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Řešení projektu
„Banka dat a modelů ekonomiky ČR“

Jiří Ivánek a kol.

V rámci grantu MŠMT č. LB 98063 řešily v letech 1998–2000 tento projekt týmy pracovníků
z Fakulty financí a účetnictví, Fakulty podnikohospodářské, Fakulty informatiky a statistiky,
Výpočetního centra, Centra informačních a knihovnických služeb a z Laboratoře
inteligentních systémů Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hlavními cíli projektu bylo rozvinout informační infrastrukturu ekonomického výzkumu
v těchto směrech:

• shromáždit a zpřístupnit prostřednictvím počítačové sítě relevantní data a modely pro
makroekonomický a mikroekonomický výzkum vývoje ČR;

• implementovat a zpřístupnit prostřednictvím počítačové sítě výzkumníkům
rozpracované statistické a ekonometrické modely ekonomiky ČR, finančních trhů a
odvětví a nástroje pro jejich analýzu;

• nabídnout jim v ucelené podobě odpovídající WWW stránky.
V prvních letech řešení bylo nakoupeno a zprovozněno potřebné počítačové vybavení,
vybrány a získány vhodné databáze a programové vybavení, které byly implementovány na
serveru a počítačové síti. S těmito prostředky byly testovány vybrané ekonomické modely a
byly připraveny WWW stránky projektu: http://badame.vse.cz (server „BADAME“). Tyto
stránky jsou neustále rozvíjeny a zachycují jednak detailní informace o výsledcích řešení,
jednak možnosti přístupů k databázím a programovým prostředkům (v rozsahu, který
umožňují pořízené licence).

V následujícím textu uvádím stručný přehled dosažených výsledků podle jednotlivých
tématických oblastí – dílčích projektů.

1. Makroekonomické modely ČR
Ekonometrické modelování se již stalo nedílnou součástí ekonomických analýz. Vneslo do
nich nejen možnost měření vlivů jedněch ekonomických veličin na jiné, ale také příležitost
k simulacím variantních scénářů ekonomické politiky s prozkoumáním důsledků určitých
rozhodnutí a k prognózám o vývoji ekonomických ukazatelů.

Smyslem práce v projektu bylo přiblížit ekonomické modelování jako pojem pro ty
uživatele internetové sítě, kteří o oboru a jeho významu nevědí, a jako základ, na němž je
možno dále stavět, pro ty, kdo mají zájem a potřebu rozšiřovat vědomosti získané
v základních kurzech. Samotné ekonometrické modely nebývají zpravidla beze zbytku
„přenosné“ do jiných podmínek (ať v prostoru nebo v čase). Některé principy jejich tvorby a
práce s nimi jsou však natolik obecné, že ekonometrické studie uvedené v projektu mohou
sloužit jako instruktivní; zároveň jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu, čímž je
uživateli umožněna samostatná práce. Jako ilustrativní jsou prezentovány tyto práce:

a) Modelování investic ČR,

b) Strukturální neutralita peněz v ekonomice ČR,

c) Testování platnosti axiomu racionální volby v ekonomice ČR,

d) Komplexní model ekonomiky ČR.
Zatímco první z nich je spíše ilustrací základních možností a způsobu vyhodnocení výsledků,
b) a c) ukazují, že jednoduchými prostředky lze zpracovat i některá netriviální témata.
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V případě d) je uveden pokus o formulaci a odhad vícerovnicového modelu ekonomiky.
Předmětem zkoumání jsou vesměs současné ekonomické procesy probíhající v České
republice.

Výběr ukázek byl proveden rovněž s ohledem na snadnost počítačové realizace.
Programový produkt SORITEC SAMPLER, s nímž jsou ilustrace zpracovány, je
demonstrační verzí, kterou lze libovolně šířit a provozovat zdarma. Této skutečnosti využívají
autoři k tomu, aby zájemcům o ekonometrické modelování usnadnili jejich první kroky. Spolu
s převzetím SAMPLERu včetně příručky jim dávají návod na přípravu datových souborů;
čtyři uvedené ilustrativní studie jsou zároveň i ukázkami používání odpovídajících příkazů.
Po zvládnutí těchto základů si již každý snadněji najde cestu ke vhodným profesionálním
softwarovým produktům, s jejichž pomocí bude realizovat vlastní ekonometrické projekty.

2. Modely a programy v oblasti měnové a finanční teorie a jejich
aplikace

Záměrem výzkumného projektu bylo zavedení a využití dat, modelů a programů v oblasti
měnové a finanční. Za tímto účelem byla vybudována datová základna obsahující údaje o
kurzovním lístku Burzy cenných papírů Praha. Tyto soubory jsou průběžně doplňovány.

V oblasti modelů se tým soustřeďuje na krátkodobé a střednědobé dynamické modely
měnové dynamické teorie a finanční teorie. V oblasti finanční teorie je prioritou teorie
úrokové míry, zejména ta její oblast, která se zabývá výnosovými křivkami. Další oblastí
zájmu výzkumného týmu jsou kurzy akcií a jejich trajektorie.

Uvedené modely vyžadují velké nároky z hlediska jejich řešení. Ty dobře splňuje
prostředek pro numerické výpočty a grafiku MATLAB se svými Toolboxy. Programové
vybavení MATLAB obsahuje dostatečnou grafiku, a program, který umožňuje konstrukci
fázového portrétu makroekonomického dynamického modelu. Financial Toolbox MATLABu
umožňuje výpočet časové struktury úrokových měr a nakreslení výnosové křivky. Statisic
Toolbox umožňuje vytváření souborů pro simulaci trajektorií akciových kurzů.

Vzhledem k licenčním podmínkám není přístup na MATLAB možný ze sítě, a proto jsou
na síti nabízeny tři připravené aplikace. První se týká dynamických makroekonomických
modelů, druhá výnosových křivek a třetí simulace akciových kurzů. První aplikace zobrazuje
časový průběh řešení modelu a vytváří fázový portrét soustavy diferenciálních rovnic, které
vytvářejí daný model. Tato aplikace vyžaduje zadání vstupních údajů ve formě rovnic
vytvářejících daný model, časového horizontu a počátečních podmínek. Druhá aplikace
zobrazuje výnosovou křivku na základě výpočtu časové struktury úrokových měr. Křivka je
vyhlazena při použití tzv. splinů. Uživatel této aplikace zadává vstupní údaje ve formě dat
splatnosti dluhopisů a způsobu úročení.

Třetí aplikace simuluje kurz akcií ve dvou variantách. První simulace odpovídá
klasickému průběhu kurzu, kdy trajektorie je spojitá a výnosnost má normální rozdělení.
Uživateli stačí zadat jako vstupní parametry očekávanou výnosnost a volatilitu. Druhá
simulace rozšiřuje první simulaci ve dvou směrech. Za prvé se uvažuje možnost skoků
v kurzu, jež odpovídají závažným informacím, za druhé je brána v úvahu možnost bankrotu
firmy. Uživatel zadává stejné parametry jako v první simulaci a dále intenzitu skoků a jejich
relativní velikost.

3. Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví
Cílem projektu je vytvořit banku dat o podnicích a banku programů pro hodnocení podniků a
odvětví. V první fázi byla pozornost řešitelského týmu zaměřena nejdříve na získání
informací o existujících databázích a o programech pro hodnocení a srovnávání podniků a
odvětví jak v českém, tak evropském prostředí. Na základě těchto informací byly postupně
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nakupovány a instalovány jednotlivé databáze a programy v síti VŠE. V další fázi projektu
byla ověřována jejich funkčnost při zpracování seminárních, diplomových a doktorských
prací na VŠE. V současné době jsou připravovány vzorové příklady analýzy podniku,
mezipodnikového a meziodvětvového srovnávání. Řešitelé se zúčastňují řady konferencí, na
kterých informují odbornou veřejnost o vytvořené bance dat a programů na VŠE v Praze a
možnostech jejího využití k výzkumným účelům.

Informace o databázích a programech, které byly v rámci projektu nakoupeny a
nainstalovány, jsou k dispozici na internetové stránce http://badame.vse.cz, volba „Dílčí
projekty“, projekt „Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví“.

S databázemi a programy mohou pracovat zaměstnanci i studenti, kteří mají přístup do
počítačové sítě na VŠE (všechny produkty lze spouštět pouze na počítačích, kde je instalace
Windows NT). Uživatel po přihlášení do sítě přejde prostřednictvím Menu na okno
BADAME, kde si může zvolit požadovanou databázi nebo program. Po zvolení ikony OVEL-
W může pracovat s elektronickou verzí Obchodního věstníku. Získá informace o účetních
závěrkách, zápisech i změnách v obchodním rejstříku, likvidacích a konkurzech podniků
apod. V rámci projektu byl na VŠE navíc vytvořen program Web Ovel, který čerpá data
z elektronické verze Obchodního věstníku a umožňuje vyhodnocování finanční situace
jednotlivých podniků a celých odvětví.

Databáze o podnicích Market Line a Ariadna umožňují získat kontaktní údaje (adresu,
telefon, fax, mail, WWW aj.), zkrácené a plné účetní výkazy, cash flow, firemní aktivity,
přehled hlavních akcionářů včetně historie, dividendy, valné hromady, složení managementu,
seznam členů představenstva a dozorčí rady včetně historie, údaje o emisích cenných papírů,
hlavních odběratelích a dodavatelích, podíly na exportu a importu, adresu banky, auditora,
reklamní agentury, právního zástupce aj.

Zvolením ikony Soubory z BCPP získá uživatel informace z Burzy cenných papírů
v Praze, o burzovních indexech v hodnoceném měsíci, přehled o objemu obchodů, přehled o
oborových objemech obchodů akcií a jejich podílech na celku, o emisích dluhopisů a akcií
v hodnoceném měsíci aj.

Uživatel má dále k dispozici programy pro hodnocení a srovnávání podniků. Může
pracovat s programy ESO, FAN a Spider Analýza. Tyto programy umožňují hodnocení
jednoho podniku v časové řadě, mezipodnikové srovnávání i hodnocení a srovnávání odvětví
v rámci České republiky.

Jestliže uživatel potřebuje hodnotit a srovnávat podniky a odvětví v rámci evropských
zemí, je k dispozici ikona Amadeus. Jedná se o databázi, která obsahuje podrobné finanční
informace o 200 000 významných firmách z 30 zemí Evropy. Poskytuje kontaktní údaje,
předmět činnosti firmy dle různých číselníků, informace o finančním hospodaření a
majetkových vztazích. Umožňuje hodnotit finanční situaci podniku pomocí analýzy účetních
výkazů a poměrových finančních ukazatelů, provádět mezipodnikové srovnávání na základě
vybraných ukazatelů i srovnání výsledků podniku s průměrem vybrané skupiny podniků
v rámci Evropy.

Kromě programů, které umožňují hodnocení minulosti, jsou k dispozici i programy, jež
slouží k plánování, hodnocení budoucího vývoje a ke stanovení hodnoty podniku. Uživatel je
najde v rámci ikony Global aplikace.

4. Statistické ukazatele a modely
Hlavním cílem tohoto dílčího projektu bylo zpřístupnit souhrnné ukazatele o vývoji
ekonomiky České republiky. Prvním krokem byla dohoda s ČSÚ o zrcadlení webové stránky
ČSÚ, zahrnující některé datové soubory, popis dat (metadata) a odkazy na stránky
ministerstev ČR a dalších institucí obsahující makroekonomické ukazatele. Toto „zrcadlo“ je
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umístěno na serveru BADAME, čímž byl zlepšen přístup na uvedenou webovou stránku
jednak z VŠE, jednak z dalších pracovišť.

Dalším krokem bylo vytvoření databáze některých časových řad a výsledků jejich analýz
a prezentace údajů z této databáze na serveru BADAME. Data byla převzata ze statistických
ročenek a z dalších publikací ČSÚ a analyzována pomocí statistického systému SAS. Časové
řady jsou pravidelně aktualizovány a stejně jsou aktualizovány i příslušné analýzy, modely,
předpovědi atd. Celý systém aktualizace je založen na databázové tabulce z Accessu, která
obsahuje jména souborů s potřebnými údaji. Jakákoliv změna se bezprostředně po změně
příslušného souboru promítá na webovou stránku. Vlastní časové řady si uživatelé mohou
stáhnout ve formátu Excelu, mohou vidět jejich grafický průběh, nejvhodnější model, odhady
parametrů modelu a data včetně předpovědí s krátkým horizontem.

Dílčími úkoly byla podpora výuky statistiky a využívání statistického softwaru. Na
serveru BADAME je zrcadleno několik webových učebnic statistiky (v angličtině) a umístěn
článek s odkazy na další učebnice. Kromě toho je připravována vlastní učebnice v češtině.
Pokud jde o statistický software, v první řadě byl zajištěn přístup k některým důležitým
statistickým programovým systémům na VŠE. Na serveru BADAME byly umístěny popisy
těchto systémů, k dispozici je rovněž článek s odkazy na webové stránky statistických
softwarových firem. Na serveru byla dále umístěna webová stránka Statistický sysel. Jde o
sbírku komentovaných odkazů na důležité stránky týkající se různých oblastí statistiky.
Součástí sbírky jsou jednak datové zdroje, jednak odkazy na stránky zabývající se výukou
statistiky a softwarem.

Přehled možností poskytovaných v rámci uvedeného dílčího projektu je k dispozici též
v angličtině, v anglické verzi je rovněž databáze některých časových řad a jejich analýz.

5. Metody a programy pro získávání znalostí z databází
Získávání znalostí z databází je disciplína informatiky, která se zabývá hledáním dosud
neznámých a potenciálně užitečných znalostí skrytých v rozsáhlých databázích. Obvykle se
pro ni používá zkratka KDD (Knowlege Discovery in Databeses), často používaný anglický
název je i „data mining“, případně české „Dobývání znalostí z databází“. KDD se těší velké
pozornosti vlastníků databází (např. banky, pojišťovny, nemocnice, výrobní podniky).
V mnoha případech jde o značně rozsáhlé databáze, ve kterých jsou v některých případech
data shromažďována i po desítky let. KDD je však i velmi významným stimulem pro základní
a aplikovaný výzkum a je předmětem značného zájmu mezi akademickými pracovníky.

Cílem projektu bylo předat výsledky výzkumu v KDD co nejrychleji odborné veřejnosti
k využití. Proto byly uspořádány dvě velké akce – mezinárodní konference PKDD´99 a
semináře „Dobývání znalostí z databází 99“ určené pro českou odbornou veřejnost. Pražská
konference PKDD´99 byla třetí z řady evropských konferencí PKDD, jejím uspořádáním byla
pověřena Laboratoř inteligentních systémů Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, což
je třeba chápat jako významné ocenění odborné úrovně celého pracoviště. Sborník konference
vydalo nakladatelství Springer Verlag v řadě Lectures Notes in Artificial Inteligence pod
označením LNAI 1704.

Na základě poznatků z konference PKDD a soustavného testování byly pro další použití
ve výzkumu KDD získány systémy Knowledge Studio firmy ANGOSS a VEKA vyvíjený na
Waikato Univ., Nový Zéland. Oba systémy budou také používány ve výuce počínaje školním
rokem 00/01.

V oblasti vývoje vlastního software pro KDD byla vytvořena první verze systému LISp-
Miner. Zahrnuje čtyři moduly: GUHA proceduru 4ft-Miner, proceduru KEX pro strojové
učení, modul DataSource pro zajištění potřebných transformací dat a modul Administator
umožňující efektivní použití systému LISp-Miner při výuce. Mezi velmi důležité rysy
systému LISp-Miner patří možnost vstupu dat z libovolné databáze prostřednictvím ODBC,
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možnost vstupu parametrů z databáze předem dané struktury, výstup nalezených hypotéz do
databáze. Pomocí těchto dvou vlastností je možno v širším měřítku budovat různé nadstavby
využívající prvky inteligentních systémů. Systém LISp-Miner je k dispozici na serveru
BADAME spolu s ukázkovými příklady aplikací.

Dále byla navázána spolupráce s Výzkumným ústavem práce (VÚP) při Ministerstvu
práce a sociálních věcí. Impulsem bylo zjištění možností aplikací systému LISp-Miner na
velmi rozsáhlá data sociologického charakteru zpracovávaná ve VÚP. V rámci projektu
proběhlo školení pro osm pracovníků VÚP, při kterém byly seznámeni se systémem a ve
VÚP je již rutinně používán k analýzám. Data a výsledky pravidelně prováděných analýz
týkajících se otázek zaměstnanosti, situace na trhu práce atd. poskytne VÚP v rámci projektu
k dalšímu využití.

6. Zpřístupnění databázových systémů a programů
Činnost tohoto týmu byla zaměřena na hardwarové zajištění práce ostatních řešitelských týmů
a na zpřístupnění databázových systémů a programů, požadovaných pro výzkumné a studijní
účely ostatními týmy, na serveru BADAME.

Podrobné informace o jednotlivých programech a datových zdrojích pořízených v rámci
projektu BADAME jsou nyní dostupné uživatelům ve formě přehledně uspořádaných
webových stránek, které jsou aktualizovány podle potřeb jednotlivých týmů, obsahují
přehledné navigační prvky a samozřejmě možnost fulltextového prohledávání. Server
obsahuje nejen statické stránky, ale i interaktivní aplikace, jejichž počet se neustále rozrůstá.

Kromě vlastních stránek je pravidelně zrcadlen server ČSÚ (http://www.czso.cz) a některé
významné učebnice statistiky. Část databází ekonomických informací pořízených v rámci
projektů je umístěna též na serveru CIKS a zpřístupněna ze serveru BADAME. Přehled
zpřístupněných databázových systémů, programů a výsledků projektu je patrný z výpisu
vybraných WWW stránek projektu „Banka dat a modelů ekonomiky ČR“ na serveru
BADAME.

Výsledkem projektu „Banka dat a modelů ekonomiky ČR“ je zkvalitnění podmínek pro
ekonomický výzkum v rámci budování informační infrastruktury vědy a výzkumu ČR. Na
serveru BADAME dostupném v síti CESNET jsou k dispozici základní ukazatele
ekonomického vývoje ČR, soustavně rozvíjené a zpracovávané ekonomické modely na
makroekonomické i mikroekonomické úrovni, statistické metody a metody získávání znalostí
z ekonomických dat. Banka dat a modelů ekonomiky ČR může sloužit širokému spektru
ekonomických výzkumných pracovníků, doktorandů nejen na VŠE, ale i v celé akademické
obci ČR. Přístupnost jednotlivých informačních zdrojů a programů se liší podle licenčních
podmínek – všichni zájemci o výsledky projektu se však mohou obrátit se svými
výzkumnými problémy v těchto oblastech na jednotlivé řešitelské týmy, které navrhnou
možný postup dalšího využití Banky dat a modelů ekonomiky ČR. V rámci výzkumného
záměru „Exploatace informačních zdrojů“ garantovaného Laboratoří inteligentních systémů
Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze se připravuje pokračování projektu i
v následujících letech.
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Webová prezentace projektu
a její technické zabezpečení

Jiří Kosek

Webová prezentace celého projektu na adrese http://badame.vse.cz/ je na první pohled
nejviditelnějším a nejsnadněji dostupným výstupem celého projektu. V následujícím krátkém
článku se stručně seznámíme s tím, jaké informace jsou na stránkách dostupné, jak se stránky
vytvářely a jak je technicky zajištěn jejich provoz.

1. Informace dostupné na webových stránkách projektu
Všechny webové stránky projektu mají jednotný design, který je podřízen rychlému načítání
stránek a snadné orientaci uživatele na serveru. Z hlavní stránky jsou dostupné všechny
kategorie nabízených informací.

Obr. 1: Z hlavní stránky jsou přímo dostupné všechny důležité informace

Všichni zájemci si mohou na stránkách přečíst stručné životopisy všech řešitelů a prohlédnout
všechny zprávy o řešení projektu. Mnohem zajímavější částí celého projektu jsou stránky
nabízející programové produkty, databáze a modely vytvořené v rámci projektu. Podrobně
jsou popsány v následujících podrobnější příspěvcích jednotlivých řešitelských týmů.
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Web přináší vybrané výsledky výzkumné práce jednotlivých týmů v podobě článků
jednotlivých řešitelů. Pro všechny týmy je k dispozici společná databáze odkazů, která
v současné době obsahuje více než 350 odkazů členěných do kategorií.

Obr. 2: Mapa stránek a uživatelská nápověda

Kapacita serveru a jeho rychlé připojení do počítačové sítě VŠE a do akademické sítě ČR
nám umožnila na serveru umístit zrcadla některých zajímavých zdrojů informací souvisejících
s naším projektem. Přístup k informacím je pak pro všechny uživatele z řad české akademické
obce mnohem rychlejší. K dispozici je pět významných světových on-line učebnic statistiky:
Hyperstat, Electronic Statistics Textbook, Multivariate Statistics, Introductory Statistics a The
Study of Stability in Variation. Všechny učebnice jsou na našem serveru samozřejmě
zrcadleny se souhlasem jejich autorů.

Významným zdrojem pro studie ekonomiky ČR jsou údaje Českého statistického úřadu
(ČSÚ). Po vzájemné dohodě s ČSÚ bylo na serveru projektu BADAME zřízeno zrcadlo
serveru ČSÚ (http://www.czso.cz). Stránky jsou plně automatizovaně aktualizovány každý
týden, objem zrcadlených informací přesahuje 200 MB. Pro zrcadlo byla zřízena zvláštní
internetová adresa http://czso.vse.cz, která umožňuje uživatelům jednodušší přístup ke
stránkám na zrcadle. Díky relativně pomalému připojení ČSÚ do Internetu je umístění
důležitých a objemných dat na našem serveru přínosem pro všechny uživatele akademické
části sítě Internet.

Objem informací prezentovaných na serveru se rozrostl tak, že bylo nezbytné doplnit pro
uživatele možnost fulltextového vyhledávání. V současné době je využívána bezplatná
vyhledávací služba Atomz.com.

Orientaci uživatelů na stránkách usnadňuje rovněž mapa a stránka s nápovědou serveru.
Jsou tu dostupné odkazy na všechny stránky projektu a stručný popis ovládání stránek (viz
obrázek 2).
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2. Vznik a údržba stránek
Webový server obsahuje více než 110 stránek (bez započítání zrcadlených stránek), přičemž
některé z nich svůj obsah dynamicky generují na základě požadavků uživatelů a z údajů
uložených v databázi. Počet různých stránek, které jsou tím pádem dostupné uživateli, je
několikanásobně větší. Abychom tak velký počet stránek udrželi konzistentní a s jednotným
designem, používáme pokročilé technologie.

Pro přípravu stránek se používá editor Emacs, který obsahuje SGML editor. Ten zaručuje,
že všechny vytvořené stránky jsou syntakticky správné a vyhovují internetovým standardům.
Mnoho stránek vzniklo z původně wordových dokumentů. Aby byly kvalitní, bylo potřeba je
ručně přeznačkovat v souladu s jazykem HTML. Tento postup je velmi pracný, ale dává
spolehlivé výsledky.

Obr. 3: Přihlášení na chráněné stránky

Všechny objekty webové prezentace – stránky, obrázky a skripty jsou uloženy v systému pro
správu verzí CVS. Tento systém přesně eviduje všechny změny provedené na jednotlivých
stránkách během celé doby vývoje projektu. Navíc CVS umožňuje současné editování Webu
více uživateli najednou.

Jednotného designu stránek je dosaženo tím, že standardizovaná hlavička a patička
stránek je při každém přístupu dynamicky generována. Na každé stránce jsou vždy aktuální
informace o datu jejího vzniku, počtu přístupů a době poslední změny. Celý systém je
naprogramován v systému PHP, který nabízí velikou flexibilitu, rychlý vývoj aplikací a
přenositelnost mezi platformami.

O správu odkazů se mohou starat jednotliví účastníci projektu sami díky webovému
rozhraní. Přístup k těmto stránkám je navíc chráněn stejným jménem a heslem jako do školní
sítě. Ve spolupráci s Výpočetním centrem VŠE se nám podařilo vytvořit jedinečný systém
autentifikace, který umožňuje jednotlivé stránky webové prezentace zpřístupnit jen vybrané
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skupině uživatelů, kteří mají přidělen účet v počítačové síti VŠE. Takto chráněné stránky jsou
jim však přístupné z celého světa. Komunikace probíhá po zabezpečeném komunikačním
kanále (SSL) a pro ověření uživatelských údajů ve školní síti se používá protokol LDAP.

Databáze odkazů umožňuje zadávat popisy stránek i v angličtině. V databázi odkazů si
pak můžeme vybírat mezi zobrazením anglické a české verze popisu. Některé stránky
projektu jsou rovněž dvoujazyčné. Na všech takových stránkách je k dispozici odkaz sloužící
ke změně jazykové verze.

Obr. 4: Odkazy mohou oprávnění uživatelé editovat odkudkoliv – ze školy, z domova
nebo třeba z internetové kavárny

Většina stránek a aplikací vznikla za spolupráce jednotlivých řešitelských týmů a odborníků
z týmu technického zajištění. Ti zajistili kvalitní ztvárnění a zpřístupnění dodaných informací.
Mezi tyto projekty patří například databáze časových řad nebo interaktivní modely. Některé
aplikace vytvořili dílčí týmy samostatně (např. WebOvel), a náš tým se pouze postaral o jejich
bezproblémové zařazení na server.

V současné době jsou do webové prezentace přidávány další stránky a aplikace, je
prováděna jejich rutinní údržba a monitorování chodu celého serveru.

3. Hardwarové zajištění
Na serveru BADAME, který je provozován na platformě Windows 2000 Server, běží kromě
webového serveru, také databázový server. Na něm je umístěno několik velmi rozsáhlých
databází – Meritum, Ariadna apod. Pro bezproblémové nabízení služeb v režimu, který se
blíží 24/7/365, je potřeba výkonný a spolehlivý server. Server běží na počítači Dell
s hardwarovou platformou Intel (2 procesory). Provoz databází vyžaduje operační pamět o
velikosti 1 GB.

Spolehlivost serveru dále zvyšuje nepřerušitelný zdroj napětí (UPS). Jeho význam spočívá
v ochraně serveru před výpadky nebo kolísáním elektrického proudu. Do provozu byla
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uvedena zálohovací jednotka (DLT4000), která na magnetické pásky ukládá pravidelně obsah
serveru. Také jsou zálohovány databázové systémy, umístěné na ostatních serverech školní
sítě. Důvodem jejich umístění na jiných serverech byla nutnost zpřístupnit mnohé databáze
pod různými operačními systémy a na různých místech školy tak, aby přístup k nim byl co
nejrychlejší a aby školní počítačová síť nebyla neúměrně přetěžována.

4. Závěr
Vytvoření webové prezentace, instalace a údržba serveru není snadná věc. Investované úsilí
se však vyplatilo, a všechny informace na stránkách jsou snadno a rychle přístupné. O tom se
může přesvědčit každý uživatel Internetu, stačí do prohlížeče zadat adresu badame.vse.cz
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Využití programového produktu SORITEC
pro ekonometrické analýzy

Václava Pánková

1. Cíl projektu
Současná ekonometrie je nemyslitelná bez využití matematického, statistického a
ekonometrického aparátu. Kvantitativní analýzy potvrzují, event. vyvracejí, hypotézy
formulované na základě kvalitativních soudů. Je-li kvantitativní rozbor akceptovatelný, může
se stát východiskem pro přípravu variantních scénářů a pro kvalifikované prognózy.

Na VŠE se ekonometrie vyučuje již od sedmdesátých let. Za tu dobu prošla významným
vývojem jak sama ekonometrická věda, tak i přístupy k její výuce a možnosti jejího uplatnění
v praxi. S obsahem našich kurzů nejlépe koresponduje učebnice profesora Romana Huška
„Ekonometrická analýza“.

Cílem tohoto projektu je umožnit co nejširšímu okruhu zájemců o ekonometrické
modelování seznámit se s jeho nejzákladnějšími principy a technickým zázemím. Činíme tak
jednak odkazy na odbornou literaturu, které zahrnují jak základní učebnici, tak i
specializované články k určitým tématům, jednak prezentací aparátu, který usnadní provádění
základních ekonometrických výpočtů.

Když se na začátku devadesátých let otevřela na VŠE šance vybavit školu počítači a
softwarem nezbytným pro praktická cvičení studentů i pro aplikační práce učitelů, patřila
k primárním kriteriím rychlost a nízká cena dodávky. Proto byla z poměrně široké škály
softwarových produktů pro ekonometrické výpočty vybrána demonstrační verze SORITECu,
kterou firma SORITES Group nabízela ihned a zdarma. Přestože učitelé již dnes pracují
s různými profesionálními softwary, zůstává demonstrační verze ve vybavení našich učeben.
V souladu s filosofií firmy, aniž by to bylo chápáno jako protiprávní, je možné tuto
demonstrační verzi šířit. Studenti si ji mohou přenést do svých osobních počítačů. včetně
příručky k obsluze, a využít ji i mimo rámec předmětu pro další studijní účely. Proto také
můžeme toto softwarové vybavení nabídnout všem zájemcům k převzetí prostřednictvím naší
internetové stránky. Je třeba zdůraznit, že tak činíme pouze z akademických důvodů; smyslem
naší účasti v projektu je prezentace našeho oboru a možnosti jeho využívání v praxi.

2. Formulace modelů
Provedení kompletní ekonometrické studie vyžaduje tyto činnosti:
i) ekonomická rozvaha – hypotéza o vztazích příčinné závislosti mezi ekonomickými

veličinami

ii) shromáždění potřebných dat

iii) analýza datových údajů využívající statistických a ekonometrických technik, zejména

e) přepočet na konstantní ceny

f) zkoumání sezónní závislosti

g) testování vztahů kointegrace

iv) formulace ekonometrického modelu, event. v několika variantách; modely mohou být
formulovány jako dynamické; lze postihnout nejen vliv minulých ekonomických dějů na
aktuální úroveň ekonomických veličin, ale i vliv očekávání o budoucím ekonomickém
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vývoji určité proměnné (např. inflace) na hodnotu nyní realizované veličiny (např.
investic)

v) ekonometrické odhady parametrů modelu

vi) statistická verifikace kvality odhadu

vii) ekonomická verifikace odhadu

viii) výběr vhodného modelu, existuje-li více než jeden verifikovaný tvar

ix) testování prognostické kvality vybraného modelu.
Je zřejmé, že body (i) – (ix) představují jen velmi stručné shrnutí dosti komplexních
vědomostí. Po pravdě řečeno, ne vždy musejí být nutně aplikovány včechny, i když jejich
znalost jistě vytváří vhodné pracovní zázemí. Realizaci bodů (iii), (v), (vi), (viii) a (ix) může
usnadnit vhodný software.

Ve snaze podpořit zájemce spíše začínající, uvádíme jako metodické pomůcky čtyři
aplikační práce, které ze škály možných přístupů využívají méně komplikovaných postupů a
je možné je realizovat pomocí demonstrační verze SORITECu. Jsou to

• (A) Modelování investic ČR

• (B) Strukturální neutralita peněz v ekonomice ČR

• (C) Testování platnosti axiomu racionální volby v ekonomice ČR

• (D) Komplexní model ekonomiky ČR
Případ (D) je vzhledem ke své rozsáhlosti publikován samostatně v článku Komplexní model
ekonomiky ČR. Případové studie (A) – (C) se týkají vždy jen jednoho dílčího problému.

3. Případ (A) – Modelování investic ČR
Investice jsou zdrojem udržování a růstu kapitálových zásob; dnešní investice ovlivňují
budoucí výstupy ekonomiky. Alternativní teorie investic se liší především akcentováním
různých prorůstových faktorů. Zde budeme prezentovat dva jednoduché modely. Výpočty
jsou provedeny pro čtvrtletní data 1993Q1 až 1999Q3.

3.1 model s akcelerátorem (a)
Tento model vychází z adaptivního schématu

1
* )( −−+= ttt KKI λδλ

které lze upravit na tvar

11 )1()1( −− −+−−= tttt IYYI λµλδµλ ,

v němž I je objem investic, δ je míra opotřebení kapitálu, λ charakterizuje předpokládaný
přizpůsobovací proces a µ je koeficient úměrnosti mezi žádoucí úrovní kapitálového vybavení
K* a hrubým domácím produktem Y.

3.2 jednoduchá závislost respektující sezónnost (b)
Model má tvar

4210 DYI βββ ++= ,

přičemž zahrnuje nula-jedničkovou proměnnou D4 s hodnotami 1 pro čtvrtá čtvrtletí a 0
jinak; tím je respektována skutečnost, že čtvrtá čtvrtletí jsou charakteristická značným
nárůstem investic ve srovnání s předcházejícími i následujícími čtvrtletími.
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Pro případ (a) bylo zjištěno (schéma výstupní zprávy SORITECu):

REGRESS : dependent variable is I

Using 1993Q2-1999Q3

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

I{-1} -.205290 .238852 -.859488 .399

Y .277431 .242771 1.14277 .265

Y{-1} .721532E-01 .289948 .248849 .806

Equation Summary

No. of Observations = 26 R2= .9313 (adj)= .9223

Sum of Sq. Resid. = 7795.38 Std. Error of Reg.= 18.4100

Log(likelihood) = -111.034 Durbin-Watson = 2.05953

Schwarz Criterion = -115.921 F ( 3, 23) = 103.868

Akaike Criterion = -114.034 Significance = .000000

Výsledky výpočtů ukazují, že model (a) nemůže být statisticky verifikován při použití metody
nejmenších čtverců. Neprůkazné t-testy spolu s uspokojivým výsledkem F-testu jsou
neformálními signály o možné multikolinearitě vysvětlujících proměnných. Zlepšení by
mohlo přinést použití jiné metody, např. hřebenové regrese, která je k dispozici v plné verzi
SORITECu.

Pro variantu (b) je nejprve použita metoda nejmenších čtverců

REGRESS : dependent variable is I

Using 1993Q1-1999Q3

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST -20.7066 15.8197 -1.30891 .203

Y .342570 .730752E-01 4.68791 .000

D4 37.6765 4.25945 8.84539 .000

Equation Summary

No. of Observations = 27 R2= .8212 (adj)= .8063

Sum of Sq. Resid. = 2009.18 Std. Error of Reg.= 9.14963

Log(likelihood) = -96.4915 Durbin-Watson = 1.16434

Schwarz Criterion = -101.435 F ( 2, 24) = 55.1235

Akaike Criterion = -99.4915 Significance = .000000

Výsledky naznačují autokorelaci náhodné složky, použití metody Cochranea –

Orcutta přináší zlepšení.
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CORC : dependent variable is I

Using 1993Q1-1999Q3

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST -19.9415 19.5039 -1.02244 .317

Y .342620 .887925E-01 3.85866 .001

D4 37.5745 3.32637 11.2960 .000

^RHO .359892 .182975 1.96689 .061

Equation Summary

No. of Observations = 26 R2= .8448 (adj)= .8313

Sum of Sq. Resid. = 1529.38 Std. Error of Reg.= 8.15443

Log(likelihood) = -89.8612 Durbin-Watson = 1.83872

Schwarz Criterion = -94.7483 F ( 2, 23) = 62.5788

Akaike Criterion = -92.8612 Significance = .000000

Autocorrelation Estimation Summary

Initial Rho(1) = .00000 Final Rho(1) = .35989

Std Error of Rho(1) = .18298 t-value (sig) = 1.967 ( .061)

Convergence at iteration 3

V internetové prezentaci jsou výsledky doloženy grafickou ilustrací shody (neshody)
odhadnutých hodnot s daty.

4. Případ (B) – Strukturální neutralita peněz v ekonomice ČR
Změnou v nabídce peněz je možné vyvolat  odpovídající změny v jiných makroekonomických
veličinách. Často je ale pozorováno, že takový vliv nastane pouze tehdy, když změna peněžní
nabídky nebyla očekávána. Pokud očekávána byla, změní se zpravidla pouze cenová hladina;
monetární politika se tak může minout zamýšleným účinkem. Jev je znám jako strukturální
neutralita peněz.

Testování platnosti principu strukturální neutrality peněz je možné provést pomocí
hypotézy o racionálních očekáváních (REH) a modelu typu

tttttt uMEMOY +∆−∆+= − )( 110 ββ        ,

kde
• tY  jsou napozorované hodnoty vysvětlované proměnné

• tO  jsou přirozené hodnoty vysvětlované proměnné, např. trend

• tM∆ je míra růstu peněžní nabídky

• tt ME ∆−1  je očekávaná míra růstu peněžní nabídky v období t-1

• 10 ,ββ  jsou parametry modelu, β 1 0>
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• tu  jsou disturbance, E ut( ) = 0

Pokud je skutečná změna v nabídce peněz blízká očekávání, je hodnota rozdílu
ttt MEM ∆−∆ −1  blízká nule a parametr β1 je statisticky nevýznamný.

V tomto smyslu je princip neutrality peněz testován na čtvrtletních datech ČR z období
1993Q1 až 1998Q3, přičemž první dvě (event. tři) období jsou využita pro zavedení časově
zpožděných veličin. Všechna data jsou prezentována jako sezónně upravená a výpočty se
provádějí s logaritmovanými hodnotami. Jedná se o peněžní nabídku M2 (po logaritmování
značeno m), hrubý domácí produkt y, míru nezaměstnanosti un, míru inflace inf, výši
kapitálových zásob k, exportu ex a výši importu im.

Výpočty jsou stručně shrnuty (v prezentaci detailněji) v následující tabulce, přičemž každé
endogenní proměnné odpovídá regresní rovnice obsahující uvedené exogenní proměnné.

Tab. 1: Shrnutí základních ukazatelů

endogenní
proměnné

exogenní
proměnné

parametry
(standard.
chyby)

R2

           un        un(-1)       0.958  (0.089) 0.974
       inf     -0.051   (0.018)
     ∆ ∆m E mt− −1     -0.004   (0.311)

              y         y(-1)       0.775  (0.112) 0.726
     ∆ ∆m E mt− −1      -0127   (0.388)

              y         k        0.481 (0.072) 0.714
     ∆ ∆m E mt− −1       -0.077 (0.397)

             ex         ex(-1)        0.673 (0.158) 0.891
     ∆ ∆m E mt− −1        0.183 (0.618)

             im         im(-1)        0.866 (0.043) 0.953
     ∆ ∆m E mt− −1        0.285 (0.471)

Výsledky výpočtů ukazují, že regresní člen mEm t ∆−∆ −1  má vždy vysokou standardní chybu.
Relevantní t-test ukazuje statistickou nevýznamnost a princip strukturní neutrality se tedy pro
uvedené ekonomické veličiny ve sledovaném období uplatňoval.

5. Případ  (C) – Testování platnosti axiomu racionální volby
v ekonomice ČR

Na základě teorie o systémech poptávkových funkcí je odvozen model

[ ] IPrrw P βγα ++−++= )1ln()1ln(1

kde w je podíl poptávky po penězích na celkovém bohatství, r úroková míra na nově
poskytnuté úvěry, rp  Prague Interbank Offer Rate = PRIBOR, IP index reálné průmyslové
výroby. Veličiny α , 1γ  , β jsou parametry.
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Pokud statisticky verifikované odhady ukáží, že parametr 1γ  je záporný, znamená to, že
citlivost podílu peněz na celkovém bohatství vzhledem k příjmu je kladná a citlivost vůči
úrokové míře je negativní a vzhledem k PRIBORu kladná, což je v souladu s teoretickými
závěry i praktickými poznatky. Takto provedenou analýzu chápeme jako test platnosti
principu racionální volby v prostředí tranzitivní ekonomiky; výsledky ukazují, zda proces
poptávky po penězích probíhá v souladu s tímto dosti sofistikovaným axiomem neoklasické
teorie o spotřebitelské volbě.

Data pro ČR jsou měřena měsíčně počínaje obdobím 1993M3 a konče 1998M3 včetně,
což znamená 61 pozorování. V následujícím počítačovém výstupu představuje veličina
ZAVORKA obsah hranaté závorky.

CORC : dependent variable is W

Using 1993M3-1998M3

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST .123261 .763806E-02 16.1377 .000

ZAVORKA -.567096E-01 .771947E-02 -7.34631 .000

IP .314361E-02 .539783E-02 .582384 .563

^RHO .729645 .882815E-01 8.26499 .000

Equation Summary

No. of Observations = 60 R2= .8427 (adj)= .8372

Sum of Sq. Resid. = .394666E-02 Std. Error of Reg.= .832103E-02

Log(likelihood) = 203.741 Durbin-Watson = 2.39846

Schwarz Criterion = 197.599 F ( 2, 57) = 152.676

Akaike Criterion = 200.741 Significance = .000000

Autocorrelation Estimation Summary

Initial Rho(1) = .00000 Final Rho(1) = .72965

Std Error of Rho(1) = .08828 t-value (sig) = 8.265 ( .000)

Convergence at iteration 5

Zjišťujeme, že 01 <γ , výsledky odhadu tedy vedou k potvrzení platnosti principu racionální
volby v ekonomice ČR.

6. Společná charakteristika
Uvedené případové studie jsou v internetové prezentaci doplněny o návod k provedení
postupných výpočtů a jsou rovněž uvedeny výsledky, na jejichž základě je vyhodnocení
provedeno. Ukázky jsou vybrány z rozsáhlejších prací; kriteriem výběru byla zejména snaha
po určité celistvosti, ale současně i stručnosti a přehlednosti pojednávaného tématu.
Detailnější seznámení s problematikou je možné sledováním uváděných literárních odkazů.
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Komplexní model české ekonomiky
Jan Pelikán

1. Formulace modelu
Cílem této části je popis postupu tvorby vícerovnicového modelu s využitím dostupných
datových zdrojů údajů české ekonomiky a s využitím programového systému SORITEC
(SAMPLER).

Základním předpokladem úspěchu ekonometrického modelování je:
h) Volba modelu a jeho teoretická platnost. Od modelu se požaduje, aby závislosti

ekonomických veličin, které model obsahuje, neodporovaly obecné ekonomické teorii.

i) Dále je nutné, aby byly splněny předpoklady fungování tohoto modelu. Nelze
například použít matematický model, ve kterém se předpokládá existence tržních cen
v ekonomice, která ceny řídí centrálně.

j) Při adaptaci matematického modelu na určitou ekonomiku je třeba využít metody
odhadu parametrů modelu.

Pokud je těmito metodami signalizováno, že koeficienty jsou odhadnuty chybně (mají velký
rozptyl nebo jejich statistická významnost je nízká), není správné model k prognostickým
účelům využít. Pokud přesto provedeme prognózu na základě takto odhadnutého modelu,
výsledky jsou nepoužitelné.

Existuje v literatuře řada publikovaných modelů národních ekonomik, které mohou sloužit
jako příklad tvorby těchto modelů. Modely vícerovnicové zachycují řadu ekonomických
veličin v jejich interakci. Vzhledem k vazbám mezi proměnnými těchto modelů je třeba vyšší
opatrnosti při odhadech parametrů modelu, neboť metody užívané pro jednorovnicové modely
mohou dát neuspokojivé výsledky a proto se využívá speciálních metod pro odhad
vícerovnicových modelů.

Pro modelování české ekonomiky použijeme následující teoretický model. Jde o klasický
IS-LM model popisující reálný a peněžní trh.

Cr
t     =   α 0    + α 1    Cr

t-1        + α 2      Y 
r
t      + α 3  (R t   - i t)               (1)

Ir
t     =    β0     + β1 (Vr

t -Vr
t-1 )   + β2 (R t   - i t)                                    (2)

Mr
t     =  γ0     + γ1  Vr

t                   + γ2  (P t
M

   /Pt
V)                                  (3)

Rr
t     =  δ0      + δ 1  Yt                 + δ 2    M2t /Pt

V                                     (4)

Y 
r
t    =        Cr

t   + Ir
t     +    Gr

t         + Ar
t          - Mr

t                                             (5)

V 
r
t    =        Yr

t   + Mr
t                                                                       (6)

P 
V

t    =        Yr
t / Vr

t PY
t    + Mr

t / Vr
t PM

t                                          (7)

it        =       ( PV
t    - PV

t-1 )  / PV
t  100                                               (8)

Model obsahuje endogenní proměnné : spotřebu Cr
t , investice Ir

t , dovoz Mr
t a nominální

úrokovou míru (nových úvěrů) Rr
t . Exogenní proměnné jsou: vládní výdaje  Gr

t,  vývoz Ar
t ,

peněžní zásoba M2t a deflátory hrubého domácího produktu Pt
Y a dovozu P t

M.
Spotřeba Cr

t je vysvětlena hrubým domácím produktem Y 
r
t a rozdílem úrokové míry a inflace

(R t  - i t ), kde inflace je odvozena z deflátoru agregované poptávky ( viz rovnice (8)).
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Investice Ir
t  jsou vysvětleny přírustkem agregované poptávky (Vr

t -Vr
t-1 ) a rozdílem

úrokové míry a inflace (R t  - i t).
Dovoz Mr

t  v rovnici (3) závisí na agregované poptávce Vr
t a podílu deflátorů  dovozu a

hrubého domácího produktu.
V rovnici (4) je nominální úroková míra vysvětlena reálnou peněžní zásobou  Mt

2
 /Pt

V .
Tento navržený model byl zvolen z ohledem na dostupné datové zdroje, využívá pouze ta

data, která jsou dostupná z internetu. Konkrétně jde o údaje o reálné ekonomice které lze
získat z banky dat obsažené na www adrese ČSÚ nebo na adrese projektu BADAME, kde je
zrcadlo těchto údajů na adrese http://badame.vse.cz/cisla/5/50/5.htm dále údaje z ČNB na
adrese http://www.cnb.cz/.

Data z těchto zdrojů byly stažena a tvoří soubor BADAME.SAL, jež je možno zpracovat
programem SORITEC resp. jeho demo verzí SAMPLER.

Soubor BADAME.SAL:

! soubor obsahuje data o hdp z let 1994 Q1 do 1999 Q3

! nejdrive jsou uvedeny hodnoty v beznych cenach a pak ve stalych (k roku 1995)

USE 1994Q1 1999Q3

! HDP v beznych cenach hdp94b99

read y

266.0 289.8 314.0 313.0

310.7 340.4 368.9 361.1

353.6 392.6 420.6 405.5

388.1 413.6 442.5 424.6

416.1 450.4 475.4 456.4

423.8 463.5 480.9

;

! Vydaje na konecnou spotrebu domacnosti v beznych cenach c94b99

read c

130.2 147.1 156.5 165.7

147.7 168.5 182.7 193.2

171.1 199.2 210.1 219.4

190.2 222.3 224.9 240.3

209.6 230.8 242.9 251.2

217.4 238.4 248.3

;

! Vydaje na konecnou spotrebu vlady v beznych cenach g94b99

read g

56.0 59.0 65.5 75.0

60.2 64.8 66.7 83.4

63.9 76.9 74.3 97.4

70.2 85.7 78.7 97.2

69.3 84.9 80.2 106.5

73.7 90.5 86.3

;

! Vydaje na konecnou spotrebu neziskovych organizaci v beznych cenach n94b99

read n

1.3 1.7 2.1 2.4

1.7 2.3 2.7 2.9

1.9 2.7 3.0 3.3
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2.3 2.7 3.2 3.7

2.7 3.2 4.2 4.7

2.8 3.3 3.7

;

! Hruba tvorba fixniho kapitalu v beznych cenach htfk94b99

read i

59.0 77.7 86.6 116.5

76.2 101.4 114.3 150.5

92.6 118.7 126.4 162.9

98.9 119.8 124.4 171.3

100.9 117.0 118.9 171.3

91.1 108.4 113.2

;

! Zmena zasob a rezerv v beznych cenach zz94b99

read z

16.4 9.2 18.0 -31.4

36.1 22.0 12.0 -42.5

39.5 16.6 36.3 -43.5

59.0 10.2 31.6 -67.8

40.6 12.0 27.8 -54.8

47.2 16.3 24.6

;

! Vyvoz zbozi v beznych cenach vz94b99

read az

102.1 114.2 106.8 125.7

127.1 140.1 134.6 152.6

149.0 148.7 146.7 156.9

149.7 179.9 185.5 207.4

217.0 219.5 206.1 207.7

205.3 240.5 226.1

;

! Vyvoz sluzeb v beznych cenach vz94b99

read as

30.8 42.3 40.7 34.5

39.2 48.1 52.3 46.8

43.9 61.1 62.1 62.9

44.6 55.0 61.9 65.7

53.6 67.8 65.1 55.3

53.6 60.2 68.9

;

! Dovoz zbozi v beznych cenach dz94b99

read mz

102.6 124.7 123.8 143.3

147.2 168.3 157.3 189.3

174.2 189.3 185.9 204.5

191.0 219.9 218.4 249.0

234.9 237.9 220.7 240.2

222.3 247.4 235.5

;

! Dovoz sluzeb v beznych cenach ds94b99
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read ms

27.2 36.7 38.4 32.1

30.3 38.5 39.1 36.5

34.1 42.0 52.4 49.3

35.8 42.1 49.3 44.1

42.7 46.9 49.1 45.3

45.0 46.6 54.8

;

! HDP ve stalych cenach hdp94b99

read yr

302.2 321.8 345.2 334.4

319.9 343.0 367.9 350.3

339.1 360.7 386.2 361.7

340.4 357.6 378.0 356.8

336.8 351.3 368.6 344.9

325.8 351.2 372.4

;

! Vydaje na konecnou spotrebu domacnost ve stalych cenach c94s99

read cr

146.1 162.7 170.1 175.3

151.5 169.2 182.0 189.4

162.1 185.5 193.1 199.4

169.2 194.7 189.7 200.0

165.1 180.8 188.2 197.3

166.9 183.4 191.0

;

! Vydaje na konecnou spotrebu vlady ve stalych cenach g94s99

read gr

67.0 67.3 73.4 79.5

65.2 65.1 67.7 77.1

64.0 67.9 70.2 82.7

65.9 71.0 68.9 81.3

61.9 70.3 68.5 83.7

62.1 69.9 68.9

;

! Vydaje na konecnou spotrebu neziskovych organizaci ve stalych cenach n94s99

read nr

1.6 2.0 2.4 2.5

1.8 2.3 2.7 2.8

2.0 2.4 2.9 2.9

2.2 2.3 2.9 3.3

2.5 2.7 3.6 3.9

2.4 2.7 3.1

;

! Hruba tvorba fixniho kapitalu ve stalych cenach htfk94s99

read ir

66.1 85.8 93.3 124.0

78.1 102.3 114.0 148.0

90.6 114.2 120.2 153.5

92.9 108.9 111.2 151.7
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89.0 102.3 103.7 151.4

81.6 94.2 97.6

;

! Zmena zasob a rezerv ve stalych cenach zz94s99

read zr

17.6 10.0 19.4 -32.0

33.4 21.9 9.8 -37.5

37.3 15.2 33.7 -39.3

46.5 9.2 28.7 -54.6

36.6 10.3 25.7 -48.6

41.2 14.2 22.6

;

! Vyvoz zbozi ve stalych cenach vz94s99

read azr

109.9 121.0 112.2 130.9

129.8 140.5 134.3 149.8

145.2 145.0 144.2 154.5

146.6 168.8 169.2 185.0

191.2 193.6 184.7 191.7

183.8 213.6 202.2

;

! Vyvoz sluzeb ve stalych cenach vs94s99

read asr

34.2 46.5 44.0 36.3

40.0 48.3 52.2 45.9

42.4 58.6 59.3 60.0

42.2 50.5 55.0 57.7

46.0 58.0 55.5 48.2

46.2 51.2 58.6

;

! Dovoz zbozi ve stalych cenach dz94s99

read mzr

110.3 133.6 128.9 148.7

149.2 168.1 155.8 189.0

170.9 186.5 184.9 202.5

188.7 207.2 201.4 227.1

216.1 222.7 213.6 237.9

215.9 234.7 220.5

;

! Dovoz sluzeb ve stalych cenach ds94s99

read msr

30.0 39.9 40.7 33.6

30.7 38.5 39.0 36.2

33.6 41.6 52.5 49.5

36.4 40.6 46.2 40.5

39.4 44.3 47.7 44.8

42.8 43.5 51.1

;

! urokova mira novych uveru

read R
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! 14.7 15.1 15.6 14.6 rok 1993

12.8 12.4 13.4 13.7

13.5 13.1 13.3 13.1

12.8 13.4 14.0 13.6

13.5 20.4 15.8 16.5

16.1 16.0 14.6 11.9

9.7 9.1 8.0

;

! nabidka penez

read m2

! 583.7 621.7 654.5 722 rok 1993

731.4 770.2 792.7 870.4

856.6 888.1 959.8 1012.3

1014.3 1053.9 1054.3 1105.8

1088.4 1123.2 1144.5 1217.6

1172.3 1207.8 1236.2 1280.8

1288.9 1318.7 1336.8

;

!deposit rate

read rd

! 6.25 7.26 6.99 6.93 rok 1993

7.25 7.14 7.02 6.87

6.94 6.99 6.97 6.94

6.91 6.82 6.72 6.72

6.65 8.47 7.91 7.82

8.47 8.35 8.25 7.24

4.93 4.5 4.06

;

!dane minus dotace stale ceny

read td

28.8 34.1 37.1 36.3

33.0 38.8 42.3 43.2

35.6 42.2 45.5 44.9

33.6 42.6 47.2 46.8

34.1 41.4 47.8 46.9

34.3 42.0 48.6

;

!umela promenna 4.ctvrtleti

read t4

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0

;

END

Soubor obsahuje i další časové řady, protože tento soubor lze použít pro další experimenty
s navrženým modelem s cílem získat statisticky kvalitně odhadnuté parametry. Protože jde o
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čtvrtletní časové řady zatížené sezonními výkyvy, je zde uvedena také umělá proměnná T4,
která představuje sezonní vliv 4.čtvrtletí. Datový soubor je načten příkazem read ´badame´.
Odhad parametrů modelu byl proveden příkazy v SORITECu (SAMPLERu), které lze
shrnout do souboru BADAME.SAC:

read 'badame'

use 1994q1 1999q3

! vypocet inflace

def=y/yr

inf=(def-def(-1))/def(-1)*100.0

vr=yr+mzr+msr

dvr=vr-vr(-1)

! uprava nekterych promennych

m=mz+ms

mr=mzr+msr

defm=(mz+ms)/(mzr+msr)

defv=(y+mz+mr)/(yr+mzr+msr)

dif=defm/defv

m2r=m2/defv

yd=yr-td

use 1994q2 1999q3

! odhad parameru modelu

! rovnice spotreby

regress cr yr t4

on crt

plot cr ^yfit

off crt

! rovnice investic

regress ir yr t4

on crt

plot ir ^yfit

off crt

! rovnice dovozu

regress mr vr dif

on crt

plot mr ^yfit

off crt

! rovnice urokove miry

regress rd rd(-1) y m2r

on crt

plot rd ^yfit

off crt

quit

Odhad parametrů je proveden metodou nejmenších čtverců a model je upraven tak aby
odhady splňovaly t-testy významnosti parametrů, F test a dostatečně vysokou shodu modelu a
dat (viz koeficient determinace R2). Z těchto důvodů nebyly do modelu zahrnuty ty
proměnné, jejichž parametry nebyly významné a pro zvýšení R2 byla použita umělá
proměnná T4 zachycující sezonní vliv 4.čtvrtletí. Výsledky získané použitím posloupnosti
příkazů uvedených v souboru BADAME.SAC (lze je též spustit najednou příkazem execute
´badame´) jsou následující:
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1> execute badame.sac

1> read 'badame'

*** File opened ( 1): badame.sal

*** File closed ( 1): badame.sal

2> use 1994q1 1999q3

3> ! vypocet inflace

3> def=y/yr

4> inf=(def-def(-1))/def(-1)*100.0

*** CAUTION 207: Transformation at line 4.

*** Value of DEF missing at 1993Q4

Continuing with command.

5> vr=yr+mzr+msr

6> dvr=vr-vr(-1)

*** CAUTION 207: Transformation at line 6.

*** Value of VR missing at 1993Q4

Continuing with command.

7> ! uprava nekterych promennych

7> m=mz+ms

8> mr=mzr+msr

9> defm=(mz+ms)/(mzr+msr)

10> defv=(y+mz+mr)/(yr+mzr+msr)

11> dif=defm/defv

12> m2r=m2/defv

13> yd=yr-td

14> use 1994q2 1999q3

15> ! odhad parameru modelu

15> ! rovnice spotreby

15> regress cr yr t4

REGRESS : dependent variable is CR

Using 1994Q2-1999Q3

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST -38.6398 24.9715 -1.54735 .138

YR .613835 .710449E-01 8.64010 .000

T4 16.3109 2.94207 5.54402 .000

Equation Summary

No. of Observations = 22 R2= .8436 (adj)= .8271

Sum of Sq. Resid. = 634.772 Std. Error of Reg.= 5.78005

Log(likelihood) = -68.2011 Durbin-Watson = 1.68344

Schwarz Criterion = -72.8377 F ( 2, 19) = 51.2240

Akaike Criterion = -71.2011 Significance = .000000

16> on crt

16> plot cr ^yfit
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16> off crt

17> ! rovnice investic

17> regress ir yr t4

REGRESS : dependent variable is IR

Using 1994Q2-1999Q3

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST -103.922 27.5223 -3.77594 .001

YR .577714 .783018E-01 7.37804 .000

T4 47.6622 3.24259 14.6988 .000

Equation Summary

No. of Observations = 22 R2= .9328 (adj)= .9258

Sum of Sq. Resid. = 771.072 Std. Error of Reg.= 6.37046

Log(likelihood) = -70.3408 Durbin-Watson = 1.63344

Schwarz Criterion = -74.9773 F ( 2, 19) = 131.934

Akaike Criterion = -73.3408 Significance = .000000

18> on crt

18> plot ir ^yfit
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18> off crt

19> ! rovnice dovozu

19> regress mr vr dif

REGRESS : dependent variable is MR

Using 1994Q2-1999Q3

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST 247.727 58.2012 4.25638 .000

VR .454556 .456120E-01 9.96572 .000

DIF -383.726 48.4667 -7.91732 .000

Equation Summary

No. of Observations = 22 R2= .9719 (adj)= .9690

Sum of Sq. Resid. = 762.995 Std. Error of Reg.= 6.33700

Log(likelihood) = -70.2249 Durbin-Watson = 1.53771

Schwarz Criterion = -74.8615 F ( 2, 19) = 329.145

Akaike Criterion = -73.2249 Significance = .000000

20> on crt

20> plot mr ^yfit
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20> off crt

21> ! rovnice urokove miry

21> regress rd rd(-1) y m2r

REGRESS : dependent variable is RD

Using 1994Q2-1999Q3

Variable Coefficient Std Err T-stat Signf

^CONST 9.87831 3.79839 2.60066 .018

RD{-1} .762321 .163258 4.66943 .000

Y .159946E-01 .778692E-02 2.05404 .055

M2R -.191837E-01 .771582E-02 -2.48628 .023

Equation Summary

No. of Obs. = 22 R2= .741 (adj)= .698 Durbins H= 1.29781

Sum of Sq. Resid. = 7.44702 Std. Error of Reg.= .643213

Log(likelihood) = -19.3011 Durbin-Watson = 1.60957

Schwarz Criterion = -25.4832 F ( 3, 18) = 17.1478

Akaike Criterion = -23.3011 Significance = .000016

22> on crt

22> plot rd ^yfit



29

22> off crt

23> quit

Kde kromě odhadnutých parametrů modelu jsou ve výsledcích uvedeny hodnoty standardní
chyby, t-hodnoty, koeficient determinace, Durbin-Watsonův koeficient a příp. h-statistika.
Výsledky jsou ovlivněny malým počtem pozorování, délkou časových řad (zde nebylo možné
využít časové řady před rokem 1994), a proto uvedené statistiky neprokazují vysokou kvalitu
modelu, ale srovnatelnou s obdobnými výsledky při modelování české ekonomiky.
Výsledkem je model:

Model české ekonomiky 1994-1999

Cr
t     =    -38.64    +    0.61 Yr

t-1        +   16.3 T4                                                                            (1)
               (24.9)         (0.071)             (2.94)
               (-1.54)         (8.64)              (5.54)
               R2=0.61       R2

a=0.83        DW=1.68

Ir
t     =      -103.9    +    0.57 Yr

t      +          47.6 T4                                                     (2)
               (27.5)          (0.07)                      (3.24)
               (-3.77)         (7.3)                      (14.69)
               R2=0.93      R2

a=0.92                 DW=1.63

Mr
t     =      247.7   +    0.45 Vr

t                     -383.7 (P t
M

   /Pt
V)                                        (3)

                  (58.2)       (0.04)                   (48.46)
                 ( 4.2)         (9.96)                   (-7.9)
                 R2=0.97      R2

a=0.97               DW=1.53

Rd
t     =       9.8     +    0.76 Rd

t-1          +     0.016 Y         -0.019  Mt
2

 /Pt
V                         (4)
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                (3.8)         (0.16)                   (0.0077)         ( 0.007)
                (2.6)         (4.66)                  (2.05)              (-2.48)
                 R2=0.74    R2

a=0.7               h=1.29

Y 
r
t    =        Cr

t   + Ir
t   +  IZr

t +    Gr
t         + Ar

t          - Mr
t                                                                     (5)

V 
r
t    =        Yr

t   + Mr
t                                                                                                  (6)

Y 
r
t    =        Cr

t   + Ir
t     +    Gr

t         + Ar
t          - Mr

t                                                                                   (5)

V 
r
t    =        Yr

t   + Mr
t                                                                                                  (6)

P 
V

t    =        Yr
t / Vr

t PY
t    + Mr

t / Vr
t PM

t                                                                      (7)

it        =       ( PV
t    - PV

t-1 )  / PV
t  100                                                                           (8)
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Měnové a finanční modely
Jan Kodera – Jiří Málek – Jarmila Radová

Výzkumný tým se především zaměřil na problémy makroekonomického a
mikroekonomického určení úrokových měr a pohybu kurzů akcií. U makroekonomického
určení úrokové míry se výzkumný tým zabýval určením úrokové míry v dynamickém modelu
IS=LM. Model je tvořen dvěmi diferenciálními nelineárními rovnicemi z nichž jedna popisuje
dynamiku reálného domácího produktu jako důsledek nerovnováh na komoditním trhu a
druhá dynamiku úrokové míry jako důsledek nerovnováh na peněžním trhu. Pro experimenty
s uvedeným modelem bylo použito nástrojů vytvořených v rámci systému MATLAB.

Pro makroekonomickou analýzu úrokové míry je důležité zobrazení jejího časového
vývoje a zobrazení trajektorie systému v rámci kterého se úroková míra určuje, v našem
případě se  bude jednat o trajektorii proměnných modelu IS-LM .Výzkumný tým pracoval na
co možná nejširší obecné úrovni. Ekonomický problém dynamického určení úrokové míry je
v  případě modelu IS/LM ekvivalentní s řešením systému dvou nelineárních diferenciálních
rovnic o dvou neznámých funkcích. Řešení systému je interpretováno ve formě průběhu
neznámých a fázového portrétu soustavy. K tomu bylo třeba použít vhodných programů pro
numerické řešení diferenciálních rovnic, které jsou v systém MATLAB k dispozici, a zhotovit
soubor (m-file) k nakreslení fázového portrétu soustavy diferenciálních rovnic. Výsledkem
těchto prací bylo vytvoření programu, který automaticky vytvoří soubor, jehož spuštění
v MATLABu zobrazí průběh neznámých funkcí a nakreslí fázový portrét soustavy. Uživatel
pouze zadá pravé strany kanonického tvaru soustavy nelineárních diferenciálních rovnic.
Program je k dispozici na internetových stránkách výzkumného úkolu BADAME.

Dalším úkolem výzkumného týmu bylo vytvoření programu, který by po zadání souboru
dluhopisů s různou dobou splatnosti vytvořil výnosovou křivku. Takový program je rovněž
k dispozici na internetových stránkách výzkumného úkolu BADAME.

Posledním úkolem týmu bylo vytvoření souborů pro vývoj akciových kursů. První model
simuluje  "klasickou"  spojitou trajektorii  s logaritmicko-normálním rozdělením kurzů.
Druhý model  je obecnější a připouští výskyt  náhlých změn  kurzu (skoků) a  možnost
bankrotu. Program, který je automaticky vytváří, rovněž najdeme na internetových stránkách
MATLABu.

Kapitola se skládá ze tří částí. Část první napsal J. Kodera, část druhou J. Radová a třetí
část J.Málek.

1. Spojitá dynamika a určení úrokové míry v modelu IS-LM

1.1 Formulace modelu
Spojitý dynamický model prezentujeme jako soustavu dvou diferenciálních rovnic, z nichž
první popisuje dynamiku komoditního trhu a druhá popisuje dynamiku trhu peněžního.
Neznámými těchto rovnic jsou reálný hrubý domácí produkt Y a úroková míra R, které
chápeme jako funkce času. Rovnice, která popisuje dynamiku komoditního trhu a kde
vynecháváme psaní argumentu t má následující tvar:

)],,(),([ RYSRYIY −=α�

kde I značí investice a S úspory. Obě tyto veličiny závisí na Y a R a to tak, že investice závisí
pozitivně na Y a negativně na R a úspory závisí pozitivně jak na Y, tak na R.

Výše uvedená rovnice neříká nic jiného, že převaha investiční poptávky nad úsporami,
která jak již víme je ekvivalentní z převahou agregované poptávky nad agregovanou
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nabídkou, vede k růstu finální produkce. Podobně převaha úspor vede k poklesu finální
produkce.

Tuto rovnici podělíme Y a dostaneme

,),(),(
��

�
��

� −=
Y

RYS
Y

RYI
Y
Y α
�

Podíl I(Y,R)/Y ekonomicky interpretujeme jako investiční míru a podíl S(Y,R) jako sklon
k úsporám.

Jestliže v  uvedené rovnici položíme

Y=ey, 
Y
Yy
�

� = ,  y

y

e
ReIRyi ),(),( = , y

y

e
ReSRys ),(),( =

přejde rovnice dynamiky komoditního trhu ve tvar

)],(),([ RysRyiy −=α�                                                        (1)

Dynamika peněžního trhu je popsána rovnicí
β

�
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�
�
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kde symbolem L značíme poptávku po penězích pozitivně závislou na hrubém domácím
produktu a negativně závislou na úrokové míře. Symbolem Ms značíme nabídku peněz. Jedná
se o tzv. geometrické přizpůsobení. Je-li poptávka po penězích větší než nabídka, je výraz na
pravé straně rovnice větší než jedna, tedy R�  musí být kladné, aby i výraz na levé straně
rovnice byl větší než jedna.  Je-li naopak poptávka po penězích menší než nabídka peněz, R�
je záporné. Výše uvedená diferenciální rovnice tedy reprezentuje ekonomicky evidentní jev,
že při převaze poptávky po penězích nad nabídkou úroková míra roste a při převaze nabídky
klesá. Rovnici dynamiky peněžního trhu zlogaritmujeme, položíme

),(ln),( ReLRyl y= , ss Mm ln=

a dostaneme

]),([ smRylR −= β�                                                  (2)

Rovnovážný bod ],[ Ry  systému dostaneme jako řešení rovnic

)],(),([0 RysRyi −=α                                             (3)

]),([0 smRyl −= β                                                  (4)

Výše uvedené rovnice dostaneme z rovnic (1) a (2) tak, že položíme 0=y�  a 0=R� .
Množina bodů (y,R), které řeší rovnici (3) vytváří křivku IS, která je obecně křivkou

parciálních rovnováh komoditního trhu. Podobně křivka LM je tvořena body (y,R), které řeší
rovnici (4). Křivka LM je z obecného hlediska křivkou parciálních rovnováh na peněžním
trhu.

O funkci i předpokládáme, že je následujícího tvaru

ayk ebfabf
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R
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=
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.
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Výše uvedená funkce je definována pro y∈ (-∞,∞ ). Funkce $s$ a $l$ předpokládáme jako
lineární
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,),( 210 RsyssRys ++=

.),( 210 RlyllRyl −+=

Parametry výše uvedených lineárních rovnic jsou kladné vyjma parametru s0, který může
nabývat i záporných hodnot.

Dosazením těchto funkcí do soustavy diferenciálních rovnic (1) a (2) dostaneme

�
�
�

�

�
�
�

�
−−−

−−+
= − Rsyss

ebfabf
af

R
y ayk 210

00

0

)(
.

)01,01(
1α� ,

].[ 210
smRlyllR −−+= β�

Do výše uvedené soustavy dosadíme numerické hodnoty jejích parametrů. Položme:

α=20, β=1, k=1, 40 1
4,0
e

f
+

=  , 41 ea += , 
4,0

1 4eb +=  , s0=-0,16, s1=0,07, s2=0,016,

l0=0,25, l1=0,12, l2=0,06, ms=0,48

a dostaneme
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].48,006,012,025,0 −−+= RyR�                                                            (6)

1.2 Řešení modelu
Nyní přistoupíme k řešení uvedeného modelu pro zadané hodnoty parametrů. Za tímto účelem
je možné použít programu pro řešení dvourovnicových dynamických ekonomických modelů,
který je dostupný na internetové stránce projektu BADAME. Tento program automaticky
vytvoří dva soubory, z nichž první tabeluje hodnoty neznámých funkcí a zobrazí jejich časový
průběh a druhý nakreslí fázový portrét soustavy včetně křivek parciálních rovnovah.

Samozřejmě nezáleží na ekonomické interpretaci, příslušný program provede vytvoření
souborů pro libovolnou soustavu nelineárních diferenciálních rovnic v kanonickém tvaru

)),(),(()( 2111 txtxftx =�                                            (7)

)).(),(()( 2122 txtxftx =�                                           (8)

Uživatel zadá pravé strany diferenciálních rovnic, přičemž parametry těchto rovnic musí být
zadány numericky. Dále musí zadat meze časového intervalu, ve kterém probíhá čas t a
počáteční hodnoty obou neznámých funkcí.

První soubor nazvaný DYNMOD1.M nakreslí časový fázový portrét soustavy. V tomto
portrétu najdeme trajektorii systému vycházející z počátečních hodnot. Dále zde najdeme
křivky parciálních rovnovah, z nichž první je dána rovnicí

)),(),((0 211 txtxf=                                               (9)

a druhá je dána rovnicí

)).(),((0 212 txtxf=                                               (10)

Rovnice uvedených křivek zapisujeme často ekvivalentním výrazem
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 ,01 =x�  02 =x� ,                                        (11)

což jsme učinili i v popisu fázového portrétu soustavy.
Druhý soubor nazvaný DYNMOD2.M provede řešení soustavy a nakreslí průběh

neznámých funkcí x1 a x2.
Pohledem na rovnice (7) a (8) zjistíme, že se jedná o soustavu, která je již v kanonickém

tvaru. Provedeme pouze přeznačení neznámých funkcí tak, že místo y píšeme x1 a místo R
píšeme x2. Soustavu ve tvaru (7) a (8) přepisujeme v programovacím jazyce MATLAB, Takže
do příslušných okének internetové stránky pro zadání pravých stran soustavy diferenciálních
rovnic zapíšeme:

20*((0.4/((1+0.01*x(2))*(1+exp(-x(1)+4))))-(-0.16+0.016*x(2)+0.07*x(1)));

1*(0.12*x(1)+0.25-0.06*x(2)-0.48/1);

což jsou pravé strany rovnic (7) a (8).
Zadáme ještě meze časového intervalu (horizontu). Rozhodneme se  například že dolní

mez (počátek časového horizontu) zadáme v hodnotě 0  a horní mez (konec časového
horizontu) zadáme v hodnotě 200. Zbývá zadat počáteční hodnoty obou neznámých.
Rozhodneme se pro hodnoty x1(t)=5, x2(t)=3,5. Po zadání se automaticky vytvoří soubor
DYNMOD1.M. a DYNMOD2.M. Nejdříve předkládáme soubor DYNMOD1.M.:

t1=0;

t2=200;

x01=5;

x02=3.5;

tspan=[t1,t2];

x0=[x01,x02]

[t,x]=ode45('pokus2',tspan,x0);

ama=max(x(:,1));

ami=min(x(:,1));

ply=ama+0.2*abs(ama);

nly=ami-0.2*abs(ami);

bma=max(x(:,2));

bmi=min(x(:,2));

plr=bma+0.1*abs(bma);

nlr=bmi-0.1*abs(bmi);

yrange=(nly:0.1:ply);

rrange=(nlr:0.1:plr);

[y,r]=meshgrid(yrange,rrange);

z=20*((0.4./((1+0.01*r).*(1+exp(-y+4))))-(-0.16+0.016*r+0.07*y));

w=1*(0.12*y+0.25-0.06*r-0.48/1);

v=[0 0]

C=contour(y,r,z,v);

D=contour(y,r,w,v);

CC=C'*C;

DD=D'*D;

I=CC./CC;

J=DD./DD;

m2=trace(I);

n2=trace(J);

m=(2:1:m2);

n=(2:1:n2);
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plot(x(:,1),x(:,2),'-',C(1,m),C(2,m),'--',D(1,n),D(2,n),'-.');

title('Fázový portrét soustavy')

ylabel('X(2)')

xlabel('X(1)')

legend('Trajektorie soustavy','dotX(1)=0','dotX(2)=0')

Po spuštění tohoto souboru se zobrazí fázový portrét soustavy který obsahuje trajektorii
soustavy spolu s křivkami parciálních rovnovah zadaných rovnicemi (9) a (10), resp. (11).
Fázový portrét soustavy najdeme na Obr.1.

Obr. 1: Fázový portrét soustavy

Dalším produktem internetové stránky je soubor DYNMOD2.M.:
x01=5;

x02=3.5;

t1=0;

t2=200;

tspan=[t1,t2];

x0=[x01,x02]

[t,x]=ode45('pokus2',tspan,x0);

plot(t,x(:,1),'-',t,x(:,2),'-.')

title('Časový průběh proměnných');

xlabel('čas');

ylabel('X');

legend('X(1)','X(2)')

Po spuštění tohoto souboru se zobrazí časový průběh neznámých soustavy (7), (8). Tento
průběh najdeme na Obr.2.
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Obr. 2: Časový průběh proměnných

2. Teorie o časové struktuře úrokových sazeb
Zkoumání časové struktury úrokových sazeb a tedy výnosových křivek, které pomocí ní
sestavíme, má velký význam při investování na finančních trzích.

Z literatury je známo několik teorií, které vysvětlují tvar výnosové křivky. Tyto teorie se
odlišují především tím, jaký faktor  objasňující tvar výnosové křivky preferují.

Nejčastěji jsou uvažovány následující faktory :
• očekávání,

• prémie za likviditu,

• tržní neefektivnost.
Posledním činitelem se míní to, že existují překážky bránící volnému toku peněžních
prostředků z trhu s krátkodobými cennými papíry a instrumenty na trh dlouhodobých
instrumentů a naopak.

Teorie očekávání tvrdí, že časová struktura úrokových měr je výlučně ovlivněna jediným
faktorem – očekáváním. Zjednodušeně řečeno výnos obligace se splatností tří let se rovná
průměrnému výnosu jednoletých obligací (tj. obligací se splatností 1 rok) během příštích tří
let.

Teorie likvidity předpokládá, že tvar výnosové křivky je určen nejenom očekáváním
budoucích úrokových měr, ale že je také zohledněna prémie za likviditu mezi krátkodobými a
dlouhodobými obligacemi. Na likviditní prémii lze nahlížet jako na rizikovou prémii, jako na
náhradu za držbu obligací, u kterých vlivem změny úrokových měr dochází ke změně jejich
výnosů.

Teorie oddělených trhů je spojena se třetím faktorem – tržní nedokonalostí. Každá část
trhu s cennými papíry se stejnými dobami splatnosti může být vnímána jako oddělená od
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ostatních ve smyslu, že existují výše zmíněné zábrany pro volný tok prostředků z jedné této
části do jiné.

Teorie preferovaného umístění (preferovaného prostředí) se snaží spojit všechny zmíněné
faktory i klady předcházejících hypotéz. Investoři se snaží najít pro sebe preferovaná
prostředí, přičemž přihlížejí ke svým zájmům ohledně rizika, likvidity, daní a podobně.

3. Využití výnosových křivek

3.1 Predikce úrokových sazeb
Platí-li hypotéza očekávání, případně hypotéza prémie za likviditu, pak lze z výnosové křivky
předpovídat budoucí úrokové sazby. Má-li výnosová křivka rostoucí charakter,  pak by měl
investor přejít od obligací a dlouhodobých cenných papírů, které jsou hodně citlivé na pohyb
úrokových měr, k investicím s cenou méně citlivou na změny úrokových sazeb. Při klesající
výnosové křivce je velká pravděpodobnost brzkého poklesu sazeb a zotavení a růstu cen
obligací (právě v případě pravdivé předpovědi poklesu sazeb).

3.2 Využití pro finanční zprostředkovatele
Znalost tvaru výnosové křivky a dobré odhady budoucích měr mají velký význam pro
finanční zprostředkovatele jako komerční banky, spořitelní a úvěrová sdružení, pro spořitelny.

Rostoucí výnosová křivka je pro ně výhodná, neboť prostředky, zdroje financování
získané poskytováním vkladů se mohou půjčovat na delší období s lepším úročením. Čím je
kladný sklon výnosové křivky příkřejší, tím větší je rozdíl mezi úrokovými sazbami při
zapůjčování (poskytování úvěrů) spíše na delší období a vypůjčování (přijímáním vkladů)
spíše na kratší období a tím větší je i zisk finančních zprostředkovatelů.

Naopak při klesající či ploché výnosové křivce mohou nastat potíže s portfoliem, protože
se snižují příjmy. Finanční zprostředkovatelé jsou tak nuceni používat jiné strategie, například
uzavírání dlouhodobých smluv se zákazníky a vkladateli při získávání prostředků nebo
poskytování dlouhodobých půjček s fixní sazbou při umísťování prostředků.

3.3 Zjišťování přeceněných a podceněných cenných papírů
Jestliže je trh v rovnováze, pak výnosy cenných papírů se srovnatelným rizikem se mají
pohybovat podél výnosové křivky, vždy v místě odpovídajícím době splatnosti daného papíru.
Funguje-li trh efektivně, pak odchylka od této rovnováhy má krátké trvání a investor musí
rychle reagovat, aby docílil zisku.

Pokud se míra výnosu (míra návratnosti) cenného papíru pohybuje nad výnosovou
křivkou, pak je cenný papír podhodnocen. Nákupy tohoto cenného papíru se zvýší jeho cena,
tím klesne výnos a přiblíží se nebo se vyrovná odpovídajícímu bodu na výnosové křivce.

Pokud leží výnos aktiva pod křivkou, potom je aktivum nadhodnoceno. Zvýšeným
prodejem tohoto aktiva klesne jeho cena, tím se zvýší jeho výnos a opět se dostane k nebo na
příslušné místo své splatnosti ve výnosové křivce.

3.4 Rozpoznání vazeb mezi dobou splatnosti a výnosem
V případě, že chce investor změnit dobu splatnosti svého portfolia, potřebuje znát vztah mezi
výnosem portfolia a jeho dobou splatnosti. Výnosová křivka potom napovídá, jaký zisk či
ztráta v míře návratnosti investora čeká, pokud se rozhodne změnit dobu splatnosti svého
portfolia. Tato míra návratnosti se může velmi, málo nebo vůbec měnit v závislosti na změně
průměrné doby splatnosti portfolia.

Například při  rostoucí výnosové křivce chce investor zvýšit roční výnos z 8% na 10%
prodloužením průměrné doby splatnosti z 5 na 7 let. Při takovém záměru však musí počítat s
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riziky, že dlouhodobé cenné papíry mají nestálejší cenu, jsou méně likvidní a méně prodejné
než krátkodobé cenné papíry. Stojí tu proti sobě růst výnosu a růst rizika.

Důležité je si i uvědomit, že výnosová křivka s rostoucí dobou splatnosti je plošší, tudíž
růst výnosu s růstem průměrné doby splatnosti o jednotku (jedno období, jeden rok) je stále
menší.

4. Odvození budoucích měr z výnosové křivky
Při nalézání tržních předpovědí forwardových měr se bude počítat aritmetický průměr.
Jestliže trh odráží veškeré minulé a rychle odpovídá na současné informace, pak časová
struktura úrokových měr zohledňuje nejlepší odhady vztahů budoucích měr. Pokud máme
znalost nebo aspoň představu o struktuře likviditních prémií, lze z časové struktury neboli z
výnosové křivky odvodit tržní předpovědi budoucích měr.

4.1 Vztah mezi výnosy do doby splatnosti a forwardovými mírami
V této části budou odvozeny přepočty mezi průměrnými výnosy do splatnosti a forwardovými
úrokovými mírami, především jednoročními, a uvedeny některé vztahy a zákonitosti mezi
nimi.

Nechť Rn označuje průměrný výnos do splatnosti pro n-letou obligaci (výnos pro n let) a
rn jednoroční forwardovou míru očekávanou v roce n (za n-1 let, uvažujeme-li výchozí rok
jako první).

Výnos, používáme-li nyní geometrického průměru, se vypočte následovně:

1)1()1)(1( 21 −+++= n
nn rrrR � .

Snadnými úpravami lze získat opačnou závislost, kdy chci vyjádřit budoucí očekávanou míru
pomocí výnosů do splatnosti:
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přičemž samozřejmě forwardová míra pro současný, první rok je známá a je rovna výnosu do
splatnosti pro jeden rok neboli  r1 = R1 .

Nyní uvedeme několik vlastností, které platí mezi výnosy do splatnosti a budoucími
očekávanými ročními mírami. Předně, je-li výnosová křivka rostoucí, pak forwardová míra
pro zvolené období n je větší než výnos do splatnosti pro n období neboli R r Rn n n↑� >  .
Toto tvrzení je intuitivně jasné, příspěvek nového rn pod odmocninou musí být dostatečně
velký, aby zajistil růst v Rn. Podobně platí vlastnost pro opačný sklon, pro klesající
výnosovou křivku budou forwardové míry menší než příslušné výnosy do splatnosti čili
R r Rn n n↓� < . A do třetice, je-li výnosová křivka plochá neboli výnosy do splatnosti jsou
konstantní, pak pochopitelně jsou konstantní i očekávané míry a jsou rovné výnosům, tj. Rn

konstantní � =r Rn n  .

4.2 Určení výnosové křivky
Známe-li výnosy do splatnosti jednotlivých dluhopisů, pak určení křivky znamená jen
proložení bodů, kterými jsou znázorněny výnosy do splatnosti, zvolenou křivkou tak, aby
křivka měla ”vhodný”, ”rozumný” tvar a neprocházela daleko od těchto bodů.
Dále se podívejme na případ, kdy údaje o výnosech neznáme a výnosová křivka se odvozuje z
dalších charakteristik dluhopisů. K tomuto účelu slouží stále populárnější metoda kubických
splinů.
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5. Prokládání výnosové křivky do výnosů do splatnosti
Jak již bylo výše řečeno a jak vyplývá z nadpisu, cílem v této části bude najít křivku, která
bude „vhodně“ a „rozumně“ prokládat body, kterými jsou zachyceny výnosy do splatnosti
zvolených obligací.

První požadavek je, aby křivka procházela dostatečně blízko těchto bodů, nejlépe přímo
nimi. Když ovšem budou získané a použité výnosy nesourodé, ”roztahané”, s velkými
změnami od jedné splatnosti k následující, protože ne vždy musí výnosy splňovat nějakou
logickou závislost, vztah, pak by tento požadavek mohl vést ke značně rozkolísané křivce. Ta
by však neměla valného významu, protože při rychle se měnícím průběhu, se těžko dá něco
odvozovat a předpovídat.

Proto se přidává druhý požadavek, aby výnosová křivka splňovala nějaký, ale ne předem
daný, funkční vztah jako závislost na čase či době do splatnosti. Tato závislost, lépe řečeno
charakter závislosti či  funkční předpis se zpravidla určí před samotným výpočtem parametrů
podle rozložení výnosů v grafu.

Ukazuje se, že z různých matematických funkcí je možné nejčastěji použít exponenciální
závislost, trend. Pro další pokračování je tudíž nezbytné zvolit takovou či podobnou funkci,
nejlépe ve tvaru

t
tV βαγ += ,

kde
• γ > 0 představuje horní hranici pro úrok – asymptotu, ke které se výnosy s rostoucí

dobou do splatnosti přibližují,

• α < 0 naznačuje, že se bude jednat o klesající závislost, samotná velikost tohoto
koeficientu udává, o kolik níže pod asymptotou bude výnosová křivka začínat (pro
splatnost 0) a

• 0 < β < 1 představuje základ exponenciální funkce a udává, jak rychlý bude růst
výnosové křivky, čím je beta bližší jedné, tím je změna menší a tudíž růst pomalejší.

Takto popsaná závislost se nazývá modifikovaný exponenciální trend .
Ačkoli předpis pro modifikovaný exponenciální trend obsahuje pouze tři parametry, které

mají být dopočteny, není to tolik jednoduchá závislost.
V podstatě jde jen o to nalézt trojici parametrů γ, α a β tak, aby jimi modelovaná křivka

podle předchozí rovnice byla vzdálena od daných výnosů co nejméně. Používá se metoda
nejmenších čtverců, tedy součet druhých mocnin odchylek odhadů ležících na křivce od
skutečných hodnot výnosů se stejnými splatnostmi. Jedná se proto o nelineární metodu
nejmenších čtverců.

6. Metoda kubických splinů
Pro konstrukci výnosové křivky se v posledních letech rozvinula metoda splinů. Ta se
používá jak pro modelování výnosové křivky, tak pro určení diskontní funkce či křivky
forwardových měr.

Od předešlé části se postup liší tím, že neznáme dopředu výnosy jednotlivých cenných
papírů, ale využíváme dalších charakteristik cenného papíru, především současné tržní ceny,
jmenovité hodnoty, kupónů (úrokových plateb) a doby do splatnosti. Z nich odvozujeme
rovnou celou výnosovou křivku, ne konkrétní výnos do splatnosti daného cenného papíru.
Tato křivka je odhadnuta polynomem určitého stupně, v našem případě kubických splinů
polynomem třetího stupně.



40

6.1 Křivky úrokových měr a ceny obligací
Označme

• δ(t) ... diskontní funkci, tj. současnou cenu bezrizikové obligace s nulovým kuponem,
která přináší jednu korunu v čase t,

• y(t) ... výnosovou křivku s nulovým kuponem, zjednodušeně výnos do splatnosti pro
diskontní obligace,

• f(t) ... okamžitá forwardová (budoucí) úroková míra.
Tyto veličiny jsou propojeny následovně. Znám-li nebo určuji-li výnos do splatnosti v čase t,
pak

δ ( ) exp( ( ))t ty t= −

nebo, znám-li průběh okamžitých forwardových (budoucích) měr, potom

δ ( ) exp ( )t f s ds
t

= −
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Časová struktura úrokových měr nebo výnosová křivka mohou být vztaženy na libovolnou ze
tří křivek vycházejících z těchto veličin.

Za předpokladu úplných a dokonalých trhů bez daní a transakčních nákladů nepřítomnost
arbitráže vede k tomu, že cenu jakékoli kupónové obligace lze vypočítat z výnosové křivky.
Přesněji popsáno, značí-li Uj úrokovou platbu nebo splátku jmenovité (umořovací) hodnoty v
čase tj pro 1≤ ≤j K , pak oceňovací rovnice pro obligaci má tvar:
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Budeme-li předpokládat existenci  daní a transakčních nákladů, budeme očekávat, že cena
kupónové obligace se  bude pouze aproximovat pomocí předešlé rovnice. Jak již bylo řečeno,
nezajímá nás samotné oceňování dluhopisů při dané časové struktuře (výnosové křivce), ale
chceme naopak pomocí množiny obligací a jejich cen odhadnout výnosovou křivku.

Nechť { }Bi i N1≤ ≤
 je množina obligací , nechť Kτττ <<< �21  je množina okamžiků

(datumů), ve kterých dochází k platbám úroků nebo nominálů, nechť Ui j,  právě označuje
takovou platbu úroku nebo nominálu i-té obligace v okamžiku τ j  a ať Ci představuje
skutečnou (pozorovanou) tržní cenu i-té obligace. Vztah mezi skutečnou a odhadovanou
cenou se dá popsat takto

iii CC ε+=
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 ,

kdeε i  je chyba odhadu pro i-tou obligaci a iC
�

 je definováno následujícím předpisem
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6.2 Určení křivky a kubické spliny
Funkce g definovaná na intervalu <t1, tk> je kubický spline s uzlovými body t1 < t2  < ...< tk,
pokud

• g je kubický polynom (tj. 3. stupně) na každém intervalu < tj-1, tj > pro 1 < ≤j k ,
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• g je dvakrát spojitě diferencovatelná přes celý interval (t1, tk ).
Abychom to přeložili do jasnějšího a srozumitelnějšího jazyka. Hledaná funkce g bude po
kouskách polynom třetího stupně ve tvaru a + bt + ct2 + dt3 s koeficienty a, b, c a d a časem t
jako proměnnou. Z druhé podmínky plyne, že v každém bodě, především uzlovém,  funkce g   

k) je spojitá,

l) má spojitou první derivaci,

m) má spojitou druhou derivaci.
Tyto požadavky jsou kladeny hlavně proto, aby nalezená funkce byla dostatečně hladká,
nebyly v ní zlomy. Podmínky a), b) a c) je nutno zvláště ohlídat ve vnitřních uzlových bodech
tj intervalu (t1, tk ), ve kterých se na jeden polynom, označme aj-1 + bj-1 t + cj-1 t2 + dj-1 t3

navazuje další polynom aj + bj t + cj t2 + dj t3. Z toho plyne, že pro všechna  j, 1 < <j k  musí
platit

n) a b t c t d tj j j j j j j− − − −+ + +1 1 1
2

1
3   =  a b t c t d tj j j j j j j+ + +2 3    (spojitost),

o) b c t d tj j j j j− − −+ +1 1 1
22 3   = b c t d tj j j j j+ +2 3 2     (spojitost první derivace),

p) 2 61 1c d tj j j− −+   = 2 6c d tj j j+    (spojitá druhá derivace).

Přirozeným výběrem pro uzly by byla podmnožina množiny { }Kτττ ,,, 21 � , tedy okamžiky
cash-flow z obligací. Navíc se jeví logické zahrnout jako uzel do výběru τ 0 0≡ , protože si
přejeme mít výnosovou křivku definovanou na intervalu od nuly (dnes) do nejdelší splatnosti.
Pokud bychom vybrali všechny tyto body, kubický spline by byl schopen ocenit dluhopisy
stejně dobře jako jakákoli jiná funkční forma či závislost. My ovšem chceme dosáhnout
„rozumné“ výnosové křivky, rozhodně ne zubaté nebo mnohokrát zprohýbané. Kubické
spliny, zejména ty s vysokým počtem uzlových bodů, mají tendenci oscilovat. Přílišné
oscilace, hlavně u delších splatností, ovšem vnímáme jako nežádoucí chování.

V rizikově neutrálním světě křivky úrokových měr zahrnují informace spojené jak se
současnou, tak s očekávanou cenou diskontní obligace. Velkými oscilacemi u těchto křivek
mohou být vyvolány výkyvy v očekávaných cenách. Je celkem rozumné předpokládat nebo
odvozovat, že současná cena šestiměsíčního závazku či dluhopisu je 98 korun, očekávaná
prodejní cena šestiměsíčního dluhopisu za rok bude 90 korun a za dva roky bude jeho cena 94
korun. Naproti tomu podobný předpoklad a odvozování, že cena půlroční obligace bude za 30
let 98 korun, za 31 let 90 korun a za 32 let 95 korun, se zdá příliš náročný a přitažený za
vlasy.

Z tohoto důvodu se vymýšlejí dodatečné postupy a úpravy, které by bránily takovým
oscilacím, zvláště v delším období. Současně s omezováním výkyvů roste hladkost kubických
splinů, což určitě bereme jako příjemnou vlastnost. Jde jen o to vhodně namíchat srovnávání
výkyvů a vyhlazování se zachováním tvaru skutečné, ale pro nás neznámé, výnosové křivky.

První přirozeným nápadem a pomůckou pro snižování oscilačního chování je redukce
počtu uzlových bodů. Pružnost a variabilita kubických splinů v daném intervalu je dána
počtem uzlů v tomto intervalu. Vhodnou volbou počtu a rozmístění uzlů lze na jedné straně
omezit oscilace především u dlouhých splatností, na straně druhé udržet dostatečnou pružnost
a přizpůsobivost křivky zvláště u krátkých splatností.

Pokud jsou již počet a rozmístění uzlových bodů určeny pevně, pak křivka úrokové míry
ψ se vypočte (optimalizuje) jako kubický spline, který minimalizuje účelovou funkci
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Z tvaru účelové funkce vyplývá, že se jedná o (nelineární) metodu nejmenších čtverců, kde
)(ψε iii CC

�

−=  je chyba odhadu, rozdíl skutečné ceny obligace i a její odhadnuté ceny. Pro
takto získané spliny se zavedl název ”regresní” (regression splines).

V této ”čisté” podobě je možno již počítat koeficienty kubických splinů. Zbývá jen určit
počet dělení celého intervalu. McCulloch, po kterém je tento postup nazván, doporučuje, aby
počet dělících bodů byl přibližně roven druhé odmocnině počtu dluhopisů zahrnutých do
výběru.

Další metodu, ekvivalentní vůči volbě počtu a rozmístění uzlových bodů, navrhli v roce
1995 Fisher, Nychka a Zervos. Aby nemuseli výrazně snižovat  počet uzlů, zavedli
penalizační funkci. Ta má podobně za cíl snižovat oscilace, hrubost výnosové či jiné úrokové
křivky, současně s větší hladkostí udržet tvar této křivky. Jejich účelová funkce pak získává
následující podobu:
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Tato účelová funkce, která se má minimalizovat, probíhá přes (probírá) všechny kubické
spliny s dělicími body Kττττ <<<< �210 . Protože funkce ψ je polynom třetího stupně,
bude polynomem i její druhá derivace a následně i celý integrál na pravé straně účelové
funkce. Snadno se přesvědčíme, že primitivní funkce ke zmíněnému integrálu pro spline ve
tvaru aj + bj t + cj t2 + dj t3  má tvar 4 12 122 2 2 3c t c d t d tj j j j+ + . Celá penalizační
funkce pak vznikne sečtením několika takových integrálů, které budou mít po řadě za dolní a
horní meze vždy sousední uzlové body a ve kterých se budou měnit jednotlivé koeficienty cj a
dj . Tato penalizace vede ke snižování koeficientů aj, bj, cj a dj , především pro delší splatnosti,
a tím ke zplošťování a vyhlazování celé výnosové křivky. Odtud vcelku pochopitelné
pojmenování této metody jako ”vyhlazené spliny” (smoothed splines).

Výnosové křivky, jejich výpočet a zobrazení obsahuje internetová stránka projektu
BADAME. Program umístěný na této  stránce automaticky vytváří soubor, který vypočte a
zobrazí výnosovou křivku vyhlazenou pomocí výše zmíněných splinů. Uživatel zadává údaje
o nejméně dvou dluhopisech s různou dobou splatnosti a to:

• doby splatnosti ve tvaru DD/MM/RR

• kupónové míry jako desetinné číslo s desetinnou tečkou

• ceny dluhopisů

• jmenovité hodnoty
Další údaje, které potřebuje program pro výpočet výnosové křivky, jsou předdefinovány
tvůrcem programu, uživatel je však může měnit. Jedná se například o četnost výplaty kuponů,
určení konce měsíce, konvence pro výpočet úroku.

Po zadání příslušných údajů program automaticky vytvoří soubor (m-file), který vypočte
výnosovou křivku a zobrazí ji vyhlazenou spliny. V příkladě, který dále uvádíme, jsme jako
vstupních údajů použili amerických státních dluhopisů s dobou splatnosti do roku 2007.
Výnosová křivka je sestrojena k 15.1.1999. Program na internetové stránce vytvořil
následující soubor:

bonds =[datenum('2/15/99') 0.08875 100 2 3 0;

datenum('2/15/99') 0.05 100 2 3 0;

datenum('2/15/99') 0.055 100 2 3 0;

datenum('2/15/99') 0.05875 100 2 3 0;

datenum('8/15/99') 0.06 100 2 3 0;

datenum('8/15/99') 0.08 100 2 3 0;
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datenum('8/15/99') 0.06875 100 2 3 0;

datenum('8/15/99') 0.05875 100 2 3 0;

datenum('2/15/00') 0.085 100 2 3 0;

datenum('2/15/00') 0.0575 100 2 3 0;

datenum('2/15/00') 0.07125 100 2 3 0;

datenum('2/15/00') 0.055 100 2 3 0;

datenum('8/15/00') 0.0875 100 2 3 0;

datenum('8/15/00') 0.06 100 2 3 0;

datenum('8/15/00') 0.0625 100 2 3 0;

datenum('8/15/00') 0.05125 100 2 3 0;

datenum('2/15/01') 0.1175 100 2 3 0;

datenum('2/15/01') 0.0775 100 2 3 0;

datenum('2/15/01') 0.05375 100 2 3 0;

datenum('2/15/01') 0.05625 100 2 3 0;

datenum('8/15/01') 0.13375 100 2 3 0;

datenum('8/15/01') 0.07875 100 2 3 0;

datenum('8/15/01') 0.065 100 2 3 0;

datenum('2/15/02') 0.1425 100 2 3 0;

datenum('2/15/02') 0.0625 100 2 3 0;

datenum('8/15/02') 0.0625 100 2 3 0;

datenum('8/15/02') 0.06375 100 2 3 0;

datenum('2/15/03') 0.0625 100 2 3 0;

datenum('2/15/03') 0.1075 100 2 3 0;

datenum('2/15/03') 0.055 100 2 3 0;

datenum('8/15/03') 0.0525 100 2 3 0;

datenum('8/15/03') 0.0575 100 2 3 0;

datenum('8/15/03') 0.11125 100 2 3 0;

datenum('2/15/04') 0.05875 100 2 3 0;

datenum('8/15/04') 0.1375 100 2 3 0;

datenum('8/15/04') 0.0725 100 2 3 0;

datenum('2/15/05') 0.075 100 2 3 0;

datenum('8/15/05') 0.1075 100 2 3 0;

datenum('8/15/05') 0.065 100 2 3 0;

datenum('2/15/06') 0.09375 100 2 3 0;

datenum('2/15/06') 0.05625 100 2 3 0;

datenum('8/15/06') 0.07 100 2 3 0;

datenum('2/15/07') 0.07625 100 2 3 0;

datenum('2/15/07') 0.0625 100 2 3 0];

p = [100.265625;

100;

100.078125;

100.109375;

100.765625;

101.890625;

101.328125;

100.734375;

103.96875;

101.25;

102.625;

100.90625;
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106.125;

102;

102.46875;

100.75;

113.9375;

106.09375;

101.5;

102;

120.875;

107.71875;

104.53125;

127.09375;

104.4375;

105.40625;

105.03125;

122;

105.6875;

102.96875;

125.9375;

104.3125;

102.5;

105.375;

143.3125;

112.21875;

114.25;

132.9375;

109.40625;

127.125;

104.96875;

113.375;

107.84375;

109.25];

sd = datenum('1/15/99');

ocomp = 2;

obasis = 3;

maxiter = 50;

[zr, cd] = zbtprice(bonds, p, sd, ocomp, obasis, maxiter)

%plot(zr)

a=17;

%dosadi se automaticky tak, z posloupnosti "datenum" zjistime

%pocet obligaci

%z ruznou dobou splatnosti,

%tj. pokud existuje nekolik obligaci se stejnou dobou splatnosti,

%pocitaji se jenom jednou. Tj. cislo 17 z predesleho prikazu

%plati jen pro nas priklad.

t = 1:a;

ts=1:0.01:a;

zs = spline(t,zr,ts);

plot(ts, zs)

Po spuštění tohoto souboru se zobrazí výnosová křivka vyhlazená spliny. Viz. Obr.3
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Obr. 3: Výnosová křivka

7. Simulace trajektorie kursu akcií
Dalším úkolem projektu je simulace trajektorií kurzu akcií. První trajektorie odpovídá
klasickému průběhu kurzu, kdy trajektorie je bez skoků a výnosnost má normální rozdělení.
Uživateli programu stačí zadat jako vstupní parametry očekávanou výnosnost a volatilitu.
Druhá simulace rozšiřuje první simulaci ve dvou směrech. Za prvé se uvažuje možnost skoků
v kurzu., za druhé je brána v úvahu možnost bankrotu firmy. Uživatel zadává stejné parametry
jako v první simulaci a dále  intenzitu skoků a jejich relativní velikost.

7.1 Simulace  průběhu kurzu akcie bez skoků
Následující  program simuluje průběh  kurzu akcie. Vychází se z empiricky zjištěné
skutečnosti, že kurzy akcie mají přibližně logaritmicko-normální rozdělení.  Tomu odpovídá
stochastická diferenciální rovnice

WStSS ddd σ+µ= ,                                                               (1)

kde µ  se nazývá drift a lze jej interpretovat jako očekávanou hodnotu výnosu akcie při
spojitém úročení v časovém horizontu jeden rok. Druhý parametr σ  odpovídá volatilitě kurzu
akcie,  či přesněji je roven směrodatné odchylce výnosu  akcie v ročním časovém horizontu
rovněž při spojitém úročení. Samotnou rovnici lze chápat tak, že za malý časový okamžik se
kurz akcie změní o deterministickou složku (první člen na pravé straně) a k ní je nutno přičíst
náhodnou složku vyjádřenou druhým členem. Náhodná složka se modeluje pomocí
Wienerova procesu

Uživatel si může volit následující parametry
•  a ….velikost očekávaného výnosu
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•  b … volatilita

• N…..časový horizont ve zvolených jednotkách, nejlépe dny

•  M  udává počet nasimulovaných trajektorií

• h…jeden časový krok, počítá se automaticky jako převrácená hodnota N

• S(m,1)….  počáteční kurz akcie
Jak již bylo řečeno, teoretickým základem simulovaného procesu kurzu akcie je rovnice  (1).
Její diskrétní podoba v simulaci je

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) akcie kurz  počáteční ný......zada1

1****1
S

NkkSkWkSbhkSakS �=+∆+=+

Přírůstek Wienerova procesu ( ) ( ) ( )kWkWkW −+=∆ 1  má normální rozdělení se střední
hodnotou 0 a  rozptylem h. Simuluje se pomocí generovaného standardizovaného normálního
rozdělení (randn(M,N))  vynásobeného druhou odmocninou  z h . Zapsáno v MATLABu má
vztah (2) podobu

S(m,k+1)=a*S(m,k)*h+b*S(m,k).*coins(m,k)*sqrt(h) + S(m,k);,

kde  m  identifikuje danou trajektorii
Jak je vidět  z přiložených grafů mají simulované trajektorie typický průběh  kurzů  akcií

zveřejňovaný burzami.

7.2 Program
N=360;%počet pozorování (dnu)

M=10; % počet simulaci (trajektorií)

a=0.2; % očekávaný výnos _

b=0.25;% volatilita

h=1/N; %časový krok

S=[];

coins = randn(M,N);

for m=1:M

S(m,1)=100;

for k = 1:N

S(m,k+1)=a*S(m,k)*h+b*S(m,k).*coins(m,k)*sqrt(h) +S(m,k);

end

end

hold on

k=1:N+1;

m=1:M;

y=[];

y=S(m,k);

plot(k,y)

axis([0 N+1 min(min(y))-0.5 max(max(y))+0.5])

S=y(m,N+1)
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Obr. 4: Kurz akcie bez skoků (1 simulace)

Obr. 5: Kurz akcie bez skoků (3 simulace)
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Obr. 6: Kurz akcie bez skoků (100 simulací)

7.3 Simulace průběhu kurzu akcie se skoky a možností bankrotu
Tento model rozšiřuje model předchozí ve dvou směrech. Za prvé připouští možnost
náhodných skoků  kurzu akcie, které odrážejí náhlou a neočekávanou informaci s velkým
dosahem. Za druhé uvažuje možnost bankrotu firmy, což znamená, že  pokud kurz akcie
dosáhne nuly (bankrot), zůstane nulovým navždy ( v našem případě do konce simulovaného
horizontu).

Teoretickým základem je stochastická diferenciální rovnice

qJSWStSS dddd +σ+µ=

kde

td

td

e

eq
∆

∆

=

−=

     bnostípravděpodo s     1

1   bnostípravděpodo s0d
.

J           je relativní velikost skoku, může být náhodná veličina
Ostatní parametry a proměnné mají stejný význam jako v předchozím modelu (rovnice (1)).

Skoky se zde simulují pomocí Poissonova rozdělení kombinované s rozdělením
rovnoměrným:

walk(m,k).*pois(m,k) (3)

Poissonovská složka pois(m,k) určuje okamžik skoku, rovnoměrná složka walk(m,k)
(odpovídá generovanému rovnoměrnému rozdělení na intervalu >−−< pp 1, ) určuje
velikost skoku.  Součin (3) je ještě vážen momentální hodnotou kurzu S(m,k)  a parametrem
c . Velikost skoku tedy je

c.*S(m,k).*walk(m,k).*pois(m,k)
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Celkově lze tedy říci, že náhodný je jak  okamžik výskytu skoku, tak jeho velikost, která
může být jak kladná (skok nahoru) tak záporná (skok dolů).

Uživatel má možnost volit  následující parametry:
• c…relativní velikost skoku (pokud volíme c=0, pak dostáváme model předchozí bez

skoků s tím, že je zachována možnost bankrotu)

• d…intenzita skoků

• p…pravděpodobnost skoku "dolů" (  1-p je pak pravděpodobnost skoku nahoru)
Další parametry mají stejný význam jako v předchozím modelu

Poznámka: Pro názornost byla relativní  velikost skoků (parametr c) volena větší než je
obvyklé. V praktických simulacích se volí  c kolem 0.1 (10%), my jsme volili 60%-100%.

7.4 Program
N=360;%počet pozorování (dnu)

M=10; % počet simulaci (trajektorií)

a=0.2; % očekávaný výnos _

b=0.25;% volatilita

c=0.6;%relativní velikost skoků

d=10;%intenzita skoků;

p=0.5 %pravděpodobnost skoku dolu;

h=1/N;

S=[];

walk=rand(M,N)-p;

coins = randn(M,N);

pois=poissrnd(d*h,M,N);

for m=1:M

S(m,1)=1;

for k = 1:N

S(m,k+1)=a*S(m,k)*h+b*S(m,k).*coins(m,k)*sqrt(h)...

+c.*S(m,k).*walk(m,k).*pois(m,k)+S(m,k);

if S(m,k+1)<=0

for l=k+1:N+1

S(m,l)=0;

end

else

S(m,k+1)=S(m,k+1);

end;

end

end

hold on

k=1:N+1;

m=1:M;

y=[];

y=S(m,k);

grid on

plot(k,y)

axis([0 N+1 min(min(y))-0.5 max(max(y))+0.5])

S=y(m,N+1)
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Obr. 7: Kurz akcie se skoky

Obr. 8: Kurz akcie se skoky (3 simulace)
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Obr. 9: Kurz akcie se skoky (1 simulace a bankrot)
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Databáze podniků a modely hodnocení
podniků a odvětví
Tomáš Kubálek – Jitka Srpová

1. Úvod
Žijeme v informační společnosti a informovanost považujeme za jednu z konkurenčních
výhod. Informační potřeby manažerů narůstají s tím, jak se zostřuje konkurence, zvětšují se
objemy dat, které je nutno zpracovat,  zvyšují se nároky na rychlost analýzy a přijetí
následných rozhodnutí. Ve stále rostoucí míře lze v současné době informace získat
v elektronické podobě z databází, aplikačních programů, na stránkách Intranetu nebo
Internetu. Týká se to i údajů o ekonomických subjektech.

Níže uvedené databáze, programy,   intranetové a internetové aplikace jsou k dispozici pro
vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost na VŠE v Praze. Získání informací o těchto
produktech, jejich nákup, instalace a ověřování provozu v počítačové síti VŠE v Praze bylo
předmětem činnosti výzkumného týmu pod vedením doc. Ing. Tomáše Kubálka, CSc.
Výstupy zpracované pomocí těchto databází, programů a intranetových aplikací jsou
k dispozici vědecko-výzkumné základně v celé ČR.

2. Databáze o firmách
Databáze o firmách nabízejí různé informace, jako např. základní identifikační údaje, výrobní
program, management, hlavní akcionáři, finanční situace apod. Jsou důležité pro sledování a
vyhodnocování konkurence, při výběru dodavatelů, odběratelů, partnerů apod.

Databáze o firmách, jejichž stručnou charakteristiku dále uvádíme, jsou přístupné
uživatelům, kteří se přihlásí do počítačové sítě na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tyto
databáze  jsou rozšířeny i v podnikové praxi. Jedná se o databáze OVEL, Firemní monitor,
Market Line a Ariadna.

2.1 OVEL – elektronická verze Obchodního věstníku
Databáze OVEL je elektronická verze Obchodního věstníku a obsahuje desetitisíce informací.
Je dodávána od 1. ledna 1994 společností Economia, a. s. (Podrobnější informace o databázi
je možno získat na internetové adrese www.economia.cz). Uživatel může velmi rychle
vyhledat informace o účetních závěrkách, zápisech i změnách v obchodním rejstříku,
likvidacích a konkurzech podniků, povolení ochranné lhůty, oznámení a rozhodnutí v
podnikatelských záležitostech tak, jak tuto oznamovací povinnost ukládá obchodní zákoník a
další právní normy.

2.2 Firemní monitor
Firemní monitor je komplex databází pokrývajících tržní prostředí České a Slovenské
republiky. Je dodáván od roku 1991 firmou Albertina  data, s. r. o (www.albertina.cz).
Firemní monitor zahrnuje: Registr organizací s registračními údaji o 1 700 000 organizací v
ČR, Register organizácií s informacemi o více než 380 000  organizací v SR, Monitor tisku
sledující denně zprávy o firmách ve více než 170 periodikách v ČR, Monitor tlače pokrývající
obdobně slovenský trh monitorováním nejvýznamnějšího tisku, Monitor inzerce zachycující
firemní kontakty a podnikovou inzerci ve 170 novinách a časopisech v ČR, Finanční profily s
účetními závěrkami, prospekty emitentů cenných papírů a s přehledem obchodování na
kapitálových trzích, Finančné profily nabízející ve stejné skladbě účetní závěrky slovenských
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podniků, Soubor databází Hoppenstedt s profily  významných podniků v ČR a jejich
manažerů.

2.3 Market Line
Market Line je databáze kapitálového a finančního trhu. Dodavatelem je firma Aspekt
kilcullen, s. r. o. (www.aspekt.cz). Databáze obsahuje údaje o cca 7200 společnostech a vazbu
na dalších cca 4000 společností, které jsou s těmito určitým způsobem propojeny (akcionáři,
dceřiné společnosti, dodavatelé, odběratelé apod.) Databáze obsahuje informace o
obchodovaných i neobchodovaných akciových společnostech a s. r. o. (kontaktní údaje,
zkrácené a plné účetní výkazy, cash flow, aktivity, hlavní akcionáři včetně historie,
dividendy, valné hromady, management, členové představenstva a dozorčích rad včetně
historie, údaje o emisích cenných papírů, odběratelé, dodavatelé, podíly exportu a importu,
zahraniční partneři,  banka, auditor, reklamní agentura, právní zástupce, informace o cenných
papírech), informace o investičních společnostech a fondech (kontaktní údaje, podíl kapitálu,
portfolio, struktura vlastníků, představenstvo, management, počet zaměstnanců, depozitář,
správce, banka, auditor, finanční závěrky aj.), informace o bankách, pojišťovnách, penzijních
fondech, leasingových společnostech, osobní profily TOP 100 (portréty a osobní údaje o
vybraných ředitelích akciových společností a finančních institucí) a zpravodajský rozcestník
(rešerše denního zpravodajství včetně historie, vazba na souvztažné společnosti,  automatické
přiřazení zpráv k daným podnikatelským subjektům).

2.4 Ariadna
Ariadna je komplexní relační databáze českého kapitálového trhu. Databázi dodává Čekia, a.
s. – Česká kapitálová informační agentura (ww.cekia.cz). Obsah databáze tvoří informace o
subjektech českého kapitálového trhu (právnické i fyzické osoby), základní ”kancelářské
informace” o subjektu (adresa, telefon, fax, mail, WWW aj.), provozované činnosti dle
různých číselníků (BCPP, OKEČ, SIC), management, statutární orgány, informace o
finančním hospodaření, majetkové vztahy (akcionáři, dceřiné společnosti), emise cenných
papírů, portfolia cenných papírů, kurzovní informace, dokumenty (zápisy z valných hromad),
anotace z ekonomického tisku, rating (CRA, Dun&Bradstreet, Moody´s, S&P aj.).

3. Softwarové programy
Data získaná z výše uvedených ale i dalších informačních zdrojů je vhodné dále zpracovat,
přizpůsobit funkci a účelu, ke kterému je podnikový management ale i další uživatelé
potřebují. Proto dále uvádíme stručnou charakteristiku programů, které jsou k dispozici
v počítačové síti VŠE v Praze a jsou určeny zejména pro vyhodnocení finančního zdraví
firmy, její konkurence, dodavatelů, odběratelů aj. Umožňují posouzení jejich pozice v rámci
hodnocené skupiny podniků, odhalení silných a slabých stránek. Jedná se o programy ESO,
FAN, Spider Analýza a Gnostický analyzátor.

3.1 Program ESO
Program ESO umožňuje provádět finanční analýzu a mezipodnikové srovnávání. Program
dodává firma E-SOFTWARE (www.cmail.cz/e.software).  Na základě vstupních dat, které
tvoří úplné nebo zkrácené verze rozvahy a výkazu zisků a ztrát uživatel získá tyto výstupy:
vertikální analýzu účetních výkazů (procentní rozbor), horizontální analýzu účetních výkazů
(analýzu trendů), analýzu  poměrových finančních ukazatelů – ukazatele rentability, likvidity,
aktivity, zadluženosti – číselně i slovně, analýzu dalších ukazatelů – ukazatele nákladovosti,
produktivity, ukazatele kapitálového trhu. Program umožňuje srovnávání poměrových
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ukazatelů s doporučenými hodnotami, s odvětvovými průměry, s plánem, s hodnotami
konkurenčních firem. Program dále provádí analýzu pomocí soustav ukazatelů – rychlého
testu finančního zdraví  (Altmanův koeficient), Du Pontova rozkladu, nerovnosti (analýza
efektivnosti finanční páky), ekonomického normálu. Pozici firmy v rámci konkurence je
možno vyhodnocovat pomocí různých metod mezipodnikového  srovnávání –  prostého
pořadí, bodovací, normované proměnné, vzdálenosti od fiktivního objektu a metody
klasifikační.

3.2 Program FAN
Program FAN (Finanční analýza) je určen hlavně pro mezipodnikové srovnávání řádově
tisíců podniků, ale umožňuje i hodnocení jednoho podniku v časové řadě. Program dodává
firma AŘ Kontakt, s. r .o. (www.arkontakt.cz).  Výstupy pro jednotlivé podniky obsahují:
analýzu účetních výkazů (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash flow), časové řady poměrových
ukazatelů (celkem jde o více než 50 poměrových ukazatelů včetně   dvou  globálních indexů –
Altmanův index a Index celkové výkonnosti podniku). Výstupy pro soubory podniků (obory,
odvětví) zahrnují:  základní statistické charakteristiky (medián, kvartily, vážený aritmetický
průměr) všech poměrových ukazatelů pro zvolený soubor podniků, přehled hodnot
poměrových ukazatelů za všechny podniky souboru, pořadí všech podniků v souboru podle
zvoleného ukazatele.

3.3 Program Spider Analýza
Program umožňuje komplexní pohled nejenom na jednotlivé podniky, ale i na celá odvětví.
Program dodává firma Aspekt kilcullen, s. r. o. (www.aspekt.cz). Zajímavé jsou zejména
grafické výstupy v podobě pavučinového grafu, portfolio grafu a grafu sledování vývoje.
Pavučinový graf – představuje základní analytický nástroj programu, který umožňuje analýzu
více společností v jednom grafu, pomocí 16 vybraných ukazatelů z celkového počtu více než
60 ukazatelů. Dále umožňuje sledování finanční situace podniku v  časové řadě. Portfolio graf
– umožňuje srovnávání dvou až pěti podniků mezi sebou na základě dvou vybraných
ukazatelů. Graf sledování vývoje – umožňuje rychle odpovědět na otázku, zda je trend vývoje
podniku stejný jako je trend vývoje odvětví a zda dosahované výsledky podniku jsou lepší
nebo horší než odvětvový průměr. Program dále nabízí rating společností, který umožňuje
odpovědět na otázky, které podniky patří k nejlepším v odvětví, jak si stojí náš analyzovaný
podnik v odvětví, zda se mění v čase jeho pozice.

3.4 Program Gnostický analyzátor
Program umožňuje provádět analýzu podniku pomocí metody založené na nestatistickém
přístupu, kterou nazýváme gnostická teorie neurčitých dat. Program Gnostický analyzátor
dodává firma M. M. Consult. Program vhodný zejména pro mezipodnikové srovnávání,
pracuje s distribučními funkcemi, provádí intervalovou analýzu, shlukovou analýzu aj. Mezi
přednosti použitých metod patří:
Velmi spolehlivé rozdělení dat o podnicích pomocí distribuční funkce, které umožňuje určit
intervaly typických dat pro jednotlivé ukazatele a usnadňuje tak podnikovému managementu
hodnocení finanční situace podniku.

• Použitá intervalová analýza umožňuje rozdělení podniků do skupin a upozorňuje na
výrazné vývojové tendence v každé skupině podniků.

• Gnostická shluková analýza umožňuje identifikovat shluky podniků a určit jejich
společné vlastnosti. Shluková analýza tedy odkrývá managementu podobnosti
v situaci podniků. Při analýze dynamiky vývoje shluků může management velmi
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přesně odhalit, kam se za dobu hodnocení dostala konkurence a jak se změnilo
postavení hodnoceného podniku.

4. Databáze evropských firem
V souvislosti s přípravami České republiky na vstup do Evropské unie sílí tlak na získávání
informací o evropských firmách. Cílem je provádět mezipodnikové srovnávání našich a
zahraničních firem, zjišťovat informace o konkurentech, možných budoucích partnerech,
zákaznících, dodavatelích a jiných subjektech z tohoto regionu. Na VŠE v Praze je k dispozici
databáze Amadeus, která takové informace poskytuje.

4.1 Databáze Amadeus
Amadeus (Analyse Major Databases from European sources) je produkt belgické společnosti
Bureau van Dijk a obsahuje podrobné finanční informace o 200 000 významných firmách z
30 zemí Evropy. Distributorem programu pro ČR je firma Albertina data s. r. o.
(www.albertina.cz). Databáze poskytuje kancelářské informace o firmách, předmět  činnosti
dle různých číselníků, informace o finančním hospodaření, majetkové vztahy. Umožňuje
hodnotit finanční situaci firmy v časové řadě pomocí analýzy účetních výkazů a poměrových
finančních ukazatelů, provádět mezipodnikové srovnávání na základě vybraných absolutních i
poměrových ukazatelů. Hodnoty ukazatelů analyzovaného podniku je možné srovnávat
s mediánem a průměrem srovnatelné skupiny podniků v rámci Evropy.

5. Údaje o ekonomických subjektech na Intranetu VŠE
S rozšiřujícím se počtem uživatelů Internetu narůstá i počet aplikací, se kterými je možno
v tomto prostředí pracovat. Některá data, se kterými chceme v tomto prostředí pracovat, však
nelze zpřístupnit všem uživatelům, ale pouze vybranému okruhu uživatelů. Řešením jsou
intranetové aplikace. Příkladem intranetových aplikací na VŠE, které poskytují informace o
firmách a umožňují hodnocení jejich finanční situace jsou Merit a Web Ovel.

5.1 Databáze Merit
Merit je databáze firem, osob a souvislostí. Je uceleným souborem informací o všech
podnikatelských subjektech registrovaných na území ČR. Je určena zejména pro marketing a
obchod.  Pomáhá analyzovat konkurenci, prověřovat obchodní partnery, provádět průzkum
trhu, určovat cílové skupiny zákazníků apod. Jednotliví uživatelé přistupují do databází
prostřednictvím standardního software (Internet Explorer). K informacím má přístup každý
uživatel, který je připojen k síti VŠE na adrese https://badame.vse.cz/meritum/.

5.2 Web Ovel
Jedná se o intranetovou aplikaci vyvinutou na VŠE v Praze, která umožňuje hodnocení
finanční situace jednotlivých podniků i celých odvětví. Na základě povinně zveřejňovaných
dat v Obchodním věstníku je možno provádět analýzu rozvahy, analýzu výkazu zisků a ztrát a
také analýzu pomocí poměrových finančních ukazatelů. Jednotliví uživatelé přistupují k
informacím databází prostřednictvím software Internet Explorer. Pomocí hypertextových
odkazů si uživatel volí analyzovaný subjekt i metody analýzy. K informacím má přístup
každý uživatel, který je připojen k síti VŠE na adrese http://badame.vse.cz/.
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6. Údaje o ekonomických subjektech na Internetu
Internet se stává stále více vyhledávaným zdrojem informací. Ministerstvo financí
zpřístupnilo na Internetu informační systém ARES, který zveřejňuje údaje o ekonomických
subjektech z informačních systémů (zdrojových registrů) orgánů státní správy.

6.1 ARES
Údaje o ekonomických subjektech pomocí informačního systému ARES (Administrativní
Registr Ekonomických Subjektů) je možno získat na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares.
Zpřístupňuje údaje z:

• Obchodního rejstříku vedeného u Ministerstva spravedlnosti ČR,

• Registru živnostenského podnikání vedeného u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,

• Statistického Registru ekonomických subjektů vedeného u Českého statistického
úřadu,

• Registru plátců DPH vedeného u Ministerstva financí ČR,

• Registru plátců spotřební daně vedeného u Ministerstva financí ČR.
Vyhledat základní informace o subjektu je možné zadáním jednoznačného dotazu (IČO) nebo
zadáním obchodního jména (jeho části), sídla, příslušného finančního úřadu nebo jejich
kombinací. Všechny veřejné údaje o subjektu z jednotlivých zdrojů získá uživatel buď
vyvoláním příslušného zdrojového registru nebo přepojením přímo na www aplikaci
příslušného státního orgánu. Zpřístupnění všech veřejných údajů o subjektu ve všech
informačních systémech, v kterých jsou o něm informace udržovány, umožňuje uživateli
údaje navzájem porovnat a získat celkový přehled.

Předpokládá se, že ARES se bude dále rozvíjet především napojením na databáze
Střediska cenných papírů, centrální registr dotací ze státního rozpočtu, na údaje z databází
Katastru nemovitostí, na odkazy z Obchodního věstníku a další veřejné údaje. Důležitou
skutečností je, že všechny informace zpřístupněné systémem ARES mají pouze informativní
charakter a nemohou být použity jako průkazný podklad pro soudní řízení ani nemůže být
požadována náhrada škody, která by vznikla jejich využitím.

7. Závěr
Cílem tohoto příspěvku bylo podat přehled o databázích, programech, intranetových a
internetových aplikacích, které byly získány a zprovozněny v souvislosti s výzkumným
projektem BADAME a jsou k dispozici v počítačové síti VŠE v Praze. Další příspěvky budou
věnovány podrobnější charakteristice vybraných produktů.

Výčet databází, programů a internetových aplikací není a ani nemůže být úplný. Trh s
elektronickými informacemi o firmách je velmi dynamický a proměnlivý. Autoři se zmínili
pouze o některých produktech, které využívají v rámci výzkumné a pedagogické činnosti. Se
svými zkušenostmi z praktického využívání těchto produktů se rádi podělí s dalšími
pracovníky z oblasti výzkumu i pedagogiky.
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Amadeus
Analyse Major Databases from European Sources

Petra Kašková

Úvod
Amadeus je programové vybavení nad finanční databází společnosti Bureau van Dijk Electric
Publishing Limited, specializující se na tvorbu a implementaci podnikových informačních
systémů. Společnost nabízí kromě softwaru Amadeus, kterému je věnován tento příspěvek,
také celou řadu dalších databází jak finančních, tak i marketingových. Příklady finančních
databází: Diane, zahrnující 380 000 francouzských společností, Fame, obsahující britské
společnosti, Jade, japonské společnosti, BankScope, obsahující informace o 7 500 světových
bankách. Marketingové databáze: Astree postihuje francouzské trhy, Dash je zaměřená na
Velkou Británii a další. Všechny databáze obsahují vyhledávací nástroje, které usnadňují
orientaci v rozsáhlých datových souborech. Informace mohou být generovány v různých
výstupech, buď v předem nadefinovaných, nebo si je může uživatel upravit podle svých
potřeb. Citované databáze jsou trvale využívány velkými bankovními domy, poradenskými
společnostmi, ekonomicky zaměřenými školami, a proto jsou pravidelně měsíčně
aktualizovány.

Charakteristika databáze AMADEUS
Finanční databáze Amadeus obsahuje rozsáhlé informace o více než 200 000 podnicích z 30
evropských zemí. Databáze poskytuje o podnicích následující informace: název, právní
formu, datum založení, adresu a telefon, počet zaměstnanců, popisy hlavních činností
společnosti, standardizované rozvahy a výsledovky za posledních 5 let, základní finanční
ukazatele, skladbu managementu, organizační strukturu podniku, případně dceřinných
společností. Díky standardizované podobě lze tato data srovnávat nejen na národní úrovni, ale
i na úrovni mezinárodní. Výstupy mají podobu tabulek a grafů a mohou být exportovány do
tabulkových či textových souborů.

Které podniky lze v databázi nalézt? Podniky musí splňovat alespoň jedno z následujících
kritérií.

Pro podniky z Velká Británie, Německa, Francie a Itálie platí:
• obrat >11 mil. USD,

• počet zaměstnanců >150,

• celková aktiva > 22 mil. USD.
Podniky z ostatních zemí musí splňovat:

• obrat >8 mil. USD,

• počet zaměstnanců >100,

• celková aktiva > 16 mil. USD.
Z každé evropské země je v databázi zařazeno alespoň 90 % společností splňujících daná
kriteria. Následující tabulka ukazuje počty zahrnutých společností podle jednotlivých zemí.
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Tabulka 1: Počty společností zahrnutých do databáze podle jednotlivých zemí

Země Podniky Země Podniky Země Podniky Země Podniky

Francie 29 295 Dánsko 4 156 Švýcarsko 2758 Slovensko 857

Německo 46 930 Irsko 1 378 Norsko 5 788 Island 246
Itálie 20 846 Španělsko 16 264 Estonsko 625 Maďarsko 2 334
V.Británie 40 645 Portugalsko 2 887 Polsko 6 681 Lotyšsko 786
Belgie 9 318 Řecko 2 114 Česká rep. 3 774 Jugoslávie 313
Nizozemí 11 677 Rakousko 5 792 Bulharsko 3 280 Litva 521
Lucembursko 223 Švédsko 10 042 Rumunsko 5 154 Chorvatsko 560
Finsko 3 283 Slovinsko 636 Makedonie 33
Celkem EU 204 850
Celkem NON-EU 34 346
Celkem 239 196

Kvalita a přesnost informací je zaručena spoluprací společnosti Bureau van Dijk s prestižními
providery informací z celé Evropy. Pro případ ověření si údajů je možné kontaktovat přímo
dodavatele informací, kteří jsou uvedeni v následujícím přehledu.

Tabulka 2:  Poskytovatelé informací pro databázi

Země Poskytovatel informací Země Poskytovatel informací
Rakousko Verband der Vereine

Creditreform e.V.
Island Icecredit Info

Belgie National Bank Of Belgium
S.A.

Itálie Novcredit S.p.A.

Bulharsko Credit reform Bulgaria OOD Lotyšsko Krediidiinfo AS
Česká republika Albertina Data Lucembursko Bureauvan Dijk S.A.
Dánsko Krbmanstandens

Oplysningsbureau A/S
Nizozemí Delwel Uittgeverij

Irsko CFI Online Limited Norsko Credit inform AS
Estonsko Krediidiinfo AS Polsko Info Credit
Finsko Finska – Suomen

Asiakastieto Oy
Portugalsko MOPEL da

Francie SCRLS.A. Rumunsko Romanian Chamber Of
Industry & Commerce

Německo Verband der Vereine Credit
reform e.V.

Slovensko Albertina Data

Řecko ICAPA.E. Španělsko Informa S.A.
Maďarsko Intercredit Budapest Kft. Švédsko UCAB
Velká Británie Jordans Švýcarsko D&BNovinform

Příklad práce s databází
Možnosti databáze a její nástroje si ukážeme na praktickém příkladě. Úkolem bude vyhledat
skupinu největších stavebních podniků v ČR.

Po otevření databáze se objeví úvodní okno, které nabízí vyhledávání společností podle 12
kritérií. Tato kritéria můžeme vidět na obr. 1.: název společnosti, právní forma, identifikační
číslo, rok založení, geografické umístění společnosti, datum poslední aktualizace, odvětví,
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počet zaměstnanců, finanční ukazatele, vlastnické struktury a provedené konsolidace.
Poslední možností je vyvolání již provedeného vyhledání. Kritéria je možné libovolně
kombinovat a tím korigovat množství odpovídajících společností.

Obr. 1: Úvodní okno databáze Amadeus

V našem případě jme zvolili následující kritéria:
• Geografické hledisko – země – ČR

• Odvětví – hlavní odvětví – stavebnictví

• Počet pracovníků – minimálně – 1000

• Finanční ukazatele – položky výkazů – minimálně – 1 mil. USD

• Právní forma – a. s.

• Geographic – Countries – Czech republic

• Industry – Major sector – Construction

• Number of Empl. – Min. Value – 1000

• Financials – Statement Items – Turnover – Min. Value – 1 Mio USD

• Legal Form – AG/Public
Po zadání kritérií si uživatel může zobrazit seznam společností, které vyhovují zadaným
kritériím.

Obr. 2: Seznam vybraných společností

Informace zobrazené ve výstupu lze měnit. Záleží jen na potřebách uživatele, které informace
ho zajímají.

Dalším krokem může být zobrazení sestav (Reports), které sumarizují veškeré dostupné
informace o jednotlivých podnicích. Množství informací se liší v jednotlivých evropských
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zemích kvůli rozdílné legislativě. Každý stát má jinak vymezený rozsah informací povinných
k zveřejnění.

Zkrácená podoba výstupu je na obrázku 3. Obvyklý obsah výstupní sestavy je následující:
• základní identifikační údaje (jméno, sídlo, IČO),

• činnosti,

• profil (sumarizuje deset základních charakteristik),

• rozvahy a výsledovky za posledních 5 let (pokud jsou k dispozici),

• 21 finančních ukazatelů,

• vlastnická struktura,

• management a případně auditorská firma.
I tento výstup lze upravovat podle potřeby uživatele.

Obr. 3: Výstupní sestava (Report)

Amadeus nabízí také grafické výstupy:
• skladba rozvahy,

• skladba výsledovky,

• vývoj jednotlivých veličin (v absolutních a relativních číslech),

• vlastnická struktura,

• „Happy faces“ – graficky hodnotí podnik pomocí výrazu obličeje.
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Obrázek 4 znázorňuje složení aktiv a pasiv společnosti Metrostav. Pomocí řady tlačítek lze
měnit formu grafu a období, ve kterém chceme analýzu provádět.

Obr. 4: Grafické znázornění aktiv a pasiv společnosti Metrostav

Další důležitou funkcí databáze Amadeus je možnost mezipodnikového srovnávvání.
Srovnávání je možno provádět se standardní skupinou podniků (cca 400), dále s podniky
v rámci skupiny vymezené uživatelem, případně srovnání s 1–3, resp. 20 podniky z této
skupiny. Ke srovnávání je použito deset klíčových ukazatelů: obrat, zisk, CF, celková aktiva,
základní jmění, likvidita, zisková marže, počet zaměstnanců, ROI, ROE. V našem případě
porovnáváme společnost Metrostav s jiným podnikem, s mediánem a průměrem skupiny (viz
obr. 5).

Obr. 5: Mezipodnikové srovnávání

Dalším analytickým nástrojem je statistická analýza (Statistical analysis). K dispozici jsou
následující volby.

„Aggregation of the group“ sumarizuje položky finančních výkazů společností a tím
vytvoří fiktivní společnost. Tato volba je vhodná pro analýzu celkového odvětví, případně pro
regionální analýzy. Zkrácený výstup zachycuje obrázek 6.
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Obr. 6: analýza odvětví

„Distribution of a variable“ – analýza pomocí základních statistických charakteristik
(průměr, medián, směrodatná odchylka, kvartily, decily, rozpětí).

Poslední volbou, o které se zmíníme, je „Concentration analysis“. Ta umožňuje sledovat
procentní zastoupení podniku ve vybrané skupině. Výstupem mohou být opět tabulky,
případně grafy (koláčový graf, Lorenzova křivka, sloupkový diagram). Na obrázku 7 je
zachyceno rozložení EBITU v rámci vybrané skupiny. Je vidět, že nejlépe si v tomto případě
stojí společnost IPS, a.s.

Obr. 7: Rozložení EBITU v analyzované skupině

Závěr
Programové vybavení Amadeus nabízí velké množství přehledně uspořádaných,
standardizovaných a mezinárodně srovnatelných údajů, které se dají využít především
k finančním analýzám z různých druhů pohledů. Mezi přednosti tohoto programu patří
jednoduchá ovladatelnost, kvalitně zpracované nápovědy, možnost modifikace výstupů,
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doplňování dat, definování vlastních ukazatelů, exportování do řady tabulkových a textových
aplikací apod.
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MERIT – databáze firem, osob a souvislostí
Libuše Kučerová

1. Úvod
Databáze MERIT je souborem informací o všech podnikatelských subjektech registrovaných
na území ČR. Poskytuje pravidelně aktualizované údaje o trhu a firmách, je určena především
pro marketing a obchod. Pomáhá podnikatelským subjektům analyzovat konkurenci,
prověřovat obchodní partnery, provádět průzkum trhu, určovat cílové skupiny zákazníků a
segmentovat trh. Umožňuje tak nabídnout výrobky či služby přesně určeným skupinám
zákazníků s cílem maximálně "vytěžit" tržní potenciál.

2. Charakteristika aplikace
Jedná se o intranetovou aplikaci, jejíž výhodou je především centralizace všech dat na jednom
místě (serveru). Jednotliví uživatelé přistupují do databází prostřednictvím software Internet
Explorer. K potřebným informacím v databázi má tak přístup každý uživatel, který je připojen
na síť a disponuje patřičným uživatelským oprávněním. V aplikaci je dále možno nastavovat
přístupová práva jednotlivých uživatelů (nebo jejich skupin) v souvislosti s organizační
strukturou.

Základ databáze MERIT tvoří informace z Registru ekonomických subjektů. Tyto
základní registrační záznamy firem jsou doplněny o ekonomické informace (účetní závěrky,
obraty) z Obchodního věstníku. Z téhož zdroje jsou průběžně doplňovány informace o
konkursech a likvidacích jednotlivých subjektů a dále pak akcionáři a dceřiné společnosti. Z
Obchodního rejstříku jsou pak získávány informace o osobách ve statutárních orgánech
společností. Zápisy firem jsou doplněny o přímé propojení na databázi dlužníků a
internetovou aplikaci obchodního rejstříku, resp. výpis z Obchodního rejstříku konkrétního
subjektu. Celá databáze obsahuje přes 2 mil. registračních záznamů o fyzických a
právnických podnikatelských subjektech, záznamy o cca 30 tisících poboček společností, cca
660 tisíc osob ve statutárních orgánech firem, záznamy o činnostech ke všem subjektům, asi
30 tisíc účetních závěrek k 10 tisícům subjektů, zhruba 52 tisíc údajů o obratech 17 tisíc
subjektů a soubor firem s nedoručitelnými adresami. Veškerá data jsou měsíčně
aktualizována.

3. Příklad práce s databází
Možnosti databáze a její nástroje si ukážeme na praktickém případě. Úkolem bude vyhledat
informace o podniku Elektrizace železnic, a. s.

Po přihlášení se k systému si může uživatel vybrat, zda bude používat rychlý nebo
kompletní filtr. Nejdříve použijeme rychlý filtr, ve kterém zadáme jedno z následujících
kritérií:

• Název hledaného subjektu (nebo jeho začátek),

• IČO hledaného subjektu,

• Jméno osoby ve statutárních orgánech hledaného subjektu (údaj z Obchodního
Rejstříku).
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Obr. 1: Rychlý filtr

Po zadání kritérií výběru se zobrazí seznam nalezených záznamů.

Obr. 2: Seznam nalezených záznamů

Ze seznamu vybereme podnik, o kterém chceme zobrazit podrobné údaje. Z menu v horní
části obrazovky pak volíme, které informace nás zajímají. Mohou to být: adresa, údaje o
výrobcích, účetní závěrky, obory činnosti podle Obchodního rejstříku, obrat (v tis. Kč), osoby
ve statutárních orgánech, akcionáři, dceřiné společnosti, pobočky aj. (viz obrázek 3). Pokud
se některá oblast dále větví, položky nižší úrovně jsou pod oddělovací čarou, jak ukazuje
následující obrázek.

Obr. 3: Dostupné informace o vybraném podniku

Kompletní filtr umožňuje provádět výběry jednotlivých podniků nebo tržních segmentů
podle několika desítek kriterií rozdělených do skupin. Kromě vyhledávání podle položek
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základního záznamu (volba „adresy“) je možno dále filtrovat podle výrobků, podle
jednotlivých položek účetních závěrek nebo podle velikostí obratů za jednotlivá období.
Rovněž je možné zjišťovat manažerskou provázanost mezi jednotlivými subjekty pomocí
filtru ve formuláři osoby. Vazbu mezi jednotlivými subjekty je také možno zjistit na základě
vyhledání podle akcionářů firem nebo dceřiných společností. Kritéria v jednotlivých
skupinách nelze vzájemně kombinovat.

Nalezené záznamy se zobrazují na obrazovce po „skupinách“, jejichž velikost lze upřesnit
při zadávání kritérií.

Obr. 4: Nastavení velikosti skupin

Zadáme např. kritérium stejným způsobem jako v případě použití jednoduchého filtru –
použijeme začátek názvu hledaného subjektu:

Obr. 5: Vyhledávání pomocí kompletního filtru – položka adresy

Po kliknutí na tlačítko Výběr se do levé části okna načte seznam subjektů vyhovujících
zadaným kritériím, zobrazující se po skupinách v počtu dle zadání. V našem případě stejný
výstup jako v případě použití rychlého filtru.

Jinou možností kompletního filtru je vyhledání údajů účetních závěrek. Přejdeme do
položky závěrky, kde vyplníme jediné kritérium – IČO.
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Obr. 6: Vyhledávání účetních závěrek

Část účetní závěrky se dále dělí na zobrazení rozvahy, výsledovky, vybraných ukazatelů
(okamžitá, pohotová a běžná likvidita, rentabilita tržeb, celkových aktiv, vlastního jmění,
obrat celkových aktiv, zásob, pohledávek, ukazatel věřitelského rizika, krytí stálých aktiv
vlastním jměním, koeficient samofinancování, poměr dluhu k vlastnímu jmění, míra finanční
samostatnosti) a časového vývoje položek rozvahy, výsledovky a finančních ukazatelů za
několik posledních let.

Obr. 7: Ukázka části výstupu vývoj (položky rozvahy, výsledovky a ukazatelů) za
posledních pět let
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Obr 8: Příklad zobrazení ukazatelů vybraného subjektu

4. Výstupy z databáze
Veškeré nalezené informace si uživatel může uložit do souboru a mít je tak k dispozici pro
pozdější práci. V levé horní části obrazovky vybereme volbu souborové operace a poté
vpravo doplníme název souboru:

Obr. 9: Okno pro práci se soubory

5. Práce s nalezenými záznamy
Spočívá ve výběru položek pro export, vlastním exportu do formátu MS Excel umožňujícím
další úpravy.

Informace lze z databáze exportovat dvojím způsobem. Buď ve formě detailního pohledu
na jednotlivý podnik, který je určen k vytištění na papír nebo skupinu záznamů několika
podniků ve formě tabulky, kterou lze dále zpracovávat např. programem MS Excel.
Exportovat lze najednou maximálně 100 záznamů. Před exportem lze zvolit, které údaje nebo
skupiny údajů se mají exportovat.

Výběr lze exportovat kliknutím na odkaz export při pohledu na nalezené záznamy. Po
kliknutí na tento odkaz se zobrazí stránka, na které je možno zvolit údaje k exportování.

Pokud byl výběr proveden z jiného formuláře než adresy, zobrazí se navíc sloupec s údaji
příslušnými k formuláři, ze kterého byl výběr proveden.
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Obr. 10: Výběr údajů pro export – údaje vybrány z formuláře Osoby

Tab. 1: Ukázka vybraných dat ve formátu MS Excel určených k dalšímu zpracování
název ulice město psč poč. prac zákl. jm. druh vl. datum vzniku
ELEKTRIZACE ŽELEUL.PRVNÍHO PLUK PRAHA 8 186 12 11 10366 4 1.5.1988
Elektrizace dopravy, 1. pluku 5/211 PRAHA 8 186 00 13 814 8 6.11.1992
Elektrizace železnic PRVNÍHO PLUKU 5/PRAHA 8 180 00 34 298963 9 5.1.1993
Elektrizace Praha sp POD TÁBOREM 3A Praha 190 01 21 390 2 30.3.1994

6. Závěr
Intranetová aplikace MERIT obsahuje velké množství ekonomických i jiných údajů, které lze
využít především ke zjišťování hospodářské situace ekonomických subjektů. Mezi přednosti
databáze patří jednoduchá ovladatelnost, systém nápovědy, vytváření vlastních souborů
obsahujících data vyhovující zadaným kritériím, jednoduchý způsob tvorby tiskových sestav,
možnost modifikace výstupů, možnost exportu dat ve formátu MS Excel pro další zpracování.
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Web Ovel
Ivana Topolová

Úvod
Web Ovel je soustava vzájemně propojených WWW stránek, které umožňují vyhledávání
údajů o jednotlivých podnicích,  odvětvích nebo  skupinách podniků v členění podle Burzy
cenných papírů. V době zpracování tohoto příspěvku byly v programu k dispozici data o
účetních závěrkách publikovaná v Obchodním věstníku od čísla 13 z roku 1996 do posledního
čísla 52 z roku 1999. Databáze obsahovala celkově 21685 účetních závěrek. Web Ovel mohou
využívat pouze uživatelé pracující v počítačové síti VŠE. Výsledky analýz na základě dat
z Obchodního věstníku jsou k dispozici výzkumným a pedagogickým pracovníkům v celé
České republice.

Charakteristika Web Ovelu
Výchozí stránku Web Ovelu zobrazí uživatel v prohlížeči internetu zadáním adresy
badame.vse.cz/ovel. Zobrazí se hlavní menu Web Ovelu.

Obr. 4: Hlavní menu

Pomocí hypertextových odkazů uživatel nejdříve volí, co bude analyzovat. Ve Web Ovelu lze
najít informace o jednotlivém podniku (odkaz Analýza jednoho podniku), o skupině podniků,
které mají stejné první 4 čísla OKEČ (Dle 4 znaků OKEČ) nebo první 3 znaky OKEČ (Dle 3
znaků OKEČ), případně o skupině podniků v členění podle Burzy cenných papírů v Praze
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(Dle skupin burzy). Do skupin burzy jsou podniky zařazovány podle prvních dvou znaků
OKEČ. Zařazení do skupin podle Burzy cenných papírů v Praze je uvedeno ve vysvětlivkách
k systému (odkaz dělení skupin burzy).

V dalším kroku uživatel vybírá podnik nebo skupinu podniků, o kterých chce získat
informace. Podnik vybírá uživatel podle jména.

Po vybrání podniku či skupiny podniků se objeví nabídka roků, za které jsou v databázi
k dispozici data. Uživatel má možnost provádět analýzu také pomocí voleb vývoj finančních
ukazatelů a indexy finančních ukazatelů.

Při provádění analýzy pomocí nabídky vývoj finančních ukazatelů jsou k dispozici
tabulky, které zobrazují hodnoty poměrových ukazatelů za všechny roky obsažené v databázi.
V každé tabulce je zobrazena jedna skupina ukazatelů. Stránka tedy obsahuje čtyři tabulky:
ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity a ukazatele struktury kapitálu.
Volbou indexy finančních ukazatelů zobrazí uživatel čtyři tabulky obsahující meziroční
indexy finančních ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a struktury kapitálu. I tyto tabulky
obsahují informace za všechny roky obsažené v databázi.

Obr. 5: Ukazatele rentability ve Web Ovelu

rentabilita
tržeb

rentabilita
aktiv

rentabilita
vlastního jmění

rentabilita
základního
jmění

 D303 D306 D308 D310
1995 0,014 0,015 0,025 0,03
1996 0,014 0,02 0,038 0,046
1997 0,01 0,013 0,025 0,032
1998 0,008 0,011 0,025 0,031

Pokud si uživatel vybere rok, který ho zajímá, Zobrazí se nabídka možných výstupů. Tato
nabídka je širší pro skupiny podniků než pro jednotlivý podnik. Pro jednotlivý podnik i pro
skupinu podniků je možné zobrazit účetní výkazy (absolutní hodnoty v tis. Kč), vertikální
analýzu účetních výkazů (podíly ukazatelů), horizontální analýzu účetních výkazů (meziroční
indexy), finanční ukazatele a DuPontův rozklad. Pro skupinu podniků je navíc možné zobrazit
statistické charakteristiky finančních ukazatelů pro jednotlivé skupiny ukazatelů - minimum,
maximum, medián, horní a dolní kvartil a vážený průměr.
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Obr. 6: Volba druhu výstupu ve Web Ovelu

Volbou odkazu účetní výkazy se zobrazí rozvaha a výkaz zisků a ztrát podniku v podobě
zveřejňované v Obchodním věstníku. Výsledovka je navíc zobrazena v členění podle
jednotlivých druhů nákladů a výnosů.

Rozvaha i výkaz zisků a ztrát skupiny je součtem rozvah a výkazů zisků a ztrát
jednotlivých podniků skupiny. Například jako aktiva skupiny podniků, které se zabývají
chovem hovězího dobytka (s OKEČ 0121) za rok 1998, je uveden součet aktiv všech podniků,
které patří do této skupiny, tedy všech podniků, které mají OKEČ hlavní činnosti 0121 a
publikovaly účetní závěrky za rok 1998 v Obchodním věstníku. Stejný výpočet je proveden
pro všechny položky rozvahy i výkazu zisků a ztrát. Takto získané účetní výkazy jsou pak
považovány za účetní výkazy skupiny a jsou z nich prováděny stejné výpočty, jaké jsou
prováděny pro jednotlivý podnik. Výsledné hodnoty jsou tedy „váženým průměrem“ hodnot
jednotlivých podniků.

Odkaz podíly ukazatelů zobrazí podíly jednotlivých položek rozvahy na celkových
aktivech a podíly položek výkazu zisků a ztrát na celkových výnosech. U skupin podniků jsou
výpočty prováděny stejně jako u jednotlivého podniku.

Odkaz meziroční indexy zobrazí v rozvaze i výkazu zisků a ztrát hodnotu položek za
běžný rok a meziroční index.

Odkazem finanční ukazatele zobrazíme tabulku poměrových finančních ukazatelů
vypočtených z údajů, které jsou obsaženy v publikovaných účetních výkazech. Přesný postup
výpočtu jednotlivých finančních ukazatelů je obsažen ve vysvětlivkách k Web Ovelu. Ty lze
zobrazit z hlavního menu programu nebo pomocí hypertextového odkazu v záhlaví každé
stránky systému.
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Obr. 7: Výstup finanční ukazatele

Jestliže uživatel zvolí DuPontův rozklad, zobrazí se rovnice Du Pontova rozkladu rentability
vlastního jmění a vypočtené hodnoty všech obsažených ukazatelů pro zvolený podnik.
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Obr. 8: DuPontův rozklad ve Web Ovelu

Výsledky jsou zobrazeny ve formě tabulek, které je možno označit, zkopírovat do schránky a
vložit do MS Excelu či MS Wordu a dále s nimi pracovat podle potřeby uživatele. Každá
výstupní obrazovka obsahuje identifikační údaje o podniku či skupině podniků (název, IČO
podniku nebo číslo skupiny, rok, u podniků i informace o inzerátu, kterým byly zveřejněny
účetní výkazy podniku).

Na výstupních obrazovkách skupin podniků je navíc zobrazen počet podniků ve skupině.
Toto číslo je zobrazeno jako hypertextový odkaz, kliknutím na něj se vypíše uživateli seznam
podniků zařazených do analyzované skupiny. Jednotlivé podniky lze dále samostatně
analyzovat volbou jejich názvu.

Příklad práce s databází
Uživatel chce například analyzovat podnik Elektrizace železnic Praha a. s. Spustí Internet
Explorer, vyplní adresu badame.vse.cz/ovel a tím zobrazí hlavní menu systému. Kliknutím na
odkaz Analýza jednoho podniku zobrazí seznam počátečních znaků, které se vyskytují
v názvech podniků. Kliknutím vybere písmeno E (první znak názvu podniku) a zobrazí
seznam všech podniků, jejichž názvy začínají písmenem E. Některé podniky jsou v seznamu
dvakrát (z toho důvodu, že jejich název je v databázi vyplněn v jednotlivých letech různě,
například jednou Kabel Plus CB, a. s. a jiný rok Kabel Plus CB a. s. (bez čárky)). U těchto
podniků je lhostejné, který název uživatel vybere, v databázi se podnik vyhledává podle IČO
nikoli podle názvu. V našem příkladě klepne uživatel na název zvoleného podniku Elektrizace
železnic Praha a. s. Objeví se seznam roků, za které jsou v databázi k dispozici údaje. V
našem případě seznam let 1995 až 1998 a nabídky Vývoj finančních ukazatelů a Indexy
finančních ukazatelů. V záhlaví stránky jsou informace o podniku a čtyřmístné OKEČ
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podniku, v tomto případě se jedná o OKEČ 4525. Pod tímto OKEČ pak můžeme hledat
informace o odvětví a konkurenci podniku.

Kliknutím na odkaz Vývoj finančních ukazatelů zobrazíme tabulky obsahující poměrové
finanční ukazatele podniku za roky 1995 až 1998. První tabulka obsahuje ukazatele rentability
(tato tabulka je na Obr. 5). Další tabulky obsahují vypočtené ukazatele likvidity, aktivity a
struktury kapitálu pro podnik Elektrizace železnic Praha a. s.

Odkazem Indexy finančních ukazatelů zobrazíme tabulky, které obsahují meziroční
indexy finančních ukazatelů pro zvolený podnik. Tabulka na Obr. 9 obsahuje meziroční
indexy ukazatelů rentability Elektrizace železnic Praha a. s.

Obr. 9: Vývoj ukazatelů rentability ve Web Ovelu

 rentabilita
tržeb

rentabilita
aktiv

rentabilita
vlastního jmění

rentabilita
základního
jmění

 D303 D306 D308 D310
1995/1994 0,444 0,491 0,527 0,538
1996/1995 1,026 1,34 1,498 1,548
1997/1996 0,677 0,689 0,669 0,683
1998/1997 0,889 0,84 0,978 0,993

Podívejme se na zkoumaný podnik podrobněji. Chceme analyzovat jednotlivé roky. V okně
výběr roku zvolíme rok 1998. Objeví se nabídka různých druhů výstupů (viz. Obr. 6).

Vybereme například účetní výkazy. Zobrazíme rozvahu a dvě různé formy výkazu zisků a
ztrát podniku Elektrizace železnic Praha a. s. (viz. Obr. 10).

Obr. 10: Účetní výkazy ve Web Ovelu – Rozvaha
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Obr. 11: Účetní výkazy ve Web Ovelu – Výkaz zisků a ztát

Obr. 12: Účetní výkazy ve Web Ovelu – Výkaz zisků a ztát

Závěr
Web Ovel obsahuje účetní závěrky a ukazatele vypočítané z účetních závěrek firem z České
republiky, které povinně zveřejňují svoje účetní výkazy. Výhodou Web Ovelu je jeho velmi
snadné ovládání. Uživatel vyhledává požadované informace pomocí hypertextových odkazů.
Po vyhledání je možné získaná data zkopírovat pomocí schránky do Wordu nebo do Excelu a
dále s nimi pracovat.
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Sektorová analýza na základě dat
z Obchodního věstníku

Jitka Srpová – Ivana Topolová

Úvod
Na základě dat zveřejněných v Obchodním věstníku vypracoval výzkumný tým pod vedením
doc. Ing. Jitky Srpové, CSc. studii, která obsahuje analýzu skupin podniků členěných podle
Burzy cenných papírů v Praze (dále BCPP). Do analýzy bylo zahrnuto celkem 11 684
účetních závěrek za roky 1997 a 1998, z toho 6 075 závěrek za rok 1997 a 5 609 závěrek za
rok 1998 (viz tabulka 1). Členění na skupiny podle BCPP je poměrně hrubé. Díky tomu je ve
všech skupinách zastoupen dostatečný počet podniků pro vyvozování závěrů o celé skupině
(viz tabulka 1). Výjimkou jsou pouze  skupina 03  Zpracování tabáku a skupina 20
Nezařazeno. Tyto skupiny byly proto z analýzy vyloučeny. Studie analyzovala postupně
účetní výkazy a poměrové finanční ukazatele pro jednotlivé skupiny podniků.

Analýza účetních výkazů
Analýza účetních výkazů byla zaměřena zejména na rozvahu. Při analýze aktiv byla ve studii
porovnávána jednak průměrná  výše aktiv v jednotlivých skupinách a jednak jejich struktura.
Průměrnou výši aktiv vůči jiným skupinám několikanásobně překračovala skupina 12
Energetika. Tato skupina zároveň vykazovala nejvyšší podíl stálých aktiv na aktivech celkem
(viz obrázek 1). Naopak nejnižší hodnotu aktiv vykazovaly podniky ze skupiny 14 – Obchod,
přestože bylo v této skupině zastoupeno nejvíce podniků. Tato skupina vykázala nejnižší
podíl stálých aktiv na aktivech celkem (viz tabulka 2).

Tab. 1: Počet podniků zahrnutých do skupiny v letech 1998 a 1997

Kód Skupina podle BCPP 1998 1997
02 Výroba potravin a nápojů 273 307
03 Zpracování tabáku 1 3
04 Těžba a zpracování nerostů a rud 408 473
05 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 127 135
06 Průmysl dřevařský a papírenský 217 214
07 Chemický, farmac. a gum. průmysl 133 144
08 Stavebnictví a výroba stavebních hmot 573 634
09 Hutnictví a zpracování kovů 233 247
10 Strojírenství 331 342
11 Elektronika a elektrotechnika 177 195
12 Energetika 139 138
13 Doprava a spoje 195 194
14 Obchod 1440 1572
15 Peněžnictví 276 356
16 Služby 1028 1065
20 Nezařazeno 58 56
celkem 5609 6075
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Tab. 2: Struktura aktiv podle skupin BCPP v letech 1998 a 1997

Stálá aktiva Oběžná aktiva Ostatní aktiva Pohl. za ups.
vlastní jmění

Kó
d

1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997
02 52,22% 52,15% 45,94% 45,40% 1,67% 2,04% 0,17% 0,40%
04 71,92% 71,01% 25,55% 25,86% 2,39% 2,85% 0,14% 0,29%
05 53,08% 49,57% 45,25% 48,43% 1,36% 2,00% 0,31% 0,00%
06 79,60% 78,50% 19,86% 20,29% 0,53% 0,95% 0,02% 0,26%
07 56,66% 56,10% 41,63% 41,91% 1,51% 1,98% 0,21% 0,02%
08 53,24% 51,18% 45,16% 46,62% 1,56% 2,11% 0,04% 0,09%
09 55,99% 52,28% 42,55% 45,43% 1,46% 2,29% 0,00% 0,00%
10 48,43% 48,30% 49,07% 49,21% 2,15% 2,41% 0,34% 0,08%
11 50,58% 43,75% 47,89% 54,06% 1,43% 2,17% 0,09% 0,01%
12 82,42% 78,28% 11,07% 16,22% 6,47% 5,40% 0,03% 0,10%
13 79,70% 78,04% 17,41% 20,77% 2,22% 1,04% 0,67% 0,16%
14 45,43% 40,70% 51,83% 56,04% 2,40% 2,75% 0,35% 0,51%
15 56,43% 61,05% 41,15% 36,15% 2,15% 2,72% 0,28% 0,08%
16 67,38% 66,15% 30,67% 30,57% 1,45% 2,67% 0,50% 0,61%

Obr. 1: Struktura aktiv v roce 1998
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Při analýze pasiv bylo zjištěno (viz tabulka 3), že největší podíl vlastního jmění na celkových
pasivech vykazovala skupina 13 Doprava a spoje a skupina 06 Průmysl dřevařský a
papírenský. Nejnižší podíl vlastního jmění na celkových pasivech měla skupina 14 Obchod
(viz obrázek 2), cizí zdroje této skupiny byly téměř z poloviny tvořeny krátkodobými
závazky.

Tab. 3: Struktura pasiv podle skupin BCPP v letech 1998 a 1997

kód Vlastní jmění Cizí zdroje Ostatní pasiva
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kód Vlastní jmění Cizí zdroje Ostatní pasiva

1998 1997 1998 1997 1998 1997
02 37,97% 37,06% 59,95% 61,37% 2,08% 1,57%
04 63,14% 62,21% 36,01% 36,92% 0,85% 0,87%
05 45,23% 45,56% 52,50% 52,51% 2,27% 1,93%
06 75,21% 72,87% 23,94% 26,01% 0,84% 1,13%
07 57,41% 52,13% 40,86% 46,44% 1,73% 1,43%
08 46,39% 42,54% 48,97% 53,42% 4,64% 4,04%
09 44,75% 44,33% 52,70% 53,12% 2,55% 2,54%
10 39,83% 38,19% 57,61% 58,70% 2,56% 3,11%
11 42,12% 35,94% 55,10% 62,09% 2,78% 1,97%
12 58,61% 56,31% 39,10% 41,79% 2,29% 1,90%
13 76,68% 75,78% 20,39% 22,06% 2,94% 2,16%
14 28,55% 24,37% 67,63% 71,78% 3,82% 3,85%
15 36,77% 49,05% 55,42% 39,98% 7,81% 10,98%
16 59,43% 58,89% 37,69% 38,80% 2,87% 2,31%

Obr. 2: Struktura pasiv podle skupin BCPP v roce 1998
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Analýza poměrových ukazatelů
Při hodnocení skupin pomocí poměrových finančních ukazatelů nebyla nalezena jednoznačně
nejlepší skupina, která by vykazovala výborné výsledky  u všech ukazatelů. Hodnocení bylo
provedeno pomocí ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti.

Pro hodnocení rentability byly použity ukazatele rentabilita tržeb a rentabilita celkového
kapitálu.
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Tab. 4: Rentabilita celkového kapitálu podle skupin BCPP v letech 1998 a 1997

Rentabilita celkového
kap.

Kód Popis

1998 1997
02 Výroba potravin a nápojů -0,0158 -0,0157
03 Zpracování tabáku -0,0196 0,1572
04 Těžba a zpracování nerostů a rud 0,0058 0,0074
05 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl -0,0150 -0,0174
06 Průmysl dřevařský a papírenský -0,0018 -0,0029
07 Chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl 0,0286 0,0218
08 Stavebnictví a výroba stavebních hmot 0,0159 0,0065
09 Hutnictví a zpracování kovů 0,0022 -0,0045
10 Strojírenství -0,0153 -0,0071
11 Elektronika a elektrotechnika 0,0002 -0,0123
12 Energetika 0,0286 0,0162
13 Doprava a spoje -0,0017 0,0090
14 Obchod -0,0076 -0,0192
15 Peněžnictví -0,0040 -0,0096
16 Služby -0,0050 -0,0033
20 Nezařazeno -0,0097 -0,0144
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Obr. 3: Rentabilita celkového kapitálu podle skupin BCPP v letech 1998 a 1997
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Jako příklad uvádíme dosažené hodnoty rentability celkového kapitálu u jednotlivých skupin
v letech 1998 a 1997 (viz tabulka 4). Při hodnocení pomocí tohoto ukazatele
dosahovalynejlepších výsledků skupiny 07 Chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl
a 12 Energetika (viz obrázek 3). Naopak nejnižší hodnoty rentability celkového kapitálu
vykázaly skupiny 02 Výroba potravin a nápojů, 05 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl a
skupina 10 Strojírenství.

Pro hodnocení likvidity byly použity ukazatele běžná likvidita, pohotová likvidita a
okamžitá likvidita. Jako příklad uvádíme dosažené hodnoty běžné likvidity v letech 1998 a
1997 (viz tabulka 5). Doporučovaná hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2,0.  Skutečně
dosažené hodnoty se nejčastěji pohybovaly v intervalu 1,0 až 1,4. Nejvyšší hodnoty běžné
likvidity dosahovala skupina 04 Těžba a zpracování nerostů a rud. Skupina 12 Energetika
naopak v obou sledovaných obdobích vykázala nejnižší hodnotu běžné likvidity. Je to dáno
zejména tím, že energetika obecně vykazuje nízkou hodnotu zásob, ale i pohledávek. Na
příkladu energetiky je vidět, že k odhalení příčin vysoké či nízké likvidity, je třeba při analýze
používat současně všechny tři stupně likvidity.

Tab. 5: Běžná likvidita podle skupin BCPP v letech 1998 a 1997

Běžná likviditaKód Popis
1998 1997

02 Výroba potravin a nápojů 1,0302 1,0324
03 Zpracování tabáku 0,8639 1,7887
04 Těžba a zpracování nerostů a rud 1,5315 1,7220
05 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 1,2118 1,2941
06 Průmysl dřevařský a papírenský 1,3142 1,2626
07 Chemický, farmaceutický a gumárenský

průmysl
1,3259 1,1829

08 Stavebnictví a výroba stavebních hmot 1,3025 1,1683
09 Hutnictví a zpracování kovů 1,2607 1,2460



82

Běžná likviditaKód Popis
1998 1997

10 Strojírenství 1,2296 1,1478
11 Elektronika a elektrotechnika 1,2416 1,1705
12 Energetika 0,6079 0,8548
13 Doprava a spoje 1,1238 1,7124
14 Obchod 1,0646 1,0492
15 Peněžnictví 1,0010 1,3918
16 Služby 1,1561 1,1236
20 Nezařazeno 1,0955 1,0937

Hodnocení aktivity podniků bylo provedeno pomocí ukazatelů doba obratu zásob, doba
inkasa pohledávek, doba splatnosti krátkodobých závazků a doba obratu kapitálu. Jako
příklad uvádíme dosažené hodnoty doby obratu zásob  vyjádřené ve dnech (viz tabulka 6).
Tento ukazatel je výrazně ovlivněn předmětem činnosti, charakterem výrobního procesu.
Dokazují to například dosažené hodnoty u skupiny 15 Peněžnictví, které vykázalo nejkratší
dobu obratu zásob. Naopak nejdelší dobu obratu zásob vykazovaly skupiny 05 Textilní,
oděvní a kožedělný průmysl, 10 Strojírenství a 11 Elektronika a elektrotechnika. Jedná se o
odvětví, která se již několik let potýkají s ekonomickými problémy.

Tab. 6: Doba obratu zásob podle skupin BCPP v letech 1998 a 1997

Kód Popis Doba obratu zásob
1998 1997

02 Výroba potravin a nápojů 47,5980 51,1469
03 Zpracování tabáku 18,0490 134,4681
04 Těžba a zpracování nerostů a rud 50,1143 54,8630
05 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 90,1300 90,6380
06 Průmysl dřevařský a papírenský 51,4685 53,3811
07 Chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl 45,9136 44,2964
08 Stavebnictví a výroba stavebních hmot 58,9059 64,6501
09 Hutnictví a zpracování kovů 57,2147 62,3756
10 Strojírenství 86,6799 68,7525
11 Elektronika a elektrotechnika 71,7948 89,6899
12 Energetika 23,4381 40,7653
13 Doprava a spoje 23,2382 60,2884
14 Obchod 31,6495 33,2468
15 Peněžnictví 1,0540 4,0203
16 Služby 40,6695 35,9726
20 Nezařazeno 29,7660 41,2985

Hodnocení zadluženosti bylo provedeno pomocí ukazatelů celková zadluženost a koeficient
samofinancování. Z tabulky 7 vyplývá, že nejvyšší zadluženost vykázaly podniky ze skupiny
14 Obchod, 02 Výroba potravin a nápojů a 10 Strojírenství.

Tab. 7: Doba obratu zásob podle skupin BCPP v letech 1998 a 1997

Kód Popis Celková
zadluženost
1998 1997
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Kód Popis Celková
zadluženost
1998 1997

02 Výroba potravin a nápojů 0,6203 0,6294
03 Zpracování tabáku 0,7025 0,4189
04 Těžba a zpracování nerostů a rud 0,3686 0,3779
05 Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 0,5477 0,5444
06 Průmysl dřevařský a papírenský 0,2479 0,2713
07 Chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl 0,4259 0,4787
08 Stavebnictví a výroba stavebních hmot 0,5361 0,5746
09 Hutnictví a zpracování kovů 0,5525 0,5567
10 Strojírenství 0,6017 0,6181
11 Elektronika a elektrotechnika 0,5788 0,6406
12 Energetika 0,4139 0,4369
13 Doprava a spoje 0,2332 0,2422
14 Obchod 0,7145 0,7563
15 Peněžnictví 0,6323 0,5095
16 Služby 0,4057 0,4163
20 Nezařazeno 0,4476 0,5005

Závěr
Studie vypracovaná na  základě dat z Obchodního věstníku obsahuje samozřejmě velmi
podrobnou analýzu účetních výkazů i poměrových ukazatelů. Vypovídací schopnost
provedených analýz je omezena tím, že hodnocení vychází jen z účetních výkazů
publikovaných v Obchodním věstníku. Do hodnocení tedy nejsou zahrnuty malé firmy ani
firmy, které neplní svou zveřejňovací povinnost. Přesto jsme přesvědčeni, že výsledky
obsažené ve studii jsou zajímavé a významné pro srovnávání odvětví a hledání silných a
slabých stránek při řízení podniku.
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Statistické ukazatele a modely
Hana Řezanková – Luboš Marek

Hlavní cíle dílčího projektu Statistické ukazatele a modely byly následující:
• usnadnit přístup k údajům makroekonomického charakteru,

• navrhnout pro některé časové řady modely pro popis jejich vývoje a pro predikci na
následující období,

• vytvořit prostředí podporující analýzu dat.
Všechny výsledky činnosti jsou prezentovány na webové stránce projektu, a to na adrese
http://badame.vse.cz/projekty/stat.php, k dispozici je jak česká, tak anglická verze. Jde
o následující formy výsledků:

• seznamy odkazů na důležité webové stránky,

• zrcadla některých zajímavých webových stránek,

• vlastní databáze dat a modelů,

• vlastní učebnice a články.

1. Přístup k ukazatelům
V této oblasti byly nejprve zkoumány internetové zdroje údajů týkající se České republiky.
Hlavním oficiálním zdrojem je webová stránka Českého statistického úřadu (www.czso.cz),
která poskytuje uživatelům informace o vydávaných publikacích v členění podle deseti
tematických skupin. Některé z publikovaných tabulek je možné si jako datový soubor
zkopírovat. Dále jsou zde umístěny odkazy na internetové stránky ministerstev a dalších
institucí ČR a důležitých mezinárodních organizací.

Dalšími zdroji dat v České republice jsou:
• Česká národní banka (www.cnb.cz), která publikuje na Internetu například měnové

ukazatele.

• PATRIA (www.patria.cz), komerční server (Patria Finance, a.s.) obsahující aktuální
data v atraktivní podobě (vývoj kurzu koruny, akciové indexy),

• VosvrdaWeb (vosvrdaweb.utia.cas.cz) – součástí je například Aktualizovaná databáze
hlavních makroekonomických indikátorů (autorem je doc. Miloslav Vošvrda), která
však není volně přístupná,

• SDA – Sociologický datový archiv (archiv.soc.cas.cz) Sociologického ústavu
Akademie věd ČR, který nabízí datové soubory ze sociologických výzkumů. Soubory
je třeba objednat (jsou zdarma, případně za cenu reprodukce), podmínkou pro
používání je citace. K souborům lze na stránce získat popisy proměnných, příslušné
dotazníky a další dokumentaci (i v angličtině).

Ze zahraničních webových stránek lze uvést následující:
• Business Central Europe (www.bcemag.com/_bcedb/stat_main.htm) – databáze, která

obsahuje základní makroekonomické údaje za středoevropské země (zobrazuje se
vybraný ukazatel u všech zemí nebo všechny ukazatele vybrané země – za několik
časových období),

• InfoNation (www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/e_infonation.htm) –
zobrazují se maximálně 4 ukazatele u vybraných zemí (členské země OSN),
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• EIA – Energy Information Administration (www.eia.doe.gov/emeu/iea/contents.html),
obsahující přehledné tematicky zaměřené tabulky (počty obyvatel, HDP, spotřeby
energie atd.), jejichž řádky obsahují údaje za jednotlivé země a sloupce jsou vyčleněny
pro roky,

• OSN – Global Statistics (www.un.org/Depts/unsd/global.htm) s databází FAOSTAT
(Food and Agriculture Organizations of the United Nations), pomocí níž lze
požadované tabulky jednak zobrazit, jednak nahrát na disk,

• The World Bank Group (www.worldbank.org/data) – umožňuje prohlížení publikace
s daty a grafy o jednotlivých zemích,

Tyto základní možnosti jsou na serveru BADAME publikovány ve formě článku s webovými
odkazy na příslušné stránky. Hlavním zdrojem a inspirací byla stránka komentovaných
odkazů o statistickém výpočetním prostředí Statistický sysel (autory jsou Jiří Žváček a Hana
Řezanková), která byla přemístěna z webové stránky katedry a pravděpodobnosti na server
BADAME (z důvodu pokročilejších možností poskytovaných tímto serverem).

Z důvodu urychlení přístupu k webové stránce ČSÚ bylo vytvořeno tzv. zrcadlo na
serveru BADAME. Zrcadleny jsou pouze statistické stránky s týdenní aktualizací. Pokud jde
o dynamické stránky a důležitá data s aktualizací k předem stanoveným termínům, pak na
serveru BADAME existují pouze odkazy na originální stránku.

Protože uvedené datové zdroje jsou omezené, byla na základě dostupných oficiálních
publikací (např. statistických ročenek) vytvořena vlastní databáze některých časových řad,
která byla doplněna výsledky jejich analýz realizovaných v programovém systému SAS.
Sledovány jsou následující oblasti: HDP, cenové indexy, inflace, nezaměstnanost, zahraniční
obchod a obyvatelstvo. Většina časových řad je čtvrtletních, ostatní jsou měsíční nebo roční.
Časové řady jsou postupně aktualizovány a stejně jsou aktualizovány i příslušné analýzy,
modely, předpovědi atd.

Webová prezentace je založena na databázové tabulce připravené v databázovém systému
Microsoft Access, která obsahuje jména souborů s potřebnými údaji a příslušné komentáře.
Jestliže jsou aktualizována data a analýzy, jsou pouze změněny obsahy příslušných souborů,
na jejichž základě je dynamicky vytvářena uvedená webová stránka. Vlastní časové řady si
uživatelé mohou stáhnout ve formátu tabulkového procesoru Excel. Na Internetu se nejprve
zobrazuje tabulka obsahující název časové řady, její stručný popis (sledované období, měrové
jednotky), periodicitu a zdroj, jak je vidět z obr. 1:
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Obr. 1: Nabídka časových řád ČR

Po zvolení konkrétní řady je graficky zobrazen její průběh (viz obr. 2) a uživateli jsou
nabízeny další možnosti:

• zobrazení tabulky obsahující hodnoty zvolené časové řady a předpovědi na několik
dalších období. Horizont předpovědí je poměrně malý, v zásadě jsme předpovídali
hodnoty časových řad o tři období dopředu. Důvodem poměrně krátkého horizontu je
fakt, že se jedná o ekonomické časové řady, které jsou silně ovlivněny změnami ve
svém okolí, změnami v ekonomice a ta je bohužel zatím ještě pořád ekonomikou
transformovanou. Delší horizont předpovědí je možný pouze za předpokladu stabilní
ekonomiky.
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Obr. 2: Grafické zobrazení průběhu časové řady

• zobrazení tabulky zahrnující odhady parametrů vybraného modelu a související
statistiky (viz obr. 3),

Obr. 3: Tabulka odhadů parametrů modelu
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• zobrazení grafu, v němž jsou znázorněny předpovědi (viz obr. 4),

• uložení datového souboru na disk uživatele,

• návrat na výběr časové řady.
Po zvolení některé z výše uvedených možností zůstává zobrazena nabídka činností, která
zahrnuje též možnost zobrazení grafického průběhu časové řady.

K dispozici je jak česká tak anglická verze této prezentace. Tabulky a grafy jsou stejné pro
českou i anglickou verzi, pod každou tabulkou či grafem je však zobrazován stručný popis
časové řady, který již závisí na jazykové verzi.

Obr. 4: Graf s předpovědmi

Největší problém spočívá ve vytvoření časových řad, neboť mnohé údaje publikované
v různých obdobích nejsou srovnatelné. Na nesrovnatelnost údajů mají vliv následující
faktory:

• změny v ekonomice od roku 1990,

• rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku,

• liberalizace cen,

• další politická rozhodnutí a intervence,

• změny v metodice po celé období od vzniku Československa v r. 1918 a především
v posledních deseti letech.

Výše uvedená databáze byla prezentována na dvou konferencích, viz příspěvky [18 a 19].

2. Modely časových řad
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, součástí databáze vlastních časových řad jsou i
výsledky analýz. Byly přitom použity následující metody: dekompozice, metody vážených
průměrů, metody exponenciálního vyrovnávání, Box-Jenkinsova metodologie, intervenční
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analýza a teorie odlehlých pozorování. Vhodný model je vybírán na základě koeficientu
determinace a dalších statistik, které poskytuje programový systém SAS.

Při výběru jednotlivých modelů jsme byli poměrně silně závislí na délce časové řady.
Bohužel většina našich ekonomických časových řad je velmi krátká. Malý počet pozorování
je dán faktem, že naše republika má velmi mladou ekonomiku. Za minulého režimu se
spousta časových řad buď vůbec nesledovala (nezaměstnanost) nebo se sledovala v úplně
jiných ekonomických podmínkách (inflace, HDP apod.). Důsledkem je fakt, že v lepším
případě máme k  dispozici několik málo desítek pozorování v případě, že se jedná o měsíční
či čtvrtletní časovou řadu, v horším případě jen několik málo pozorování, jestliže sledovaná
řada je roční. To samozřejmě silně determinuje výběr jednotlivých modelů, neboť některé
metody prostě nelze použít. Typickým příkladem je Boxova-Jenkinsova metodologie, kde
spousta odvozených vztahů platí pouze asymptoticky, což v praxi vyžaduje minimálně 50–60
pozorování. A takový počet pozorování má málokterá česká ekonomická časová řada.

Zastavme se nyní na chvíli u jednotlivých metod, které byly použity při analýze časových
řad v naší databázi, neboť ty jsou základem pro úspěšnou tvorbu modelu. Základní metodou
je dekompozice časové řady.

2.1 Dekompozice časové řady
V klasické dekompozici předpokládáme, že časovou řadu můžeme rozložit na jednotlivé
deterministické složky, a sice na složku

• trendovou, značenou Tt

• sezónní, značenou St

• cyklickou, značenou Ct

• náhodnou, značenou εt

Zatímco první tři složky jsou deterministické a lze je popsat matematickou křivkou, poslední
složka je stochastická a předpokládáme o ní, že má nulovou střední hodnotu, konstantní
rozptyl a jednotlivé její hodnoty jsou nekorelované. Tyto předpoklady nám zaručují, že tato
náhodná složka neovlivňuje systematicky hodnotu časové řady. Poznamenejme ještě, že
cyklická složka byla v našich řadách bezpředmětná, protože při malé délce časových řad
nebyla pozorovatelná. Při analýze jsme použili

• aditivní model Yt = Tt+ St+ Ct+εt

• a multiplikativní model Yt = Tt* St* Ct*εt

přičemž jsme většinou předpokládali, že Ct=0, resp. Ct=1. Nejdůležitější složkou našich
časových řad byla složka trendová, přičemž jsme ve většině případů vystačili
s nejjednoduššími křivkami – přímkou a parabolou. Sezónní složku jsme pochopitelně mohli
modelovat pouze v případě čtvrtletních nebo měsíčních časových řad, přičemž jsme
kombinovali dekompozici s centrovanými klouzavými průměry.

2.2 Klouzavé průměry
Metoda klouzavých průměrů se řadí mezi adaptivní přístupy k  modelování trendové složky.
Tyto modely se ukázaly jako obzvlášť vhodné, neboť rychle reagují na změny v časové řadě,
což byl často náš případ. Při konstrukci klouzavých průměrů jsme vyrovnávali úseky řady
polynomickými křivkami, což ve svém důsledku vedlo k  aplikaci vážených klouzavých
průměrů. Protože charakter řady se často měnil, používali jsme klouzavé průměry poměrně
malé délky, neboť ty lépe reagovaly na rychlé změny. Výjimkou byly pochopitelně časové
řady obsahující sezónní složku, neboť tam přišly ke slovu tzv. centrované klouzavé průměry.
Ty se vyznačují tím, že mají délku o jedničku větší než je délka sezóny a jejich krajní váhy



90

(u prvního a posledního pozorování) mají poloviční váhu proti ostatním pozorováním. Tyto
průměry jsme s úspěchem aplikovali na sezónní časové řady, čímž se nám podařilo odstranit
sezónnost a rozložit řadu na jednotlivé složky. Jako obzvlášť vhodný se na tyto metody jeví
program STATGRAPHICS Plus, který popsané sezónní očišťování přímo obsahuje jako
jednu z metod pro práci se sezónními časovými řadami.

2.3 Exponenciální vyrovnávání
Exponenciální vyrovnávání je dalším adaptivním přístupem k trendové složce, který jsme
úspěšně použili. Oproti metodě klouzavých průměrů má exponenciální vyrovnávání tu
výhodu, že pracuje se všemi dostupnými minulými pozorováními v časové řadě. Myšlenka
této metody je poměrně jednoduchá. Při tvorbě modelu se metoda nejmenších čtverců
modifikuje tak, aby váhy jednotlivých čtverců v minimalizovaném součtu směrem do
minulosti exponenciálně klesaly. Jedná se tedy o váženou metodu nejmenších čtverců
s exponenciálně klesajícími váhami. Váhy jsou dány tzv. vyrovnávací konstantou α, přičemž
se předpokládá, že 0<α<1. Problém je pochopitelně s vhodnou volbou vyrovnávací konstanty.
Naštěstí většina současného statistického softwaru umožňuje automatické vyhledání této
konstanty (případně několika vyrovnávacích konstant v případě složitějších modelů) a SAS,
který jsme při analýze používali, není v tomto ohledu výjimkou. V zásadě lze rozdělit
exponenciální vyrovnávání na tři základní typy:

• Brownovo – má jednu vyrovnávací konstantu a je vhodné především pro řady rychle
měnící svůj průběh, bez výrazného trendu a sezónnosti;

• Holtovo – má dvě vyrovnávací konstanty a je vhodné především pro řady s výrazným
trendem bez přítomnosti sezónní složky;

• Winterovo – má tři vyrovnávací konstanty a umožňuje modelovat jak trend, tak i
sezónní složku. Tento typ exponenciálního vyrovnávání se nám velmi osvědčil
u kratších časových řad vykazujících sezónnost, kde právě Winterovo vyrovnávání
umožnilo efektivně modelovat sezónní složku a ukázalo se jako vůbec nejvhodnější.
Pomocí Winterova exponenciálního vyrovnávání jsme většinou dosahovali lepších
výsledků, než klasickou dekompozicí či aplikací klouzavých průměrů.

Současné statistické pakety (SAS, SPSS) nabízejí ještě další typy exponenciálního
vyrovnávání (např. model s utlumujícím se trendem apod.), ty se však neukázaly jako příliš
vhodné.

Podle stupně polynomu, použitého pro vyrovnání v metodě exponenciálního vyrovnávání,
je možné dále dělit tyto metody na:

• jednoduché exponenciální vyrovnávání – předpokládá se, že trend lze v krátkých
úsecích považovat za konstantní;

• dvojité exponenciální vyrovnávání – předpokládá se, že trend lze v krátkých úsecích
považovat za lineární;

• trojité exponenciální vyrovnávání – předpokládá se, že trend lze v krátkých úsecích
považovat za kvadratický.

Jako nejpoužívanější model se jako v mnoha dalších případech ukázal ten nejjednodušší –
nejčastěji jsme používali jednoduché exponenciální vyrovnávání, případně dvojité
exponenciální vyrovnávání. Trojité exponenciální vyrovnávání jsme nepoužili na žádnou
z časových řad.
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2.4 Boxova-Jenkinsova metodologie
Metody označované jako Boxovy-Jenkinsovy jsou obzvlášť vhodné v situacích, kdy nelze
použít některou z výše popsaných metod. Modelují se jimi takové časové řady, které se
chovají naprosto nesystematicky, rychle mění svůj charakter a úroveň, a nelze v nich
vysledovat žádnou systematickou složku. Na rozdíl od předchozích metod kladou největší
důraz na práci s náhodnou složkou, o které se předpokládá, že je tvořena navzájem
korelovanými hodnotami. A právě na studiu tzv. autokorelační a parciální autokorelační
funkce je tato metoda založena. Tyto dvě funkce totiž vykazují zcela charakteristický průběh
pro různé typy modelů. Celá Boxova-Jenkinsova metodologie je velice náročná po stránce
teoretické a vyžaduje velmi dobré znalosti z oblasti pravděpodobnosti a matematické
statistiky. V zásadě jsme při našich analýzách používali následující typy modelů:

• Proces klouzavých součtů řádu q (značíme ho jako MA(q)) má tvar

εθεθε q-tq1-t1tt +...++ = Y

Předpokládáme tedy, že hodnota časové řady Yt v časovém okamžiku t závisí na hodnotě
náhodné složky v časovém okamžiku t jakož i na hodnotách minulých až do času t-q. Proces
klouzavých součtů řádu q je jedním z nejpoužívanějších stochastických modelů, přičemž
v praxi hodnota parametru q jen zřídka přesáhne hodnotu 2. Nejčastěji pak příslušný model
má tvar

Yt = εt + θ1εt-1

nebo

Yt = εt + θ1εt-1+ θ2εt-2.

• Autoregresní proces řádu p (značíme ho jako AR(p)) má tvar

εφφφ tp-tp2-t21-t1t  + Y +...+ Y + Y=Y

Předpokládáme tedy, že hodnota časové řady Yt v časovém okamžiku t závisí na minulých
hodnotách časové řady až do času t-p a na hodnotě náhodné složky v časovém okamžiku t.
Autoregresní proces řádu p je opět jedním z nejpoužívanějších stochastických modelů,
přičemž v praxi hodnota parametru p jen zřídka přesáhne hodnotu 2. Nejčastěji pak příslušný
model má tvar

εφ t-1t1t   Y = Y +

nebo

εφφ t2-t21-t1t  +Y + Y= Y

• Smíšený proces řádu p a q (označovaný jako ARMA(p,q)) má tvar

εθεθεφφ q-tq-1t1tptp1t1t  ...++  +  + Y ...++ Y = Y −−

Je zřejmé, že se jedná o kombinaci dvou předchozích modelů. Opět se tento model nejčastěji
používá pro hodnoty parametrů nepřesahující 2, a vůbec nejčastějším modelem je
ARMA(1,1) ve tvaru

εθεφ -1t1t1t1t  +  + Y = Y −

Výše popsané modely jsou sice základní, ale běžně se užívají i tzv. ARIMA modely, případně
SARIMA modely, které umožňují modelovat i sezónní složku.
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2.5 Intervenční analýza a odlehlá pozorování
Velice často jsme se setkávali se situací, která je zachycena na obrázku 5:

Obr. 5: Grafický průběh čtvrtletní časové řady

Jedná se o čtvrtletní časovou řadu HDP za roky 1990 až 1999 (zdroj ČSÚ). Jak je z obrázku
patrné, v roce 1994 došlo k určitému zlomu a od tohoto roku se řada HDP vyvíjí zcela jinak,
než v předchozích letech. Důvod těchto změn je poměrně prostý, v inkriminovaném roce
došlo ke změně metodiky ve sledování HDP. Běžnými metodami pro analýzu časových řad,
které byly výše popsány, nelze tento efekt rozumně popsat. Bohužel jsme se s takovou situací
setkávali nezřídka i u jiných časových řad. Bylo proto nutné sáhnout po složitějších modelech
tzv. intervenční analýzy a modelování tzv. odlehlých pozorování. Protože  bez těchto metod
nešly řady vůbec modelovat, zastavíme se u nich podrobněji.

2.6 Intervenční analýza
Charakter časové řady je často narušen vnějšími událostmi, které mění její průběh. Jedná se
o takové události jako např. stávky, politické změny, objevy nových technologií apod. Tyto
vnější události se nazývají intervence. Technika zpracování časové řady obsahující intervence
se nazývá intervenční analýza. Intervenční analýza byla úspěšně použita k řešení mnoha
případů, ve kterých bychom s klasickým přístupem nevystačili. Jako jedni z prvních použili
tuto metodu Box a Tiao v roce 1975 při modelování měsíční časové řady znečištění ovzduší
v Los Angeles za roky 1955 až 1972. Protože znečištění ovzduší pocházelo především od
výfukových zplodin, očekávala se redukce tohoto znečištění po otevření (v lednu 1960)
vnějšího dálničního okruhu, který odváděl provoz z centra města. To byla první intervence.
Druhá intervence spočívala v technologické úpravě motorů nově vyráběných automobilů (po
lednu 1966), která snížila koncentraci výfukových zplodin. Je zřejmé, že obě intervence se od
sebe svým charakterem odlišují. Zatímco první intervence měla okamžitý efekt, vliv druhé se
projevoval pouze pomalu tak, jak byly postupně staré automobily nahrazovány novými.

Prvním úkolem je tedy odhadnout hodnotu intervence. Jakmile máme tuto hodnotu
odhadnutou, můžeme časovou řadu od intervence očistit. S takto očištěnou řadou lze pak
samozřejmě pracovat běžným způsobem – to znamená např. sestrojit předpovědi (to ostatně
bývá často hlavním cílem analýzy časové řady). Otázkou je, zda lze velikost intervence např.
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v ekonomických řadách nějakým způsobem odhadnout předem. Někdy se samozřejmě
o budoucí intervenci ví předem –  např. v případě, kdy se akce, způsobující tuto intervenci
plánuje dlouhou dobu dopředu (jako příklad uveďme třeba cenovou liberalizaci v lednu 1991
v naší republice). Časový bod intervence bývá u ekonomických časových řad mnohdy znám
delší dobu před jejich realizací, neboť je to často důsledek politických rozhodnutí. V této
souvislosti by se dalo v současné době vytipovat několik časových bodů intervencí – např.
rozpad federace, zavedení nové daňové soustavy apod. Takovýto odhad velikosti intervence
dopředu by se musel odehrát formou expertního odhadu, neboť provést něco takového pouze
na základě analýzy minulého průběhu řady je zcela nemožné. Je však zřejmé, že ani zkušení
ekonomové si netroufnou provést kvalifikovanou předpověď tohoto typu. Většinou se všichni
shodnou na tom, že určité hodnoty budou klesat či naopak porostou, ale stanovit jejich přesný
odhad nelze, neboť vnější podmínky, které na vývoj řady působí, jsou neustále v pohybu.
Samozřejmě ani na základě analýzy minulých hodnot časové řady nezískáme uspokojivou
předpověď, pokud jsou tyto vnější vlivy značně nestabilní. To samozřejmě platí obecně pro
jakoukoliv prognostickou metodu. Navíc, pokud je v řadě intervence a tato intervence je
„mladá“ – to znamená, že po datu intervence máme k dispozici velmi málo pozorování, je
velmi obtížné uspokojivě odhadnout velikost intervence, a tím pádem riskujeme, že
předpovědi budou nevalné kvality. Výhodou v tomto případě je, že intervenční analýza je
založena na Boxově-Jenkinsově metodologii, jejíž modely jsou značně flexibilní a poměrně
rychle reagují na změny v průběhu časové řady.

Dalším faktem, na který se často zapomíná, je to, že při analýze časové řady by měl být
přítomen odborník z dané oblasti, který by pomohl odhalit i intervence, které si statistik – laik
v dané oblasti, nemusí vůbec uvědomit. Např. se jedná o některé zákonné úpravy, jako je
vydání licencí soukromým autodopravcům apod.

2.7 Intervenční modely
Pokud známe časový okamžik intervence T (tento předpoklad nemusí však být vždy splněn –
někdy se můžeme setkat se skrytými intervencemi, u ekonomických časových řad T však
většinou známe), je obvykle možné odečíst z průběhu časové řady změnu – většinou se zvýší
či sníží její úroveň. Samozřejmě se naskýtá otázka, o kolik se tato úroveň změní? První věc,
která statistika napadne, je použít dvouvýběrový t-test k porovnání úrovně řady před a po
intervenci. Tento test ovšem předpokládá normalitu a nezávislost. Jakkoliv je t-test robustní
k porušení normality, je velmi citlivý na porušení nezávislosti. A to je v časových řadách
často kámen úrazu – vždyť Box-Jenkinsova metodologie je založena právě na studiu
korelační funkce, tedy na zkoumání závislostí mezi jednotlivými pozorováními. Z těchto
důvodů je proto třeba použít jiné metody.

Zavedeme nyní dva typy intervenčních proměnných. První typ je intervence, která nastane
v čase T a má trvalý charakter. Jedná se o tzv. skokovou funkci
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Druhým typem je tzv. pulsní funkce. Jedná se o intervenci v čase T, která nemá trvalý
charakter – projeví se pouze v tomto časovém okamžiku T a má tvar
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Je zřejmé, že mezi skoky a pulsy, jak se někdy tyto funkce zkráceně nazývají, je následující
vztah
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Je tedy jasné, že intervenční model může být vyjádřen pouze za pomoci skokové či pulsní
funkce.

Skoková funkce zřejmě vyhovuje následující rovnosti

,......,-1,0,1 =j       S = S j)-(T
t

(T)
jt+

Podívejme se nyní blíže, jak mohou vypadat jednotlivé intervence.
Okamžitá konstantní změna časové řady v čase T o ω hodnotu má tvar

S(T)
tω

nebo

P(T)
tω

Zpožděná konstantní změna časové řady v čase T se zpožděním b má tvar

SB (T)
t

bω

nebo

PB (T)
t

bω

Zde je třeba si uvědomit, že přestože intervence nastala v čase T, k posunu úrovně řady
o hodnotu ω dojde až se zpožděním – tedy v čase T+b.
Okamžitá dynamická změna časové řady v čase T má tvar

...)+S+S+S( = SB)-(1
(T)

2-t
2(T)

1-t
(T)
t

(T)
t δδω

δ
ω

a odpovídá posunu úrovně řady o hodnotu ω(1+δ+δ2+...+δb) v čase T+b, b=0,1,2,..., kde
0≤d≤1. Asymptoticky dosáhne tato změna hodnoty ω/(1-δ). Jestliže d=0, redukuje se na; pro
d=1, se úroveň řady mění lineárně s přírůstkem ω během každé časové jednotky. To je totiž
patrné z následující rovnosti:

S...)+B+B+(1 = 
B)-(1

S (T)
t

2
(T)
t

kterou lze přepsat do tvaru

...+S+S+S = ...+S+S+S = 
B)-(1

S 2)+(T
t

1)+(T
t

(T)
t

(T)
2-t

(T)
1-t

(T)
t

(T)
t

Okamžitá dočasná změna časové řady v čase T má tvar

...)+P+P+P( = SB-1
B)-(1 = PB)-(1

(T)
2-t

2(T)
1-t

(T)
t

(T)
t

(T)
t δδω

δ
ω

δ
ω

Vliv intervence o velikosti ω v čase T tedy postupně slábne, až s velkým časovým odstupem
od časového okamžiku T zaniká.

Kombinací těchto čtyř základních změn (ať se již jedná o pulsy či skoky) lze dosáhnout
vhodných tvarů intervencí, jako např.

SB + PB)-(1
B (T)

t1
(T)
t

0 ωδ
ω

což lze zapsat jako
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P B-1
B + 

B)-(1
B (T)

t
10

�
�

�
�
�

� ω
δ

ω

Tento tvar intervencí je např. vhodný pro modelování vlivu reklamní kampaně na prodej
zboží apod.

Obecně lze intervence zapsat ve tvaru

(B)
B(B) b

δ
ω

kde
s

s B ... B = (B) ωωωω −−− 10

a
r

r B ...B1 = (B) δδδ −−− 1

jsou polynomy v B, b je časové zpoždění intervence a hodnoty ωj jsou očekávané efekty
intervence. O kořenech polynomu δ(B) předpokládáme, že leží na hranici jednotkového kruhu
nebo vně tohoto kruhu v komplexní rovině. Jednotkový kořen znamená, že vliv intervence
lineárně roste či klesá, kořen vně jednotkového kruhu značí rychlejší pohyb než lineární.

Pokud v jedné řadě předpokládáme více intervencí, lze použít pro časovou řadu obecně
následující třídu modelů

εψ
θ

δ
ω

tjt
j

b
j

k

1=j
t (B)

(B) + I(B)
B(B)

 = Y
j

�

kde Ijt , j=1,2,...,k  jsou intervenční proměnné. Mohou to tedy obecně být jak pulsy tak skoky.
Tvar vzorce

(B)
B(B)

j

b
j

j

δ
ω

pro j-tou intervenci je dán očekávaným efektem této intervence. Hlavním důvodem sestrojení
takovéhoto modelu je určit, jak velký je vliv intervence. Část časové řady bez intervencí
(přesněji: bere se část časové řady do první intervence) je označována Nt a nazývá se
poruchová řada (noise series). Příslušný model pro časovou řadu bez intervencí se nazývá
poruchový model (noise model). Sestrojení celého modelu většinou probíhá ve dvou fázích.
Nejprve se identifikuje poruchový model

εψ
θ

tt  
(B)
(B) = N

za pomoci běžných postupů pro identifikaci modelů ARIMA (resp. SARIMA), založený na
časové řadě Yt do okamžiku první intervence (pokud je tento úsek řady dostatečně dlouhý), tj.
bereme {Yt; t<T}. Za základ pro identifikaci poruchového modelu lze případně vzít i část řady
po intervenci, pokud intervence nastane „brzy” a úsek řady před intervencí není dostatečně
dlouhý. V druhé fázi odhadujeme hodnotu parametrů ωj.

Metody intervenční analýzy lze většinou úspěšně použít, pokud je znám okamžik
intervence. není-li tomu tak, je třeba aplikovat teorii tzv. odlehlých pozorování.

2.8 Odlehlá pozorování
Časové řady obsahují často pozorování, která vznikla v důsledku nenadálých událostí jako
jsou např. stávky, náhlé politické či hospodářské krize ale i neočekávané změny počasí
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(větrné smrště apod.) či pouhé překlepy při zadávání dat. Tato data zcela vybočují
z charakteru ostatních pozorování a nazývají se většinou pozorováními odlehlými. Pokud je
znám časový okamžik jejich realizace a příčiny, které k jejich vzniku vedly, lze na takovouto
časovou řadu aplikovat metody intervenční analýzy. Pokud však časový bod realizace
odlehlých pozorování není znám, je důležité tato vybočující data identifikovat a časovou řadu
od nich očistit.

2.9 Aditivní a inovační model
Pro stacionární proces označme Yt napozorované hodnoty časové řady a Xt označme

časovou řadu očištěnou od odlehlých pozorování. Dále předpokládejme, že Xt vyhovuje
modelu ARMA(p,q)

tt )B(X)B( εθϕ =

kde
p

p1 B -...- B 1= (B) ϕϕϕ −

q
q1 B -...- B 1= (B) θθθ −

jsou stacionární a invertibilní operátory, které nemají žádné společné kořeny a εt je bílý šum
s normálním rozdělením N(0, 2

εσ ). Potom aditivní model (dále AO = additive outlier) je
definován jako

�
�
�

=+
≠

=
Tt,X
Tt,X

Y
t

t
t ω

=    )T(
tt IX ω+    =

=   )T(
tt I

)B(
)B( ωε

ϕ
θ +

kde

�
�
�

≠
=

=
Tt0,
Tt1,

I )T(
t

je proměnná, která indikuje odlehlé pozorování v čase T. Inovační model (dále IO =
innovational outlier) je definován ve tvaru

)I(
)B(
)B(I

)B(
)B(XY )T(

tt
)T(

ttt ωε
ϕ
θω

ϕ
θ +=+=  

Rozdíl mezi AO a IO modelem je tedy v tom, že AO model uvažuje vliv odlehlého
pozorování pouze v bodě T, kdežto v IO modelu působí odlehlá pozorování od času T dále
(tedy v čase T, T+1, T+2, ...).

Pokud bychom zobecnili výše popsanou situaci a uvažovali k odlehlých pozorování
různých typů, mohli bychom obecně zapsat model pro odlehlá pozorování ve tvaru

t

k

1j

)T(
tjjt XI)B(Y j +=�

=

νω

kde
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tt )B(
)B(X ε

ϕ
θ=

1)B(j =ν  pro AO  a 
)B(
)B(

j ϕ
θν =   pro IO v čase t = Tj.

2.10 Odhad odlehlých pozorování ve známém časovém bodě
Budeme nadále předpokládat, že známe časový bod, ve kterém se realizuje odlehlé
pozorování. Dále budeme předpokládat, že v rovnici (1) jsou všechny parametry známy.
Označme

....)BB1(
)B(
)B(B( 2

21 −−−== ππ
θ
ϕπ

Dále definujme
tt Y)B(e π=

Na základě předchozího pak dostáváme

t
)T(

tt I)B(e   :AO εωπ +=

a

t
)T(

tt Ie   :IO εω +=

Označme ATω̂ odhad ω metodou nejmenších čtverců pro AO model. Jelikož εt je bílý šum,
aplikací MNČ obdržíme odhad

AO model:          2
T

*

Tn

0j

2
j

Tn

1j
jTjt

AT
e)F(

ee
ˆ

τ
π

π

π
ω =

−
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−
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−

=
+

kde
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2
21

* −
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je operátor posunutí vpřed; tedy platí pro něj

1tt eFe +=

a

�
−
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=
Tn
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2
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2 πτ

Rozptyl odhadu je roven
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T
*
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AT e)F(var1e)F(var)ˆvar(
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πω ε==��
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Analogicky, označíme-li ITω̂ odhad ω  metodou nejmenších čtverců pro IO model, obdržíme

IO model:          TIT eˆ =ω

a pro rozptyl odhadu
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2
T

)T(
tTAT )Ivar()evar()ˆvar( εσεωω =+==

Z výše uvedených vzorců tedy vyplývá, že nejlepším odhadem efektu odlehlého pozorování
je v případě IO modelu hodnota rezidua εT. a v případě AO modelu je nejlepším odhadem
efektu odlehlého pozorování lineární kombinace εT, εT+1,. . . , εn.

Rozptyl odhadu pro AO model je tedy menší nebo roven rozptylu odhadu pro IO model:
2

ITAT )ˆvar()ˆvar( εσωω =≤

V mnoha případech bude dokonce rozptyl )ˆvar( ATω  výrazně menší než 2
εσ .

Pro následující hypotézy mohou být zkonstruovány různé typy testů. Jedná se o hypotézy:

H0:   ZT je buď AO nebo IO

H1:   ZT je AO 

H2:   ZT je IO

Často se používá test poměrem věrohodností pro AO a IO modely

H1 vs. H0 :     
εσ

ωτλ AT
T,1

ˆ
=

H2 vs. H0 :     
εσ

ωλ IT
T,2

ˆ
=

Za platnosti nulové hypotézy mají l1,T a l2,T normované normální rozdělení N(0,1).

2.11 Identifikace odlehlých pozorování
Pokud není znám kritický časový okamžik T, ale jsou známy parametry časové řady, je možné
spočítat hodnoty l1,T a l2,T pro každé  t = 1, 2,…, n, a na jejich základě provést rozhodnutí
o platnosti hypotéz. Většinou je tomu však tak, že parametry 2

jjj  a ,, εσπθϕ  jsou neznámé
a je třeba tyto parametry odhadnout. Proceduru pro odhad těchto parametrů odvodili   v roce
1983 statistici Chang a Tiao. Celá procedura je víceméně numerickou záležitostí a její použití
je nemyslitelné bez použití počítače. V dnešní době, kdy je většina pracovišť vybavena
osobními počítači, není toto většinou žádným problémem. Procedurami pro odhad výše
popsaných parametrů a efektů odlehlých pozorování je dnes vybavena většina statistických
paketů pro osobní počítače.

3. Prostředí podporující analýzu dat
Toto prostředí je určeno pro tvůrce a uživatele celého projektu BADAME, zejména pro
analýzu dat dostupných prostřednictvím dílčího projektu Databáze podniků a modelů pro
hodnocení podniků a odvětví. Velké množství shromážděných údajů je vhodným materiálem
pro provádění různých analýz, které bývají v poslední době označovány jako data mining.

Byly připraveny články [10] a [11] zaměřené na to, co lze ve velkých databázích sledovat
a které metody mohou být pro takové účely použity. Základní přehledový článek je
prezentován na webovém serveru BADAME.

Na podporu vysvětlení principů a používání statistických metod stojí v popředí pozornosti
též učebnice statistiky. Především jsou na serveru BADAME realizována zrcadla některých
webových učebnic v angličtině. Jsou to

• Hyperstat (autor: David M. Lane z Rice University),
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• Electronic Statistics Textbook (firma StatSoft),

• Multivariate Statistics (autor: David W. Stockburger),

• Introductory Statistics (autor: David W. Stockburger),

• The Study of Stability in Variation (autor: Jan de Leeuw).
Dále byl připraven článek [13] zahrnující odkazy na některé významné učebnice a seznamy
těchto učebnic. Zmíněny jsou především následující aspekty použití Internetu ve výuce
statistiky: informační a výpočetní zdroje, rozvoj nových výukových metod a prostředky na
podporu výzkumu.

Kromě toho byly zahájeny práce na vlastní české učebnici. Byly připraveny texty
a vybráno prostředí, pomocí něhož lze interaktivně zadávat výpočty a nechat si tak ilustrovat
probíranou látku.

Dále k ilustraci metod a především k vlastní analýze slouží statistické programové
systémy. Pozornost byla věnována zabezpečení tohoto softwarového vybavení pro
výzkumníky a studenty VŠE. Z prostředků BADAME byla zajištěna multilicence systému
STATGRAPHICS Plus, který je základním prostředkem pro výuku statistiky a pro
statistickou analýzu dat na VŠE.

Dále byl zakoupen systém S-PLUS pro pokročilé analýzy a ověřování nových postupů.
Jako doplněk byl pořízen systém Mathcad, který umožňuje jednak zápisy matematických
výrazů a jejich vyhodnocování, jednak poskytuje prostředí pro základní statistickou analýzu,
včetně grafického zobrazování analyzovaných dat. Systémy S-PLUS a Mathcad jsou vyvíjeny
jednou firmou, takže je umožněno jejich vzájemné propojení. Navíc existuje návaznost na
tabulkový procesor Microsoft Excel, což poskytuje prostor pro vytvoření komplexního
výpočetního prostředí. V průběhu řešení projektu byl systém Mathcad aktualizován na novou
verzi, přičemž součástí dodávky byly též systémy Imagination Engineer LE for Mathcad,
Axum (pro grafickou analýzu) a Mathcad Treasury, čímž bylo uvedené výpočetní prostředí
ještě více zdokonaleno.

Ze zdrojů VŠE bylo zabezpečeno prodloužení 10 licencí na statistický systém SPSS
a nákup 20 licencí jeho studentské verze. Tento systém je používán jednak při výuce
specializovaných statistických předmětů, jednak při specializovaných statistických analýzách,
zejména dat pořízených na základě dotazníků, a to jak při zpracování diplomových prací, tak
při výzkumné práci pedagogů. Dále byla v rámci uvedeného dílčího projektu zabezpečována
instalace a aktualizace systému SAS, který firma SAS Institute předala jako dar Fakultě
informatiky a statistiky pro účely výuky a nekomerčního výzkumu.

Pro snadnější orientaci výše uvedených systémů byla připravena jejich základní
charakteristika, která je k dispozici na serveru BADAME. K systému Mathcad existuje
prohlížeč dokumentů vytvořených jeho prostřednictvím, který je volně šiřitelný. Projekt
BADAME poskytuje zrcadlo stránky umožňující stažení tohoto prohlížeče.

Protože nelze doporučit žádný programový systém pro analýzu dat jako nejlepší a existuje
jich více, než je k dispozici na VŠE, byl připraven článek s výčtem nejznámějších, zahrnující
odkazy na firemní webové stránky. Tento článek je umístěn rovněž na serveru BADAME
(dané téma je rovněž obsahem příspěvků [12 a 20]). Kromě toho byl připraven seznam
odkazů na demoverze a trialverze některých těchto systémů. Obecně je pro uživatele zajímavý
též shareware, který je velmi dobře propracován v rámci projektu Statistický sysel. Proto
webová stránka popisovaného dílčího projektu, která je zaměřena na statistický software,
zahrnuje též odkaz na příslušnou pasáž projektu Statistický sysel.
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3.1 Internet jako zdroj informací pro oblast statistiky
Na Internetu existují samozřejmě další zajímavé zdroje využitelné při analýze dat, např. řada
publikací, které pojednávají o metodách, softwaru a aplikacích. Na toto téma byl připraven
příspěvek na konferenci [18]. Pro získání přehledu, co lze na Internetu nalézt, je nejlepší
obrátit se na specializované statistické servery. Jako příklad mohou být uvedeny následující
servery a jejich členění:
Statistics Network (www.statsnet.net) obsahuje části:

• Related Organizations,

• Statistical Consulting,

• Statistics Education,

• Statistics Jobs,

• Books/Software,

• Others (Statistics Glossaries, Data Sets),

• Question & Answer Forum for Statistics.

STATISTICS.COM (www.statistics.com) je rozdělen do následujících částí:

• Software & Other Tools,

• Courses, Employment & Career Info,

• Teaching Statistics,

• Getting Statistical Data.

Statistical Science Web (www.maths.uq.edu.au/~gks/webguide) obsahuje části:

• Associations (Societies, Conferences, People),

• Units (Uni Departments, Gov Departments),

• Keeping in Touch (Mailing Lists, News Groups),

• Teaching (Resources, Courses, Data Sets),

• Research (Funding, Methodology),

• Jobs (Careers, Listings, Oz Employers),

• Statistical Computing,

• General Computing,

• Publications (Publishers, Journals, Booksellers),

• Reference (Universities, Telephone Directories).
Velké množství informací v češtině lze získat na již dříve zmíněné stránce Statistický sysel,
která je umístěna na serveru BADAME. Zde je možné nalézt také odkazy na stránky
statistických kateder, organizací a společností, které bývají rovněž důležité při sledování
vývoje v oblasti analýzy dat.
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Systém LISp-Miner – příklad aplikace
Jan Rauch

Úvod
Získávání znalostí z databází je relativně nová disciplína informatiky, která se zabývá
získáváním nových, dosud neznámých informací skrytých v rozsáhlých databázích. Nejedná
se o informace uváděné v rutinně produkovaných výstupech informačních systémů, cílem je
nalézt prakticky využitelné ale dosud neznámé, pokud možno obecně platné vztahy týkající se
vlastností objektů reálného světa nějakým způsobem popsaných v analyzované databázi.

Pro získávání znalostí z databází se používá zkratka KDD, která pochází z anglického
Knowledge Discovery in Databases.  Poněkud výstižnějším a často užívaným českým názvem
je také dobývání znalostí z databází, zkráceně DZD. Používá se i zkratka DM z anglického
Data Mining.

KDD prošlo v uplynulých deseti letech velmi prudkým vývojem a je široce aplikováno
v oblastech, ve kterých se pracuje s databázemi. Rozvoj metod a aplikací KDD je vedle
pokroku v databázových technologiích důsledkem toho, že vlastníci databází si v širokém
měřítku uvědomili, že bez hluboké analýzy dat zůstane potenciál databází do značné míry
nevyužitý a že dojde mimo jiné i ke ztrátě konkurenceschopnosti. V některých případech jsou
data shromažďována v rozsáhlých a složitě strukturovaných databázích i po desítky let.
Rozvoj KDD způsobil vznik mnoha firem a vývoj velkého množství specializovaného
software. Je provázen i rozsáhlým teoretickým vývojem, KDD je věnována rozsáhlá
pozornost i ve výuce na vysokých školách. Základní přehled o tomto vývoji i řadu detailních
údajů lze získat například na internetové adrese http//kdnuggets.com.

V rámci řešení dílčího úkolu Získávání znalostí z databází bylo věnována pozornost
jednak pořádání odborných akcí o KDD a jednak výzkumu a výuce. Aktivity prováděné
v rámci řešení úkolu byly koordinovány s činností v rámci řešení dalších projektů a
grantových úkolů VŠE. Hlavní odbornou akcí byla mezinárodní konference PKDD'99 a dále
národní semináře Dobývání znalostí z databází. Některé podrobnosti o těchto akcích jsou
v odstavci 2.

Velmi významným výsledkem je softwarový systém LISp-Miner pro KDD, který je
používán při výuce KDD na VŠE i pro účely výzkumu. Jedná se o rozsáhlý systém jehož
jádrem je procedura 4ft-Miner. Jedná se o novou, zcela na VŠE implementovanou a podstatně
rozšířenou implementaci metody GUHA. Základní informace o systému LISp-Miner jsou
v odstavci 3. V ostavci 4 je uveden příklad aplikace systému LISp-Miner, příklad se týká
procedury 4ft-Miner.

Konference PKDD'99 a semináře DZD
Jedním z faktorů, které poukazují na význam KDD je množství mezinárodních konferencí,
které se na toto téma pořádají. Nejvýznamnější z nich je řada konferencí KDD'95, …
KDD'2000, které se počínaje rokem 1995 konají každoročně na různých místech USA.
Poslední ročníky jsou navštěvovány vždy několika sty účastníky ze širokého spektra
organizací, které zahrnuje mimo jiné university, výzkumné ústavy, významné producenty
software, banky, pojišťovny, a velké průmyslové podniky. Další řadu konferencí tvoří
konference PAKDD'97, PAKDD'98, PAKDD'99, PAKDD'2000 (Pacific-Asia Conference on
Knowledge Discovery and Data Mining).

Podobnou úlohu v Evropě hraje řada konferencí PKDD (Principles and Practice of
Knowledge Discovery in Databases. První z této řady konferencí byla pořádána v norském



104

Trondheimu v červnu 1997, druhá v roce 1998 v Nantes ve Francii. Pořádáním konference
PKDD'99 byla pověřena Laboratoř inteligentních systémů Fakulty informatiky a statistiky
VŠE. Další informace o PKDD'99 lze získat na internetové adrese http://lisp.vse.cz/pkdd99/.

Pražská konference PKDD'99 byla úspěšná jak po odborné, tak i po společenské stránce.
Mimo jiné byly poprvé na konferenci zastoupeny všechny světadíly. Krom dvaceti osmi
odborných přenášek vybraných 45-ti členným programovým výborem složeným z odborníků
z 18 zemí, byly jako každoročně součástí konference zvané přednášky předních světových
odborníků, mini-kurzy a postery. Poprvé byla součástí konference Discovery Challenge, tedy
akce jejíž podstatou je hledání znalostí v datech která jsou dlouho před konferencí k dispozici
na internetové stránce konference. Této akce se zúčastnilo celkem deset pracovišť jak
akademických a univerzitních, tak i významných softwarových firem. Data k analýze poskytla
jednak Laboratoř inteligentních systémů (finanční data týkající se klientů fiktivní banky,
pohybů na jejich účtech a splácení půjček) a jednak Dr. Takaibashi z fakultní nemocnice v
(data o pacientech trpících trombózou)

Pražská konference PKDD'99 zaznamenala významný nárůst jak počtu přednášek tak i
účastníků, viz tabulku 1.  Svým úspěchem přispěla i k dalšímu rozvoji konferencí PKDD.
Konference PKDD'2000 se konala ve francouzském Lyonu, viz internetovou adresu
http://eric.univ-lyon2.fr/~pkdd2000/.

Tab. 1: Vývoj konference PKDD v letech 1997 – 1999

PKDD'97 PKDD'98 PKDD'99
počet návštěvníků 56 86 139
počet zemí 16 21 25
nabídnutých přednášek 50 73 106
přijatých přednášek 27 26 28
přijatých posterů 11 30 48
stránek ve sborníku 397 482 681

Dne 14. září 1999, těsně před konferencí PKDD'99 se konal seminář "Dobývání znalostí z
databází 99" určený pro českou odbornou veřejnost, viz http://badame.vse.cz/dzd99/.
Zúčastnilo se ho 56 odborníků z universitních a akademických pracovišť i z průmyslových
podniků. Podobný seminář se bude konat i v roce 2 000, viz http://badame.vse.cz/dzd2000/.

Systém LISp-Miner – základní rysy
Systém LISP-Miner je experimentální systém pro KDD vyvinutý a dále rozvíjený
v Laboratoři inteligentních systémů. Je určen pro potřeby výzkumu, vývoje a výuky KDD.
Jeho jádrem je GUHA procedura 4ft-Miner [Ra 96], [Ši 99].  Jedná se o novou, na VŠE
vyvinutou implementaci metody GUHA, původní české metody explorační analýzy dat  [Ha
83]. Při implementaci procedury 4ft-Miner byly využity jednak dlouholeté zkušenosti
s implementací metody GUHA, viz např. [Ra 78] a jednak současné metody softwarového
inženýrství tak, jak jsou vyučovány na FIS VŠE. Samotná procedura 4ft-Miner tvořila první
versi systému LISP-Miner. Její inherentní součástí byly prostředky pro rozsáhlé transformace
dat.

Zkušenosti ukázaly, že je z uživatelského hlediska vhodné oddělit prostředky pro
transformaci dat od samotné procedury 4ft-Miner. Na základě toho bylo rozhodnuto vytvořit
novou, modulární versi systému LISP-Miner. Z prostředků pro transformace dat byl vytvořen
samostatný modul DataSource. Krom modularity je významným rysem nové verse i
transparentní ukládání jak vstupních parametrů tak i výsledků jednotlivých analytických
procedur. V první versi byly parametry i výsledky procedury 4ft-Miner ukládány způsobem
těsně svázaným s jejich vnitřní reprezentací při běhu procedury.
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Procedura 4ft-Miner byla rozdělena do dvou modulů, modulu 4ftTask pro zadávání
parametrů procedury 4ft-Miner a modulu 4ftResult pro interpretaci výsledků. Tyto moduly
komunikují přes databázové strukrury které dobře popsaným způsobem uchovávají jak zadání
tak i výsledky jednotlivých běhů procedury 4ft-Miner. To, na rozdíl od první verse, umožňuje
mimo jiné implementovat uživatelsky orientované interface k proceduře 4ft-Miner. Je tedy
možno vytvářet programy které jednak využívají sílu metody GUHA a jednak komunikují
s uživatelem v jeho termínech, uživatel nemusí znát terminologii metody GUHA.

Příkladem situace, kdy by bylo vhodné použít uživatelsky orientovanou termonologii je
řešení úloh týkajících se segmentů klientů banky BARBORA a jejich půjček, viz následující
odstavec.

Při implementaci procedury 4ft-Miner byla vytvořena řada podprogramů užitečných nejen
pro tuto proceduru ale i pro další analytické procedury KDD. Příkladem jsou podprogramy
pro práci s kartami veličin [Ra 78], které zajišťují velmi rychlou verifikaci vztahů
booleovských atributů na základě čtyřpolní kontingenční tabulky (viz též odstavec 4). To
umožnilo vytvořit novou versi systému KEX, který byl také zařazen do systému LISP-Miner.
Podrobnosti o systému KEX jsou uvedeny v [Be 00].

Je třeba zdůraznit, že systém LISP-Miner je určen nejen pro výzkum a vývoj, ale i výuku
na Fakultě informatiky a statistiky. Pro výuku systém LISp-Miner slouží dvojím způsobem.
Jedním způsobem je jeho přímé použití pro výuku KDD ve dvou předmětech. Systém LISP-
Miner je však také do značné míry dílem studentů a doktorandů, například všechny moduly
byly naprogramovány studentem FIS Bc. Milanem Šimůnkem. Účast studentů na budování
systému LISp-Miner vyžaduje jejich hluboké seznámení s problematikou KDD. Ze strany
pedagogů jsou do systému vkládány zejména dlouholeté zkušenosti a různě rozpracované
projekty dílčích modulů.

Příklad aplikace systému LISp-Miner
Příklad se týká analýzy dat o půjčkách klientů fiktivní banky  BARBORA, jeho jádrem je
aplikace procedury 4ft-Miner. Stručný popis dat která jsou k dispozici je v odstavcích 4.1 a
4.2. Cíle analýzy jsou naznačeny v odstavci 4.3. Před zahájením analýz je nutno vhodným
způsobem transformovat data, která jsou k dispozici. Potřebné transformace jsou popsány
v odstavci 4.4. K dosažení vytýčeným cílů je nutno řešit řadu dílčích úloh, těm je věnován
odstavec  4.5.

Data o bance Barbora
Data o bance Barbora jsou podrobně popsána na internetové adrese
http://lisp.vse.cz/pkdd99/Challenge/. Zahrnují mimo jiné následující datové soubory:

klient banky (rodné číslo, bydliště),

účet vedený v bance (datum založení, pobočka banky),

transakce na účtech (např. typ transakce, datum transakce, částka, banka protiúčtu,
protiúčet),

dispoziční práva k jednotlivým účtům, která udávají kdo může manipulovat s kterým
účtem včetně údaje o tom zda se jedná o majitele účtu nebo pouze o oprávněnou
osobu,

demografická data o jednotlivých okresech, např. počet obyvatel, počet obyvatel ve
městech, úroveň nezaměstnanosti, průměrný plat, počet trestných činů  a další,

údaje o půjčkách (účet ke kterému půjčka patří, datum poskytnutí, částka, doba splácení,
výše splátky a status půjčky).
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Data o půjčkách
Cílem analýzy dat je nalezení informací o úspěšnosti splácení půjček, které by bylo možno
využít při poskytování dalších půjček. Jde o to, zjisti zda existují takoví klienti, u kterých je
vysoká záruka, že splatí požadovanou půjčku a nebo naopak vysoké riziko že požadovanou
půjčku nesplatí. Lze přirozeně očekávat, že to, zda klient půjčku splatí nebo nesplatí závisí jak
na vlastnostech klienta, tak na vlastnostech půjčky.

Pro jednotlivé půjčky lze z  dat získat mimo jiné:
datum poskytnutí půjčky,

výše půjčky,

výše splátky,

doba splácení,

kvalita půjčky (v pořádku nebo s problémy, případně specifikace problémů).
Dále známe kterému klientovi byla půjčka poskytnuta, pro jednotlivé klienty lze z dostupných
dat získat mimo jiné následující údaje:

věk (z rodného čísla),

pohlaví (z rodného čísla),

okres bydliště,

průměrný plat v místě bydliště,

řadu dalších demografických údajů vázaných k místu bydliště,

průběh zůstatku na účtu.
Lze si představit,  že dostupná data jsou uspořádána do matice dat, viz obr. 1.

Obr. 1: – Matice dat o půjčkách

Půjčka Klient
číslo

Částka Splátka Měsíců Kvalita ... Věk Pohlaví Okres Plat ...

1 48 000 1 000 48 dobrá ... 45 M Beroun 9 000 ...
2 60 000 5 000 12 špatná ... 32 Ž Praha 15 000 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6180 10 000 1 000 10 dobrá ... 54 M Kolín 11 000 ...
6181 36 000 2 000 18 špatná ... 24 Ž Brod 8 000 ...

Každý řádek matice odpovídá jedné půjčce, víme že všechny půjčky jsou spláceny měsíčně.
Půjčka číslo 1 je na částku 48 000 Kč, měsíční  splátka činí 1 000 Kč, celkem bude půjčka
splácena 48 měsíců a její kvalita je dobrá (byla již úspěšně splacena nebo její splácení probíhá
bez problémů). Klient, kterému byla  půjčka číslo 1 poskytnuta je 45 let starý muž, bydlící
v okrese Beroun, přičemž průměrný plat v okrese Beroun je 15 000 Kč. Analogicky pro
ostatní řádky matice. Máme k dispozici údaje pro celkem 6 181 půjček. Pro půjčky i klienty je
vhodnými transformacemi původních dat možno získat i další údaje.

Cíle analýzy
Jak už bylo uvedeno, je třeba zjistit zda existují klienti, u kterých je vysoká záruka splacení
požadované půjčku a nebo naopak vysoké riziko nesplacení půjčky. To lze formulovat i tak,
že nás zajímají všechny segmenty klientů, které obsahují relativně vysoké procento půjček
s kvalitou „dobrá“ a všechny segmenty klientů, které obsahují relativně vysoké procento
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půjček kvalitou „špatná“. Za segment klientů považujeme podmnožinu řádků matice dat
z obr. 1. splňujících nějakou podmínku na charakteristiky odpovídající jednotlivým sloupcům
nebo kombinacím sloupců.

Příkladem podmínky určující segment klientů je podmínka Věk(41–50)  která se týká
veličiny Věk a definuje segment všech klientů ve stáří 41 až 50 let. Podmínka
Pohlaví(Ž) ∧ Okres(Beroun) se týká veličin Pohlaví a Okres a definuje segment klientů –
žen bydlících v okrese Beroun. Obecně lze říci, že segment klientů je dán booleovskou
podmínku BK zkonstruovanou z veličin, přičemž každá veličiny odpovídá jednomu sloupci
matice dat z obr 1.

Fakt, že segment klientů daný podmínkou BK obsahuje relativně vysoké procento klientů
s kvalitou „dobrá“  lze vyjádřit pomocí čtyř-polní kontingenční tabulky Tab. 2. Tato tabulka
se týká dvou booleovských výrazů, BK  a Kvalita(dobrá).

Tab. 2: Čtyř-polní kontingenční tabulka pro BK  a Kvalita(dobrá)

Kvalita(dobrá) ¬ Kvalita(dobrá)
   BK a b
¬ BK c d

Zde a je počet klientů splňujících podmínky BK i Kvalita(dobrá), b je počet klientů
splňujících BK a nesplňujících Kvalita(dobrá), c je počet klientů nesplňujících BK ale
splňujících Kvalita(dobrá) a d je počet klientů nesplňujících ani BK ani Kvalita(dobrá).
Jinými slovy a je počet klientů ze segmentu BK jejichž půjčka má kvalitu „dobrá“, b je počet
klientů ze segmentu BK jejichž půjčka nemá má kvalitu „dobrá“, atd.

To, že segment klientů BK obsahuje relativně vysoké procento půjček s kvalitou „dobrá“

lze vyjádřit pomocí podmínky p
ba

a ≥
+

, kde 0 < p ≤  1 je vhodná konstanta. Je vhodné tuto

podmínku doplnit další podmínku a  ≥ B, která říká že počet klientů v segmentu BK je
nejméně B.  Fakt, že čtyř-polní kontingenční tabulka pro BK a Kvalita(dobrá) splňuje

podmínku p
ba

a ≥
+

 ∧ a  ≥ B  můžeme symbolicky zapsat BK �p,B Kvalita(dobrá). Lze to

interpretovat jako „Nejméně pro 100p % klientů ze segmentu BK je kvalita jejich půjčky
dobrá a segment BK zároveň obsahuje nejméně B klientů.

Výše uvedené definice segmentů klientů se provádí pomocí veličin – sloupců matice dat
z obr. 1. Je mnoho způsobů, jak takové veličiny odvodit z dat o bance Barbora, která máme
k dispozici. Odvozené veličiny, které budeme v dále uvedených příkladech používat jsou
popsány v odstavci 4.4. Poznamenejme, že se nejedná pouze o veličiny umožňující definovat
segmenty klientů, ale i o veličiny umožňující definovat segmenty půjček, o kterých se
zmíníme dále.

Jak už bylo uvedeno, cílem je zajímají nás všechny segmenty klientů, které obsahují
relativně vysoké procento půjček s kvalitou „dobrá“ a všechny segmenty klientů, které
obsahují relativně vysoké procento půjček s kvalitou „špatná“. V té souvislosti lze formulovat
dvě dílčí úlohy. První dílčí úloha je nalézt všechny segmenty BK klientů splňující
BK �p,B Kvalita(dobrá), druhá dílčí úloha je nalézt všechny segmenty BK klientů splňující
BK �p,B Kvalita(špatná). Obě tyto úlohy jsou popsány v odstavci 4.5.

Obě dílčí úlohy jsou však v odstavci 4.5 formulovány ještě poněkud obecněji. Neformálně
řečeno, nechceme pouze zjistit zda existují takoví klienti, u kterých je vysoká záruka, že splatí
požadovanou půjčku, ale zda existují takoví klienti a takové typy půjček, pro které je vysoká
záruka, že splatí požadovanou půjčku daného typu.
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Typ půjčky lze definovat například pomocí celkové výše půjčky a pomocí výše splátky.
Příkladem jsou půjčky splňující podmínku Částka(< 20 000) ∧ Splátka(≤ 1 000). Tato
podmínka se týká veličin Částka a Splátka a definuje typ půjček takových, že celková
vypůjčená částka je menší než 20 000 Kč a měsíční splátky nejsou větší než 1 000 Kč.

První dílčí úlohu nalézt všechny segmenty BK klientů splňující BK �p,B Kvalita(dobrá)
lze formálně zapsat jako Klient(?) �p,B Kvalita(dobrá), kde Klient(?) znamená, že hledáme
všechny segmenty klientů definované vhodným způsobem.

Obecnější úlohu nalezení takových klientů a takových typů půjček, u kterých je vysoká
záruka, že splatí požadovanou půjčku daného typu lze formálně zapsat jako
Klient(?) �p,B Půjčka(?, dobrá), kde Klient(?) a Půjčka(?, dobrá) znamená, že hledáme
všechny segmenty klientů a všechny typy dobrých půjček definované vhodným způsobem.
Této úloze je věnován odstavec 4.5.1. Analogicky, obecnější úlohu odpovídající
BK �p,B Kvalita(špatná) můžeme formálně zapsat Klient(?) �p,B Půjčka(?, špatná), viz  též
odstavec 4.5.2.

Jak uvidíme v odstavci 4.5, úloha Klient(?) �p,B Půjčka(?, dobrá) i druhá úloha
Klient(?) �p,B Půjčka(?, špatná) nedávají zcela uspokojující výsledky. Kořen problému je
v tom, že existuje příliš mnoho segmentů klientů i typů půjček splňujících podmínku

p
ba

a ≥
+

 ∧ a  ≥ B i pro „nejpřísnější“ možné p = 1. Ukážeme však, že lze rozumně

formulovat úlohu na hledání silnějších vztahů než jsou vztahy vyjádřené na pomocí podmínky

p
ba

a ≥
+

 ∧ a  ≥ B.

Možnost definice silnějšího vztahu než je vztah vyjádřený podmínkou p
ba

a ≥
+

∧ a ≥ B

ukážeme na velmi jednoduchém příkladu. Všimněme si vztahu Věk(40 - 50) �0.95,100
Částka(< 20 000). Tomu odpovídá čtyř-polní kontingenční tabulka Tab. 3 týkající se

booleovských výrazů Věk(40 - 50) a Částka(< 20 000) a podmínka 95.0≥
+ ba
a ∧ a ≥ 100.
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Tab. 3: Čtyř-polní kontingenční tabulka pro Věk(40 - 50)  a Částka(<<<< 20 000)
Částka(< 20 000) ¬ Částka(< 20 000)

 Věk(40 - 50) a b
¬ Věk(40 – 50) c d

Zde a je počet klientů ve věku 40 – 50 let, kteří si půjčili částku menší než 20 000, b je počet
klientů ve věku 40 – 50 let, kteří si půjčili částku jinou než ≤ 20 000, c je počet klientů kteří
nejsou ve věku 40 – 50 let a půjčili si částku menší než 20 000 a d je počet klientů, kteří
nejsou ve věku 40 – 50 let a půjčili si částku jinou než ≤ 20 000, viz též  popis frekvencí u
tabulky Tab. 2.

Jestliže platí Věk(40 - 50) �0.95,100 Částka(< 20 000), pak mimo jiné platí i

95.0≥
+ ba
a . To znamená, že 95% klientů ve věku 40 – 50 let má půjčku na částku ≤ 20 000.

Jinými slovy, to že klient je ve věku 40 – 50 let na 95% implikuje, že klient má půjčku na
částku ≤ 20 000. Poznamenejme však, že bereme v úvahu pouze klienty z matice dat, pro níž
je spočítána čtyř-polní tabulka Tab. 3, na níž vztah Věk(40 - 50) �0.95,100 Částka(< 20 000)
vyhodnocujeme. V našem případě je to matice o 6 181 půjčkách, viz obr. 1.

Při vyhodnocování vztahu Věk(40 - 50) �0.95,100 Částka(< 20 000) používáme pouze
frekvence a a b, které se týkají pouze klientů splňujících Věk(40 - 50), tedy klientů ve věku
40 – 50 let. Pokud vezmeme v úvahu i klienty nesplňující Věk(40 - 50), můžeme vyjádřit i
těsnější vztahy Věk(40 - 50) a Částka(< 20 000) než je vztah implikace na 95% daný

podmínkou 95.0≥
+ ba
a . Příkladem je vztah Věk(40 - 50) ⇔0.95 Částka(< 20 000)

definovaný podmínkou 95.0≥
++ cba

a , který bere v úvahu i frekvenci c udávající počet

klientů kteří nejsou ve věku 40 – 50 let a půjčili si částku menší než 20 000.
Součet a + b + c znamená počet řádků z matice dat v obr. 1,  které splňují alespoň jednu

z podmínek Věk(40 - 50) a Částka(< 20 000).  Jinými slovy a + b + c znamená počet řádků,
splňujících booleovskou podmínku Věk(40 - 50) ∨ Částka(< 20 000). Podmínka

95.0≥
++ cba

a  tedy znamená, že 95% řádků splňujících alespoň jednu z podmínek

Věk(40 - 50) a Částka(< 20 000) splňuje obě tyto podmínky.
Místo vztahu Věk(40 - 50) ⇔0.95 Částka(< 20 000) definovaného podmínkou

95.0≥
++ cba

a  se obvykle používá vztah kladoucí také podmínku na minimální hodnotu

frekvence a, například 95.0≥
++ cba

a ∧ a ≥ 100. Symbolicky zapisujeme

Věk(40 - 50) ⇔0.95, 100 Částka(< 20 000).

Je-li splněna podmínka 95.0≥
++ cba

a ∧ a ≥ 100 pro ⇔0.95,100, je jistě splněna i

podmínka 95.0≥
+ ba
a ∧ a ≥ 100, neboť 

cba
a

ba
a

++
≥

+
.  Vztah booleovských atributů

vyjádřený pomocí ⇔0.95,100, například Věk(40 - 50) ⇔0.95,100 Částka(< 20 000), tedy bude
splněn méně často, než vztah týchž atributů vyjádřený pomocí �0.95,100, například
Věk(40 - 50) �0.95,100 Částka(< 20 000).
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Předpokládejme například, že máme dvě varianty matice dat uvedené v obr. 1. První
varianta, nazvěme ji A, je taková že čtyř-polní kontingenční tabulka pro Věk(40 - 50) a
Částka(< 20 000) má frekvence dle Tab. 4. Druhá varianta B, je taková že tato čtyř-polní
kontingenční tabulka má frekvence dle Tab. 5.

Tab. 4: Čtyř-polní kontingenční tabulka pro Věk(40 - 50)  a Částka(<<<< 20 000),
varianta A

Částka(< 20 000) ¬ Částka(< 20 000)
 Věk(40 - 50) 1 000 5
¬ Věk(40 – 50) 6 5 170

Tab. 5: Čtyř-polní kontingenční tabulka pro Věk(40 - 50)  a Částka(<<<< 20 000),
varianta B

Částka(< 20 000) ¬ Částka(< 20 000)
 Věk(40 - 50) 1 000 5
¬ Věk(40 – 50) 3 006 2 170

Vztah Věk(40 - 50) �0.95,100 Částka(< 20 000) je splněn pro obě varianty, neboť

95.0
51000

1000 ≥
+

∧ 1000 ≥ 100.  Vztah Věk(40 - 50) ⇔0.95,100 Částka(< 20 000) je splněn pro

variantu A, neboť 95.0
651000

1000 ≥
++

∧ 1000 ≥ 100. Pro variantu B však vztah

Věk(40 - 50) ⇔0.95,100 Částka(< 20 000) splněn není, neboť neplatí 95.0
300651000

1000 ≥
++

.

Vztah �p,B vyjádřený podmínkou p
ba

a ≥
+

∧ a ≥ B nazýváme vztahem fundované

implikace s parametry p a B [Ha 83]. Vztah ⇔p,B vyjádřený podmínkou

p
cba

a ≥
++

∧ a ≥ B nazýváme vztahem dvojité fundované implikace s parametry p a B,

[Ha 83], [Ra 98].
Jak už bylo naznačeno pro vztah Věk(40 - 50) ⇔p,B Částka(< 20 000), podmínka

p
cba

a ≥
++

 znamená, že 100p% z řádků splňujících Věk(40 - 50) nebo Částka(< 20 000)

splňuje jak Věk(40 - 50) tak i Částka(< 20 000). To lze chápat jako tendenci booleovských
atributů Věk(40 - 50) a Částka(< 20 000) nabývat stejných hodnot. Neformálně řečeno,
platnost vztahu Věk(40 - 50) ⇔0.9,1000 Částka(< 20 000) znamená, že Věk(40 - 50) a
Částka(< 20 000) jsou na 95% ekvivalentní.

Výše jsme definovali úlohu nalezení takových klientů a takových typů půjček, u kterých
je vysoká záruka, že splatí požadovanou půjčku daného typu, formálně zapsáno jako
Klient(?) �p,B Půjčka(?, dobrá).  Analogicky můžeme definovat úlohu
Klient(?) ⇔p,B Půjčka(?, dobrá), která znamená, že hledáme takové segmenty klientů a
takové typy půjček, pro které platí  že patřit do segmentu klientů je ekvivalentní s tím mít
půjčku jistého typu, která je v pořádku splácena. Této úloze je věnován odstavec 4.5.3.
Podobné úloze Klient(?) ⇔p,B Půjčka(?, špatná) je věnován odstavec 4.5.4.
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Transformace dat
Jednotlivé dílčí úlohy Klient(?) �p,B Půjčka(?,dobrá), Klient(?) �p,B Půjčka(?,špatná),
Klient(?) ⇔p,B Půjčka(?,dobrá) i Klient(?) ⇔p,B Půjčka(?,špatná), které budeme řešit, se týkají
neznámých segmentů klientů a typů půjček. Segmenty budou definovány pomocí vhodných
veličin a vhodných podmnožin jejich hodnot. Budeme vycházet z matice dat v obr. 1. Příklad
definice segmentu klientů je Věk(21–30) ∧ Pohlaví(Ž) ∧ Okres(Beroun), která definuje
klientů – žen ve stáří 21 až 30 let bydlících v okrese Beroun. Příklad definice typu půjčky je
Částka(< 20 000) ∧ Splátka(≤ 1 000), definuje se v něm typ půjček takových, že celková
vypůjčená částka je menší než 20 000 Kč a měsíční splátky nejsou větší než 1 000 Kč.

Před zahájením řešení jednotlivých dílčích úloh je tedy zapotřebí definovat jednotlivé
veličiny a vhodné intervaly jejich hodnot. K tomu je zapotřebí provést datové transformace
dvojího druhu. První druh transformací jsou transformace provedené pomocí standardních
databázových operací, kterými získáme matici databázovou tabulku, jejíž jednotlivé řádky
odpovídají jednotlivým půjčkám, stejně jako řádky v matici dat v obr. 1, pole této tabulky
obsahují údaje dostupné v databázi banky BARBORA. Druhý druh transformací se týká
přímo výpočtu charakteristik klientů a půjček, které použijeme při analýzách.

Databáze banky Barbora byla pro účely zde popisované analýzy načtena do databáze
Microsoft Access. V systému MicrosoftAccess byla z dat o bance Barbora (viz odstavec 4.1)
vytvořena databázová tabulka LoanDetail obsahující databázová pole Birth_number, District,
Salary, Status, Amount, Payments a Duration, z nichž se dále vypočítaly potřebné veličiny.
Výpočet se prováděl v modulu DataSource, který je součástí systému LISp-Miner. Pro
definici segmentu klientů byly dále naznačeným způsobem vypočteny veličiny Věk, Pohlaví,
Okres a Plat..

Věk, se vypočítal z rodného čísla. Rodné číslo je v databázové tabulce LoanDetail
uloženo v poli Birth_number. Veličina Věk byla vypočítána pomocí vzorce, který bere
v úvahu skladbu rodného čísla. Vzorec je patrný z obr. 2, na kterém je okno modulu
DataSource v němž se veličina Věk definuje.

Obr. 2: Výpočet veličiny Věk z rodného čísla

Pro účely analýzy rozdělíme věk do dílčích intervalů po deseti letech <0, 10), ..., <60, 70). To
lze snadno zadat pomocí volby ekvidistantních intervalů. Při té se zadává pouze počátek a
délka intervalů, v našem případě to je 0 jako počátek a 10 jako délka jednotlivých intervalů,
viz obr. 3. (výpočet Std deviation a variability ještě není implementován, proto jsou u nich
uvedeny hodnoty –1). Výsledek výpočtu dílčích intervalů spolu s frekvencemi pro jednotlivé
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dílčí intervaly je v obr. 4. Interval <0, 10) nebyl dále brán v úvahu vzhledem k nulové
frekvenci.

Obr. 3: Zadání ekvidistantních intervalů pro veličinu Věk
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Obr. 4: Frekvence dílčích intervalů pro veličinu Věk

Veličina Pohlaví byla také vypočtena z rodného čísla pomocí vhodného vzorce vycházejícího
ze struktury rodného čísla.

Veličina Okres udává okres bydliště klienta, vznikne přejmenováním pole District, které
je součástí tabulky LoanDetail.

Veličina Plat udává průměrný plat v okrese, ve kterém klient bydlí. Vytváří se
z databázového pole Salary, které je součástí tabulky LoanDetail. Definujeme tři kategorie
platu – nízký, střední a vysoký tak, aby do každé kategorie patřil pokud možno stejný počet
klientů.  To je možno vytvořit volbou ekvifrekvenčních intervalů, viz obr 5. Při té zadáme
pouze počet intervalů (v našem případě 3) a modul DataSource sám určí hranice intervalů tak,
aby pokud možno obsahovaly stejný počet klientů, viz obr. 6. Názvy jednotlivých intervalů je
možno zadat po volbě Category  v okně dle obr. 6.
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Obr. 5: Zadání ekvifrekvenčních intervalů pro veličinu Plat

Obr. 6: Frekvence dílčích intervalů pro veličinu Plat

Pro definici typů půjček byly dále naznačeným způsobem vypočteny veličiny Kvalita,
Částka, Splátka a Roků.
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Veličina Kvalita udává kvalitu půjčky a je uvedena již v matici v obr. 1. Vznikne z pole
Status databázové tabulky LoanDetail, které udává status půjčky. Možné hodnoty pole Status
jsou A (znamená půjčka již bez problémů splacena), B (půjčka nesplacena, ukončena), C
(půjčka stále splácena, bez problémů) a D (půjčka stále splácena, ale s problémy). Prostředky
modulu DataSource lze snadno vytvořit veličinu Kvalita s možnými hodnotami (nazýváme je
kategorie) dobrá a špatná. Veličina Kvalita nabývá hodnotu dobrá pokud Status nabývá
hodnotu A nebo C, veličina Kvalita nabývá hodnotu špatná, pokud hodnota pole Status je B
nebo D. Definice kategorie dobrá je ukázána v obr. 7.

Obr. 7: Definice kategorie dobrá pro veličinu Kvalita

Veličina Částka udává, na jakou částku byla půjčka uzavřena, je k dispozici již v databázové
tabulce LoanDetail jako pole Amount, při definici veličiny lze pro veličinu zvolit jiné jméno
než je jméno původního pole. Pro účely analýzy definujeme pomocí modulu DataSource dílčí
intervaly pro výši částky. Jedná se o intervaly: (v tisících Kč) do 20, <20, 50), <50, 100),
<100, 250), <250, 500) a přes 500.

Veličina Splátka udává výši měsíčních splátek, je také k dispozici v databázové tabulce
LoanDetail jako pole Payments. Pro účely analýzy vytvoříme dílčí intervaly <0,1), <1,2), ...
<9,10) po tisíci korunách. To opět uděláme pomocí ekvidistantních intervalů, podobně jako
pro veličinu Věk, viz výše.

Veličina Roků udává dobu trvání půjčky v letech. Vytvoříme ji z pole Duration součástí
databázové tabulce LoanDetail, které udává délku trvání půjčky v měsících..

Aplikace procedury 4ft-Miner

Dílčí úloha Klient(?) � Půjčka(?, dobrá)
Dílčí úloha Klient(?) � Půjčka(?, dobrá) znamená, že hledáme všechny takové segmenty
klientů a typy půjček, že pro vysoké procento klientů ze segmentu je kvalita půjček tohoto
typu dobrá. K řešení takovéhoto typu úloh je právě určena GUHA procedura 4ft-Miner. Její
použití nejprve ukážeme na řešení jednodušší varianty Klient(?) � Kvalita(dobrá). Jedná se
o úlohu, ve které hledáme všechny segmenty klientů obsahující vysoké procento půjček
s dobrou kvalitou.
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Pro definici segmentů klientů máme k dispozici veličiny Věk, Pohlaví, Okres a Plat
s následujícími hodnotami:

Věk:  <10, 20), ..., <60, 70), celkem 6 intervalů .

Pohlaví: muž, žena

Okres: Beroun, Benešov, ... , Znojmo, celkem  se jedná o 77 okresů

Plat: nízký, střední, vysoký

Jejich pomocí můžeme definovat segmenty klientů KLIENT(?): Věk<10, 20), ...,
Věk<60, 70),  Věk<10, 20) ∧ Pohlaví(muž), ..., Věk<60, 70) ∧ Pohlaví(žena), Plat<nízký),
..., Okres (Benešov), ..., Věk<60, 70) ∧ Pohlaví(žena) ∧ Okres (Znojmo) ∧ Plat<vysoký).
Celkem se jedná o více než 5 000 segmentů klientů.

Pro každý z těchto segmentů nás zajímá, zda obsahuje vysoké procento klientů s dobrou
půjčkou. K tomu použijeme vztah �0.95,100 popsaný v odstavci 4.3. Připomeňme, že například
pravdivost  Pohlaví(muž) ∧ Okres (Znojmo) �0.95,100 Kvalita(dobrá) znamená, že pro 95%
mužů bydlících ve Znojmě je kvalita jejich půjček dobrá.

Pro nalezení všech pravdivých vztahů Klient(?) �0.95,100 Kvalita(dobrá) je vhodné použít
GUHA proceduru 4ft-Miner, která je jednou z implementací metody GUHA. Cílem metody
GUHA je nabízet vše zajímavé, co lze odvodit z analyzovaných dat k danému, obecně
zadanému problému. Metoda GUHA je implementována pomocí GUHA procedur. Jedná se o
program, jehož vstupem je analyzovaná matice dat a jednoduché zadání velmi rozsáhlé
množiny potenciálně zajímavých hypotéz (obvykle 104 - 106). Mohou to být jak hypotézy
odpovídající statistickým testům (např. Fisherovu testu), tak i hypotézy odpovídající
jednoduchým podmínkám na frekvence ze čtyř-polní tabulky.

GUHA procedura pracuje tak, že automaticky generuje jednotlivé hypotézy a každou
z nich verifikuje v analyzovaných datech. Výstupem GUHA procedury jsou všechny
hypotézy podporované analyzovanými daty. Jednotlivé hypotézy generované GUHA
procedurou se nazývají také relevantní otázky. Hypotézy podporované analyzovanými daty
tvořící výstup GUHA procedury se nazývají relevantní tvrzení.  

Procedura 4ft-Miner hledá všechny pravdivé vztahy tvaru

ANTECEDENT ≈ SUKCEDENT

kde ANTECEDENT a SUKCEDENT jsou odvozené booleovské atributy a  ≈ je vztah, který
se dá vyjádřit pomocí čtyř-polní kontingenční tabulky Tab. 4.

Tab. 4: Čtyřpolní kontingenční tabulka pro ANTECEDENT a SUKCEDENT
SUKCEDENT ¬ SUKCEDENT

 ANTECEDENT a b
¬ ANTECEDENT c d

Zde a je počet objektů, které splňují ANTECEDENT a SUKCEDENT, b je počet objektů,
které splňují ANTECEDENT a nesplňují SUKCEDENT, c je počet objektů, které nesplňují
ANTECEDENT a splňují SUKCEDENT a d je počet objektů, které nesplňují ani
ANTECEDENT ani SUKCEDENT, viz též čtyř-polní tabulku Tab. 3 v odstavci 4.3.

Symbol ≈ vyjadřuje vztah booleovských atributů ANTECEDENT a SUKCEDENT.
Příkladem vztahu ≈ který se dá vyjádřit pomocí čtyř-polní tabulky je vztah fundované

implikace �p,B  definovaný podmínkou p
ba

a ≥
+

 ∧ a  ≥ B,  jiným příkladem je vztah dvojité
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fundované implikace ⇔p,B vyjádřený podmínkou p
cba

a ≥
++

∧ a ≥ B, viz odstavec 4.3.

GUHA proceduru 4ft-Miner však pracuje s řadou dalších vztahů vyjádřitelných pomocí čtyř-
polní kontingenční tabulky. Jedná se například o vztahy odpovídající Fisherovu testu nebo
Chi-kvadrát testu, viz [Ha 83].

Booleovské atributy ANTECEDENT a SUKCEDENT se automaticky odvozují
z analyzované matice dat, viz obr. 2. Řádky matice dat odpovídají pozorovaným objektům,
sloupce matice dat odpovídají veličinám, jejichž hodnoty pro jednotlivé objekty
zaznamenáváme. Jedná se o veličiny V1,..., VK . Hodnota veličiny V1 pro 1. objekt je h1,1,
hodnota veličiny VK pro 1. objekt je h1,K,  h2,1  je hodnota veličiny V1 pro 2. objekt, atd.

Odvozeným booleovským atributům ANTECEDENT a SUKCEDENT odpovídají
poslední dva sloupce v obr. 2. Hodnota 1 znamená „pravda“ a hodnota 0 znamená
„nepravda“. Tedy odvozený atribut ANTECEDENT je splněn pro první objekt, odvozený
atribut SUKCEDENT není splněn pro první objekt, atd.

Obr. 2: Analyzovaná matice dat

veličiny odvozené booleovské atributyPořadí
objektu V1 V2 ... VK ANTECEDENT SUKCEDENT
1 h1,1 h1,2 ... h1,K 1 0
2 h2,1 h2,2 ... h2,K 0 1
... ... ... ... ... ... ...
n hn,1 hn,2 ... hn,K 1 1

Příkladem takové matice dat je matice dat v obr. 1. Objekty odpovídají jednotlivým půjčkám,
příklady pozorovaných veličin jsou Částka, Splátka, ... , Pohlaví, Okres.

Proceduru 4ft-Miner budeme aplikovat na matici dat z obr. 3, která vznikne
transformacemi dat popsanými v odstavci 4.4. Obecně platí, že procedura 4ft-Miner generuje
ANTECEDENT i SUKCEDENT jako konjunkce literálů a negací literálů.  Literál je výraz
skládající se  ze jména veličiny a ze závorky obsahující jednu nebo více (ale ne všechny)
přípustné hodnoty veličiny.

Obr. 3: Transformovaná matice dat pro aplikaci procedury 4ft-Miner

půjčka Částka Splátka Roků Kvalita Věk Pohlaví Okres Plat

1 <20, 50) <1,2) 4 dobrá <40, 50) M Beroun střední
2 <50, 100) <5,6) 1 špatná <30, 40) Ž Praha vysoký
... ... ... ... ... ... ... ... ...
6180 do 20 <1,2) 1 dobrá <50, 60) M Kolín střední
6181 <20, 50) <2,3) 2 špatná <20, 30) Ž Brod nízký

Příklady literálů jsou Kvalita(dobrá), Roků(1,2) a Okres(Beroun, Praha). Literál je
jednoduchý booleovský atribut, pro každý řádek analyzované matice nabývá hodnotu 1
(„pravda“) nebo 0 („nepravda“). Literál nabývá pro řádek matice hodnotu 1 tehdy, jestliže
v tomto řádku a ve sloupci odpovídajícím veličině literálu je hodnota, která patří do seznamu
uvedeného v literálu. V opačném případě je hodnota literálu 0.

Například, hodnota literálu Kvalita(dobrá) pro první řádek (=půjčku)  matice v obr. 2 je 1,
hodnota téhož literálu pro druhý řádek je 0. Hodnota literálu Okres(Beroun, Praha) pro řádky
1 a 2 je 1, hodnota literálu Okres(Beroun, Praha) pro řádky 6180  a 6181 je 0.

Jestliže seznam hodnot v literálu obsahuje jednu hodnotu, jedná se o literál délky 1, neboli
jednočlenný literál. Příkladem jednočlenného literálu je Kvalita(dobrá). Jestliže seznam
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hodnot v literálu obsahuje dvě hodnotu, jedná se o literál délky 2, neboli dvoučlenný literál,
atd. Příkladem literálu délky 3 je Okres(Beroun, Kladno, Praha).

Jak už jsme uvedli, řešíme nejprve jednodušší variantu Klient(?) � Kvalita(dobrá).
Hledáme všechny segmenty klientů obsahující vysoké procento půjček s dobrou kvalitou,
využijeme vztah fundované imlikace �0.95,100 popsaný v odstavci 4.3. Použijeme proceduru
4ft-Miner tak, abychom našli všechny pravdivé vztahy tvaru

ANTECEDENT �0.95,100 SUKCEDENT

kde SUKCEDENT= Kvalita(dobrá) a ANTECEDENT je konjunkcí jednočlenných literálů
vytvořených z veličin Věk, Pohlaví, Okres a Plat.. Každý takový antecedent tedy odpovídá
jednomu z více než 5 000 výše zmíněných segmentů klientů KLIENT(?): Věk<10, 20), ...,
Věk<60, 70), Věk<10, 20) ∧ Pohlaví(muž), ..., Plat<nízký), ..., Okres (Benešov), ...,
Věk<60, 70) ∧ Pohlaví(žena) ∧ Okres(Znojmo) ∧ Plat<vysoký).
Zadání procedury 4ft-Miner s těmito parametry se provádí v okně dle obr. 8.

Obr. 8: Zadání procedury 4ft-Miner pro úlohu Klient(?) ���� Kvalita(dobrá)

Výsledkem běhu této procedury, který na notebooku ACER (Pentium II, 96 MB RAM) trvá 1
vteřinu je  17 hypotéz (relevantních tvrzení), jejich přehled je uživateli poskytnut v okně dle
obr. 9. Poznamenejme, že díky různým optimalizacím nedochází k verifikaci více než 5 000
relevantních otázek (hypotéz) ale pouze k verifikaci 113 hypotéz.

Jednotlivé hypotézy musí být pečlivě interpretovány managementem banky s ohledem na
celkové cíle práce s klienty. Věcnou interpretací se zde nebudeme zabývat. Při práci
s nalezenými relevantními tvrzeními (hypotézami) je možno využít řady podpůrných
prostředků systému LISP-Miner. Patří mezi ně například možnost podrobného zobrazení
jednotlivých hypotéz či uložení jednotlivých hypotéz do clipboardu. Ukázka některých
z rozsáhlých informací zahrnutých v podrobném  zobrazení nalezených hypotéz je v obr. 10.
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Obr. 9: Přehled nalezených hypotéz pro úlohu Klient(?) ���� Kvalita(dobrá)

Obr. 10: Ukázka některých informací poskytovaných k jednotlivým hypotézám

*** Hypothesis number: 5

Antecedent Pohlaví žena

Věk <30;40)

Plat vysoký

Okres Hl.m. Praha

Succedent Kvalita dobrá

Frequency table

Succedent NOT Succedent

Antecedent 108 0 108

NOT Antecedent 5346 727 6073

5454 727 6181

Values from frequency table:

a/(a+b) = 1.000000 (Prob, Validity)

a/(a+b+c) = 0.019802

V obr. 10 jsou některé z informací poskytnutých pro pátou hypotézu (Nr=5) z obr. 9 s Id=4.
Antecedentem  hypotézy je určen segment klientů, antecedent je Pohlaví(žena) ∧
Věk(<30;40) ∧ Plat(vysoký) ∧ Okres(Hl.m.Praha). To znamená, že se jedná o segment
klientů – žen ve věku 30-40 let, které mají vysoký plat a žijí v Praze. Frekvenční tabulka
(Frequency table) ukazuje, že takových žen je 108 a že všech 108 z nich má půjčku dobré
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kvality. V posledním sloupci a v posledním řádku frekvenční tabulky jsou součty dílčích
frekvencí z obvyklé čtyř-polní frekvenční tabulky.

Dále jsou uvedeny i hodnoty pro podíl a/(a+b), který se používá se při vyhodnocování

podmínky p
ba

a ≥
+

 ∧ a  ≥ B  pro fundovanou implikaci �p,B  a pro podíl a/(a+b+c),

který se používá který se používá se při vyhodnocování podmínky p
cba

a ≥
++

∧ a ≥ B pro

dvojitou fundovanou implikaci ⇔p,B .
Dosud jsme se zabývali jednodušší úlohou Klient(?) � Kvalita(dobrá). Zajímá nás však

úloha Klient(?) � Půjčka(?, dobrá), tedy hledáme všechny takové segmenty klientů a typy
půjček, že pro vysoké procento klientů ze segmentu je kvalita půjček tohoto typu půjčky
dobrá. To lze chápat tak, že pro každý typ půjčky připadající v úvahu vytvoříme ze zkoumané
matice dat dílčí matici obsahující půjčky tohoto typu a žádné jiné a na této matici pak
zkoumáme zda platí Klient(?) � Kvalita(dobrá).

Typy půjček které připadají v úvahu jsou dány veličinami Částka, Splátka a Roků:
Veličina Částka udává částku, na jakou částku byla půjčka uzavřena, berou se v úvahu

následující intervaly v tisících Kč: do 20, <20, 50), <50, 100), <100, 250), <250, 500) a přes
500.

Veličina Splátka udává výši měsíčních splátek, pro účely analýzy jsou vytvořeny
intervaly <0,1), <1,2), ... <9,10) po tisíci korunách.

Veličina Roků udává dobu trvání půjčky v letech, připadají v úvahu hodnoty 1, ..., 5.
Kombinací hodnot těchto tří veličin je možno definovat následující typy půjček:

Částka(do 20), Částka<20, 50), ..., Částka(přes 500), Splátka<0,1), ... , Splátka<9,10),
Roků(1),...,Roků(5), Částka(do 20) ∧ Splátka<0,1), ...,Částka(přes 500) ∧ Splátka<9,10),
Částka(do 20) ∧ Roků(1), ...,Částka(přes 500) ∧ Roků(5). Jedná se celkem o 101 typů
půjček.

 Úlohu Klient(?) � Půjčka(?, dobrá) lze řešit pomocí procedury 4ft-Miner tak, že místo
hypotéz tvaru

ANTECEDENT �0.95,100 SUKCEDENT

budeme hledat hypotézy tvaru

ANTECEDENT �0.95,100 SUKCEDENT / PODMÍNKA,

kde booleovský atribut PODMÍNKA se automaticky odvozuje z analyzované matice dat
podobně, jako se odvozují booleovské atributy ANTECEDENT a SUKCEDENT.

Poznamenejme, že z tohoto pohledu je úlohu Klient(?) � Půjčka(?, dobrá) vhodnější psát
ve tvaru Klient(?) � Kvalita(dobrá) / Půjčka(?).
Při verifikaci relevantní otázky

ANTECEDENT �0.95,100 SUKCEDENT / PODMÍNKA

se použije podmínka 95.0≥
+ ba
a  ∧ a  ≥  100, která se však aplikuje na čtyř-polní tabulku

Tab. 5.
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Tab. 4: Tabulka pro ANTECEDENT a SUKCEDENT za platnosti PODMÍNKA
SUKCEDENT/ PODMÍNKA ¬ SUKCEDENT/ PODMÍNKA

 ANTECEDENT/ PODMÍNKA a b
¬ ANTECEDENT/ PODMÍNKA c d

Zde a je počet objektů, splňujícich booleovské atributy ANTECEDENT, SUKCEDENT i
PODMÍNKA, b je počet objektů, které splňují ANTECEDENT, nesplňují SUKCEDENT a
splňují PODMÍNKA, c je počet objektů, které nesplňují ANTECEDENT, splňují
SUKCEDENT i PODMÍNKA a d je počet objektů, které nesplňují ani ANTECEDENT ani
SUKCEDENT ale splňují PODMÍNKA.

Poznamenejme, že procedura 4ft-Miner pracuje obecně s relevantními otázkami tvaru

ANTECEDENT ≈ SUKCEDENT / PODMÍNKA,

ne pouze

ANTECEDENT �0.95,100 SUKCEDENT / PODMÍNKA.

Pro řešení naší úlohy Klient(?) � Kvalita(dobrá) / Půjčka(?) použijeme zadání procedury
4ft-Miner dle obr. 11.   Poznamenejme, že tímto způsobem je zadáno více než 500 000
relevantních otázek.

Obr. 11: Zadání úlohy Klient(?) ���� Kvalita(dobrá) / Půjčka(?)

Výsledkem je 133 hypotéz, jejich přehled je v obr. 12. Hypotézy jsou setříděny sestupně
podle frekvence a. Podrobnější informace o hypotéze s největší frekvencí a jsou v obr 13.
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Obr. 12: Přehled hypotéz pro úlohu Klient(?) ���� Kvalita(dobrá) / Půjčka(?)

Obr. 13: Hypotéza č. 118 z obr. 12

*** Hypothesis number: 118

Antecedent Pohlaví žena

Succedent Kvalita dobrá

Condition Splátka <3000;4000)

Frequency table

Succedent NOT Succedent

Antecedent 504 9 513

NOT Antecedent 522 63 585

1026 72 1098

Values from frequency table:

a/(a+b) = 0.982456 (Prob, Validity)

a/(a+b+c) = 0.486957

Stejně jako pro jednodušší úlohu Klient(?) � Kvalita(dobrá), musí být i v případě úlohy
Klient(?) � Kvalita(dobrá) / Půjčka(?) jednotlivé hypotézy pečlivě interpretovány
managementem banky. Úloha je to však náročnější vzhledem k tomu, že pro složitější úlohu
bylo nalezeno 133 hypotéz, kdežto pro jednodušší úlohu pouze 17. Opět je nutno využít
podpůrné prostředky systému LISP-Miner pro řazení a fitrování hypotéz. Interpretací
výsledků se však zde nebudeme zabývat.
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Dílčí úloha Klient(?) � Půjčka(?, špatná)
Dílčí úloha Klient(?) � Půjčka(?, špatná) znamená, že hledáme všechny takové segmenty
klientů a typy půjček, že pro vysoké procento klientů ze segmentu je kvalita půjček tohoto
typu špatná. Vzhledem k tomu, že špatných půjček je obecně méně než dobrých, volíme
„mírnější“ fundovanou implikaci �0.5,20 místo fundované implikace �0.95,100, kterou jsme
použili pro úlohu Klient(?) � Půjčka(?, dobrá). Použijeme přímo zadání s podmínkou,
podobně jako v obr. 11, tedy pracujeme s úlohou Klient(?) � Kvalita(špatná) / Půjčka(?).

Zadání pro úlohu Klient(?) � Kvalita(špatná) / Půjčka(?) je v obr. 13. Liší se od zadání
pro úlohu Klient(?) � Kvalita(dobrá) / Půjčka(?) ve třech ohledech:

V sukcedentu se pracuje s hodnotou špatná. To nelze rozpoznat v obr 13., je to ale patrné
z obr. 14, kde jsou podrobnosti o veličinách sukcedentu (v našem případě je jediná a
to Kvalita). Pozná se to podle toho, že ve sloupci Coefficient type je uvedeno Boolean
false, což odpovídá hodnotě špatná. V analogickém místě pro úlohu
Klient(?) � Kvalita(dobrá) / Půjčka(?) je uvedeno Boolean true, což odpovídá
hodnotě dobrá. Podrobnější výklad přesahuje rozsah této práce.

Je použita fundovaná implikace s parametry p = 0.5 a Base = 20 (platí Base = B).

Minimální délka podmínky je 0. To znamená, že se při jednom běhu generují i relevantní
otázky bez podmínky (t.j. s podmínkou délky 0).

Obr. 13: Zadání pro úlohu Klient(?) ���� Kvalita(špatná) / Půjčka(?)
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Obr. 14: Veličiny sukcedentu pro úlohu Klient(?) ���� Kvalita(špatná) / Půjčka(?)

Výsledkem je 88 hypotéz, které lze obvyklým způsobem přehledně zobrazit, je však třeba je i
pečlivě interpretovat. Uvádíme jako příklad hypotézu v obr. 15, která říká, že všech 31 úvěrů,
které uzavřeli muži ve věku 20 až 30 let bydlící v okrese  Havlíčkův Brod bylo špatných.

*** Hypothesis number: 1

Antecedent Pohlaví muž

Věk <20;30)

Okres Havlickuv Brod

Succedent Kvalita špatná

Frequency table

Succedent NOT Succedent

Antecedent 31 0 31

NOT Antecedent 696 5454 6150

727 5454 6181

Dílčí úloha Klient(?) ⇔ Půjčka(?, dobrá)
Dílčí úloha Klient(?) ⇔p,B Půjčka(?, dobrá) znamená, že hledáme takové segmenty klientů a
takové typy půjček, pro které platí  že patřit do segmentu klientů je téměř ekvivalentní s tím
mít půjčku jistého typu, která je v pořádku splácena. Tuto úlohu můžeme formulovat také
jako úlohu Klient(?) ⇔ Kvalita(dobrá) ∧ Půjčka(?).

Pomocí procedury 4ft-Miner ji vyřešíme tak, že budeme hledat všechny hypotézy tvaru

ANTECEDENT ⇔0.5,15 SUKCEDENT,

pro které platí:
ANTECEDENT je generován téměř obvyklým způsobem z veličin Věk, Pohlaví, Okres

a Plat. Jediný rozdíl spočívá v tom, že požadujeme, aby byly generovány i dvojice
okresů. To znamená, že se bere v úvahu i segmenty klientů jako Okres (Benešov,
Tábor),  Věk<60, 70) ∧ Pohlaví(žena) ∧ Okres (Trutnov, Znojmo), atd. Tím ale
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vzroste počet segmentů na několik milionů, neboť jen dvojic okresů je téměř 3 000.
Zadání všech dvojic se zadává v okně dle obr. 15, kde zadáváme, že se pro veličinu
Okres mají generovat všechny množiny délky 1 – 2 z přípustných hodnot.

Obr. 15: Zadání dvojic okresů

Použijeme dvojitou fundovanou implikaci ⇔0.5,15, které odpovídá podmínka

5.0≥
++ cba

a ∧ a ≥ 15. Tyto hodnoty jsou výsledkem experimentů.  Je zapotřebí, aby

vyšly věcně zajímavé výsledky (proto p = 0.5, nižší p znamená značné oslabení
hledané ekvivalence). Aby byly nalezeny alespoň nějaké hypotézy, volíme nízké B =
15. Malý počet nalezených hypotéz je obecně dám tím, že vztah dvojité implkace je
silnější než vztah fundované implikace.

SUKCEDENT je generován tak, aby obsahoval atribut Kvalita(dobrá) a případně jednu
nebo dvě z veličin Částka, Splátka a Roků. Veličiny Splátka a Roků se nebudou
vyskytovat společně v sukcedentu, protože z veličin Částka a (měsíční) Splátka lze
spočítat veličinu Roků udávající dobu trvání půjčky. Tyto podmínky jsou zajištěny
parametry sukcedentu, které se zadávají v okně dle obr. 16.
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Obr. 16: Okno pro zadání parametrů sukcedentu

Přesto že je za 16 minut a 20 vteřin vygenerováno a testováno 7 462 875 milionů relevantních
otázek, je nalezeno pouze jedna nepříliš silná hypotéza, viz obr. 17.
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Obr. 17: Jediná hypotéza nalezená pro Klient(?) ⇔⇔⇔⇔ Kvalita(dobrá) ∧∧∧∧ Půjčka(?)
*** Hypothesis number: 1

Antecedent Věk <20;30)

Okres Beroun, Jesenik

Succedent Kvalita dobrá

Roků 5 roků

Splátka <8000;9000)

Frequency table

Succedent NOT Succedent

Antecedent 18 0 18

NOT Antecedent 9 6154 6163

27 6154 6181

Values from frequency table:

a/(a+b) = 1.000000 (Prob, Validity)

a/(a+b+c) = 0.666667

Tento fakt lze interpretovat tak, že neexistuje žádná prakticky zajímavá dvojice segment
klientů vztah ekvivalence typu <segment klientů, segment půjček> tak, že patřit do tohoto
segmentu klientů je téměř ekvivalentní s tím mít dobře splácenou půjčku z tohoto segmentu.

Dílčí úloha Klient(?) ⇔ Půjčka(?, špatná)
Dílčí úloha Klient(?) ⇔p,B Půjčka(?, špatná) znamená, že hledáme takové segmenty klientů
a takové typy půjček, pro které platí  že patřit do segmentu klientů je ekvivalentní s tím mít
půjčku jistého typu, která je špatná. Byla zadán podobný běh procedury 4ft-Miner jako pro
úlohu Klient(?) ⇔p,B Půjčka(?, špatná), viz předchozí odstavec. Rozdíly se týkaly pouze
parametrů dvojité fundované implikace, byl použit vztah  ⇔0.9,25 místo vztahu ⇔0.5,15 pro
úlohu Klient(?) ⇔p,B Půjčka(?, špatná). Samozřejmě byla použita Kvalita(špatná) místo
Kvalita(dobrá).

Výsledkem bylo nalezeno 40 hypotéz, přehled části z nich je v obr. 18. Hypotézy jsou
vzájemně provázány, podrobnější analýza jejich vztahů je však mimo rozsah tohoto
příspěvku. V obr. 19 uvádíme nejzajímavější hypotézu z těchto 40 hypotéz.
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Obr. 18: Nalezené hypotézy pro Klient(?) ⇔⇔⇔⇔ Kvalita(špatná) ∧∧∧∧ Půjčka(?)

Obr. 19: Nejzajímavější hypotéza pro Klient(?) ⇔⇔⇔⇔ Kvalita(špatná) ∧∧∧∧ Půjčka(?)
*** Hypothesis number: 7

Antecedent Pohlaví muž

Věk <20;30)

Okres Havlickuv Brod

Succedent Kvalita špatná

Částka 100 - 250 tisíc

Splátka <1000;2000)

Frequency table

Succedent NOT Succedent

Antecedent 29 2 ..31

NOT Antecedent 1 6149 6150

30 6151 6181

Values from frequency table:

a/(a+b) = 0.935484 (Prob, Validity)

a/(a+b+c) = 0.906250
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Systémy pro dobývání znalostí z databází
Petr Berka

Rysy systémů pro dobývání znalostí
Jako v jiných oblastech umělé inteligence, tak i v oblasti strojového učení se první
programové systémy objevily v akademické sféře. Obvykle se jednalo o systémy, ve kterých
se kladl důraz na implementování vlastního algoritmu; uživatelská přátelskost stála na pokraji
zájmu. Přesto tyto systémy výrazně ovlivnily vývoj celé disciplíny. Připomeňme v této
sovislosti alespoň Quinlanův C4.5 [Quinlan, 1993] nebo CN2 Clarka a Nibbleta [Clark,
Nibblet, 1989]. Systémy pro dobývání znalostí z databází navazují tedy jednak na tuto linii,
často přebírají úspěšné algoritmy. Druhou oblastí inspirace se staly velké balíky statistického
software obsahující desítky metod pro analýzu dat i moduly pro transformaci dat. Aby
systémy prorazily ke koncovému uživateli, dostaly (ve srovnání s programy pro strojové
učení) přívětivější podobu.

Systémy pro dobývání znalostí z databází tedy
• pokrývají celý proces dobývání znalostí (od předzpracování po interpretaci),

• nabízejí více algoritmů pro analýzu (než „jednoúčelové“ systémy strojového učení),

• kladou důraz na vizualizaci (ve způsobu práce se systémem i při interpretaci
výsledků).

Tyto systémy lze rozdělit zhruba na výzkumné a komerční ([Siebes, 2000]). V každé této
skupině můžeme opět nalézt dva typy systémů: zaměřené na dobývání znalostí obecně (tzv.
horizontální) a zaměřené na nějakou konkretní aplikační oblast (tzv. vertikální). Zde uváděný
přehled je zaměřen na obecné systémy pro dobývání znalostí komerční i výzkumné.

Vybraný přehled systémů
Systémy pro dobývání znalostí nabízejí jak malé firmy vzešlé z akademického prostředí
(RuleQuest nebo Dialogis), tak význační producenti statistického software (SAS nebo SPSS).
O rostoucím zájmu o dobývání znalostí z databází svědčí fakt, že mezi výrobce softwaru se
zařadily i firmy jako IBM nebo Silicon Graphics. Tab. 1 uvádí některé nám známé systémy
pro dobývání znalostí z dat. Podrobný seznam systémů je možno nalézt např. na
http://www.kdnuggets.com.

Tab. 1: Systémy pro dobývání znalostí z databází

Systém Výrobce URL

CART Salford Systems http://www.salford-systems.com
Clementine Integral Solutions

(SPSS)
http://www.isl.co.uk/clem.html

Enterprise Miner SAS Institute http://www.sas.com/software/components/miner.
html

Intelligent Miner IBM http://www-4.ibm.com/software/data/iminer
Kepler Dialogis http://www.dialogis.de
KnowledgeStudio Angoss http://www.angoss.com
LISp Miner VŠE
MineSet Silicon Graphics http://www-europe.sgi.com/software/mineset
See5 RuleQuest Research http://www.rulequest.com/see5-info.html
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Systém Výrobce URL

Weka University of Waikato http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka
WizWhy WizSoft http://www.wizsoft.com/why.html

CART je implementace známého algoritmu „Classification And Regression Trees“
popsaného v pol. 80.let [Bierman a kol, 1984] See5 je uživatelsky přátelštější verze
Quinlanova C4.5 [Quinlan, 1993] pro tvorbu rozhodovacích stromů a pravidel. WizWhy
nabízí sice jen algoritmus pro tvorbu pravidel (přehled metod, používaných v jednotlivých
systémech je uveden v Tab. 2) ale klade velký důraz na vizualizaci. Ostatní produkty jsou již
plnohodnotné systémy pro dobývání znalostí z databází ve smyslu výše uvedených tří bodů a
proto se na ně podíváme trochu podrobněji. V případě systémů Enterprise Miner, Intelligent
Miner a MineSet se opíráme o dostupné prameny, se systémy Clementine, KnowledgeStudio,
Kepler a Weka máme praktické zkušenosti, LISp Miner je náš vlastní příspěvek k plejádě
systémů pro dobývání znalostí.

Tab. 2: Použité algoritmy

Systém Rozhodovací
stromy

Rozhodovací
pravidla

Asociační
pravidla

Neuronové
sítě

Lineární
statistické
metody

Nejbližší
soused

CART ano

- -

- - -

Clementine

ano

ano ano ano ano ano

Enterprise Miner ano - ano ano ano ano
Intelligent Miner ano - ano ano ano ano
KnowledgeStudio ano ano - ano ano ano
Kepler ano ano ano - - ano
LISp Miner - ano ano - - -
MineSet ano - ano - - -
See5 ano ano -

-

- -

Weka

ano

ano ano

ano

ano ano

WizWhy

-

ano - - - -

Enterprise Miner
Enterprise Miner je produkt firmy SAS, jednoho z předních producentů statistického
software. To je vidět i na algoritmech pro analýzu dat, které systém nabízí.
Nejpropracovanější jsou statistické metody, které využívají již implementované procedury.
Enterprise Miner použité metody integruje a nabízí uživatelsky příjemnější prostředí než je
příkazový jazyk (SAS kód) jinak běžně používaný v „klasickém“ SASu.
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Enterprise Miner vychází z vlastní metodologie pro dobývání znalostí z databází. Název
této metodologie SEMMA je akronym pro jednotlivé prováděné kroky:

• Sample (vybrání vhodných objektů),

• Explore (vizuální explorace a redukce dat),

• Manipulate (seskupování objektů a hodnot atributů, datové transformace),

• Model (analýza dat: neuronové sítě, rozhodovací stromy, statistické techniky, asociace
a shlukování),

• Assess (porovnání modelů a interpretace).
Důraz se klade na snadnou interpretaci výstupů ve formě srozumitelné obchodnímu uživateli.
Proces dobývání znalostí pro danou úlohu se definuje („programuje“) pomocí procesních
diagramů (Process Flow Diagrams). Jde vlastně o analogii k vizuálnímu programování
použitém v systému Clementine.

Obr. 1: Procesní diagram
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Obr. 2: Rozhodovací strom

Intelligent Miner
Intelligent Miner for Data a Intelligent Miner for Text jsou dva produkty firmy IBM, které
pomáhají zákazníkům identifikovat a extrahovat cenné obchodní informace z databází a
datových skladů

Jádrem produktu Intelligent Miner jsou algoritmy pro získávání dat vyvinuté ve
výzkumných laboratořích společnosti IBM a prověřené v zákaznických instalacích po celém
světě. Tyto algoritmy lze aplikovat na širokou škálu obchodních problémů. Mohou být
uplatněny při rozhodování v takových oblastech, jako je plánování reklamních kampaní,
správa vztahů se zákazníky, zpracování a revize procesů, plánování a sledování produkce
nebo ochrana proti podvodům a zneužitím.

Intelligent Miner nabízí následující metody:
• vytváření klasifikačních a predikčních modelů,

• hledání vazeb a sekvenčních vzorů ve velkých databázích,

• automatická segmentace databází do skupin souvisejících záznamů.
Systém je „šit na míru“ pro spolupráci s databází DB2, umožňuje ale samozřejmě používat i
jiné databáze pro ukládání dat. Systém je implementován pro platformy UNIX, OS/400 a
Windows.



134

Obr. 3: Rozhodovací strom
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Obr. 4: Shlukování

Výsledky shlukové analýzyVýsledky shlukové analýzyVýsledky shlukové analýzyVýsledky shlukové analýzy

Clementine
Systém Clementine vyvinula britská firma Integral Solutions Ltd. v polovině 90.let. K 1.lednu
1999 tuto firmu (a s ní i systém Clementine) převzal přední výrobce statistického software,
firma SPSS. Clementine patří mezi přední komerční systémy pro dobývání znalostí. Systém
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důsledně vychází z metodologie CRISP-DM 1. Systém nabízí řadu metod pro klasifikační
(predikční) i deskriptivní úlohy, mimo jiné standardní algoritmy C5.0, apriori, vívevrstvý
perceptron, nebo lineární regresi.

Clementine má velice propracovaný způsob ovládání, tzv. vizuální programování (vizual
programming). Z nástrojů v jednotlivých paletách (tyto palety odpovídají jednotlivým krokům
procesu dobývání znalostí; předzpracování, modelování, vizualizace a interpretace) se na
pracovní ploše poskládá sekvence řešení úlohy (stream). Obr. 6 ukazuje úlohu, ve které je
nejprve vytvořeno několik klasifikačních modelů pro stejná data (horní část sekvence kroků).
Všechny modely (žluté “diamanty“) jsou pak testovány na datech a výsledky testování jsou
analyzovány (dolní část sekvence, viz též ). Obr. 5 ukazuje úlohu, ve které jsou nejprve
hledány zajímavé skupiny příkladů (deskriptivní úloha řešená pomocí Kohonenovy mapy),
pro jednu ze skupin je pak vytvořen model umožňující klasifikaci (rozhodovací strom).

Systém Clementine nabízí analytikům tzv. Clementine External Module Interface pro
přidávání vlastních algoritmů. Tak lze přidávat programy do jednotlivých palet nástrojů.
Z implementačního hlediska je třeba zajistit správné začlenění nového programu do sekvence
(streamu). Program tedy musí umět číst data a parametry ze sekvence a zapisovat do sekvence
své výsledky.

Přenesení provedené analýzy ke koncovým uživatelům usnadňuje tzv. Clementine
Solution Publisher, na jehož základě vznikne samostatná aplikace obsahující všechny
provedené kroky v sekvenci (jako zdrojové programy v C, SQL příkazy apod.).

Obr. 5: Deskripce a klasifikace

                                                
1 Firma ISL se podílela na návrhu této metodologie.
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Obr. 6: Více klasifikačních modelů

Obr. 7: Rozhodovací strom
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Obr. 8: Porovnání klasifikátorů

MineSet
Produkt MineSet uvedla firma Silicon Graphics (SGI) na trh v roce 1996 a od té doby je
intenzivně vyvíjen. Systém navazuje na akademický projekt knihovny programů pro strojové
učení MLC++ řešený na universitě ve Stanfordu [Kohavi].

Programový systém MineSet je navržen pro splnění požadavků uživatelů na několika
úrovních. Technickým uživatelům a analytikům nabízí sadu výkonných implementací metod
dobývání znalostí založených na metodách strojového učení (rozhodovací stromy, asociační
pravidla, regresní stromy, shluková analýza), prostředky pro spolupráci s databázemi a pro
snadnou integraci do zákaznických řešení. Pro koncové uživatele a vlastníky dat přináší
interaktivní vizualizační ástroje a prostředky pro sdílení výsledků v prostředí podnikových IS
a intranetů. Právě vizualizace (včetně geografické vizualizace) je silnou stránkou tohoto
produktu.

Kromě tradiční platformy IRIX bude MineSet dostupný i pro platformu Windows.
Intenzivně se rovněž pracuje na společném projektu firem Silicon Graphics a MicroStrategy,
jehož výsledkem bude první integrované řešení pro data mining a OLAP.
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MineSet klade velký důraz na vizualizaci modelů. Je to ostatně vidět na obou ukázkách;
Obr. 9 ukazuje rozhodovací strom (výška sloupců v uzlu odpovídá počtu objektů jednotlivých
tříd), Obr. 10 ukazuje relativní četnosti hodnot atributů opět rozdělené podle tříd.

Obr. 9: Rozhodovací strom

Obr. 10: Četnosti hodnot atributů
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KnowledgeSTUDIO
KnowledgeSTUDIO kanadské firmy Angoss je, ve srovnání s předcházejícími, relativně méně
známým systémem. Základními metodami jsou rozhodovací stromy (zde firma navazuje na
úspěšný systém KnowledgeSeeker), regrese, neuronové sítě a shlukování. Vytvořené
rozhodovací stromy lze převést do spustitelného kódu (java, SAS). Propracovaná je i část
interpretace (Obr. 13).

Obr. 11: Práce s atributy

Obr. 12: Rozhodovací strom
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Obr. 13: Křivka návratnosti

Kepler
Kelper je komerční systém německé firmy Dialogis. Vývoj tohoto systému byl zahájen na
akademické půdě, v německém výzkumném ústavu informačních technologií (GMD). Proto
Kepler obsahuje i méně běžné metody z oblasti induktivního logického programování (ILP),
nabízí rovněž i některé algoritmy předzpracování (diskretizace) známé v akademickém světě.
Systém je otevřený, to znamená, že ho lze rozšiřovat o další algoritmy.

Obr. 14: Schéma kroků

Při práci se systémem se uchovává posloupnost provedených kroků (Obr. 14). Jednotlivé
algoritmy učení nabízejí “Keplerovský“, grafický výstup modelů (nově implementované
algoritmy, viz Obr. 15), nebo původní, často textový výstup (algoritmy převzaté, např. C5.0).
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Obr. 15: Rozhodovací strom

Weka
Weka je systém vyvinutý na universitě Waikato na Novém Zélandě [Witten, Frank]. Přestože
se jedné o freeware volně dostupný na Internetu2, v ničem si nezadá s komerčními systémy.
Weka nabízí celou řadu algoritmů pro učení i předzpracování, známých v akademickém světě.
K dispozici jsou i možnosti vizualizace (Obr. 18) a kombinování modelů.
Systém je řešen jako knihovna programů v Javě volaných z jednotného (grafického)
rozhranní. Většina modelů si ale ponechává původní textový výstup (Obr. 17).

Obr. 16: Práce s atributy

                                                
2 Weka je šířena jako open source software spadající pod GNU licenci.
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Obr. 17: Rozhodovací strom

Obr. 18: Shlukování

LISp Miner
LISp Miner je systém vyvíjený na VŠE v Praze. Systém v současnosti nabízí dvě základní
metody; tvorbu asociačních pravidel a tvorbu klasifikačních pravidel. Co se týká asociačních
pravidel, systém navazuje na mnohaletý výzkum v této oblasti spojený s metodou GUHA
[Hájek, Havránek, 1978], konkrétně jde o GUHA proceduru 4FT Miner [Rauch, 2000].
Algoritmus pro tvorbu klasifikačních pravidel byl převzat ze systému KEX, rovněž
vyvinutého na VŠE [Ivánek, Stejskal, 1988], [Berka, Ivánek, 1994]. Oba algoritmy již byly
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podrobně popsány v předcházejících kapitolách, zde jen připomeňme, že asociační pravidla
mají podobu

Ant ~ Suc / Cond,

a klasifikační pravidla mají podobu

Ant ==> C (w).

Systém rovněž nabízí bohaté možnosti pro předzpracování založené na SQL. Systém je totiž
úzce svázán s databázemi (současná implementace s databází MS Access), ze kterých načítá
data i kam ukládá výsledky. Posledně zmiňovaný rys umožňuje uživatelům vytvářet vlastní
interpretační procedury nad asociačními pravidly (tzv. open 4FT Miner).

Následující obrázky ukazují způsob zadávání relevantních otázek pro 4FT Miner (Obr.
19), seznam nalezených hypotéz (Obr. 20), bázi znalostí vytvořenou pro KEX (Obr. 21)3,
detailní pohled na jedno pravidlo vytvořené KEXem (Obr. 22)4 a příklad výsledku konzultace
s bází znalostí (Obr. 23).

Obr. 19: Vstup parametrů pro 4FT Miner

                                                
3 Zadávání parametrů pro KEX je analogické k zadávání parametrů pro 4FT Miner.
4 Stejným způsobem se zobrazují i hypotézy nalezene 4FT Minerem.
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Obr. 20: Nalezené hypotézy

Obr. 21: KEX pravidla
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Obr. 22: KEX jedno pravidlo

Obr. 23: KEX konzultace

Volba vhodného systému
Uvedený přehled jistě nezahrnuje všechny systémy pro dobývání znalostí z databází. Který
systém z tak bohaté nabídky tedy zvolit? Firemní materiál SPSS [SPSS, 1999] doporučuje
zaměřit se na to, jak posuzovaný software podporuje jednotlivé kroky celého procesu
dobývání znalostí. V případě firmou SPSS podporované metodologie 5A je to:

• pro krok Assess posoudit zda výrobce KDD softwaru poskytuje konzultace a
zaškolení,

• pro krok Access posoudit zda systém umožňuje snadný přístup k externím datovým
zdrojům, zda umožňuje číst standardní formáty dat (databáze, tabulkové kalkulátory,
ASCII) a zda umožňuje pracovat s rozsáhlými soubory,
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• pro krok Analyze posoudit jaké metody (a jak propracované algoritmy těchto metod)
systém nabízí, zda nabízí vizualizační možnosti (kancelářská grafika, statistické
grafy), zda nabízí průvodce (nebo alsepoň rozumné default nastavení parametrů) pro
usnadnění práce s algoritmy, zda nabízí nástroje pro datové transformace
(předzpracování), manipulaci se soubory, zda nabízí pracovní prostředí umožňující
automatizovat opakovaně prováděné kroky (např. skripty, ukládání sekvence kroků),

• pro krok Act posoudit, zda systém nabízí snadné začlenění výstupů do již používaných
aplikací (např. OLE, šablony pro přeformátování výstupu, podpora vytváření reportů),

• pro krok Automate posoudit např. to zda lze vytvářet samostatně běžící aplikace
(generování spustitelného kódu).

Svou roli hraje i to, zda hledáme univerzální systém použitelný pro různé aplikační oblasti
nebo zda hledáme systém vyvinutý pro jeden typ aplikací.

Důležitým kritériem bude jistě i cena. Zde je nutno říci, že ceny za komerční systémy
KDD mnohonásobně převyšují ceny např. běžného kancelářského software.
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Elektronické informační zdroje
pro ekonomický výzkum

Jana Hartmanová

Elektronické informační zdroje zpřístupněné v průběhu řešení projektu poskytují výzkumným
pracovníkům i celé akademické obci VŠE širokou škálu informací a dat pro jejich další práci.
V současné době jsou tyto zdroje přístupné jednak v rámci lokální počítačové sítě v prostředí
DOS, jednak prostřednictvím online přístupů. Převedení všech informačních zdrojů na VŠE
do prostředí www je cílem řešení projektu FRVŠ 13/2000 a mělo by být ukončeno do konce
roku 2000. Jednotný způsob přístupu k informačním zdrojům v rámci celé počítačové sítě
nejen usnadní výzkumným pracovníkům jejich využívání, ale také rozšíří možnosti sdílení
výsledků výzkumu v rámci akademické počítačové sítě ČR.

1. Elektronické zdroje přístupné v lokální počítačové síti:
Zdroje jsou soustředěny v rubrice Informační zdroje pro ekonomická studia, v níž jsou
seskupeny podle oboru nebo tématu, kterého se týkají, do jednotlivých větví.

Obr. 1: Základní členění lokální počítačové sítě



148

Obr. 2: Úvodní menu rubriky „Informační zdroje pro ekonomická studia“

1.1 Firemní monitor I – III

1.1.1 Firemní Monitor I – Registr organizací
Představuje unikátní databázi všech registrovaných firem v ČR. Rozsahem cca 2 mil.
záznamů představuje nejúplnější veřejně dostupný zdroj informací. Obsahuje kromě
základních údajů o jméně, sídle a identifikaci organizace také předmět činnosti podle
klasifikace OKEČ, počet zaměstnanců, specifikaci právní formy, druhu vlastnictví atd. K
některým záznamům jsou doplněny telefony, faxy resp. e-mailové adresy, informace o
ročních obratech, základním jmění, dceřiných společnostech či dlužnících a věřitelích.
Průběžně jsou doplňovány i informace z obchodního rejstříku.

1.1.2 Firemní Monitor II – Monitor tisku
Jedna z nejrozsáhlejších databází monitorujících tiskové zprávy zaměřené na firmy v ČR.
Sleduje více než 150 titulů novin a časopisů a přináší zprávy týkající se aktivit firem,
podnikání a ekonomiky v retrospektivě od 1.1.1993. Obsahuje všechny zprávy, které se
vztahují k aktivitě konkrétních podnikatelských subjektů. Zajišťuje i vazbu na originální
pramen formou přesné citace a je vybavena i dalšími údaji usnadňujícími vyhledávání.
Zprávy ve formě abstraktů nebo plných textů jsou doplněny věcnými i formálními údaji pro
snazší orientaci v rozsáhlém souboru dat.
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Obr. 3: Monitor tisku – ukázka prezentace informací

1.1.3 Firemní Monitor III – Monitor inzerce, Finanční profily, Manažeři firem,
Monitor rozhlasu a TV.

Skupina databází zaměřená na české podniky:
• Monitor inzerce – unikátní informační zdroj, který zachycuje plošné inzeráty firem z

více než 150 titulů novin a časopisů.

• Finanční profily – sada tří doplňujících se databází. Strukturovaná a kontrolovaná
data více než 40 000 závěrek 11 000 podniků (Účetní závěrky, Profily emitentů,
Monitor burzy).

• Manažeři firem – dvě doplňující se databáze kontaktních údajů podniků a jejich
statutárních zástupců, manažerů resp. vlastníků.

1.2 Computer Select
Plné texty a abstrakta článků z více než 160 časopisů, zaměřených především na výpočetní
techniku. Jeho součástí jsou dále databáze hardwarových produktů (obsahuje asi 70 000
záznamů) a databáze profilů vybraných společností (okolo 12 000 záznamů). Navíc je
připojen i slovník termínů z oboru výpočetní techniky.

1.3 Findex
Databáze se čtvrtletní aktualizací obsahuje okolo 14 000 marketingových reportů z
nejrůznějších oblastí výroby, obchodu a služeb. Je mimořádně cenným informačním zdrojem
nejen pro manažery a marketingové specialisty, ale i pro výzkumné pracovníky a studenty,
zabývající se touto problematikou.
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Obr. 4: Databáze Findex

1.4 MERIT- CDF
Databáze fyzických i právnických osob, jejichž soubory lze vybírat podle 136 kritérií.
S databází lze aktivně pracovat – ke každému subjektu si lze vytvářet vlastní poznámky
libovolného rozsahu, upravovat záznamy, vkládat kompletní nové záznamy.

1.5 FinLit
Měsíčně aktualizovaná databáze, produkovaná Ministerstvem financí ČR. Obsahuje anotace
článků z českých i zahraničních odborných periodik od roku 1991, uložené do systému Tinlib.

Obr. 5: Databáze FinLit



151

2. Elektronické zdroje přístupné prostřednictvím Internetu

2.1 ProQuest 5000
Proquest 5000 je ucelená databáze zpřístupňující články z periodik, která jsou dostupná
prostřednictvím služby ProQuest.

Databáze zahrnuje:
• bibliografické záznamy (většinou s abstrakty) článků z více než 8192 periodik

• plné texty (resp. plný text s obrázky resp. faksimile původního článku) k cca polovině
z nich

• humanitní a společenské obory, obchod, medicínu, aplikované přírodní vědy,
výpočetní a telekomunikační techniku

• nadstavbu ProQuest SiteBuilder – umožňuje uživateli vytvářet vlastní aplikace
využívající online data z ProQuestu

Obsah služby ProQuest 5000 je rozdělen do řady samostatných bází, se kterými je možno
pracovat individuálně nebo v libovolných kombinacích:

2.1.1 Všeobecná periodika, společenské a humanitní obory:
• Academic Research Library (zahrnuje i tituly ProQuest Arts, ProQuest Humanities,

ProQuest Law a ProQuest Women, které jsou rovněž k dispozici samostatně)

• ProQuest Social Sciences PlusText

• ProQuest Education Complete

• Career & Technical Education

• ProQuest Religion

2.1.2 Obchod, ekonomika a management:
• ABI/Inform Global

• European Business

• Asian Business

• Accounting & Tax

• Banking Information Source

2.1.3 Aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační technika:
• Applied Science & Technology

• ProQuest Computing

• ProQuest Telecommunications

2.1.4 Medicína:
• ProQuest Medical Library

• ProQuest Health

• Pharmaceutical News Index
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Data jsou aktualizována průběžně, řada titulů je k dispozici 24 hodin po vydání.
Retrospektivně jsou k dispozici bibliografické záznamy od roku 1971 a významný počet
plných textů od roku 1987.

Při zadávání dotazů je možné zvolit vyhledávání jednoduché nebo kombinované. Dále
lze vyhledávat podle klíčových slov, v seznamu zahrnutých periodik, podle časového
hlediska. Vyhledané záznamy lze ukládat, zasílat elektronickou poštou i vytisknout.

Postup vyhledávání charakterizují obrázky číslo 6–8.

Obr. 7: Základní vyhledávací obrazovka
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Obr. 6: Seznam výsledků vyhledávání

Obr. 8: Příklad bibliografických údajů

2.2 TAM-TAM
Online databanka obsahuje plné texty českých novinových a časopiseckých článků, doslovné
přepisy televizních a rozhlasových relací a vybrané knižní a jiné soubory encyklopedického
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nebo referenčního charakteru. Je členěna na část mediální (články z českého tisku a
plnotextové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a
televize) a část vědomostní (informace referenčního a encyklopedického charakteru, např. z
Ottova slovníku naučného, plné texty zákonů a vyhlášek). V současné chvíli obsahuje tato
databanka více než 160 zdrojů a je neustále rozšiřována o další tituly. Zahrnuje mj.
Hospodářské noviny, Bankovnictví, Banky a finance, Burza, ComputerWorld, Energie,
Ekonom, Euro, CHIP, Kapitál, Marketing a média, Profit, Rádce pro rodinné finance
(Ekonomix), Svět hospodářství, …

Obr. 9: Seznam dokumentů – databanka Tam-Tam
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Obr. 10: Příklad plného textu – databanka Tam-Tam


