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Predslov 
 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, drahí priatelia 

 

 Bolo skôr vajce alebo sliepka? Biológovia majú jasno. Bolo to vajce. Vajce, ktoré zniesol 
tvor, ktorý ešte sliepkou nebol. Ako mohla táto „nesliepka“ zniesť vajce, z ktorého sa vyliahla 
budúca sliepka? Jednoducho. Táto „nesliepka“ prešla vnútornou zmenou. 

 Skúsme preformulovať otázku. Bol skôr učiteľ alebo študent? Odpoveď je podobná. 
Paradoxne, ten mladší – študent. Ten študent bol navyše trochu iný ako súčasní študenti na 
univerzitách a v školách. Bol odkázaný výhradne len na vedecké samoštúdium. Tiež existoval 
jeden „neučiteľ“. Bola to príroda, spoločnosť, všeobecne systém.  

Vieme ale, že učiteľ je ten, ktorý má byť nápomocný pri štúdiu študentov, čo príroda a ani 
spoločnosť nie sú. Tie si žijú vlastným životom a tempom bez ohľadu na potreby študenta. 
Takže títo „neučitelia“ učiteľmi ešte nie sú.  

Čo si však tento prvý študent uvedomil, že sa stal zároveň prvým učiteľom? Prečo mu 
nestačilo „len“ získať znalosti? Prečo získal potrebu učiť? Na túto otázku už  jednoznačnú 
odpoveď nepoznám. Možno mal vznešenú potrebu šíriť vzdelanosť, alebo len potreboval 
praktickú pomoc iných. „Samoštudenti“ však nevyhynuli. Stále sú medzi nami. Nie sú už takí 
samotári. Voláme ich vedci, či výskumníci. Niektorí zostávajú len pri vedeckom samoštúdiu 
ale veľmi často zdieľajú aj identitu učiteľov. Nevyhynul ani prvý „neučiteľ“. Stále svojou 
ignoráciou dráždi všetkých dookola. A jediný spôsob, ako sa od neho niečo nové naučíme, je, 
že to aj sami objavíme. 

 Pri efektívnom odhaľovaní skrytých princípov a vzorov existencia pasívnych študentov 
nestačí. Vedci potrebujú novú krv, nových spolupracovníkov, nových pomocníkov. A pod 
pojmom „vedec“ nemyslím len zamestnanca ústavu, univerzity ale rovnako aj analytikov 
a výskumníkov v súkromnom sektore. Všetkých ich spája chuť odhaľovať doteraz neznáme 
a odhodlanie študovať doteraz nepreštudované. 

 Som veľmi rád, že i tento rok sa našli študenti, ktorí prekročili prah pasivity bežných 
študentov a nastúpili dráhu vedeckého samoštúdia prostredníctvom vlastných analýz a prác. 
Zostáva nám dúfať, že rovnako ako prvý študent, budú mať súčasní študenti chuť svoje 
znalosti zdieľať s ostatnými v akadémii alebo v praxi. 

  

 Lukáš Pastorek 

 Za organizačný výbor 
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Analýza počtu narodených detí v Českej republike 
Analysis of the numbers of the children births in Czech Republic 

 
Miroslav Beran 

 
Abstract:  In this article we are interested in a short analysis of the numbers of children births 
in Czech Republic between years 1992 and 2011. In the beginning we mention several results 
of similar works on this topic. We briefly describe our data. We start with data 
transformation, and then we move on to polynomial trend, seasonality and exponential 
smoothing. In the end there is a prediction of possible development for next two years and 
comparison with real data. 

Abstrakt : V tomto článku sa venujeme analýze počtu narodených detí v Českej republike v 
rokoch 1992 až 2011. Na úvod spomíname niekoľko výsledkov podobných prác a stručne 
charakterizujeme naše dáta. Ďalej sa venujeme transformácii dát, odhadom stupňa polynómu, 
sezónnosťou a exponenciálnym vyrovnávaním. Na záver odhadujeme možný vývoj pre 
nasledujúce dva roky a porovnávame ho so skutočnými údajmi.   

Key words: natality, transformation, trend, prediction, exponential smoothing, seasonality, 
confidence interval, p-value, histogram, residuals. 

Kľúčové slová: natalita, transformácia, trend, predikcia, exponenciálne vyrovnávanie, 
sezónnosť, interval spoľahlivosti, p-hodnota, histogram, reziduá. 

1. Úvod 
Jednou z  otázok dnešnej doby môže byť otázka koľko detí sa vlastne narodí. Túto otázku 

si môžu ľudia klásť po celom svete. Nie len na Slovensku, či v Česku, ale aj v iných 
európskych krajinách, či dokonca aj v krajinách mimo Európy. Je to málo, alebo naopak je to 
veľa? Na čom to závisí? Asi nie sme dostatočne kvalifikovaní na to, aby sme poznali 
odpoveď na túto otázku. Pán Seidl sa vo svojej práci zaujíma vzťahom ekonomickej situácie 
jednotlivých regiónov Českej republiky a pôrodnosťou (Seidl, 2010). Jeho závery sú, že sa 
nedá určiť jednotné stanovisko pre všetky kraje, pretože situácia je v každom kraji odlišná. Na 
základe jeho výpočtov dospel k záveru, že pri 7 krajoch sa preukázala závislosť pôrodnosti na 
ekonomickom vývoji v danom kraji. Ďalším možným pohľadom je vzťah pôrodnosti 
a uzatvorenými manželstvami v období pred a po roku 1989 (Arltová a Langhamrová, 2009). 
V oboch obdobiach bol vývoj pôrodnosti priamoúmerný k uzatvoreným manželstvám. Po 
roku 1990 nastáva zmena v demografickom chovaní obyvateľov a predpokladá sa, že toto 
chovanie bude konvergovať k chovaniu obyvateľov vyspelejších európskych krajín. S tým 
budú súvisieť veľké ekonomické problémy – starnutie obyvateľstva, úbytok produktívnej 
populácie a samozrejme aj udržateľnosť verejných financií. K podobnému záveru – nízka 
pôrodnosť od polovice 90. rokov sa dostáva aj pani Rychtaříková (Rychtaříková, 2009). 
Uvádza niekoľko možných dôvodov spôsobujúcich túto nízku pôrodnosť. Tento pokles 
môžeme vidieť aj na našom grafe. Nasleduje mierny nárast a od roku 2009 opäť pokles. 

 
Graf. 1: Mesačné hodnoty počtu narodených detí v Českej republike (1992/2011) 
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Na stránkach českého štatistického úradu sme sa dostali k časovej rade mesačných údajov 
počtu narodených detí v Českej republike. V tomto príspevku sa pokúsime o krátku analýzu 
získaných údajov. Budeme sa zaoberať odhadom trendu, závislosťou hodnôt či sezónnosťou. 
Pokúsime sa aj o predikciu koľko detí by sa mohlo v najbližšej dobe narodiť a následne ju 
porovnáme so skutočnými údajmi, koľko detí sa narodilo. Pracovali sme v softvéri R resp. 
RStudio. 

2. Úvodná analýza dát 
Ako kvalifikovať závislosť údajov pri časových radách? Klasická matematická štatistika sa 

snaží o nezávislosť a samozrejme aj o rovnaké rozdelenie. Všeobecne sú však údaje časových 
rád závislé a ani rozdelenie nemusí byť rovnaké. Na popisovanie závislosti časových rád 
používame výberovú autokorelačnú funkciu (ACF) a výberovú parciálnu autokorelačnú 
funkciu (PACF). Tieto dve funkcie nám poskytujú kvantitatívny odhad miery lineárnej 
závislosti medzi údajmi časovej rady v rozličných okamihoch. ACF testuje, či sú príslušné 
pozorovania autokorelované, kedy sa na začiatku určí „krok“ (angl. lag). Napríklad lag=1 
bude porovnávať prvé a druhé pozorovanie, druhé a tretie, tretie a štvrté, atď. Pri vyššom lagu 
sa porovnávajú príslušné pozorovania. Odhady pri vyšších lagoch sa však ukázali byť 
štatisticky nespoľahlivé. V niektorých prípadoch môže efekt autokorelácie pri kratších lagoch 
ovplyvniť odhad autokorelácie pri lagoch dlhších. Z tohto dôvodu používame PACF, ktorá 
odstraňuje efekt autokorelácie s krátkym lagom na odhad autokorelácie pri dlhších lagoch.  

 Obidve funkcie nadobúdajú hodnoty medzi -1 a +1, kde tieto hodnoty značia výraznú či už 
zápornú alebo kladnú koreláciu. Hodnoty okolo nuly naopak značia nekorelovanosť. Intervaly 
spoľahlivosti nám slúžia k tomu, aby sme zistili, kedy je ACF resp. PACF výrazne odlišná od 
nuly, pretože tieto hodnoty sú významné a treba im venoval zvýšenú pozornosť.  
 Nižšie môžeme vidieť  tieto dve funkcie na našich dátach, kedy autokorelačná funkcia 
ukazuje výraznú kladnú závislosť medzi hodnotami. Avšak parciálna autokorelačná funkcia to 
už mierne mení a tá závislosť nie je taká výrazná. 

 
Graf. 2: ACF a PACF pre pôrodnosť 

Pozrime sa teraz na to, či nám dáta treba transformovať. V softvéri R máme k tomu 
možnosť použiť funkciu powtr(). Algoritmus najskôr skontroluje vstupné dáta tak, aby boli 
nezáporné, t. j. ak je treba tak pripočíta kladnú konštantu. Upravený vektor dát rozdelí (podľa 
určitého ďalšieho kritéria, napr. to môže byť časové kritérium) na krátke úseky o dĺžke 4-12 
údajov. V každom z týchto úsekov spraví odhad polohy �̂ a odhad variability ���. Pretože 
predpokladáme, že 

        ���� = ��
  ⇒ ln������ = ln � + ϑln � ,          (1) 
neznáme ϑ odhadneme metódou najmenších štvorcov. Pre odhad �� pomocou t-štatistiky 
skonštruujeme interval spoľahlivosti CI. Môžu nastať tri situácie: 

• Ak tento interval bude obsahovať jednotku, tak sa dáta nebudú transformovať a teda 
budeme mať ��  =  ��. 
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• Ak bude interval obsahovať nulu, ale nebude obsahovať jednotku, tak sa volí 
logaritmická transformácia �� = ln ��  . 

• Inak sa volí mocninná transformácia �� = ��
��, kde �� je odhad transformačného 

parametra. 
Pomocou parametrov „location“ a „variability“ môžeme špecifikovať, aký typ štatistiky sa 
použije na každom podintervale. Odhad polohy môže byť pomocou priemeru, alebo pomocou 
mediánu. Odhad variability zase pomocou smerodajnej odchýlky, interkvartilového rozpätia 
alebo pomocou rozdielu medzi minimom a maximom. Vo výstupe tejto funkcie teda 
dostávame 3 položky, z ktorých nás zaujíma odhad transformačného parametra �� a vektor 
s transformovanými dátami. 
 Na nasledujúcom grafe vidíme, že po použití funkcie powtr sme zistili, že naše dáta nie je 
potrebné transformovať, pretože interval spoľahlivosti obsahuje jednotku. Tak isto si môžeme 
všimnúť odhad transformačného parametra ��=0,662154. Pri tomto vyšetrovaní sme volili 
rozdelenie do 8 úsekov (podintervalov), odhad polohy pomocou mediánu a odhad variability 
pomocou interkvartilového rozpätia.  

 
Graf. 3: Vyšetrenie nutnosti transformácie 

3. Polynomický trend 
V tejto časti sa pokúsime o určenie optimálneho počtu regresorov, t. j. optimálneho stupňa 

polynómu. K tomuto nám v softvéri R pomôže funkcia fndptr(). Táto funkcia odhadne 
niekoľko parametrov, v našom prípade navrhuje polynóm 3. a 7. stupňa. Na nás je teraz, aby 
sme z týchto dvoch možností vybrali tú lepšiu.  

 
Graf. 4: Odhad stupňa polynómu 

Pomocou funkcie lm vytvoríme odhady pre obidve hodnoty a následne pomocou funkcie 
anova porovnáme hodnoty týchto polynómov. Môžu nastať určité numerické problémy, napr. 
že model nie je schopný spočítať niektoré odhady. Tieto problémy potom môžeme odstrániť 
centrovaním času. 
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 Tab. 1: Porovnanie polynómov siedmeho a tretieho stupňa 
 Res. Df RSS Df Sum of Sq F Pr (>F) 

7. stupeň 230 89715829     

3. stupeň 231 130451895 -1 -40736066 104.43 <2.2e-16*** 

 
 Podľa výsledkov funkcie anova, ktoré môžeme vidieť v tabuľke vyššie je zrejmé, že 
polynóm 7. stupňa je lepší ako polynóm 3. stupňa. A to z toho dôvodu, že nám p-hodnota 
porovnávajúceho testu (viz posledný stĺpec) vyšla menšia ako 0,05.  

Porovnanie, ktorý polynóm je vhodnejší môžeme spraviť aj graficky, kde si vykreslíme 
jednotlivé odhady do krivky a tou preložíme skutočné hodnoty. Výsledok je možné vidieť 
nižšie. Polynóm tretieho stupňa nie je zlý, ale vidíme že na začiatku a konci časovej rady sa 
od tých skutočných hodnôt mierne odchyľuje. Naopak polynóm siedmeho stupňa zvládol aj 
začiatok a koniec a pekne kopíruje priebeh tejto časovej rady. 

 
Graf. 5: Porovnanie polynómov 3. a 7. stupňa 

4. Exponenciálne vyrovnávanie 
Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť sezónny charakter našej časovej rady. Keď si 

zobrazené čísla predstavíme ako mesiace v roku, vidíme, že najviac detí sa rodí v letných 
mesiacoch. Na prvej priečke je júl, ktorý nasleduje máj a potom jún. Na druhej strane 
najmenej detí sa rodí v novembri, decembri či februári. 

 
Graf. 6: Sezónnosť 

V prípade, kedy má časový rad sezónny charakter namiesto klasickej Holtovej metódy je 
vhodné použiť jej rozšírenú verziu, ktorej autorom je Holtov študent Peter R. Winters a podľa 
toho aj nesie názov, a teda ide o Holtovo-Wintersovo exponenciálne vyrovnávanie. Táto 
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metóda je založená na troch vyrovnávacích konštantách, jedna je pre hladinu, druhá pre trend 
a tretia pre sezónnosť. 
 Uvažujme časovú radu s lokálne lineárnym trendom a sezónnosťou s periódou p ≥ 2. Ďalej 
označíme Lt úroveň v čase t, Tt smernicu lokálneho lineárneho trendu v čase t a St označíme 
sezónny výkyv v čase t. Súčet úrovne Lt a sezónneho výkyvu St predstavuje v okamžiku t 
vyrovnanú hodnotu realizácie yt. Predpoveď hodnoty časovej rady o h > 0 jednotiek dopredu 
je daný vzťahom  

         �����|� =  � + !�"#�� + $�ℎ .                                                       (2) 

V prípade jednokrokovej predikcie, si teda namiesto h predstavme číslo 1. Pretože by malo 
približne platiť: 
         ���& ≈  ��& + !��&"# ,                                           (3) 
          ��& ≈  � + $� ,                      (4) 
         $��& ≈ $�  ,  ale aj  $��& ≈  ��& −  � ,              (5) 
         !��& ≈ !��&"#  , ale aj  !��& ≈ ���& −  ��& .            (6) 
Tak potom dostávame vzájomné vzťahy medzi L, T a S. 

          ��& = �1 − +�� � + $��+����& − !��&"#�,                (7) 

         $��& = �1 − ,�$� + ,� ��& −  �� ,                   (8) 

         !��& = �1 − -�!��&"# + -����& −  ��&� ,                (9) 

kde beta, gama a delta sú vyrovnávacie konštanty pre úroveň (hodnotu) rady, pre smernicu 
trendu a pre sezónne výkyvy. 

Pomocou Holtovho-Wintersovho vyrovnávania, kedy v softvéri R máme k dispozícii 
funkciu sme sa pokúsili predpovedať, ako by sa tento časový rad mohol ďalej vyvíjať (graf 
vľavo). Na tomto grafe je zobrazený skutočný priebeh, ktorý je približne kopírovaný 
odhadnutými hodnotami plus na záver dostávame predikciu na nasledujúce dva roky. Pre 
porovnanie sme vykreslili na grafe vpravo skutočné údaje počtu narodených detí v tom istom 
období. Môžeme si všimnúť, že skutočné hodnoty sa pohybujú v intervale predikovaných 
hodnôt, ale asi sa dalo očakávať, že sa predikcia a skutočnosť budú podobať poprípade budú 
rovnaké. 

 
Graf. 7: Porovnanie predikcie a skutočných hodnôt 

5. Záver 
V tomto krátkom príspevku sme sa pokúsili o stručnú analýzu údajov o počte narodených 

detí v Českej republike od roku 1992 do polovice roku 2011. K tomu sme pridali predikciu na 
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dva roky a porovnanie so skutočnými hodnotami. Zaoberali sme sa závislosťou medzi 
jednotlivými údajmi. Skúmali sme nutnosť transformácie, kedy nám na základe výsledkov 
vyšlo, že transformácia nie je nutná. Pokúsili sme sa o rozbor polynomického trendu 
a o odhad stupňa polynómu. Porovnávali sme polynóm tretieho a siedmeho stupňa a zistili 
sme, že siedmy stupeň vyhovuje viac, čo sme argumentovali aj priloženým grafom (Graf č.5). 
Pri modelovaní sezónnosti sme odhalili, že najviac detí sa rodí v letným mesiacoch a naopak 
najmenej detí sa rodí v zimných mesiacoch. Na záver sme pomocou Holt-Wintersovej metódy 
odhadli možný vývoj na dva roky dopredu. Náš výsledok sme porovnali so skutočnými 
hodnotami a dospeli sme k záveru, že predikcia úplne presne neodpovedá, ale na druhej strane 
ani nie je príliš vzdialená od reálnych dát. Uviedli sme aj niekoľko záverov iných prác 
súvisiacich s touto problematikou. 
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Odhadovanie asymptotickej kovariančnej matice priestorového mediánu 
Estimation of the asymptotic covariance matrix of the spatial median 

 
Katarína Burclová 

 
Abstract:  In this paper we consider a known method of estimation of the asymptotic 
covariance matrix of the sample spatial median. Our purpose is to find the optimal value of a 
tuning parameter in this estimation based on a random sample of multivariate normal 
observations of different dimension, covariance matrix and number of observations. 

Abstrakt : V tomto príspevku uvažujeme známu metódu odhadovania asymptotickej 
kovariančnej matice priestorového mediánu. Naším cieľom je nájsť optimálnu hodnotu 
ladiaceho parametra pri tomto odhadovaní založenom na náhodnom výbere z viacrozmerného 
normálneho rozdelenia s rôznou dimenziou, kovariančnou maticou a počtom pozorovaní. 

Key words: spatial median, covariance matrix, Monte Carlo methods, spherical symmetry, 
Frobenius norm. 

Kľúčové slová: Priestorový medián, Kovariančná matica, Monte Carlo metódy, sférická 
symetria, Frobeniova norma. 

1. Úvod 
V praxi sa často vyskytujú súbory jednorozmerných dát, kde ich priemer ako odhad polohy 

nie je vždy aj ich najvhodnejším „reprezentantom“. S cieľom dáta popísať robustnejšie sa 
používa medián, t. j. prostredná hodnota dát usporiadaných vzostupne. Známym príkladom je 
rozdiel medzi priemernou a mediánovou mzdou. 

Vo viacrozmernom priestore existuje niekoľko analógií jednorozmerného mediánu. 
V tomto príspevku sa budeme zaoberať takzvaným priestorovým mediánom. Je to taký bod v 
priestore, ktorý minimalizuje súčet vzdialeností k bodom dátového súboru, a teda 
z interpretačného hľadiska si môžeme tento bod predstaviť ako najvhodnejšiu polohu skladu, 
z ktorého sa vyváža tovar do všetkých pobočiek rôzne rozmiestnených v priestore. 

Odhadu asymptotickej kovariančnej matice priestorového mediánu sa venovala najmä 
práca Bose a Chaudhuri (1993). Základná myšlienka spočíva v rozdelení dátového súboru na 
dve časti: prvou sa odhadne samotný priestorový medián a na základe druhej časti súboru sa 
odhadne asymptotická kovariančná matica priestorového mediánu. Bose a Chaudhuri sa ďalej 
však nevenovali otázke, akým pomerom súbor na dve časti rozdeliť, t. j. z akého počtu dát 
odhadnúť medián a koľko dát využiť na odhad kovariančnej matice. Naším cieľom je teda 
nájsť optimálny pomer, ktorým by sa mal súbor na dve nezávislé časti rozdeliť tak, aby 
výsledná matica čo najlepšie odhadovala skutočnú asymptotickú kovariančnú maticu. 

2. Priestorový medián 
Nech nXX ,....,1  je náhodný výber z p–rozmerného rozdelenia s hustotou f . Potom 

výberovým priestorovým mediánom nazývame bod: 

 ∑ =∈ −= n
i iR Xp

1
minargˆ φθ φ . (1) 

Vo výraze (1) označuje ||∙|| euklidovskú normu. Výberový priestorový medián je výpočtovo 
veľmi zložité nájsť, a preto na jeho určenie budeme využívať algoritmus z článku Vardi 
a Zhang (2000), ktorý konverguje k riešeniu optimalizačného problému uvedeného v (1). 

Priestorový medián rozdelenia je definovaný vo všeobecnosti ako  

 ( )XXEpR −−= ∈ φθ φminarg . (2) 
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Takto definovaný medián existuje aj pre rozdelenia, ktoré nemajú strednú hodnotu. Pri 
symetrických rozdeleniach sa priestorový medián (2) zhoduje so stredom symetrie, 
analogicky ako pri jednorozmerných rozdeleniach.  

3. Asymptotická kovariančná matica priestorového mediánu 
Budeme predpokladať, že rozmer dát 2≥p  a že hustota f  rozdelenia, z ktorého 

pochádzajú dáta, je ohraničená na každej ohraničenej podmnožine priestoru pR  (za tohto 
predpokladu je dokázaná asymptotická normalita θ̂ ) a θ  je prislúchajúci priestorový medián. 
Zavedieme značenie, ktoré budeme využívať v celom texte (nech 0, ≠∈ vRv p ): 

 vvvU 1)( −= , (3) 

 




 −= −− Tp vvvIvvQ 21)( , (4) 

 ( )[ ]θ−= XQEA , (5) 

 ( ) ( )[ ]θθ −−= XUXUEB T . (6) 

Za uvedených predpokladov má náhodný vektor ( )θθ −nn ˆ2/1  asymptoticky p –rozmerné 
normálne rozdelenie s nulovou strednou hodnotou a s kovariančnou maticou 11 −−= BAAD  
(Bose a Chaudhuri (1993), Möttönen, Nordhausen a Oja (2010)). Z toho vyplýva, že na odhad 
asymptotickej kovariančnej matice priestorového mediánu potrebujeme odhady matíc A  a B . 

Metóda odhadovania kovariančnej matice, ktorú zaviedli Bose a Chaudhuri (1993), 
spočíva vo zvolení náhodnej množiny nS , ktorá je vlastnou neprázdnou podmnožinou 
indexovej množiny { }n,...,1  pričom ( ) nn kS =# . Ďalej nech c

nS  je doplnok množiny nS  

v { }n,...,1 . 

Prvou časťou dátového súboru zodpovedajúcou množine nS  vypočítame algoritmom 
z článku Vardi a Zhang (2000) priestorový medián 

 ∑ ∈∈ −=
n

pn Si iRk X φθ φminargˆ . (7) 

Keďže aritmetický priemer je nevychýleným odhadom strednej hodnoty, aplikujeme ho na 
dáta zodpovedajúce indexovej množine cnS  pri odhadovaní pomocných matíc A  a B
nasledovne: 

 ( )∑ ∈ −
−

= c
n

nn Si ki
n

k XQ
kn

A θ̂1ˆ , (8) 

 ( ) ( )∑ ∈ −−
−

= c
n

nnn Si kiTki
n

k XUXU
kn

B θθ ˆˆ1ˆ . (9) 

Bose a Chaudhuri (1993) dokázali istú formu asymptotickej konvergencie matíc nkÂ  a 

nkB̂  k maticiam A  a B  po splnení určitých podmienok a už uvedeného technického 

predpokladu o ohraničenosti hustoty rozdelenia dát. Avšak jediným predpokladom na voľbu 
mohutnosti nk  množiny nS  je, aby podiel nkn /  nekonvergoval k 0 alebo k 1 pre ∞→n . 

Označme 11 ˆˆˆˆ −−=
nnnn kkkk ABAD . Naším cieľom je nájsť také nk , ktoré vo všeobecnosti 

minimalizuje vzdialenosť matíc D  a nkD̂  meranú Frobeniovou normou F||||⋅  (zvolili sme ju 

ako rozšírenie euklidovskej normy na matice), čiže minimalizuje:  

 { }∑∑
= =

−=−
p

i

p

j
ijk

F
k nn DDDD

1 1

2ˆˆ . (10) 
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Toto nk  budeme v ďalšom texte označovať *nk : 

 
F

knkn nn DDk ˆminarg 1,...,1* −= −= . (11) 

4. Simulačný výpočet matice D  
Asymptotickú kovariančnú maticu priestorového mediánu D  vypočítame približne 

metódami Monte Carlo založenými na zákone veľkých čísel. Budeme generovať 
p

N RYY ∈,...,1  zo známeho rozdelenia s hustotou f  a so známym priestorovým mediánom θ  
prislúchajúcim f . Volíme dostatočne veľké N , aby sme dostali čo najpresnejšie odhady matíc 
A  a B . Všetky simulácie sme robili pomocou softvéru R (R Development Core Team 2011). 

Maticu A  odhadneme v súlade s (5) ako aritmetický priemer matíc ( ) NiYQ i ,...,1, =−θ , 
pričom sa dá ukázať, že v prípade sféricky symetrických rozdelení (t. j. takých, ktorých 
hodnota hustoty )(yf  závisí len od |||| y ) stačí odhadnúť len diagonálny prvok matice A , a 
síce ako aritmetický priemer z ( ) ( )||||/1 iYpp − , lebo za predpokladu symetrie je 

 pI
Y

E
p

p
A 









−= 11
. (12) 

Obdobne odhadneme maticu B  ako priemer )()( θθ −− iTi YUYU , resp. pre sféricky 
symetrické rozdelenia nie je potrebné nič odhadovať pretože 

 pI
p

B
1= . (13) 

5. Simulačné hľadanie optimálneho nk  pre normálne rozdelenie 

Vygenerujeme dátový súbor nXX ,....,1  s rozsahom n  z p –rozmerného normálneho 
rozdelenia so strednou hodnotou (rovnajúcou sa priestorovému mediánu) 0 a s jednotkovou 
kovariančnou maticou. Ide o sféricky symetrické rozdelenie. Pre každú hodnotu nk  z 

}1,...,1{ −n  zvolíme náhodne množinu indexov nS  tak, aby ( ) nn kS =#  a vypočítame (7), (8), 

(9) a nkD̂ . Následne zistíme optimálne *nk  podľa (11) a celý postup opakujeme 5000-krát. 

Dostaneme teda 5000 optimálnych volieb *nk  z }1,...,1{ −n . Početnosť, ako často bolo 
dané nk  vyhodnotené ako optimálne, označíme ( )nkr . 

Na Obr. 1 je znázornený prípad trojrozmerných normálnych dát s rozsahom 40=n . Na 
vodorovnej osi obrázka sa nachádzajú jednotlivé 40k  z množiny }39,...,1{  a na zvislej osi sú 
ich početnosti ( )40kr  vo vektore optimálnych *40k . 
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Obr. 2: Histogram optimálnych *

40k  pre trojrozmerné štandardizované normálne rozdelenie 

Na základe obrázka sa snažíme odhadnúť rozdelenie optimálneho *40k , ktoré sa zdá byť 
pozitívne zošikmené. Z histogramu tiež vyplýva, že najčastejšie dostaneme najlepší odhad 
kovariančnej matice priestorového mediánu pre voľbu 40k  z intervalu 7 až 13, alebo 
percentuálne 17,5 – 32,5% z celkového počtu 40=n  dát. Navyše je histogram unimodálny, 
t.j. dosahuje jediný modus ( )*mod nk , teda hodnotu nk  vyskytujúcu sa vo vektore optimálnych 

*nk  najčastejšie: 

 ( ) ( )nnkn krk n }1,...,1{* maxargmod −∈= . (14) 

Ďalej sa budeme zaoberať vplyvom rozsahu súboru n , rozmeru dát p  a typu kovariančnej 
matice na rozdelenie optimálneho *nk . 

Obr. 2 zobrazuje vplyv rozsahu súboru. Nakoľko s rastúcim n  rastie aj množina 
prípustných nk , bolo potrebné výsledky upraviť aby sa dali vykresliť rozumným spôsobom. 
Preto sa na vodorovnej osi nachádzajú nk  z množiny }1,...,1{ −n predelené príslušným n , 
ktoré sme postupne volili z množiny }100,70,40{ , zvislá os zodpovedá pomeru 

( ) ( )( )*mod/ nn krkr . Z obrázka nie je vidieť žiadny vplyv rozsahu dát, keďže odhadované 

krivky sú si podobné. 

 
Obr. 3: Vplyv rozsahu dátového súboru 

Vplyv dimenzie dát je znázornený na Obr. 3, kde je možno badať mierny nárast špicatosti 
s rastúcim p . Množina najčastejšie optimálnych *40k  sa teda zužuje.  
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Obr. 4: Vplyv rozmeru dát v dátovom súbore 

Zatiaľ sme uvažovali prípad normálneho rozdelenia s jednotkovou kovariančnou maticou. 
Súhrnné hodnoty ladiaceho parametra *nk , ktoré vedú k najpresnejším výsledkom, zhrnieme 
v tabuľke Tab. 1. 

Tab. 2: Súhrnné hodnoty *nk  pre dáta z normálneho štandardizovaného rozdelenia 

rozmer p=2 p=3 p=4 

rozsah priemer modus medián priemer modus medián priemer modus medián 

n=40 15,47 

38,67% 

14 

35,00% 

15 

37,5% 

13,86 

34,65% 

11 

27,50% 

13 

32,5% 

13,34 

33,35% 

12 

30,00% 

12 

30,00% 

n=70 26.03 

37.19% 

17 

24.29% 

24 

34.29% 

23,42 

33,46% 

13 

18,57% 

22 

31,43% 

22.,32 

31,89% 

13 

18,57% 

21 

30% 

n=100 36,41 

36,41% 

20 

20,00% 

33 

33,00% 

33,11 

33,11% 

24 

24,00% 

30 

30,00% 

30.66 

30.66% 

14 

14,00% 

28 

28,00% 

 

Skúsme teraz odhadnúť optimálne *nk  pre normálne rozdelenie s nejednotkovou 
kovariančnou maticou. Keďže výberový priestorový medián nie je afínne ekvivariantný, má 
zmysel skúmať aj iné kovariančné matice. Z Obr. 4 znázorňujúceho početnosti ( )nkr  pre 
trojrozmerné štandardizované normálne rozdelenie, pre normálne rozdelenie s diagonálnou 
kovariančnou maticou s prvkami (1,2,4) na diagonále a pre normálne rozdelenie so závislými 

zložkami s kovariančnou maticou 














401
022
124

, nie je badať žiadny významný vplyv typu 

symetrie na rozdelenie optimálneho*nk . 
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Obr. 5: Vplyv typu symetrie 

6. Záver 
V predchádzajúcich častiach sme hľadali odporúčanie pre nk , využitím ktorého sa 

dosahujú najlepšie výsledky pre normálne rozdelené dáta. Zo simulácií vyplýva, že 
s najväčšou istotou dostaneme dobrý výsledok pre nk  zodpovedajúce 20-30% z celkového 
počtu dát, pričom s rastúcou dimenziou sa tento interval jemne zúži. Ďalší výskum v tejto 
oblasti presahujúci rozsahom možnosti tohto príspevku naznačuje, že podobné výsledky 
dostaneme aj pre rozdelenia s ťažšími chvostami, než má normálne rozdelenie.  

Súčasťou nášho ďalšieho výskumu zameraného na optimalizáciu odhadu asymptotickej 
kovariančnej matice priestorového mediánu vhodnou voľbou parametra nk , je aj iný prístup 
k simulovaným dátam. Z hľadiska tohto prístupu je najlepšou voľbou ladiaceho parametra 
také nk , ktoré minimalizuje strednú kvadratickú chybu. Jej odhadom je štatistika ( )nkT  daná 
predpisom (15):  

 ( ) ∑
=

−=
1000

1

2)(ˆ
1000

1

i F

i
kn

n
DDkT . (15) 

V (15) sa priemerujú vzdialenosti matíc D  a )(ˆ i
kn

D  pri tej istej hodnote ladiaceho parametra 

nk , pričom matica )(ˆ i
kn

D sa počíta z i  -teho súboru dát. 

Kým v metóde popísanej v tomto článku sme dostali 5000 hodnôt *nk , ktoré boli pri 
daných dátach vyhodnotené ako optimálne, v prístupe pomocou (15) dostaneme odhad 
strednej kvadratickej chyby pre každé nk  z množiny }1,...,1{ −n . Tento prístup je asi 
štatisticky lepšie zdôvodniteľný, ale jeho dôkladné vysvetlenie vyžaduje väčší priestor a preto 
bude podrobne vysvetlený v diplomovej práci autorky. Ukazuje sa, že tento prístup vedie 
k podobným výsledkom, aké sme už uviedli. Výrazným rozdielom je vplyv rozmeru dát, 
ktorý sa v prístupe pomocou (15) ukazuje byť významný. Mierny pokles optimálneho *nk  
s rastúcim n  je však badateľný už v Tab. 1, ale z dôvodu nedostatočnej grafickej 
interpretovateľnosti súvisiacej s metódami využitými v tomto príspevku sme mu nevenovali 
väčšiu pozornosť. Ďalšou výhodou prístupu pomocou (15) je, že získavame predstavu 
o kvalite odhadu matice D  využitím rôznych hodnôt ladiaceho parametra a okrem toho, 
zopakovaním výpočtu ( )nkT  viackrát, získavame istý náhľad aj na rozptyl tohto odhadu.  
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Modifikácia Ordovho grafu a jeho aplikácia na frekvencie grafém 
v slovanských jazykoch 

Modification of the Ord’s graph and its application to the grapheme 
frequencies in Slavic languages 

 
Michaela Cehlárová 

 
Abstract:  In this work we present a new modification of the Ord’s graph. We replaced the 
third central moment from the original Ord’s graph by the entropy. We applied the modified 
Ord’s graph to the grapheme frequencies in Slavic languages and we used it for classification 
of Slavic languages by the methods of cluster analysis. 

Abstrakt:  V tejto práci prezentujeme novú modifikáciu Ordovho grafu. Tretí centrálny 
moment vystupujúci v pôvodnom Ordovom grafe sme nahradili entropiou. Takto 
modifikovaný Ordov graf sme aplikovali na frekvencie grafém v slovanských jazykoch 
a použili sme ho na klasifikáciu slovanských jazykov metódami analýzy zhlukov. 

Key words: moments, entropy, Ord’s graph, cluster analysis, quantitative linguistics, 
grapheme frequencies. 

Kľúčové slová: momenty, entropia, Ordov graf, analýza zhlukov, kvantitatívna lingvistika, 
frekvencie grafém. 

1. Úvod 
Ord vo svojej práci [6] ukázal grafické zobrazenie niektorých rozdelení pravdepodobnosti 

v rovine pomocou funkcií momentov (viď Obr. 1). Horizontálna os zodpovedá hodnote 
štatistiky I  a vertikálna os hodnote štatistiky S , kde 

 
Obr. 1: Pôvodný Ordov graf pre niektoré rozdelenia pravdepodobnosti prevzatý z [8] 
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µ
µ=S , (1) 

 
µ
µ2=I , (2) 

pričom µ  je prvý počiatočný moment, 2µ  je druhý centrálny moment a 3µ  je tretí centrálny 

moment náhodnej premennej. Napríklad náhodná premenná X  s Poissonovým rozdelením 
má momenty µ , 2µ  a 3µ  rovné parametru λ . Teda 1== IS . Je zrejmé, že Poissonovo 

rozdelenie je pre všetky prípustné hodnoty parametra λ  v Ordovom grafe reprezentované 
bodom (1,1). 

Ordov graf rozdeľuje rovinu na viacero častí, ktoré prislúchajú základným diskrétnym 
rozdeleniam pravdepodobnosti. Vďaka tomu sa Ordov graf dá použiť na prvé intuitívne 
rozhodovanie o hypotéze dobrej zhody empirických dát s niektorým diskrétnym rozdelením 
len s použitím výberových momentov. Na základe Ordovho grafu je tiež možné odhadnúť, 
do akej miery sú si dva rôzne dátové súbory „podobné“, alebo je možné urobiť klasifikáciu. 
Z hľadiska výpočtovej náročnosti je spôsob odhadu rozdelenia dát pomocou výberových 
momentov výhodný. 

Ordov graf môže vykazovať určitú nejednoznačnosť v prípade, že dáta majú charakter 
tabuľky frekvencií výskytu kvalitatívneho štatistického znaku. Hodnoty kvalitatívneho 
štatistického znaku nemusia nutne podliehať usporiadaniu. V mnohých prípadoch je možné 
ľubovoľne permutovať frekvencie vo frekvenčnej tabuľke bezo zmeny informácie, ktorú táto 
tabuľka poskytuje. Avšak permutovaním frekvencií dostaneme rôzne hodnoty výberových 
momentov, ktoré sú mierami polohy, variancie a šikmosti.  

Pre niektoré typy dát by mohlo byť výhodou, keby štatistiky, na základe ktorých budeme 
odhadovať rozdelenie dát, boli menej citlivé na spôsob usporiadania frekvencií. 

2. Modifikácia Ordovho grafu 

Navrhli sme nasledovnú modifikáciu Ordovho grafu. Tretí centrálny moment 3µ  v čitateli 

výrazu S sme nahradili entropiou H [1]: 

 ( )∑−=
i

ii ppH ln , (3) 

kde ip  je relatívna frekvencia i -tej hodnoty štatistického znaku. Teda ďalej budeme namiesto 

S  uvažovať J : 

 
2µ

H
J = . (4) 

Vďaka komutatívnosti sčítania je entropia invariantná vzhľadom na usporiadanie 
frekvencií vo frekvenčnej tabuľke hodnôt kvalitatívneho štatistického znaku. Touto 
modifikáciou sme zmiernili citlivosť Ordovho grafu na spôsob usporiadania frekvencií 
vo frekvenčnej tabuľke. Nedosiahli sme však úplné odstránenie tejto citlivosti, pretože 
v štatistikách definujúcich modifikovaný Ordov graf stále vystupujú µ  a 2µ . 

Takto modifikovaný Ordov graf sme použili na klasifikáciu slovanských jazykov 
na základe frekvencie grafém použitím nehierarchickej i hierarchickej analýzy zhlukov.  

3. Aplikácia modifikovaného Ordovho grafu 
Modifikovaný Ordov graf sme aplikovali na dáta z kvantitatívnej lingvistiky. Mali sme 

k dispozícii údaje o zostupne usporiadaných frekvenciách jednotlivých grafém 
v jedenástich korpusoch zložených z textov rôznych žánrov. Každý z týchto jedenástich 
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korpusov zodpovedá jednému zo slovanských jazykov: bulharčina (BUL), chorvátčina 
(CRO), čeština (CZE), macedónčina (MAC), poľština (POL), ruština (RUS), srbčina (SRB), 
slovenčina (SVK), slovinčina (SLO), ukrajinčina (UKR) a hornolužická srbčina (UPS). 

Dáta z ruštiny sme prevzali z [3], zo slovenčiny z [4], zo slovinčiny z [2] a z ukrajinčiny 
z [5]. Dáta o ostatných jazykoch sú výsledkom projektu Models for Grapheme and Phoneme 
Frequencies (http://www.peter-grzybek.eu/science/projects/#MGPF). Tento projekt bol 
realizovaný na univerzite v Grazi v rokoch 2009-2010. Riešiteľmi projektu boli Peter 
Grzybek a Ján Mačutek. 

Z dát sme pre každý z jedenástich skúmaných jazykov vypočítali pomocou softvéru R [7] 
výberové ekvivalenty µ ′ , 2µ ′  a H ′  pre strednú hodnotu µ , disperziu 2µ  a entropiu H : 
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pričom n  je počet grafém v danom jazyku, if  je absolútna početnosť i -tej grafémy 

v korpuse daného jazyka a  

 
∑

=

=
n

i
ifN

1  (8) 
je celkový počet grafém v korpuse. V Tab. 1 sú uvedené a na Obr. 2 sú vykreslené hodnoty 
charakteristík I ′  a J ′  pre jednotlivé jazyky: 

 
2µ

µ
′
′

=′I , (9) 

 
2µ ′
′

=′ H
J . (10) 

Tab. 3: Hodnoty výberových charakteristík 
 µ ′  

2µ ′  H ′  I ′  J ′  

BUL 7,75000 38,71886 2,95270 4,99599 0,07626 

CRO 8,10587 40,30192 2,98706 4,97195 0,07412 

CZE 10,59105 65,85614 3,26540 6,21809 0,04958 

MAC 7,26348 33,92335 2,88776 4,67040 0,08513 

POL 9,76565 54,17116 3,17017 5,54711 0,05852 

RUS 8,85951 49,64495 3,08850 5,60358 0,06221 

SRB 8,03216 39,87428 2,97924 4,96433 0,07472 

SVK 9,92024 64,17598 3,21169 6,46920 0,05005 

SLO 7,78200 33,57212 2,93035 4,31407 0,08729 

UKR 9,90893 58,10184 3,19458 5,86359 0,05498 

UPS 9,99251 62,95357 3,20510 6,30008 0,05091 
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Obr. 2: Modifikovaný Ordov graf pre frekvencie grafém v slovanských jazykoch 

Na dátach sme použitím R [7] vykonali nehierarchickú i hierarchickú analýzu zhlukov. 
Príslušné funkcie sú implementované v knižnici „cluster“. 

Výsledok nehierarchickej analýzy zhlukov metódou k-means (funkcia „kmeans“) 
s požadovaným počtom zhlukov 3 je znázornený na Obr. 3 a obsah zhlukov je nasledovný: 

• zhluk 1: bulharčina, chorvátčina, macedónčina, srbčina, slovinčina; 

• zhluk 2: poľština, ruština, ukrajinčina; 

• zhluk 3: čeština, slovenčina, hornolužická srbčina. 
Takáto klasifikácia slovanských jazykov približne zodpovedá štandardnej geografickej 
klasifikácii. 

 
Obr. 3: Nehierarchická analýza zhlukov pre slovanské jazyky založená na modifikovanom 

Ordovom grafe pre frekvencie grafém 
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Funkcia „kmeans“ poskytuje možnosť voľby algoritmu. Všetkými štyrmi implementovanými 
algoritmami (Hartigan-Wong, Lloyd, Forgy a MacQueen) sme dospeli k rovnakému 
zhlukovaniu. Okrem metódy k-means sme pri nehierarchickej analýze zhlukov použili aj iné 
metódy (k-medoids: funkcia „pam“). Výsledné zhluky boli zhodné s vyššie uvedenými. 

V hierarchickej analýze zhlukov sme aglomeratívnym (funkcia „agnes“) aj divizívnym 
(funkcia „diana“) prístupom získali rovnako štruktúrovaný dendrogram (Obr. 4). 

 
Obr. 4: Dendrogram hierarchickej analýzy zhlukov pre slovanské jazyky založenej na 

modifikovanom Ordovom grafe pre frekvencie grafém 
Na Obr. 4 je možné pomerne jasne identifikovať aj zhluky získané nehierarchicky (pozri 
Obr. 3). 

Poznamenávame, že dáta zo slovenčiny a poľštiny nezohľadňujú digrafy. V slovenčine 
sa vyskytujú 3 digrafy, a to „ch“, „dz“ a „dž“. V dátach však boli chápané ako dve samostatné 
grafémy (napr. digraf „ch“ je zložený z grafémy „c“ a grafémy „h“). Okrem spomenutých dát 
sme mali k dispozícii aj dáta pre bieloruštinu, avšak nezaoberali sme sa nimi z dôvodu, 
že v bieloruštine platia úplne odlišné pravidlá písania ako v ostatných slovanských jazykoch. 
Neprízvučné „o“ sa nielen vyslovuje ako „a“, ale aj sa píše ako „a“. Preto frekvencia grafémy 
„a“ je nepomerne veľká oproti frekvenciám ostatných grafém. Medzi slovanské jazyky patrí 
okrem spomenutých aj dolnolužická srbčina. O nej však neboli k dispozícii žiadne dáta, preto 
sme ju neskúmali. 

4. Záver 
Pri analýze kvantitatívnych vlastností jazykov štatistickými metódami je možné používať 

Ordov graf. Navrhli sme modifikáciu Ordovho grafu, ktorá tretí centrálny moment nahrádza 
entropiou invariantnou vzhľadom na usporiadanie grafém. Týmto sme dosiahli, že zobrazenie 
dát v Ordovom grafe je menej citlivé na spôsob usporiadania. Modifikovaný Ordov graf sme 
aplikovali na dáta o usporiadaných frekvenciách grafém v jedenástich slovanských jazykoch 
a na základe toho sme urobili klasifikáciu týchto jazykov metódami analýzy zhlukov. 
Výsledná klasifikácia dobre zodpovedá geografickej klasifikácii. Zdá sa, že v budúcnosti 
bude možné aj µ  a 2µ  nahradiť inými charakteristikami, menej citlivými na usporiadanie 
frekvencií. 
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Priestorový Mankiwov-Romerov-Weilov model 
A spatial Mankiw-Romer-Weil model 

 
Michal Guľaš, Viktor Mrážik 

 
Abstract:  This paper presents a spatial econometric model with gross value added per worker 
as dependent variable and gross fixed capital per worker, population with tertiary education 
and crude rate of economically active population as explanatory variables. The sample 
contains 230 NUTS 2 EU regions for years 2006, 2008 and 2010. A linear regression model 
and spatial Durbin model are estimated and compared. Model interpretation is based on 
regression coefficients and by direct, indirect and total impacts. 

Abstrakt : Práca popisuje priestorový ekonometrický model, v ktorom vysvetľovanou 
premennou je hrubá pridaná hodnota na jedného pracovníka a vysvetľujúcimi premennými sú 
hrubý fixný kapitál na jedného pracovníka, populácia s ukončeným terciárnym vzdelaním 
a miera rastu ekonomicky aktívnej populácie. Vzorka obsahuje 230 regiónov na úrovni NUTS 
2 za roky 2006, 2008 a 2010. Pre porovnanie bol vytvorený lineárny regresný model 
a priestorový Durbinov model. Interpretácia modelov bolo uskutočnené na základe 
regresných koeficientov a priamych, nepriamych a celkových dopadov. 

Key words: Mankiw-Romer-Weil model, spatial Durbin model, direct and indirect impacts 

Kľúčové slová: Mankiwov-Romerov-Weilov model, priestorový Durbinov model, priame 
a nepriame dopady 

1. Úvod 
Najdôležitejším determinantom zvyšovania životnej úrovne je podľa ekonomického 

výskumu ekonomický rast. Formálne teórie ekonomického rastu od 18. storočia až dodnes sú 
založené na teórii produkčnej funkcie. Ekonómovia však v snahe vysvetliť príčiny rozdielnej 
dosiahnutej životnej úrovne vychádzajú z rôznych interpretácií príčin rastu. 

V roku 1956 bol predstavený Solowov neoklasický model rastu (Solow, 1956), ktorý sa 
zakladá na predpoklade, že najdôležitejší faktor v produkčnej funkcii je kapitál. Predpokladá 
možnosť substitúcie výrobných faktorov. Model považuje mieru rastu obyvateľstva a mieru 
technického pokroku za exogénne faktory a vládny sektor ignoruje. Technológie považuje za 
verejný statok, ktorý je dostupný všetkým krajinám rovnako. Jeho produkčná funkcia sa 
zakladá na troch podmienkach: 

• práca aj kapitál vykazujú klesajúcu hraničnú návratnosť, 
• produktivita kapitálu dosahuje nekonečno, 
• samotná produkčná funkcia vykazuje konštantnú návratnosť (Bujňáková, 2008). 

Mankiwov-Romerov-Weilov model (Mankiw, Romer a Weil, 1992) je považovaný za 
rozšírenú verziu modelu Solowa, do ktorého ľudský kapitál vstupuje ako faktor produkcie 
rovnako s kapitálom a prácou. Autori zistili, že rozšírený Solowov model zachytáva údaje 
lepšie a dáva lepší odhad podielu kapitálu v súlade s konvenčným poznaním. Došli taktiež k 
záveru, že tento upravený Solowov model, ktorý zahŕňa akumuláciu ako ľudského kapitálu 
tak aj fyzického kapitálu poskytuje precízne vysvetlenie a opis medziregionálnych údajov. Od 
použitia MRW modelu mnoho autorov študovalo významnosť pridaných faktorov rastu 
(Durlauf a Quah 1999, Islam 1995) a ďalší autori rozšírili MRW model o analýzu panelových 
dát. 
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2. Teoretický model a metodika práce 
Uvažujme svet N regionálnych ekonomík, indexovaných i=1,...,N. Tieto ekonomiky sú 

podobné v tom, že majú rovnaké výrobné možnosti. Líšia sa len v úrovni dotácií 
a priestorového rozmiestnenia. Ekonomiky sa vyvíjajú nezávisle na sebe vo všetkých 
ohľadoch okrem vzájomnej technologickej závislosti. Predpokladá sa, že táto závislosť 
funguje na základe priestorových externalít spôsobených nehmotnou difúziou vedomostí 
(Fischer, 2010). 

Každá regionálna ekonomika je charakterizovaná Cobbovou-Douglasovou produkčnou 
funkciou, vykazujúcou konštantné výnosy z rozsahu, 

HKHK
ititititit LHKAY αααα −−= 1  (1) 

kde 

• i označuje ekonomiku, 
• t označuje časové obdobie, 
• Y označuje výstup, 
• K označuje úroveň reprodukčného fyzického kapitálu, 
• H označuje úroveň reprodukčného ľudského kapitálu, 
• L označuje úroveň práce, 
• A označuje úroveň technologických znalostí, 
• αK, αH označujú elasticitu výstupu s ohľadom na fyzický a ľudský kapitál. 

Vychádzame z nasledujúceho priestorového Durbinovho modelu, ktorý je daný rovnicou 
(Fischer, 2010): 
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kde 

• y označuje výstup, 
• K

is  označuje časť výstupu v regióne i investovaná do fyzického kapitálu, 

• H
is  označuje časť výstupu v regióne i investovaná do ľudského kapitálu, 

• ni označuje mieru rastu populácie, 
• g1 označuje vyváženú mieru rastu, 
• δ označuje konštantnú mieru znehodnotenia, 
• β0, β1, β2, β3 označujú lineárne regresné koeficienty, 
• γ1, γ2, γ3 označujú priestorové regresné koeficienty, 
• λ označuje priestorový koeficient autokorelácie, 
• Wij označuje maticu priestorových váh (na základe najbližších susedov, k = 6), 
• εi označuje náhodnú zložku. 

Vstupné údaje pochádzajú z databázy štatistického úradu EÚ (ďalej len Eurostat). Vzorka 
obsahuje 230 regiónov na úrovni NUTS 2, za roky 2006, 2008, 2010. Vysvetľovanou 
premennou je hrubá pridaná hodnota (gva) (vypočítaná ako rozdiel výstupu v bežných 
cenách a priemernej spotreby hodnotenej v kúpnych cenách). Vysvetľovaná premenná je 
predelená počtom pracovníkov v jednotlivých rokoch. Medzi vysvetľujúce premenné patria 
hrubý fixný kapitál na jedného pracovníka (gfc), ľudský kapitál reprezentovaný populáciou 

                                                 
1 predpokladáme g+δ =0,05 (Mankiw a kol. 1992) 
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s ukončeným terciárnym vzdelaním vo veku 25-64 rokov (edu) a miera rastu ekonomicky 
aktívnej populácie (15-64 rokov) (n). 

Keďže hodnoty hrubého fixného kapitálu pre niektoré regióny neboli od roku 2008 
evidované Eurostatom, boli tieto hodnoty odhadnuté na základe trendovej analýzy príslušných 
časových radov. 

Pre porovnanie bol vytvorený lineárny regresný model (metóda najmenších štvorcov, 
OLS) a priestorový Durbinov model (SDM). Odhad parametrov priestorového modelu bol 
uskutočnený metódou maximálnej vierohodnosti, keďže odhad takýchto modelov metódou 
najmenších štvorcov nie je konzistentný (LeSage and Pace, 2009) . Lineárny regresný model 
bol interpretovaný na základe odhadnutých regresných koeficientov, interpretácia 
priestorového modelu bola uskutočnená na základe priamych, nepriamych a celkových 
dopadov. 

 
Obr. 6: Vzorka analyzovaných regiónov 

 

3. Odhad modelov 
V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú hodnoty lineárnych a priestorových regresných 

koeficientov. 

Tab. 4: Hodnoty lineárnych a priestorových regresných koeficientov 
  2006 2008 2010 

 

premenná 
 

OLS  

SDM 

OLS  

SDM 

OLS  

SDM 

β0 konštanta 
sd 

1.341***  

0.307 

 0.093 

 0.339 

1.718***  

0.349 

-0.183 

 0.407 

2.554***  

0.420 

0.463 

0.653 

β1 gfc 
sd 

0.846***  

0.031 

 0.587***  

 0.047 

0.819***  

0.034 

 0.591***  

 0.041 

0.719***  

0.031 

0.468***  

0.045 

γ1 W*gfc 
sd 

 -0.201**  

 0.082 

 -0.263***  

 0.073 

 -0.129 

 0.076 

β2 edu 
sd 

0.245***  

0.045 

 0.255***  

 0.051 

0.263***  

0.042 

 0.243***  

 0.043 

0.294***  

0.049 

 0.303***  

 0.057 
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γ2 W*edu 
sd 

 -0.154**  

 0.069 

 -0.166**  

 0.057 

 -0.157*  

 0.078 

β3 (n+g+δ) 
sd 

-0.281**  

 0.097 

 0.012 

 0.109 

-0.175 

 0.107 

 0.161 

 0.104 

0.008 

0.141 

 0.175 

 0.124 

γ3 W*(n+g+δ) 
sd 

 -0.246 

 0.161 

 -0.418*  

 0.170 

 -0.330 

 0.243 

R2  0.855***   0.594***   0.818***   0.674***   0.789***   0.600***  

hladiny významnosti: *** = 0,001; ** = 0,01; * = 0,05 

 

Všetky nami odhadnuté modely ako celky sú štatisticky významné. V lineárnom 
regresnom modeli sú všetky odhadnuté koeficienty v roku 2006 štatisticky významné, avšak 
v rokoch 2008 a 2010 ide už len o koeficient β0 a koeficienty premenných gfc a edu. 

V modeloch OLS a SDM možno pozorovať nasledovné zmeny v štatistickej významnosti 
regresných koeficientov. V modeloch SDM sa oproti modelom OLS vo všetkých rokoch 
zmenila štatistická významnosť koeficientov β0, t.j. koeficienty, ktoré boli štatisticky 
významné v modeloch OLS, stratili túto významnosť pri modeloch SDM. V roku 2006 vidno 
rozdiel v štatistickej významnosti koeficientu β3.  

4. Interpretácia priestorového modelu 
Pri interpretácii modelu budeme vychádzať z prístupu  navrhnutého LeSageom a Paceom 

(2009). Interpretácia je založená na priamych, nepriamych a celkových priemerných 
dopadoch. 

Tab. 5: Priame dopady 
premenná  2006 2008 2010 

gfc 
mean 

sd 

 

  0.606* 

  0.045 

 

  0.614* 

  0.039 

 

  0.489* 

  0.043 

edu 
mean 

sd 

  

 0.255* 

 0.050 

  

 0.243* 

 0.043 

  

 0.306* 

 0.056 

(n+g+δ) 
mean 

sd 

 

-0.016 

 0.104 

  

 0.113 

 0.100 

  

 0.143 

 0.124 

    * t-štatistika > │2│  

 

Priame dopady vysvetľujú, ako sa prejaví 1-percentná zmena r-tej premennej v i-tom 
regióne na zmene vysvetľovanej premennej v tom istom regióne. 

Z údajov v tabuľke vyplýva, že najväčší vplyv na vysvetľovanú premennú gva mala 
premenná gfc v roku 2008. Inak povedané, ak sa hodnota hrubého fixného kapitálu na 
pracovníka zvýši o 10% v regióne i, tak sa v tom istom regióne zvýši hodnota hrubej pridanej 
hodnoty na pracovníka o 6,14%. 

O niečo menší dopad na hrubú pridanú hodnotu na pracovníka má populácia s terciárnym 
vzdelaním, kde 10-percentné zvýšenie tejto populácie spôsobilo v roku 2010 3,06-percentné 
zvýšenie hrubej pridanej hodnoty. 
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Na druhej strane, premenná n+g+δ (v, ktorej je zahrnutá miera rastu ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva) nemá štatisticky významný vplyv na vysvetľovanú premennú. 

Tab. 6:Nepriame dopady 
premenná  2006 2008 2010 

gfc 
mean 

sd 

  

 0.349* 

 0.090 

  

 0.394* 

 0.106 

  

 0.359* 

 0.089 

edu 
mean 

sd 

 

-0.010 

 0.124 

 

-0.005 

 0.126 

  

 0.060 

 0.139 

(n+g+δ) 
mean 

sd 

 

-0.563 

 0.303 

 

-0.893* 

 0.417 

 

-0.551 

 0.551 
* t-štatistika > │2│ 

Nepriame dopady možno nazvať aj  ako „priestorové prelivy“ (z angl. spatial spillovers). 
Nepriame dopady je možné interpretovať dvojakým spôsobom. Po prvé vysvetľujú, ako sa 
prejaví 1-percentná zmena v r-tej premennej vo všetkých regiónoch na zmene vysvetľovanej 
premennej v i-tom regióne. 

V tabuľke možno vidieť, že najvačší vplyv na vysvetľovanú premennú má premenná 
n+g+δ, ktorej 10-percentné zvýšenie spôsobilo v roku 2008 8,93-percentný pokles hrubej 
pridanej hodnoty na pracovníka. 

Druhým spôsobom, ako možno interpretovať nepriame dopady, je vysvetliť, ako sa prejaví 
1-percentná zmena r-tej premennej v i-tom regióne na kumulatívnej zmene vysvetľovanej 
premennej vo všetkých regiónoch. 

V našom prípade 10-percentná zmena hrubého fixného kapitálu na pracovníka v regióne i 
spôsobila priemerne (roky 2006-2010) 3,67 percentnú kumulatívnu zmenu vo všetkých 
regiónoch. 

Tab. 7: Celkové dopady 
premenná  2006 2008 2010 

gfc 
mean 

sd 

 

0.955*            
0.080 

 

1.008* 

0.104 

 

0.849* 

0.081 

edu 
mean 

sd 

  

 0.244 

 0.125 

  

 0.238 

 0.131 

  

 0.366* 

 0.139 

(n+g+δ) 
mean 

sd 

 

-0.579 

 0.304 

 

 0.779 

 0.428 

 

-0.408 

 0.583 

* t-štatistika > │2│ 

Priemerný celkový vplyv udáva, ako sa priemerne prejaví 1-percentná zmena r-tej 
premennej vo všetkých regiónoch na zmenu vysvetľovanej premennej v typickom 
(priemernom) regióne. 
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Najsilnejší vplyv na vysvetľovanú premennú má hrubý fixný kapitál na pracovníka, kde 
jeho 10-percentný nárast v regiónoch spôsobil priemerne 9,37-percentný nárast hrubej 
pridanej hodnoty na pracovníka v „priemernom“ regióne. Tento nárast sa skladá z dvoch 
tretín priamych dopadov, jednu tretinu tvoria nepriame dopady. 

 Z ostatných premenných ma štatisticky významný vplyv len miera obyvateľstva 
s dosiahnutým terciárnym vzdelaním a to v roku 2010. Avšak vplyv tejto premennej 
v predchádzajúcich rokoch 2006 a 2008 bol na hranici štatistickej významnosti s hodnotou t-
štatistiky 1,95 resp. 1,81. 

5. Záver 
V práci sme využili priestorovo rozšírený teoretický MRW model vysvetľujúci 

medziregionálne rozdiely vo výstupe na pracovníka. Na základe interpretácie parametrov 
modelov môžeme konštatovať, že teoretický model je v súlade s nami získanými empirickými 
výsledkami. Vzájomná závislosť medzi regionálnymi ekonomikami funguje na základe 
investícií do fixného kapitálu. 
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Uplatnenie absolventov na trhu práce 
Inclusion of graduates in labor market 

 
Jakub Chovanec,  Lukáš Valentovič 

 
Abstract: In our article we deal with employers desirability of graduates in their respective 
fields and the overall success of graduates in the labor market. The data that we used such as: 
number of vacancies for the specific department or the number of graduates who are 
interested in the specific job, etc ... We found them in the text on the pages www.statistic.sk, 
www.arra.sk and www.profesia.sk . This sites use current and verified data, and therefore we 
chose them. From the specific data, we selected the appropriate values and compiled tables of 
interest of employers of graduates of the top 20 Slovak univerzities. From this data, we have 
also compiled tables of the most sought after graduates by field. Ultimately we made from 
these tables charts, for stronger and clearer understanding of the topic. 

Abstrakt : V našom článku sa zaoberáme žiadanosťou zamestnávateľov o absolventov 
vysokých škôl a o celkové uplatnenie absolventov na trhu práce. Údaje, ktoré sme použili ako 
napríklad: Počet voľných miest pre daný odbor alebo počet absolventov ktorý majú o danú 
prácu záujem atď... sme si našli v texte na stránkach: www.statistic.sk, www.arra.sk a 
www.profesia.sk . Tieto stránky používajú aktuálne a overené údaje a preto sme si ich aj 
vybrali. Z daných údajov sme vybrali príslušné hodnoty a zostavili tabuľky záujmu 
zamestnávateľov o absolventov top 20 slovenských univerzít. Tiež sme z týchto hodnôt  
zostavili aj rebríček najžiadanejších absolventov podľa odboru. Nakoniec sme spravili 
z týchto tabuliek grafi, pre výraznejšie a zrozumiteľnejšie pochopenie témy. 

Key words:  Students/Graduates, University, Job. 

Kľúčové slová: Študenti / Absolventi, Univerzita / Vysoká škola, Práca 

 

1. Úvod 
Trh práce je vo všeobecnosti zaujímavá téma bez ohľadu na okolnosti či spoločenské 

dianie. Väčšina ľudí má osobné alebo sprostredkované skúsenosti s trhom práce. Každý 
študent / absolvent sa zaujíma, aké sú možnosti zamestnať sa. Na trhu práce hrá významnú 
úlohu vyštudovaný odbor ale aj pracovné skúsenosti v danom odbore, pracovné skúsenosti, 
všeobecné alebo špeciálne znalosti, v prípade absolventov je jednou z hlavných devíz práve 
získaný diplom. 

 

 

1.2 Metodika spracovania údajov 
Údaje sme získavali primárne zo stránky www.arra.sk ktorá sa venuje hodnoteniu fakúlt 

slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje. Z portálu 
www.profesia.sk sme zase získavali informácie o študentoch, ktorý si vo svojom odbore 
hľadali prácu. 

Z údajov sme mohli vypočítať index záujmu zamestnávateľov , ktorý vyjadruje o koľko 
percent absolventov je záujem v danom odbore. 

 

./01� 2á4564 =
78č1: ;8ľ/ý>ℎ 6.1?: 

78č1: @A?8B;1/:8;
∗ 100 
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Pri spracovaní údajov sme využili excel na spravenie tabuliek a grafov s príslušnými 
úpravami, ktoré sme následne použili pri písaní práce. Pri robení grafov sme sa snažili aby 
boli čo najjasnejšie, preto sme aj pre jednotlivé stĺpce vynášali popisy. 

 

2. O akých absolventov majú zamestnávatelia záujem? 
Záujem majú zamestnávatelia dlhodobo o študentov technických , obchodných 

a umeleckých vysokých škôl. Najväčší záujem je o študentov informatiky, napríklad 
o študentov fakulty informatiky a informačných technológii bol index záujmu až 130,5% 
z toho vyplýva že na slovenskom trhu je dlhodobo vyšší dopyt po ľuďoch z IT sektora, ako je 
počet uchádzačov na pozície v informačných technológiách. Veľkému záujmu sa tiež môžu 
tešiť absolventi stavbárskych a ekonomických škôl.  

Záujem zamestnávateľov o absolventov stavebníctva sa dá pripísať stavebnému boomu 
v minulých rokoch. 

V poradí tretia najzaujímavejšia skupina pre zamestnávateľov je skupina absolventov 
ekonomických fakúlt.  Ide o najpočetnejšiu skupinu fakúlt a mohlo by sa zdať, že toto 
množstvo podobne orientovaných fakúlt je na slovenský trh priveľké. Napriek tomu je záujem 
zamestnávateľov o absolventov stále vysoký. Všetky fakulty poskytujú prevažne  vzdelanie 
všeobecného charakteru, ale v porovnaní s inými spoločenskovednými fakultami sú 
orientované na oblasť s dobrou perspektívou uplatnenia sa.  

Naproti tomu zamestnávatelia dlhodobo nejavia záujem o študentov práva, pedagogiky 
a sociálnej práce. Napriek tomu na právnickú univerzitu Mateja Bella sa na 1 miesto hlásilo 
až 11 ľudí. O študentov práva, pedagogiky a sociálnej práce nejavia zamestnávatelia veľký 
záujem , čo znamená že v odbore sa nezamestná viac ako 21% absolventov. 

Do hodnotenia univerzít sa nedostali tie, ktoré majú malý počet študentov, ktorý získali 
diplom. Sú to hlavne odbory zamerané na štúdium teológie a umelecké smery. V týchto 
odboroch si ľudia hľadajú prácu inými cestami ako posielaním životopisov preto nie je možné 
relevantne porovnávať záujem zamestnávateľov s inými odbormi. 
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Tab. 8: TOP 20 fakúlt z najväčším záujmom zamestnávateľov 
FAKULTA UNIVERZITA INDEX 

ZÁUJMU 

Fakulta informatiky a 
informačných technológií 

STU 130,50% 

Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 106,70% 

Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky 

Univerzita Komenského 78,00% 

Fakulta elektrotechniky a 
informatiky 

STU 77,10% 

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 74,50% 

fakulta elektrotechniky a 
informatiky 

Technická univerzita (KOŠICE, PREŠOV) 71,10% 

Stavebná fakulta STU 60,40% 

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita 54,80% 

Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 49,20% 

Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied 

Univerzita Komenského 48,20% 

Stavebná fakulta Technická univerzita (KOŠICE, PREŠOV) 45,80% 

Fakulta manažmentu Univerzita Komenského 45,60% 

Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 44,80% 

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita 44,60% 

Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 44,50% 

Stavebná fakulta Žilinská univerzita 44,30% 

Fakulta mechatroniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka  42,90% 

Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 42,80% 

Materiálovotechnologická fakulta STU 41,10% 

Fakulta architektúry STU 40,30% 

 

Už na prvý pohľad je zrejmé, že medzi fakultami s najvyšším indexom záujmu dominujú 
fakulty zamerané na informatiku. Popri nich sa v TOP 20 objavujú aj stavebné a ekonomické 
fakulty. Pri porovnávaní jednotlivých fakúlt sme si stanovili hranicu, na základe ktorej sme 
fakultu do porovnania zaradili alebo nie. Výsledky fakúlt, ktoré mali v databáze len  malý 
počet absolventov, by mohli byť zavádzajúce, preto sme sa rozhodli brať do úvahy len tie, 
ktoré boli v databáze zastúpené minimálnym podielom 20% všetkých absolventov fakulty. 
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Obr. 7: TOP 20 fakúlt z najväčším záujmom zamestnávateľov) 

 

Ako to naznačili aj výsledky porovnania jednotlivých fakúlt, existujú veľké rozdiely 
záujmu zamestnávateľov vychádzajúce najmä zo zamerania fakulty. Nasledujúci graf ukazuje 
rozdiely medzi skupinami fakúlt. 

Zdravotnícke, teologické a umelecké fakulty nemali dostatočne veľké zastúpenie 
v databáze a preto nie sú spomenuté. 
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Tab.2: Porovnanie fakúlt podľa ich zamerania 

Zameranie Index záujmu 

Informatika 72,75% 

Stavebníctvo 45,12% 

Ekonómia 38,46% 

Spoločenské vedy 32,04% 

Technológia 27,89% 

Strojárstvo 27,71% 

Filozofia 27,47% 

Prírodné vedy 26,88% 

Umelecké 24,91% 

Šport 23,66% 

Zravotníctvo 21,89% 

Pedagogika 20,81% 

Právo 19,10% 

Teológia 17,47% 

 

 
Obr.2: Porovnanie fakúlt podľa ich zamerania 

 

3. Študovať v zahraničí alebo doma? 
 

Otázkou pre mnohých maturantov je či majú študovať doma alebo v zahraničí. Pri hrubom 
porovnaní sa jednoznačne ukazuje, že o absolventov zahraničných VŠ je  na trhu práce 
najväčší záujem. Ako ukazuje priložený graf zo stránky www.arra.sk, na druhom mieste sa 
nachádzajú súkromné a tesne za nimi štátne VŠ. Najnižší záujem javili zamestnávatelia o 
absolventov verejných VŠ. 
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Obr.3: Index záujmu zamestnávateľov podľa typu VŠ 

 

4. Záver 

Záujem zamestnávateľov o absolventov jednotlivých vysokých škôl je jeden z pohľadov na 
otázku vzdelania a uplatnenia sa na trhu práce. Využitím a spracovaním údajov z databázy 
portálu www.profesia.sk sme sa snažili preniknúť do problematiky a zachytiť reálnu situáciu 
na trhu práce.. Zo spracovaných štatistických údajov vyplýva ,že najlepšie uplatnenie na trhu 
práce majú dlhodobo tí ktorý študujú informatiku a technické vedy ale aj študenti ekonomiky. 
Z hodnotenia univerzít sa umiestnila najlepšie Slovenská technická univerzita keďže podľa 
údajov zamestnávatelia uprednostňujú študentov z tejto univerzity. Výsledky analýzy, 
poskytujú zaujímavý pohľad nielen pre študentov ktorý sa na vysokú školu chystajú, ale aj pre 
absolventov a iných ľudí. 
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Odhad VUS pomocou empirickej distribučnej funkcie  
Estimation of the VUS using empirical distribution function  

 
Juraj Kapasný 

 
Abstract:  In medicine the volume under ROC surface (VUS) is the most commonly used 
measure of model accuracy for models with three categories of target variable. This paper 
deal with estimation of the VUS for model, which can be used in financial sector. I propose 
two estimates of the VUS using empirical distribution functions, which are compared to 
estimates based on Mann-Whitney statistic. The goal of this paper is to find out what 
difference in computation of the VUS will be made if kernel density estimate of score is used. 
Statistical software SAS was used for estimation of the VUS because SAS is a very often used 
software in the financial sector.  

Abstrakt : V medicíne je objem pod ROC plochou (VUS) najčastejšie používaný spôsob 
merania kvality modelu s cieľovou premennou, ktorá má 3 kategórie. Tento článok je 
zameraný na odhad VUS pre model, ktorý môže byť použitý vo finančnom sektore. 
Navrhujem 2 spôsoby odhadu VUS s použitím empirickej distribučnej funkcie, ktoré sú 
následne porovnané s odhadom pomocou Mann-Whitney štatistiky. Cieľom tohto článku je 
zistiť, aký rozdiel vznikne pri odhadovaní VUS, keď použijeme  jadrový odhad hustoty skóre. 
Na odhady VUS bol použitý štatistický softvér SAS, ktorý je veľmi často používaný softvér 
vo finančnom sektore. 

Key words: ROC analysis, VUS, SAS Software, empirical distribution function, kernel 
density estimate. 

Kľúčové slová: ROC analýza, VUS, SAS Software, empirická distribučná funkcia, jadrový 
odhad hustoty. 

1. Úvod 
V súčasnosti veľa bánk používa logistickú regresiu na odhad pravdepodobnosti defaultu 

a sú schopné určiť kvalitu modelu pomocou ROC analýzy. Momentálne niektoré banky začali 
používať multinomickú logistickú regresiu, pri ktorej by bolo vhodné na odhad kvality 
modelu použiť trojcestnú ROC analýzu. Tento článok je preto zameraný na určité 
neparametrické odhady VUS, ktorých výsledky na modele, ktorý bol vytvorený na reálnych 
finančných dátach poskytnutých jednou z najväčších bánk v Českej republike, sú 
prezentované v tomto článku. Koncept VUS bol navrhnutý už článkom Mossmana (1999). 
Ferri et al (2006) ukázali priamy výpočet VUS a porovnanie s aproximáciou tejto hodnoty. 
V tejto práci využívam postup navrhnutý v práci Le a Lili (2013), ktorý je založený na 
jadrovom odhade hustoty skóre a porovnám ho s odhadom, ktorý využíva pravdepodobnostnú 
funkciu priamo spočítanú z empirickej distribučnej funkcie skóre. Navrhnuté spôsoby na 
odhad VUS sú naprogramované v programe SAS. 

2. Trojcestná ROC analýza 
V tejto sekcii je popísaná teória trojcestnej ROC analýzy. Ako je vidieť neskôr, táto 

analýza je  priamym rozšírením binárnej ROC analýzy, a preto si na úvod v krátkosti 
popíšeme aj ju. Je známe, že klasická ROC analýza je založená na matici chybovosti. 
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Tab. 9: Matica chybovosti 
 Súčasná kategória 

Odhadnutá 
kategória 

 1 0 

1 TP FP 

0 FN TN 

 

Skratky TP, FP, FN, TN v Tabuľke 1 sú odvodené z anglických názvov true positive, false 
positive, false negative a true negative, pričom 1 zastupuje pozitívne pozorovanie a 0 
negatívne. Z matice chybovosti môžeme jednoducho spočítať špecifickosť a citlivosť, pričom 
platí 

š71>.F.>G8?ť = IJ

IJ�KL
 a >.:B.;8?ť = IL

IL�KJ
. Vykreslením citlivosti na osu y a 1-špecifickosti 

na osu, pre všetky dostupné hodnoty cut-off 2, dostávame tzv. ROC krivku. V klasickej ROC 
analýze sa ako ukazovateľ kvality modelu používa tvar ROC krivky alebo AUC, čo je obsah 
plochy pod touto krivkou. AUC je rovná pravdepodobnosti, že 2 náhodne vybrané 
pozorovania, každé z 1 kategórie, budú modelom pridelené do správnej kategórie. V práci 
Cortes a Mohri (2003) môžeme vidieť, že táto pravdepodobnosť môže byť odhadnutá ako 
Wilcoxon-Mann-Whitneyho štatistika, kde 
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kde @� sú modelom pridelené výsledky pozitívnym pozorovaniam, AM sú modelom pridelené 
výsledky negatívnym pozorovaniam, /� a /" sú celkové počty pozitívnych a negatívnych 
pozorovaní a I je indikátorová funkcia. Neskôr si ukážeme, že táto vlastnosť platí aj pre 
modely s 3 kategóriami cieľovej premennej. 
Tieto postupy z klasickej ROC analýzy môžu byť jednoducho rozšírené aj do tej trojcestnej. 
Tá je tiež založená na matici chybovosti, ale ako môžeme vidieť v Tabuľke 2, dimenzia 
matice je teraz 3x3, preto nemáme ekvivalent ku citlivosti alebo špecifickosti, avšak môžeme 
mať až 6 druhov diagnostických chýb oproti 2, ktoré máme v klasickom binárnom modele.  

Tab. 2: Matica chybovosti pre model s 3 kategóriami 
  Súčasná kategória 

Odhadnutá 
kategória 

 0 1 2 

0 X00 X10 X20 

1 X01 X11 X21 

2 X02 X12 X22 

V trojcestnej ROC analýze použijem pomery správne priradených klientov z jednotlivých 

kategórií. To znamená: 
020100
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121110
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X
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=  

                                                 
2 Cut-off je hodnota medzi 0 a 1, pričom platí ak priradená pravdepodobnosť  presiahne túto hodnotu, priradíme 
kategóriu 1 a naopak. 
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a 
222120

223
XXX

X
p

++
= . Tieto hodnoty vykreslíme na 3 navzájom kolmé osi  pre všetky 

hodnoty cut-off (v tomto prípade sú to 2 čísla). Spojením získaných bodov dostaneme ROC 
plochu, ktorej príklad môžeme vidieť na Obrázku 1.   

Obr. 8: ROC plocha (zdroj: Mossman (1999)) 
 

Každá ROC plocha má 3 vrcholy (1,0,0), (0,1,0) a (0,0,1), ktoré odpovedajú tomu, že 
všetkým pozorovaniam by bola pridelená 1 vybraná kategória. Do týchto bodov by sme sa 
dostali, keby bol cut-off nastavený tak, že všetky pozorovania by priradil do kategórie 1, 2 
alebo 3 v tomto poradí. V článku Le a Lili (2013) je ukázané, že VUS je rovný 
pravdepodobnosti )( 321 YYYP << , kde 1Y , 2Y , 3Y  sú náhodne vybrané z každej kategórie. 

Preto môžeme na nestranný odhad VUS, podobne ako pri binárnej ROC analýze, použiť 
Mann-Whitneyho U štatistiku 
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kde /&, /� a /N sú počty pozorovaní v jednotlivých kategóriách a I je indikátorová funkcia. 
Vidíme, že VUS je priamo rozšírenie AUC pre modely s tromi kategóriami a je rovný 
pravdepodobnosti, že 3 náhodne vybrané pozorovania, každé z jednej kategórie, budú 
modelom správne priradené. Je zrejmé, že VUS pre náhodný model musí byť menšie ako 

AUC a je rovný 
&

O
' 0,16667. To znamená, že pravdepodobnosť, že 3 vhodne vybrané 

pozorovania umiestnime správne náhodným modelom je 
&

O
. Graf takéhoto VUS dostaneme 

spojením 3 vrcholov (1,0,0), (0,1,0) a (0,0,1) priamkami. 

3. Odhad VUS 
Odhady VUS boli spočítané na modele s článku Kapasný a Řezáč (2013), ktorý bol 

vytvorený na reálnych dátach z jednej najväčších bánk v Českej republike a odhaduje hodnoty 
LGD do troch kategórií. Odhady boli spočítané pomocou štatistického softvéru SAS. 
Výsledky sú porovnané z odhadom VUS priamo pomocou Mann-Whitneyho štatistiky 
s využitím vzorca (2). 
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Nech !&, !� a !N predstavujú skóre z multinomického logistického modelu pre pozorovania 
z kategórií 1, 2 a 3 v tomto poradí, ktoré predstavujú pravdepodobnosti, že pozorovaniam 
bude pridelená určitá kategória. Ako môžeme vidieť v predchádzajúcej sekcii, VUS sa rovná 
pravdepodobnosti, že 3 náhodne vybrané pozorovania, každé z jednej kategórie, budú 
pridelené do správnej kategórie. Preto môžeme VUS napísať ako  

                                                 ).( 321 SSSPVUS <<=  

Je zrejmé, že !&, !� a !N sú navzájom nezávislé, a preto môžeme výpočet VUS založiť na 
nasledujúcej úprave z článku Le a Lili (2013): 
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Keď použijeme odhady týchto distribučných funkcií R&
� , RN

� a hustoty F�
� , potom VUS môže 

byť odhadnuté pomocou vzorca (3) 
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V prípade distribučných funkcií použijem v tomto článku odhady pomocou empirických 
distribučných funkcií. 
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kde /& je počet pozorovaní s kategóriou 1, I je indikátorová funkcia a target je použitá 
cieľová premenná. V tomto článku sú prezentované 2 spôsoby na odhad VUS, pričom prvý je 
zhodný s postupom z článku Kapasný a Řezáč (2013). 

I. V tejto metóde je namiesto hustoty F� použitá pravdepodobnostná funkcia priamo 
spočítaná z empirickej distribučnej funkcie R��?�, kde jednotlivé hodnoty sú spočítané 
ako rozdiel 2 nasledujúcich hodnôt v empirickej distribučnej funkcii. 

II.  Pri druhom spôsobe je využitý jadrový odhad hustoty F�. Na tento odhad využívam 
procedúru univariate zabudovanú v programe SAS, ktorá počíta odhad hustoty na 
základe vzorca 
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kde ST je jadrová funkcia, / je počet pozorovaní, ?� je i-té pozorovanie, ; je mierka 
(100, 1 alebo n, podľa toho či chceme percentá, pomer alebo počet), � je parameter, 
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ktorý určuje hladkosť odhadnutej hustoty. V tomto prípade bola ako jadrová funkcia 
použitá 
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Viacej informácii o jadrovom odhade hustoty pomocou procedúry univariate môže 
čitateľ nájsť pomocou zdroja SAS Institute Inc (2013). 

4. Výsledky 

Tab. 10: Odhady VUS navrhnutými postupmi 

V Tabuľke 3 môžeme vidieť hodnoty VUS odhadnuté všetkými postupmi navrhnutými 
v tomto článku. U je hodnota Mann-Whitneyho štatistiky počítaná priamo zo vzorca (2). Pri 
odhadovaní VUS1 bola hustota priamo spočítaná z empirickej distribučnej funkcie a pri VUS2 
bol využitý jadrový odhad tejto hustoty. Môžeme predpokladať, že najlepším odhadom je 
hodnota U, ale výpočet tejto štatistiky je veľmi náročný a už pri takýchto relatívne menších 
dátach trval okolo minúty, čo by mohlo pri väčších vzorkách robiť zbytočné problémy. Preto 
by na odhad mala byť použitá jedna z navrhnutých metód v sekcii 3. Tieto 2 spôsoby dosiahli 
už na 1. pohľad veľmi podobné výsledky a  ako najlepší model oba prezentujú Model 1. Ako 
dôsledok by sme mali použiť metódu, ktorá má najmenšie nároky na výpočet. Môžeme sa 
rozhodnúť aj podľa toho, ktorá metóda bola jednoduchšia na naprogramovanie, čo bola 
metóda bez jadrového odhadu a to z toho dôvodu, že integrál vo vzorci (3) bol nahradený 
sumou a naopak pri jadrovom odhade bolo treba naprogramovať numerickú metódu na 
výpočet integrálu, v mojom prípade šlo o zložené lichobežníkové pravidlo. 

5. Záver 
V tomto článku je ukázaných zopár spôsobov ako môžeme pomocou SASu merať kvalitu 

modelov s troma kategóriami cieľovej premennej. Mojím cieľom bolo zistiť, či použitie 
jadrového odhadu hustoty bude mať výrazný vplyv na presnosť odhadu. Ako môžeme vidieť 
v Tabuľke 3, výsledky oboch postupov zo sekcie 3 sú veľmi podobné. A preto po zvážení 
všetkých dôvodov by som odporučil ako optimálnu metódu použiť Metódu I zo sekcie 3. 
Metódy použité v tomto článku sa dajú použiť iba pre multinomickú regresiu s 3 kategóriami 
cieľovej premennej. Vo finančnom sektore v súčasnosti sa však začínajú používať aj regresie 
s viacerými kategóriami. Preto by som sa v budúcnosti chcel zamerať na rozšírenie ROC 
analýzy aj pre modely s viac ako 3 kategóriami cieľovej premennej. Takisto model použitý 
v tomto článku by mohol byť v budúcnosti upravený, aby dosahoval lepšie výsledky. 
Výsledne VUS okolo 0,21 síce indikuje, že model je lepší ako klientov náhodne priradiť, ale 
aby mohol byť úspešne použitý v praxi tak bude musieť dosiahnuť vyššiu hodnotu VUS. 

 Model 1 Model 2 Model 3 
Odhad Vývojová 

vzorka 
Validačná 

vzorka 
Vývojová 

vzorka 
Validačná 

vzorka 
Vývojová 

vzorka 
Validačná 

vzorka 

U 0,2172 0,1803 0,2618 0,2202 0,2206 0,1849 

VUS1 0,2271 0,2224 0,2246 0,2185 0,2022 0,1901 

VUS2 0,2260 0,2190 0,2240 0,2183 0,2139 0,2031 



 PREHLIADKA PRÁC MLADÝCH ŠTATISTIKOV A DEMOGRAFOV 41 

 

Literatúra 

CORTES, C. – MOHRI, M. 2003. AUC Optimalization vs. Error Rate Minimization. [online]. 
[citované 25.10.2013]. Dostupné z 
http://machinelearning.wustl.edu/mlpapers/paper_files/NIPS2003_AA40.pdf . 

FERRI, C., HERNÁNDEZ-ORALLO, J., SALIDO, M.A. 2003. Volume Under the ROC 
Surface for Multi-class Problems. Exact Computation and Evaluation of Approximations. 
[online] Publikované 2.5.2003. [citované 24.10.2013]. Dostupné 
z http://users.dsic.upv.es/~jorallo/escrits/VUS-More-than-2j.pdf. 

KAPASNÝ, J. – ŘEZÁČ, M. 2013. Three-way ROC analysis using SAS Software. In: Acta 
Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. 6, č. 6. (v review 
procese). 

LE, K. – LILI, T. 2013. Estimation of the volume under the ROC surface with three ordinal 
diagnostic categories. In: Computational Statistics & Data Analysis, roč. 62, s. 39 – 51.   

MOSSMAN, D. 1999. Three-way ROCs. In: Medical Decision Making, roč. 19, č. 1, s. 78 – 
89. 

SAS Institute Inc. 2013. Kernel Density Estimates. [online]. [Citované 24.10.2013]. Dostupné 
zhttp://support.sas.com/documentation/cdl/en/procstat/63104/HTML/default/viewer.htm#proc
stat_univariate_sect038.htm . 

 

Adresa autora: 
Juraj Kapasný,  
Prírodovedecká fakulta 
Masarykova Univerzita 
2. ročník, 2. stupeň 
jurajkapasny@gmail.com 

 

  



42 PREHLIADKA PRÁC MLADÝCH ŠTATISTIKOV A DEMOGRAFOV 

 

Analýza výkonnosti investičných programov CTA za pomoci atribúcie 
výkonnosti 

 

Performance analysis of CTA programs using performance attribution  
 

Roman Salaj 
 

Abstract: This article is focused on analyzing active returns of CTA programs in comparison 
to their benchmark. The aim of this article is to identify factors affecting these active returns 
using methods of performance attribution. Fundamental base of the method used in this article 
is a time series factor model, whose outcomes are used for performance attribution. Specific 
returns, as an outcome of attribution, can be used as a decision making factor for asset 
picking, management of risk and portfolio optimization. The merit of this article is to mention 
relative simplicity of the method described in this article and its potentiality to be used across 
a universe of financial instruments. 

Key words: active returns; performance attribution; specific returns; CTA. 

Abstrakt:  Článok sa venuje skúmaniu výnosov investičných programov CTA v porovnaní s 
ich benchmarkom a usiluje sa vysvetliť dosahovanie tzv. aktívnych výnosov, tzn. výnosov 
investičných programov nad zvolený benchmark. Cieľom tohto článku je identifikovať 
faktory pôsobiace na tieto aktívne výnosy investičných programov pomocou atribúcie 
výkonnosti. Východiskom je faktorový model časových radov, ktorého výstupy sú použité 
v samotnej atribúcií výkonnosti. Výstupom atribúcie sú taktiež špecifické výnosy, ktoré môžu 
byť významným faktorom pri posudzovaní investičného potenciálu skúmaného investičného 
programu, manažmente rizika a optimalizácií portfólia. Prínosom tohto článku je poukázať na 
relatívnu jednoduchosť použitej metódy a možnosť jej následného uplatnenia pri širokom 
spektre finančných nástrojov. 

Kľúčové slová: aktívne výnosy; atribúcia výkonnosti; špecifický výnos; investičný program. 
 

1. Úvod 
V dobe rozvinutých finančných trhov sa investorom naskytuje veľa možností pre 

umiestnenie finančných prostriedkov. To isté platí pre portfólio manažérov podielových 
fondov, hedžových fondov a iných investičných programov, ktorých záujmom je nielen 
dosahovanie bežných výnosov trhových indexov, ale najmä ich prekonávanie. Svoje 
porovnávanie uskutočňujú porovnávaním s vhodným trhovým reprezentantom, ktorý sa 
označuje benchmark. Uvedené porovnávanie je súčasťou analýzy výkonnosti, ktorá využíva 
mnohé známe techniky ako napr. Sharpov pomer, Treynorov pomer, Jensenovu alfu, 
informačný pomer. Popri hodnotení výkonnosti na základe uvedených mier sa v súčasnosti 
čoraz častejšie pristupuje aj k tzv. atribúcii výkonnosti.  

Atribúcia výkonnosti sa snaží čo najvernejšie popísať faktory, ktoré viedli k nadmerným 
výnosom portfólia alebo individuálneho aktíva vo vzťahu k vhodne zodpovedajúcemu 
benchmarku. Je taktiež nástrojom pre investorov a analytikov, ktorí sa snažia lepšie pochopiť 
kroky portfólio manažéra, a teda bližšie hodnotiť a analyzovať výber a kompozíciu aktív 
v jeho portfóliu. Taktiež samotný portfólio manažér môže spätne pristupovať k hodnoteniu 
svojich krokov a takýmto spôsobom robiť porovnávanie s inými manažérmi. K známym 
metódam atribúcie výkonnosti možno zaradiť tzv. Famovu dekompozíciu, ktorá rozdeľuje 
výkonnosť medzi selektivitu a riziko, a tzv. Brinsonov model, ktorý pracuje s váhami 
jednotlivých aktív v portfóliu a v benchmarku, a tým aktívne výnosy pripisuje efektu 
z alokácie aktív a efektu z výberu aktív. Niektorí autori (Prigent, 2007) ďalej popisujú modely 
vychádzajúce zo schopností portfólio manažérov úspešne odhadovať budúci vývoj trhov (tzv. 
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„market timing“). Príkladom môžu byť Treynorov-Mazuyov model atribúcie a Henricksonov-
Mertonov model atribúcie.  

Metóda atribúcie popísaná v tomto článku sa nezaoberá analýzou výkonnosti portfólia, ale 
aktívneho zhodnotenia individuálnych aktív a jej základom je regresná analýza. Táto metóda 
bude aplikovaná na investičné programy spravované investičnými manažérmi (commodity 
trading advisors), ktoré sa zaraďujú medzi skupiny alternatívnych investícií, podobne ako 
širšie známe hedžové fondy. Cieľom tohto článku je identifikovať faktory pôsobiace na 
aktívne výnosy týchto investičných programov pomocou daného faktorového modelu 
atribúcie výkonnosti. Okrem úvodnej a záverečnej časti tento článok pozostáva z troch častí. 
Prvá sa venuje opisu metodologického postupu použitého v tomto článku, druhá približuje 
dátovú základňu, nad ktorou budú výpočty realizované a tretia prezentuje výstupy a výsledky. 

  

2. Metodologický postup 
Majme množinu n aktív s výnosmi Ri , i = 1,2,...,n, a trhový výnos RM. Rozdiel medzi 

výnosom individuálneho aktíva a trhovým výnosom označme ako aktívny výnos a zaveďme 
ho vzťahom 

Mii RRRA −= .     (1) 

Ďalej predpokladajme, že aktívne výnosy RAi, i=1,2,...,n, sú ovplyvnené k faktormi Fj pre 
j = 1,2,...,k a možno písať 

uFFFRA kkiiiii +++++= βββα ...2211 ,        (2) 

kde grécke písmená zaznačujú neznáme parametre a u je náhodná zložka splňujúca 
požiadavky (nie nutne gaussovského) lineárneho regresného modelu. Aplikovaním robustnej 
metódy tzv. regresie najmenšieho uhla (least angle regression), resp. bežnej nerobustnej 
metódy najmenších štvorcov dostávame odhad aktívnych výnosov RAi  

                ,...2211 kkiiiii FbFbFbaRA ++++=
∧

       (3) 

kde b1,b2,...,bk  predstavujú odhady regresných koeficientov a predstavuje odhad interceptu i-
teho aktíva.  

Samotná atribúcia výnosov vychádza z vyššie uvedeného regresného modelu. Aktívne 
výnosy individuálnych aktív sú tvorené atribuovanými výnosmi  vo vzťahu k faktorom Fj 
a zvyškom, ktorý označujeme ako špecifické výnosy Rspeci. Špecifické výnosy predstavujú 
časť aktívnych výnosov, ktoré nemožno vysvetliť pôsobením žiadneho z faktorov Fj a možno 
ich teda označiť ako pridanú hodnotu3 portfólio manažéra v prípade skúmania aktívnych 
výnosov portfólia alebo ako pridaná hodnota individuálneho aktíva voči ostatným 
porovnateľným aktívam. Celkové aktívne výnosy individuálneho aktíva môžeme preto 
zapísať ako 

 

....2211 ispeckkiiii RFbFbFbRA ++++=      (4) 

Atribuovaný výnos výlučne faktoru Fj  pri zanedbaní ostatných faktorov dostaneme ako 
rozdiel aktívneho výnosu individuálneho i-teho aktíva RAi a násobku faktora Fj s odhadnutým 
regresným koeficientom bji  

.jjiiattr FbRAR
Fj

−=                  (5) 

                                                 
3 V prípade, že sú tieto špecifické výnosy kladné. 
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Špecifické výnosy individuálneho i-teho aktíva dostávame zo vzorca (4) ako rozdiel 
aktívnych výnosov a sumy atribuovaných výnosov faktorom Fj, čiže 

)....( 2211 kkiiiispec FbFbFbRAR
i

+++−=     (6) 

Tieto súvislosti budú vysvetlené na praktickej demonštrácií v nasledujúcej časti článku. 

 
3. Popis dátovej základne 

Predmetom skúmania atribúcie výkonnosti sú mesačné výnosy takzvaných investičných 
programov spravovaných manažérmi v angličtine nazývaných ako commodity trading 
advisors (CTA). Manažérom môže byť ako fyzická, tak aj právnická osoba, v oboch 
prípadoch spadajúca pod regulačné orgány pre finančné trhy4. Jednotlivé investičné programy 
majú rôzne industriálne alebo sektorové zameranie, uplatňujú rôzne stratégie a sú zamerané 
na obchodovanie rôznych inštrumentov (futurity, opcie, cudzie meny a pod.).  

Dátová základňa je tvorená desiatimi investičnými programami, pre každý investičný 
program boli zaznamenané mesačné výnosy v období od januára 2002 do augusta 2013. 
Týchto desať programov je ďalej rozdelených po päť do dvoch skupín, v závislosti od toho, 
ako pristupujú k obchodom. Jedna skupina pristupuje k obchodom systematicky na základe 
presne stanovených pravidiel obchodovania a druhá na základe voľného uváženia portfólio 
manažéra, tzv. diskrecionálne (z angličtiny „discretionary“). Vo všeobecnosti systematické 
investičné programy niekoľkonásobne prevyšujú diskrecionálne investičné programy tak ako 
počtom, tak aj sumou spravovaných aktív. Skupina diskrecionálnych investičných programov 
bude značená písmenom D a skupina systematických investičných programov písmenom S. 

Ďalej je dátová základňa tvorená CTA indexom, tvoreným vybranými investičnými 
programami, ktorý predstavuje pomyselný benchmark, a desiatimi faktormi, ktoré slúžia na 
objasňovanie aktívnych výnosov. Uvažovanými faktormi sú vybrané všeobecné trhové 
reprezentaty, ich vymedzenie je v tabuľke 1. 

Tab. 1: Vymedzenie objasňujúcich faktorov; (zdroj: vlastné spracovanie) 

SP500 mesačné výnosy akciového indexu Standard & Poor’s 500 
GS10TR výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov 
USD Index index amerického dolára 

Term Spread 
rozdiel výnosov indexu rizikových dlhopisov a 10-ročných amerických  
štátnych dlhopisov 

Credit 
Spread 

rozdiel výnosov 10-ročných amerických štátnych dlhopisov a 3-mesačných 
 štátnych poukážok 

DJUBSTR komoditný index 
dVIX diferencie indexu volatility ku koncu mesiaca 

TED Spread 
rozdiel 3-mesačného výnosu amerických štátnych poukážkach a 3-
mesačným 
 EURIBOROM-om 

OILPRICE cena ropy 
TB3MS výnosy 3-mesačných amerických štátnych poukážok 

 

Základné popisné štatistiky pre premenné (okrem faktorov) našej dátovej základne 
môžeme vidieť v tabuľke 2. 

                                                 
4 V USA sú to Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a  National Futures Association (NFA). 
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Tab. 2: Základné popisné štatistiky mesačných výnosov CTA indexu a investičných 
programov; (zdroj: vlastné spracovanie) 

  MINIMUM MAXIMUM ROZSAH MEDIÁN PRIEMER DISPERZIA 
SMEROD.  

ODCHÝLKA 

CTA_index -0.058 0.082 0.141 0.007 0.010 0.001 0.026 
D1 -0.210 0.950 1.160 0.010 0.030 0.014 0.120 
D2 -0.128 0.269 0.397 0.006 0.016 0.004 0.066 
D3 -0.028 0.050 0.077 0.003 0.003 0.000 0.012 
D4 -0.019 0.030 0.050 0.001 0.003 0.000 0.009 
D5 -0.572 0.167 0.738 0.036 0.020 0.007 0.086 
S1 -0.060 0.144 0.204 0.003 0.007 0.001 0.034 
S2 -0.108 0.108 0.216 0.000 0.004 0.001 0.038 
S3 -0.323 0.541 0.864 0.009 0.015 0.016 0.127 
S4 -0.226 0.344 0.570 0.002 0.016 0.008 0.090 
S5 -0.189 0.266 0.456 0.003 0.015 0.006 0.078 

 
4. Prezentácia výsledkov 

Dosadením mesačných výnosov sledovaných investičných programov a indexu do vzorca 
(1) dostávame aktívne výnosy jednotlivých investičných programov na mesačnej báze. Ich 
kumulovaním môžeme pozorovať, ktoré investičné programy boli schopné aj na dlhodobej 
báze prekonávať benchmark, a teda priniesť lepšie ako trhové zhodnotenie. Výsledné 
kumulované výnosy sú zobrazené v tabuľke 2. 

Tab. 3: Kumulatívne mesačné aktívne výnosy investičných programov; (zdroj: vlastné 
spracovanie) 

D1 D2 D3 D4 D5 S1 S2 S3 S4 S5 
6.1323 0.64812 -0.622 -0.6566 0.7699 -0.3367 -0.5708 0.00076 0.3938 0.6011 

 

Vidíme, že nie všetky investičné programy boli schopné dosahovať aktívne výnosy na 
dlhodobej báze. Pre bližšie vysvetlenie pristúpime k atribúcii výkonnosti postupom podľa 
časti 2. Dosadením mesačných aktívnych výnosov ako výsledku podľa vzorca (1) do modelu 
popísaného v (2) dostávame odhady aktívnych výnosov pre jednotlivé investičné programy. 
Pre prezentáciu odhadov v porovnaní so skutočnými mesačnými aktívnymi výnosmi môžeme 
sledovať obrázok 1 a obrázok 2. 
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Obr. 1: Mesačné aktívne výnosy pre diskrecionálne investičné programy (čierna: odhad, 

modrá: skutočné výnosy); (zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Obr. 2: Mesačné aktívne výnosy pre systematické investičné programy (čierna: odhad, 

modrá: skutočné výnosy); (zdroj: vlastné spracovanie) 
Ako vidíme, odhady aktívnych výnosov v prípade diskrecionálych aj systematických 

investičných programov môžu byť citlivé na tzv. odľahlé pozorovania, ich skúmanie avšak 
nie je predmetom tohto článku. Treba spomenúť, že pre každý investičný program boli 
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vybrané rôzne kombinácie faktorov tak, aby bol zabezpečený čo najvhodnejší odhad. Vyplýva 
to aj z predpokladu, že každý investičný program má rôzne zameranie alebo pracuje 
s rôznymi inštrumentmi. Uvažované faktory pre každý investičný program môžeme 
pozorovať vo výstupe atribúcie výkonnosti. 

Postupom popísaným vzorcom (5) vykonáme atribúciu aktívnych výnosov voči 
uvažovaným faktorom na mesačnej báze. Obdobne by sme mohli postupovať podľa vzorca 
(6) pre získanie špecifických výnosov. Analýza výsledkov na mesačnej báze by bola prílišne 
zdĺhavá, preto si opäť zobrazíme atribuované výnosy na dlhodobej báze, pomocou 
kumulovaných výnosov.  Výstup vidíme v tabuľke 4. 

Tab. 4: Kumulované atribuované a špecifické výnosy; (zdroj: vlastné spracovanie) 

  D1 D2 D3 D4 D5 S1 S2 S3 S4 S5 
SP500 NA 0.373 -0.701 -0.721 1.161 NA NA NA NA 0.684 

GS10TR 5.815 NA NA NA 0.926 NA NA NA NA 0.818 

USD.Index 5.938 NA -0.482 -0.554 NA -0.465 NA NA NA 0.309 

Term.Spread NA NA NA NA NA 0.331 0.216 -11.039 1.294 NA 

Credit.Spread NA -3.566 -3.225 NA -1.635 NA NA NA NA NA 

DJUBSTR NA NA -0.439 -0.516 0.958 -0.268 -0.516 -0.353 NA 0.367 

dVIX 6.150 0.670 NA NA 0.866 NA NA 0.234 NA NA 

TED.Spread 6.697 NA -0.227 -0.145 NA 0.160 0.159 NA NA NA 

OILPRICE NA NA -0.716 -0.731 NA NA NA 0.312 0.154 0.817 

TB3MS NA -0.469 -0.275 NA NA NA 0.006 NA NA NA 
Specific 
returns 6.457 -12.476 -0.825 -0.091 0.186 0.488 0.407 -9.448 1.270 0.676 

(symbolom NA sa označuje, že príslušný faktor sa pri krokovom algoritme ukázal nevýznamný) 

Z tabuľky 4 vidíme, ktoré faktory boli pridelené k jednotlivým investičným programom 
a taktiež ich významnosť a orientáciu pôsobenia pri vysvetľovaní aktívnych výnosov. 
Hodnoty vzťahujúce sa k faktorom možno interpretovať ako výnos atribuovaný výlučne vo 
vzťahu k danému faktoru pri zanedbaní pôsobenia ostatných faktorov. Dôležité je taktiež 
všimnúť si riadok špecifických výnosov, ktoré ako bolo vyššie spomenuté nemožno popísať 
pôsobením žiadneho z faktorov. V porovnaní s tabuľkou 3 vidíme, že investičné programy, 
ktoré dosahovali kladných aktívnych kumulatívnych výnosov nemusia nevyhnutne dosahovať 
kladných špecifických kumulatívnych výnosov a naopak. Túto skutočnosť možno popísať 
tým, že aj napriek tomu, že investičný program dosiahol kladných aktívnych výnosov, boli 
menšie ako bol ich odhad, a preto sú špecifické výnosy záporné. Špecifické výnosy možno 
preto uplatniť pri optimalizácií portfólia alebo inej investície, ako nástroj pre manažment 
výnosov a rizika. 

 

5. Záver 
Cieľom tohto článku bolo identifikovať faktory pôsobiace na aktívne výnosy investičných 

programov pomocou faktorového modelu atribúcie výkonnosti. Ukázalo sa, že na každý 
investičný program môžu pôsobiť iné faktory, čo vyplýva z predpokladu, že každý investičný 
program môže mať iné zameranie. Pre výpočty tohto článku boli použité všeobecné faktory, 
avšak v prípade praktického uplatnenia atribúcie výkonnosti by bolo rozumné klásť dôraz na 
výber faktorov relevantných pre danú skúmanú oblasť, a tým zabezpečiť čo najlepšie odhady 
aktívnych výnosov. Výstupom tejto metódy atribúcie sú taktiež špecifické výnosy, ktoré nám 
slúžili na opis toho, nakoľko boli aktívne výnosy ovplyvnené uvažovanými faktormi. 
V prípade, že investičný program dosiahol kladných aktívnych výnosov aj kladných 
špecifických výnosov, možno tvrdiť, že investičný program priniesol pridanú hodnotu. 
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Špecifické výnosy nám teda kvantifikujú nakoľko prekonali skutočné aktívne výnosy odhad 
aktívnych výnosov a možno ich preto uplatniť pri posudzovaní a riadení rizika investície 
alebo optimalizácií portfólia. Prínosom tohto článku bolo poukázať na relatívnu jednoduchosť 
použitej metódy atribúcie a jej širokého uplatnenia pri mnohých bežne dostupných finančných 
inštrumentoch (napr. akcie spoločností obchodovaných na burze). 
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Migra čná atraktivita z pohľadu dištančných mier 
Migration attraction in terms of distance rates 

 
Michal Szabo 

 
Abstract:  This paper is an attempt to introduce new indicators in measuring the migration 
attractivity of region, using distance measurement. On the example of migrations between 
Slovakia's districts in years 2009-2011, mean immigration distance and mean emigration 
distance are shown. Separately first, and second they are used in distance attractivity index. 
Results indicate that these indicators are useful and can be used in research. 

Abstrakt : Táto práca má za cieľ pokúsiť sa predstaviť nové ukazovatele pri meraní migračnej 
atraktivity regiónu za použitia dištančných mier. Na príklade medziokresnej migrácie na 
Slovensku v rokoch 2009-2011 je zobrazené priemerná imigračná vzdialenosť a priemerná 
emigračná vzdialenosť. Najprv samostatne, neskôr sú použité pri indexe dištančnej atraktivity. 
Výsledky ukazujú, že tieto nové ukazovatele sú užitočné a je možné ich používať vo 
výskume. 

Key words: migration attraction, distance measures 

Kľúčové slová: migračná atraktivita, dištančné miery 

1. Úvod a cieľ 
Tradične sa v demografií sleduje migrácia cez najmä objem migrácie, migračné saldo, 

alebo hrubé miery (Mládek, 1992; Jurčová, 2010). Geografický, resp. demogeografický 
pohľad predstavujú dištančne vážené miery (Bezák, 2008). Ako z názvu vyplýva, tieto miery 
vážia migračné ukazovatele podľa vzdialenosti zdroja a cieľa migrácie. Cieľom tejto práce je 
pokus o vytvorenie doplnkovej dištančnej miery, ktorá by naopak, vzdialenosť zdroja a cieľa 
migrácie vážila pomocou objemu migrácie. 

2. Vymedzenie modelového územia a metodika 
Modelovým územím sú okresy SR. Mestské okresy Bratislavy a Košíc ostávajú zachované 

a nie sú zlučované. 

Vstupné údaje objemu migrácií sú v Pramenných dielach ŠÚ SR o pohybe obyvateľstva za 
roky 2009 až 2011. Následne sú spracované do trojročného priemeru zodpovedajúcemu 
danému obdobiu. 

Na výpočet vzdialeností medzi okresmi poslúžili nástroje prostredia GIS, najmä nástroj 
Spider Graph. Výnimkou sú vzdialenosti medzi mestskými okresmi Košíc a okresom Košice-
okolie, keďže centroid okresu Košice-okolie sa nachádza na území mesta Košice. Preto sú 
vzdialenosti KE I-IV počítané voči všetkým obciam KS a následne priemerované. 

Takto môžeme zostrojiť rovnice pre priemernú imigračnú vzdialenosť (PIVi) ako sumu 
osobovzdialeností imigrantov ktorú delíme sumou imigrantov: 
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Obdobným spôsobom získame priemernú emigračnú vzdialenosť (PEVi): 
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kde n je počet okresov, UM� je počet imigrantov z okresu j do i, VM� je počet emigrantov z 

okresu j do i a dij je vzdialenosť okresov i a j. 

3. Priestorové rozloženie javu na Slovensku 
Pre lepšie pochopenia priestorového rozloženia sledovaného javu zobrazíme takto 

vypočítané ukazovatele v mapovom vyjadrení (obr.1). 

 
Obr. 9: Priestorové rozloženie hodnôt priemernej imigračnej a emigračnej vzdialenosti 

(PIV a PEV) v okresoch Slovenska v rokoch 2009-2011 
V prvom rade je viditeľný rozdiel medzi priemernou imigračnou a emigračnou 

vzdialenosťou v jej hodnotách. Priemerná imigračná vzdialenosť má menšie rozpätie 
(72,55km) a menšiu smerodajnú odchýlku (14,47). Naproti tomu priemerná emigračná 
vzdialenosť ma väčšie rozpätie (119,76) a tiež väčšiu smerodajnú odchýlku (26,87) a teda 
môžeme povedať, že je variabilnejšia. 

Druhý výrazný rozdiel je v priestorovom rozložení. Kým priemerná imigračná vzdialenosť 
je rozložená pomerne rovnomerne, priemerná emigračná zreteľne klesá od východu na západ. 
Zjavnou výnimkou sú Košické mestské okresy a Košice-okolie. Emigranti z okresov 
východného Slovenska smerujú hlavne do západnej časti krajiny (najmä do Bratislavy), zatiaľ 
čo migranti z okresov západného Slovenska a Košíc migrujú v rámci suburbanizačných 
procesov na kratšie vzdialenosti. 

Tieto dva javy (PIV a PEV) môžeme porovnať napríklad tým, že ich dáme do pomeru: 
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a dostaneme tak index dištančnej atraktivity (IAd). Jeho výpovedná hodnota je v informácii, 
či prichádzajúci imigranti prichádzajú z väčšej vzdialenosti, než do akej odchádzajú emigranti 
(IAd >1), alebo sú imigranti z väčšej vzdialenosti, než do akej odchádzajú emigranti (IAd < 1). 
Na druhej strane sám o sebe nehovorí nič o objeme migrácie a preto je vhodné ho pri 
migračných analýzach používať v kombinácií s ďalšími ukazovateľmi. 

Priestorové rozloženie indexu atraktivity je zobrazené v mapovom vyjadrení (obr.2), kde je 
zobrazený aj index atrakčnej efektívnosti (Bezák, 2008). 

 
Obr. 2: Priestorové rozloženie hodnôt indexu dištančnej atraktivity a indexu atrakčnej 

efektivity (AId a AEI) v okresoch Slovenska v rokoch 2009-2011 
Obe mapové vyjadrenia zobrazujú východo-západný nárast hodnôt a tiež poukazujú na 

zvláštne postavenie okresu Košice-okolie. Síce majú rovnaké vstupné údaje, spracúvajú a 
interpretujú ich iným spôsobom. Napriek tomu vykazujú tieto dva indexy vysoký stupeň 
korelácie (0,82). 

4. Záver 
Príspevok poukazuje na niekoľko javov. Najzreteľnejším je východo-západný gradient, 

vyskytujúci sa nie len v migrácií (Korec, 2011). Ďalším javom je suburbanizácia, týkajúca sa 
najmä miest Bratislava a Košice, prejavujúca sa krátkou emigračnou vzdialenosťou v 
porovnaní s okolitými okresmi. 

Na záver je tu ešte skutočnosť, že navrhnuté a použité dištančné miery sa preukázali ako 
schopné vyjadriť konkrétny aspekt migračnej atraktivity 
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Analýza predvídateľnosti finančných časových radov pomocou 
nelineárnych metód 

Analysis of predictability of financial time series using nonlinear methods 
 

Peter Tomko 
 

Abstract:  In order to analyse predictability in financial time series we introduce in this article 
trading strategy created by −k nearest neighbour based on recurrence analysis. The idea 
behind this method is to identify similar patterns of behaviour from historical observations. 
Based on similar behaviour of trajectory in phase space we predict short term future 
movements. We also quantify Hurst exponent and ApEn (approximate entropy), which 
relation could imply short term predictability. We assume that main contribution of our 
essentially nonlinear approach have implications for asset investment decisions, which are 
accounting for the observed relation between Hurst exponent and approximate entropy 
technique combined with k- nearest neighbor method and recurrence analysis.  

Abstrakt : Predikovateľnosť finančných časových radov analyzujeme v tomto príspevku 
pomocou tradingovej stratégie vytvorenej pomocou metódy −k najbližších susedov na báze 
rekurentnej analýzy. Centrálnou myšlienkou použitej metodológie je identifikovať podobné 
správanie v historických pozorovaniach. Na základe podobného správania trajektórie vo 
fázovom priestore predikujeme krátkodobé trhové pohyby. Hlavný prínos nášho nelineárneho 
prístupu má dôsledky v investičných rozhodnutiach investorov. Vzťah medzi Hurstovým 
exponentom a technikou aproximačnej entropie v kombinácii s metódou k- najbližších 
susedov môže implikovať krátkodobé investičné rozhodnutia investorov. Zároveň týmto 
spôsobom je možné využiť ukazovateľ RQA (rekurentne kvantifikačná analýza) ako DET. 

Key words: Phase space reconstruction, method of time delay, −k nearest neighbour 

Kľúčové slová: Rekonštrukcia fázového priestoru, metóda časových oneskorení, −k
najbližších susedov 
 

1. Úvod 
Teória dynamických systémov študuje kvalitatívne vlastnosti riešení obyčajných 

diferenciálnych rovníc a sústavy týchto rovníc. Metódy použité v príspevku vychádzajú práve 
z teórie dynamických systémov. Dynamický systém je tvorený fázovým priestorom 
a dynamickými rovnicami v podobe diferenciálnych alebo diferenčných rovníc. Súradnice vo 
fázovom priestore popisujú stav systému v danom čase. Dynamické rovnice charakterizujú 
zmenu systému v čase. Časťou dynamických systémov, ktoré sú nelineárne a citlivé na 
počiatočné podmienky, sa zaoberá teória chaosu. V práci nás bude zaujímať zobrazenie 
dynamiky systému z geometrického pohľadu pomocou metodiky rekurentného zobrazovania. 
Hlavný rozdiel oproti klasickej ekonometrii časových radov je ten, že tu nevystupuje 
stochastická zložka, ktorá v rámci klasickej ekonometrii časových radov absorbuje náhodné 
vplyvy. 

2. Vnáranie finančných časových radov 
Metodika rekurentného zobrazovania sa úspešne etablovala do mnohých oblastí vedy ako 

napr. fyziky, psychológie a samozrejme aj financií. Pomerne veľa odborných článkov sa 
zaoberá fenoménom nelineárnej dynamiky vo finančných časových radoch. Dôvodom môže 
byť aj to, že v súčasnosti zaznamenávame prudké zmeny vo vývoji na finančnom trhu, na 
ktoré už klasická ekonometria časových radov (napr. Box – Jenkins metodológia) 
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nepostačuje. Nelineárna dynamika sa študuje v rozličných časových radoch. Článok (Bastos a 
Caiado, 2011), aplikuje rekurentne kvantifikujúcu analýzu na ceny trhových indexov – DJIA, 
NASDAQ, NIKKEI. Autor poukazuje na možný vzťah medzi poklesom hodnôt ukazovateľov 
rekurentne kvantifikujúcej analýzy a krízovým obdobím. Nelineárna dynamika sa taktiež 
analyzuje vo výmenných kurzoch (Harrison a Yu, 1999), (Strozzi a Zaldivar, 2006). V článku 
(Strozzi a Zaldivar, 2006) autori aplikujú tradingovú stratégiu na báze rekonštrukcie fázového 
priestoru na vysoko frekvenčné dáta výmenných kurzov. 

V článku „Recurrence plots of dynamical systems“ autori Eckmann a Ruelle predstavili 
rekurentné zobrazovanie, ako novú metódu analýzy dynamických systémov. Rekurentný 
obraz predstavuje grafickú metódu na lokalizáciu skrytých paternov správania na báze 
metrickej podobnosti (Eckmann a Kamphorst, 1987). Metóda rekurentného zobrazovania 
využíva na zobrazenie dynamiky systému rekonštruovaný fázový priestor, ktorý vznikne 
z nameraných pozorovaní a teda môžeme hovoriť o pozorovanom fázovom priestore. 
Pozorovaný fázový priestor vznikne použitím metódy časových oneskorení. Stavový vektor

)( im tX  teda pozostáva z pozorovaní časového radu )(itx  pozorovaného v čase 

Ni ttttt ,...,,, 321=  

 [ ]))1((),...,3(),2(),()( ττττ −++++= mtxtxtxtxt iiiiimX  (1) 

pričom m je dimenzia vnorenia, τ  je časové oneskorenie a N  je počet pozorovaní 
v časovom rade. V našom prípade ale pozorovania časového radu (teda uzatváracie ceny) 
transformujeme na logaritmické výnosnosti a následne tento časový rad poslúži na 
rekonštrukciu fázového priestoru. Podľa článku (Eckmann a Kamphorst, 1987)0 dva stavové 
vektory sú rekurentné, pokiaľ vzdialenosť medzi nimi je menšia, nanajvýš rovná 
preddefinovanej resp. kritickej vzdialenosti, ktorú budeme označovať vo vzťahu ε  
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V kontexte použitia rekurentnej analýzy je nevyhnutným predpokladom správne určenie 
parametrov τε ,,m . Literatúra uvádza určité postupy pri určení parametrov spomenutých 
parametrov. Ako je uvedené v (Strozzi a Zaldivar, 2007), na tento problém sa môžeme 
pozerať aj iným spôsobom, teda prostredníctvom maximalizácie zisku pri rôznych m resp. τ
- optimálne parametre budeme označovať optm  a optτ .  

3. Predikabilita v kontexte rekurentne kvatifikujúcej analýzy 
K metóde rekurentného zobrazovania vznikla aj kvantitatívna koncepcia, ktorá na báze 

určitých ukazovateľov kvantifikuje štruktúry (Bastos a Caiado, 2011) získané v rekurentných 
grafoch – napr. DET, ADL  

 

( )

( )∑

∑

=

==
d

l

d

ll

llp

llp

DET

1

min  (4) 



 PREHLIADKA PRÁC MLADÝCH ŠTATISTIKOV A DEMOGRAFOV 55 

 

 

( )

( )∑

∑

=

==
d

ll

d

ll

lp

llp

ADL

min

min  (5) 

V rovnici je ( )lp  pravdepodobnosť toho, že v rekurentnom zobrazení je dĺžka 

diagonálnych stavov l , minl  znamená, akú dĺžku diagonálnych stavov považujeme za 
minimálnu. Najčastejšie sa v podobných príspevkoch (Bastos a Caiado, 2011) uvažuje s 

2min =l . 

Pokiaľ stavy popri hlavnej diagonále rekurentnej matici jiR , , teda stavy 11, ++ jiR , 2,2 ++ jiR , 

sú rekurentné, analyzovaný systém je deterministický, čo znamená možnosť predvídať 
správanie systému. Determinizmus v tomto ponímaní znamená blízkosť trajektórií fázového 
priestoru v po sebe idúcich časových okamihoch. Deteministické procesy sa vyznačujú 
rekurentným zobrazením (Kodera a Quang, 2009), ktoré obsahuje diagonálne stavy 
o rozličnej dĺžke. Biely šum neobsahuje takéto stavy a pozostáva s veľkého počtu izolovaných 
bodov.  

 
Obr. 1: Rekurentné zobrazovanie - index AEX, 1,1 ≈= τm deň 

Ukazovateľ ADL kvantifikuje priemernú dĺžku diagonálnych stavov v rekurentnom 
zobrazení, čo inými slovami znamená dobu, kedy dva trajektórie sú blízke. Vypovedá to 
o dobe predvídateľnosti systému (Kodera a Quang, 2009). Z uvedeného vyplýva, že vyššie 
hodnoty ukazovateľa DET by mali predznamenávať vyššiu schopnosť predvídať správanie 
trhových indexov. 

4. Metodika práce 
Metóda −k najbližších susedov je súčasťou metodiky rekurentného zobrazovania. 

Pomocou k nej odvodenej metódy sa v rámci rekurentnej analýzy určuje optimálna dimenzia 
vnorenia (Kodera a Quang, 2009). Táto metóda sa nazýva falošný najbližší sused.  

 Rekonštrukciou fázového priestoru získame set vektorov v celkovom počte ( )τ1−− mN . 
Pre každý fázový vektor určíme −k najbližších vektorov spomedzi vektorov fázového 
priestoru. Vzdialenosť dvoch vektorov určíme na základe Euklidovej vzdialenosti 
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Budeme sledovať to, ako sa táto cena vyvíjala u −k tého suseda o trτ obchodných dní 

dopredu a teda relatívna zmena ceny bude 
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kde ( )( )
trlj

NN tP τ+  je cena trhového indexu u G-teho najbližšieho suseda v čase ( ) trljt τ+ , teda trτ  

-obchodných dní dopredu a ( )( )lj
NN tP  je analogicky cena trhového indexu u  −k teho 

najbližšieho suseda v časovom okamihu ( )ljt . K časovému okamihu it  definujeme prediktor 

ako priemer ( )il tv̂  
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 Pre potreby optimalizácie parametrov  optm  a optτ  definujeme stratégiu 
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pričom vychádzame z toho, že ak prediktor prekročí určitú hranicu, vznikne nákupný signál 1 
resp. predajný signál −1. Stratégiu si predstavujeme tak, že ak predikujeme vývoj na 
napríklad 2 obchodné dni a prediktor presiahne hranicu 0,01 potom vznikne nákupný signál. 
Investor teda v súčasnosti bude nakupovať a držať dva dni, kedy následne realizuje zisk resp. 
stratu. 

 Pri určovaní optimálnych parametrov  optm  a optτ  sme stanovili hranicu 0,01 resp. -0,01 
zámerne tak, aby sme vyselektovali len tie najdôležitejšie situácie. Funkciu zisku zo stratégie 
budeme merať pomocou 

 ( )∑
=

=
n

i
itpG

1

ˆ  (10) 

kde G  je funkcia zisku pre počet susedov k  a pre trτ  obchodných dní, n  je počet signálov. 

Počet susedov, ktorý sa berie do úvahy pri porovnávaní podobných paternov, sa volí 
najčastejšie v intervale 2 až 5. V našom príspevku uvažujeme 4=k .  

 Cieľom práce je analyzovať pomocou metódy −k najbližších susedov to, či pri 
optimálnych parametroch optm  a optτ  je možné predvídať krátkodobé správanie na trhu. Pre 
stanovené optimálne parametre určíme taktiež ukazovatele RQA. Z uvedeného vyplýva, že pri 
vyšších hodnotách DET, by sme mali dosiahnuť vyšší výnos a teda lepšiu predikovateľnosť. 
Vyššie hodnoty ADL by mali indikovať to, že systém by mal byť predikovateľný na viac dní. 
Prezentovaný prístup môže mať aplikáciu pre investorov v tom zmysle, že na základe 
ukazovateľov RQA by mohli realizovať svoje investičné rozhodnutie. 

5. Hurstov exponent vs. Aproximačná entropia 
Alternatívne ku vzťahu DET a ADL v príspevku analyzujeme to, či vzťah medzi 

Hurstovým exponentom a aproximačnou entropiou môže mať vplyv na krátkodobé investičné 
rozhodnutia investorov. Hurstov exponent sme získali na základe R/S analýzy uvedenej v 
(Campbell a Mackinlay, 1997). Tento exponent vyjadruje dlhodobú pamäť časového radu a je 
v intervale �0,1�. Pre tento exponent je dôležitá hranica 0.5. Hurstov exponent vyšší ako 0.5 
znamená to, že dáta sú charakteristické dlhou pamäťou – super difúzny režim.  

 Aproximačná entropia vyjadruje mieru usporiadanosti a nepredvídateľnosť signálu. 
Určenie aproximačnej entropie pozostáva z niekoľkých krokov. Vychádzame zo skalárnych 
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pozorovaní časového radu )(itx  nameraných v čase Ni ttttt ,...,,, 321= . Následne určíme 

dimenziu vnorenia 6 a parameter Z, ktorý predstavuje preddefinovanú resp. medznú 
vzdialenosť. Zostavíme vektor [ ]))1((),...,3(),2(),()( ττττ −++++= mtxtxtxtxt iiiiimX . 

K tomuto vektoru nájdeme všetky také vektory )(im tX , ktorých vzdialenosť je menšia ako 

kritická vzdialenosť ε  (celkový počet vektorov označíme m
iC ) a podelíme tento počet s 

1+− mN , (vzdialenosť dvoch vektorov určujeme pomocou max normy). Spočítame 

( ) ( ) ( )( )∑
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=

−+−=Φ
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1

1 log1
mN

i

m
i

m CmN εε  a tento postup opakujeme pre dimenziu 1+m , pričom 

( ) ( )εε 1+Φ−Φ= mmApEn .  

 Obrázok č.1 rozdeľuje graf na základe aproximačnej entropie na štyri časti. Tento vzťah 
môže implikovať to, že na základe vyššej aproximačnej entropie by mali byť indexy ležiace 
na pravo od vertikálnej priamky menej predvídateľné oproti ostatným. Z pohľadu ApEn nižšie 
hodnoty znamenajú to, že signál je predvídateľnejší a usporiadanejší. 

6. Meranie presnosti ex ante predikcie 
V príspevku sme analyzovali niekoľko trhových indexov v časovom období od 12.11.1992 

do 12.8.2013, čo predstavuje 3000 obchodných dní. Ide o indexy EUROSTOXX, DAX, 
CAC, BEL20, NIKKEI, SWISS, AEX, ATX, SP500, SHANGHAI, NASDAQ, FTSE, ATHEN a 
HANG-SENG. Časový rad sme rozdelili na dve časti. Prvá časť 2500 pozorovaní slúžila ako 
trénovacia vzorka, na základe ktorej sme určili optimálne parametre optm  a optτ , s ktorými 
sme realizovali obchodnú stratégiu na nasledujúcich 500 obchodných dní, ktoré tvorili 
validačnú vzorku. Predikciu výnosov trhových indexov o trτ obchodných dní dopredu budeme 

hodnotiť na základe odmocniny strednej štvorcovej chyby – RMSE, 
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hn

nh
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h
RMSE  (11) 

kde ℎ je počet predpovedí a 1+lp  je pozorovaná relatívna zmena ceny trhového indexu. 

Ukazovateľ RMSE aplikujeme na hodnotenie predikcie do budúcna pri optimálnych 
parametroch  optm  a optτ . 

7. Vlastnosti rozdelenia výnosov pri predikcii na trτ  obchodných dní 

Distribúcia výnosností môže byť rozdelená do intervalov resp. binov o rovnakej šírke D∆ . 
Najčastejším spôsobom určenia šírky intervalu je pravidlo Friedmann-Diaconis: 
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r
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kde r  je počet pozorovaní analyzovanej premennej a IQR je interkvartilové rozpätie. 
Pozorovania rozdelíme do rovnakých intervalov a následne môžeme definovať Shannonov 
index 
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kde sπ  je pravdepodobnosť toho, že výnos G  prislúcha intervalu s. Na základe 

Shannonovho indexu budeme sledovať diverzitu výnosov pri predikcii na trτ obchodných dní. 

Index nadobúda hodnotu 0 v prípade minimálnej diverzity výnosov a 1 ak diverzita výnosov 
bola maximálna. Shannonov index určíme teda pre rôzny počet dní, na ktorý sme určovali 
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predikciu pomocou −k NN. Distribúciu výnosov taktiež budeme sledovať pomocou 
ukazovateľa 
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ktorý určuje mieru rizika. +G je počet situácií, kedy výnosnosť je väčšia ako 0 a naopak −G  
je počet prípadov, kedy výnosnosť bola menšia ako 0. 

8. Záver 
V práci sme analyzovali predikabilitu finančných časových radoch vo vybraných trhových 

indexoch. Výsledok, čo sa týka kvantifikácie Hurstovho exponentu a aproximačnej entropie, 
korešpondoval s výstupmi podobných analýz, napr. v článku (Strozzi a Zaldivar, 2006). 
Ukazovatele DET a ADL taktiež boli komparatívne s podobnými štúdiami (Bastos a Caiado, 
2011). Ukazovateľ RMSE v ex ante predikcii na trτ  obchodných dní podľa predpokladov 

narastal s predlžovaním doby, na ktorú sme predikciu realizovali. Na základe priebehu 
Shannonovej entropii usudzujeme, že trhové indexy majú veľmi podobný priebeh, avšak 
s istým fázovým posunom. Čo sa týka ukazovateľov RQA, boli zostavené s medznou 
vzdialenosťou 25% priemernej vzdialenosti v dištančnej matici. Ukazovateľ priemernej 
diagonálnej dĺžky stavov sa pohyboval nad hodnotou 2 u všetkých indexoch. Vo vzťahu 
priemerných výnosov a ukazovateľa DET je badať určitú závislosť. Dalo by sa uvažovať, že 
pri vyššom determinizme bol dosiahnutý vyšší priemerný výnos. Podobný záver môžeme 
vysloviť aj o ApEn. Domnievame sa, že pri uvažovaní o tom, kam investovať, by sa mohlo 
prihliadať aj na ukazovatele spomenuté v príspevku – DET a ApEn, ktoré vychádzajú 
z nelineárnej analýzy. 
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Obr. 2: Vzťah medzi Hurstovým exponentom a aproximačou entropiou 

 
Obr. 3: Vzťah medzi DET a priemernými výnosmi 

 

 
Obr. 4: RMSE pri ex ante predikcii vybraných trhových indexov 
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Obr. 5: Shannonova entropia 

 
Obr. 6: Shannonova entropia 

 
Obr. 7: Shannonova entropia 

 

Obr. 8: Ukazovateľ Gσ  pre vybrané trhové indexy 
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Obr. 9. Vzťah medzi priemernými výnosmi a ukazovateľom DET 

 

 
Obr. 10: Vzťah medzi priemernými výnosmi a aproximačnou entropiou 

  

 
Obr. 11: Vzťah medzi Hurstovým exponentom a priemernými výnosmi 
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Obr. 12: Ex ante predikcia, trhový index AEX, 1=trτ  

 

 

Obr. 13: Predikcia indexu AEX v detailnejšom prevedení , 1=trτ  
 
 

 
Obr. 14: Testovacia a validačná časť indexu AEX



 

 

Tab. 1: Namerané hodnoty Hurstovho exponentu a jeho štatistická významnosť 
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Hurst 
exponent 0,523 0,568 0,411 0,458 0,516 0,484 0,461 0,627 0,518 0,505 0,545 0,482 0,484 0,482 

Štandardná 
odchýlka 0,0187 0,033 0,0241 0,0199 0,034 0,0149 0,0342 0,0034 0,0179 0,0359 0,0321 0,0168 0,0168 0,0116 

t- štatistika 27,98 17,20 17,05 22,94 15,02 32,46 13,47 18,38 28,89 14,061 16,969 28,63 28,84 41,28 

p- hodnota 
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

 

Tab. 2: Ukazovatele RQA - DET, ADL spolu s ApEn a optimálnymi parametrami optm  , optτ  
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ApEn 1,524 1,535 1,529 1,526 1,61 1,5 1,493 1,552 1,487 1,428 1,482 1,54 1,533 1,54 

DET 0,125 0,087 0,0837 0,081 0,1308 0,1738 0,1186 0,1624 0,1817 0,0854 0,0729 0,164 0,2013 0,2313 

ADL 2,114 2,063 2,071 2,055 2,177 2,171 2,097 2,143 2,197 2,058 2,097 2,178 2,207 2,249 

m
opt

 8 10 17 19 4 6 5 4 7 9 16 5 4 3 

τ
opt

 9 7 12 6 6 29 50 50 34 35 9 23 14 35 

 

 







 

 



 

 


