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Pre správne zobrazovanie výsledkov analýzy je potrebné vybrať vhodnú grafickú interpretáciu získaných údajov. Veľmi často vznikajú 
problémy pri správnom výbere vhodného typu grafu. Nie je správne používať spojité grafy pri analýze údajov z priestorového hľadiska 
alebo z hľadiska jednotlivých typov výrobkov. Ak chceme zobraziť, aký je podiel príjmu z predaja jednotlivých typov výrobkov, potom je 
výhodnejšie použiť koláčové grafy. Pre účely taktického alebo strategického riadenia môžeme miesto reálnych hodnôt použiť relatívne 
(percentuálne) vyjadrenie podielu daného typu na celkovom príjme podniku. 
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Niektoré základné grafy na zobrazovanie výsledkov

Na základe použitých údajov môžeme 
konštruovať rôzne grafy. Ako príklad uvádzame 
tržby v závislosti od klientov a času v rozpätí päť 
rokov.

Druhou formou grafického zobrazenia údajov, okrem koláčového grafu uvedeného na obrázku uvedenom vyššie (obr. 1), je zobrazenie časovej závislosti. 
Na obrázku (obr. 2) je uvedená kontingenčná tabuľka agregovaných údajov tržieb za jednotlivé roky a štvrťroky. Vedľa sú uvedené dva grafy – stĺpcový 
a lineárny. Z hľadiska lepšej predstavy vývoja tržieb v čase je vhodnejšie používať spojitý typ grafu. V ňom, okrem samotných údajov, je možné uvidieť 
aj gradient prechodu výšky tržieb od jedného štvrťroka k druhému.
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Obr. 1. Vlastné spracovanie tržieb v závislosti od klientov spoločnosti
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Obr. 2. Vlastné spracovanie tržieb v závislosti od času
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Na tvorbu histogramu je možné vybrať viacero druhov rozdelení. Najznámejšie, prirodzené rozdelenie, je Gaussovo rozdelenie (obr. 3). Inou formou 
predstavenia údajov je využívanie histogramov. Histogram (obr. 4) predstavuje stĺpcový graf určený na znázornenie rozdelenia intervalovej premennej. 
Graf vyjadruje početnosti hodnôt premennej v intervaloch jej hodnôt. Daný diagram sa dá vytvoriť v rôznych programoch. My sme si zvolili program 
Input Analyzer, ktorý je doplnkom programu Arena. Daný histogram najlepšie vystihoval dáta v rozložení 12 intervalov.

Obr. 3. Histogram

Obr. 4. Gaussovo rozdelenie 
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Studentovo rozdelenie (iné názvy: Studentovo t-rozdelenie (pravdepodobnosti)) je v teórii pravdepodobnosti a matematickej štatistike spojité rozdelenie 
pravdepodobnosti. Studentovo rozdelenie má v matematickej štatistike veľmi významné postavenie a využitie. Najčastejšie sa používa pri určovaní 
intervalových odhadov a pri testovaní štatistických hypotéz. Pri tomto testovaní sa využívajú kritické hodnoty t-rozdelenia, ktoré sú tabelované, a na 
základe nich vieme testovanú štatistickú hypotézu prijať alebo zamietnuť. Tabelované sú tiež hodnoty distribučnej funkcie tohto rozdelenia. Okrem toho 
aj štandardné programové vybavenie počítača obsahuje celý rad funkcií štatistickej analýzy.
Ako najefektívnejšie rozdelenie dát bolo zvolené Beta rozdelenie – BETA (1.78, 1.80255), ktoré charakterizuje Beta funkcia definovaná nasledovne:

Na upresnenie uvádzame aj tabuľku (tabuľka 1), v ktorej vidíme, že štandardná odchýlka nadobúda najmenšiu hodnotu. Pri zobrazovaní výsledkov štatistického 
spracovania údajov je vhodné využívať stĺpcové grafy, ktoré dajú lepšiu predstavu o hodnotách vybranej sledovanej funkcie. Pri analýze ekonomických údajov 
o činnosti podniku nielen je potrebné zobraziť už namerané operatívne údaje a vypočítané agregované hodnoty, ale aj odhadnúť možný rozvoj daných 
sledovaných veličín. Preto v ďalšej časti uvedieme niektoré možnosti skúmania sledovaných veličín a predpokladaný rozvoj daných veličín. 

rovnica 1
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Distribution Summary
Distribution:  Beta
Expression:  BETA (1.78, 1.80255)
Square Error:   0.015805

Chi Square Test
Number of intervals  =10
Degrees of freedom  =7
Test Statistic   =29.6
Corresponding p-value  <0.005

Kolmogorov-Smirnov Test
Test Statistic  =0.0789
Corresponding p-value >0.15

Data Summary

Number of Data Points  =150
Min Data Value   =0.00955
Max Data Value   =0.121
Sample Mean   =0.0695
Sample Std Dev   =0.0327

Histogram Summary

Histogram Range  = 0 to 0.14
Number of Intervals  =12

=====================
Fit All Summary
Data file: C:\Users\Martina\Desktop\

Function   Sq Error
-------------------------------------------
Beta    0.0158
Triangular   0.0195
Normal    0.0235
Weibull    0.0249
Erlang    0.0286
Gamma    0.029
Uniform   0.0292
Lognormal   0.036
Exponential   0.0564

Tab. 1. Vstupné a výstupné údaje histogramu
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Skúmanie a prognóza nameraných hodnôt

Jedným z možných spôsobov odhadu sledovaných veličín, napr. tržieb spoločnosti za uplynulé obdobie, za posledných päť rokov, je vhodné využiť teóriu 
regresných modelov. Základná funkcia regresného modelu má tvar uvedený v rovnici (2) a opisuje stochastickú závislosť. 

kde sú:  
βi       parameter  regresného modelu, 
xi        nameraná sledovaná veličina,  
εi        odchýlka modelu od reálnej hodnoty.

V prípade, že potrebujeme vytvoriť predpoveď vývoja tržieb v nasledovnom roku, je možné využiť už existujúce údaje z minulosti. Pri riešení daného 
problému je možné využiť štandardný program Microsoft Excel (obr. 5.), do ktorého je možné exportovať údaje z bázy dát za obdobie rokov 2011 – 2016.

Ako príklad riešenia danej úlohy používame napr. jednoduchý lineárny regresný model, kde vysvetľujúcou premennou sú tržby (v €).

rovnica 2

rovnica 3
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Obr. 5. Vlastné spracovanie prognózy tržieb
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Na základe získaných výsledkov je možné vytvoriť graf (obr. 6), znázorňuje krivku tržieb a jej predpoveď na celý rok 2016. Z jeho tvaru môžeme vidieť základné 
rozdiely medzi skutočnými a prognózovanými hodnotami. Program nám taktiež zobrazil sumarizáciu výsledkov (obr. 7), ktoré boli použité aj pri doplňujúcich 
výpočtoch predpovede vývoja tržieb na rok 2016.

Obr. 6. Výstup z programu

Obr. 7. Sumarizácia výstupu
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Programové prostriedky vhodné pre modelovanie časovo závislých veličín

STATA

V tejto časti sú uvedené niektoré programové prostriedky, 
ktoré môžu uľahčiť lepšie spracovanie údajov uvedených v báze dát.

Stata  http://www.stata.com  predstavuje výkonný softvér pre komplexnú prácu v oblasti štatistiky, grafiky a správy dát. Stata poskytuje príkazy na analýzu 
časových radov, panelových dát, opakovaných meraní, hodnôt životnosti meraných údajov, kategoriálnych premenných a poskytuje tiež komplexný prehľad 
údajov. Pri spracovaní údajov je možné využívať rôzne dátové typy, ako sú byte, integer, long, float, double a reťazce. Podporuje vedecký výskum v mnohých 
oblastiach, vrátane ekonómie, sociológie, politických vied, farmácie a epidemiológie, má tiež integrovaný maticovo-programovací jazyk Mata.

Podrobný opis jednotlivých údajov je možné nájsť v manuáli daného programu a nie je súčasťou daného predmetu. So softvérom Stata dokáže používateľ 
vytvárať vysoko kvalitné diagramy na publikácie výsledkov analýzy ekonomickej činnosti podniku a tiež aj pre interné dokumenty. Používateľ si môže 
zvoliť medzi preddefinovanými alebo aj samostatne vytvorenými typmi grafov. 

Stata beží na operačných systémoch Windows, Macintosh a Unix (vrátane Linuxu). Dátové súbory, programy a iné dáta softvéru Stata môžu byť použité 
bez ďalšieho prevodu pre iné dátové systémy. Stata je distribuovaný vo viac ako 150 krajinách a je používaný profesionálmi zo všetkých oblastí výskumu. 
Ako certifikovaný predajca ponúka služby, ako základná technická podpora, a softvér Stata na špeciálne školenia.

Pre Windows: Windows 10,  Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, 2008, 2003, 64-bitový a 32-bitový Windows pre x86-64 
a x86 procesory vytvorené Intel® a AMD. Pre Mac: Stata pre Mac vyžaduje 64-bitové Intel® procesory bežiace na OS X 10.7 alebo novšie. Pre Unix 
a Linux: akýkoľvek 64-bitový alebo 32-bitový Linux. Hardvérové požiadavky: Minimum 512 MB RAM pre IC, 1 GB RAM pre SE, 2 GB RAM pre MP,  
Minimum 900 MB of diskového miesta.
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Príklady riešenia úloh s využitím technológie OLAPGRETL – http://gretl.sourceforge.net

Názov Gretl je skratkou pre GNU Regression, Econometrics and Time-series Library, čo zjednodušene znamená, že ide o voľne šíriteľný ekonometrický 
software, pôvodne určený do prostredia GNU/LINUX. V súčasnosti existujú verzie určené pre operačné systémy Microsoft Windows, resp. Mac 
OS. Gretl je použiteľný pod verejnou GNU licenciou.  Prvá verejná verzia Gretlu bola vydaná v r. 2002 pod gesciou prof. Allina Cottrella z Wake 
Forest University. Spoločnosť Free Software Foundation ([3]) prijala Gretl ako GNU program (teda program, ktorého hlavným znakom je jeho 
voľná šíriteľnosť), čo nám zabezpečuje, že sa zrejme ani v budúcnosti nebude program predávať komerčne. Okrem anglickej verzie je k dispozícii 
aj baskická, francúzska, nemecká, talianska, poľská, portugalská a španielska verzia. Súčasťou Gretlu je aj manuál (235 s.), ktorý je postavený  
problémovo a teda podobne ako užívateľské príručky Eviews prezentuje používané ekonometrické techniky a postupy na konkrétnych príkladoch. 
Manuál je dostupný z menu Help podobne ako aj rozsiahla referenčná príručka. Verzie Gretlu určené pre Windows je možné inštalovať z webovej 
stránky [5]. Inštalácia v prostredí Windows Vista, resp. Windows XP je plne automatizovaná. Aktualizácia softvéru je v prípade pripojenia na internet 
tiež jednoduchá – a to kedykoľvek pomocou programu Gretl Updater.

Gretl vykazuje vysokú mieru údajovej kompatibility s mnohými inými softvérmi určenými na inžinierske, resp. vedecké výpočty (obr. 8). Tu stojí za spomenutie 
najmä import údajov z programu Excel, ale aj Octave, SPSS, Eviews a iných, pričom kompatibilita s inými programami je zabezpečená aj nepriamo 
prostredníctvom súborov typu CSV. V Gretli môžeme využiť všetky základné ekonometrické techniky, ktoré sú vyučované v základných, ale aj rozšírených 
kurzoch ekonometrie. Výstup z regresie jednoduchej metódy najmenších štvorcov má formu veľmi podobnú výstupu z Eviewsu, pričom k dispozícii sú všetky 
základné štatistiky, ktoré potrebujeme pri testovaní štatistickej významnosti modelu. Ide o testy na lineárne ohraničenia parametrov, test správnej špecifikácie 
modelu, štandardné testy heteroskedasticity a autokorelácie rezíduí.

Gretl umožňuje testovať aj stabilitu modelu a regresných koeficientov (Chowov test, CUSUM test). Zo známych modifikácií metódy najmenších štvorcov je tu 
možnosť využitia váženej metódy najmenších štvorcov, metódy inštrumentálnych premenných a nelineárnej metódy najmenších štvorcov. Svojou rozsiahlou 
funkcionalitou poskytuje vhodné prostredie na modelovanie vybraných veličín. 
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Obr. 8. Výsek obrazovky programu Gretl

K ďalším systémom, ktoré sa môžu v danej 
oblasti využiť, patria napríklad Eviews, 
Statistica a mnohé iné. Uvedené systémy 
predstavujú profesionálne spracovanie 
programov určených na analýzu dát 
nachádzajúcich sa v báze dát podniku. S ich 
pomocou je možné vykonať podrobnú analýzu 
ekonomickej činnosti podniku. Na vytvorenie 
podobného systému je nevyhnutné 
využívanie rôznych programovacích jazykov. 
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