratislava (development and space differentiation)
Ivana Štancelová
Abstract: This article deals with the population ageing and its comparison with changes in
city parts and on the level of the city and Slovakia. This article deals with the population in
Bratislava in more detailed way with the comparisons the ageing on spatial levels and in time,
focusing on census periods, especially the year 2001. It points out different population
changes in Bratislava, mainly the ageing of the population and its comparison with changes in
Slovakia.
Key words: population ageing, city parts, age structure, actual problems
Kľúčové slová: starnutie obyvateľstva, mestské časti, veková štruktúra, aktuálny problémy
1. Úvod
V našej práci by sme sa chceli venovať najmä procesu starnutia obyvateľstva Bratislavy
ako zmien jeho vekovej štruktúry. Cieľom našich analýz bolo postihnúť vývoj procesu
starnutia a charaktrizovať priestorovú diferencovanosť vekových štruktúr obyvateľstva na
úrovni mestských častí hlavného mesta Slovenska.
2. Starnutie obyvateľstva Bratislavy
Tak ako u väčšiny štátov aj na Slovensku a v Bratislave prebiehajú zmeny vekových
štruktúrach obyvateľstva. Starnutie obyvateľstva predstavuje zmenu jeho vekovej štruktúry.
Znižovanie relatívneho počtu osôb v nižších vekových kategóriách (do 14 rokov), čomu
hovoríme starnutie zdola a ďalšou zmenou môže byť zvyšovanie podielu osôb vo vyšších
vekových kategóriách (60+)- starnutie zhora. V sledovanom období, od roku 1921 klesá v
Bratislave podiel obyvateľov vo vekových kategóriách 0-14 ročných. V roku 1921 to bolo
22%. Pri nasledujúcom sčítaní obyvateľstva, v roku 1930 to bolo len 16,43%, čo bolo
ovplyvnené prvou svetovou vojnou a následne hospodárskou krízou. Počas obdobia
socializmu sa táto hodnota pohybovala vždy nad 20%. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1991
nastal pokles na 15,94%. Bolo to obdobie politických zmien (pád socializmu), politickej
nestability, ľudia strácali istoty a tak sa rodilo menej detí. Ďalším dôvodom bol aj nástup
populačne slabších ročníkov do reprodukčného veku. Od tohto obdobia klesá podiel
obyvateľstva do 14 rokov. A naopak, v celkom sledovanom období vidíme nárast podielu
obyvateľov starších ako 60 rokov.
V sledovanom období, čiže v priebehu osemdesiatich rokov pozorujeme výrazné zmeny v
hodnotách vybraných ukazovateľov (Tabuľka 1), ktorými sme sa pokúsili opísať starnutie
obyvateľstva Bratislavy. Vzhľadom na dôležitosť vekovej štruktúry a procesu starnutia
obyvateľstva sme použili ukazovatele ako sú "Index veku, ktorý vyjadruje vzťah
predreprodukčnej a poreprodukčnej skupiny obyvateľstva":
=

O

∗ 100

"Indexu starnutia, ktorý vyjadruje vzťah obyvateľstva poproduktívnej kategórie k
predproduktívnemu obyvateľstvu":
=

O
O
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∗ 100

Ďalej podľa Billeterovho indexu (miery starnutia):
=

O

O

−O

∗c

A podľa indexu závislosti mladého obyvateľstva (Index závislosti I) a indexu závislosti
starého obyvateľstva (Indexu závislosti II):
=
=

O
O
O

∗ 100
∗ 100

Tabuľka 1: Starnutie obyvateľstva Bratislavy - vývoj vybraných ukazovateľov
Indexy Index veku Index starnutia Billeterov index Index závislosti I Index závislosti II
Rok
%
%
%
%
%
1921
319,30
31,32
30,94
9,69
1930
361,82
27,64
20,79
5,75
1950
333,38
30,00
32,25
9,67
1961
319,17
31,33
47,33
14,83
1970
173,48
57,64
33,56
19,34
1980
183,96
54,36
35,25
19,16
1991
95,76
104,43
-1,96
44,29
46,25
2001
47,53
210,39
-29,16
26,41
55,57
Zdroj: Štat. zo sčít. ob. 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991 a 2001, vlastné výpočty

V roku 2011 pozorujeme nárast indexu starnutia takmer sedemnásobne oproti roku 1921 a
naopak takmer sedemnásobne poklesol index veku. Billeterov index dokonca nadobúda
záporné hodnoty.
3.Starnutie obyvateľstva Bratislavy a jeho priestorová diferencovanosť
Na úrovni sedemnástich mestských častí má najmladšie obyvateľstvo Devínska Nová
Ves a najstaršie Lamač (mapa 1). Najskôr ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín, kde mladšie
vekové štruktúry má deväť mestských častí (Billeterov index od +17 do -30 a index starnutia
od 50 do 220). Druhá skupina ôsmych mestských častí má staršie obyvateľstvo (Billeterov
index od -40 do -75 a index starnutia 230-430) (Tabuľka 2) V prvej skupine sú prevažne
mestské časti, ktoré v minulosti boli samostatné obce, s výnimkou Petržalky. V druhej
skupine sú mestské časti, ktoré tvoria jadrovú oblasť Bratislavy (Staré Mesto, Nové Mesto,
Ružinov) ako i mestské časti, ktoré výraznejšie zrástli s centrom mesta (Rača, Dúbravka,
Lamač, Záhorská Bystrica, Devín). Všeobecne sa mestské časti s mladším obyvateľstvom
nachádzajú v okrajových zónach Bratislavy. Index starnutia je priamo úmerný so starnutím
obyvateľstva a vyjadruje sa v %. Devínska Nová Ves ako jediná má jeho hodnotu nižšiu ako
100% (58,87%). Výrazne odlišné oproti ostatným má aj hodnoty Billeterovho indexu a indexu
veku.
Nižšie hodnoty týchto ukazovateľov majú aj niektoré ďalšie mestské časti, Karlova Ves,
Vrakuňa, Petržalka. Všetko sú to nové obytné súbory, kde ešte donedávna prebiehala alebo aj
v súčasnosti prebieha bytová výstavba. Je tu dostatok bytov a mnohé mladé rodiny
prichádzajú do týchto častí aj z finančných dôvodov, ktoré sú výhodnejšie ako v centre
Bratislavy, v mestských častiach ako Staré Mesto.
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Najnižšie hodnoty týchto vybraných ukazovateľov dosahujú mestské časti Lamač, Staré
Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Dúbravka. Bytová výstavba v týchto častiach Bratislavy
prebiehala najmä po druhej svetovej vojne, čo spôsobuje, že v súčasnosti je tu obyvateľstvo
staršie v porovnaní s ostatnými mestskými časťami.
Medzi týmito hodnotami sa nachádzajú okrajové mestské časti, ktoré si zachovávajú
vidiecky charakter ako Čuňovo, Rusovce, Jarovce, Vajnory, Podunajské Biskupice, Záhorská
Bystrica, Devín a Rača.
Tabuľka 2: Starnutie obyvateľov podľa vybraných ukazovateľov v roku
2001
Billeterov Index
Index Index
Index
index
starnutia veku
závislosti I závislosti II
Mestské časti
17,29
58,87 169,86
42,03
24,74
Devínska Nová Ves
Karlova Ves
-6,82 116,24 86,03
41,99
48,81
Vrakuňa
-6,63 121,24 82,48
31,20
37,83
Petržalka
-8,98 146,34 68,33
19,37
28,35
Čuňovo
-26,14 177,18 56,44
33,86
60,00
Rusovce
-26,81 193,13 51,78
28,78
55,59
Jarovce
-28,33 197,67 50,59
29,01
57,34
Vajnory
-29,82 199,14 50,22
30,08
59,91
Podunajské Biskupice
-30,72 218,68 45,73
25,88
56,60
Záhorská Bystrica
-41,67 230,09 43,46
32,03
73,69
Devín
-43,49 254,55 39,29
28,14
71,63
Rača
-40,22 255,50 39,14
25,87
66,09
Dúbravka
-47,53 277,80 36,00
26,73
74,27
Ružinov
-57,74 293,15 34,11
29,89
87,63
Nové Mesto
-57,81 315,09 31,74
26,88
84,68
Staré Mesto
-58,08 333,12 30,02
24,92
83,00
Lamač
-73,65 422,69 23,66
22,82
96,48
Bratislava
-29,16 210,39 47,53
26,41
55,57
Slovensko
-14,30 140,67 71,09
35,16
49,46
Zdroj: SODB 2001, vlastné výpočty

4. Záver:
Na celom území Slovenska pozorujeme starnutie obyvateľstva, čo dokazujú výsledky
všetkých vybraných ukazovateľov. V Bratislave prebieha starnutie vo väčšej miere ako na
celkom Slovensku. Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky má rôzne
administratívne a iné funkcie a množstvo pracovných príležitostí, vďaka ktorým sem
prichádzajú ľudia v produktívnom veku, čo má potom vplyv na vekovú štruktúru
obyvateľstva a preto starnutie prebieha rýchlejšie v porovnaní so Slovenskom.
Oproti ostatným mestským častiam a aj celej Bratislave a Slovensku má najmladšie
obyvateľstvo Devínska Nová Ves. Na druhej strane z mestských častí má najstaršie
obyvateľstvo Lamač.
Starnutie obyvateľstva predstavuje aktuálny problém slovenskej populácie. Z tohto
procesu vyplývajú rôzne následky ako ekonomické napríklad finančná pomoc seniorom a
väčšie finančné zaťaženie obyvateľstva v produktívnom veku. Ale aj sociálne následkysociálne zabezpečenie a začlenenie do bežného života. Spolu so starnutím obyvateľstva sa
vytvárajú ďalšie otázky pre obyvateľstvo, ktorým by sa mala venovať pozornosť.
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Mapa 1: Index starnutia obyvateľov mestských častí Bratislavy v roku 2001

Zdroj: SODB 2001
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