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Na úvod… 
 

Zdravím všechny ekonometrické nadšence. V tomto dokumentu najdete vypracované otázky ke státnicím 

z oboru Ekonometrie a operační výzkum. Může je použít kdokoli, kdo bude mít zájem. Rozsah může člověka 

na první pohled trochu vyděsit, nicméně dokument obsahuje dost příkladů, a když se to proškrtá, není toho 

tolik, takže žádný stres. V dokumentu chybí všech třináct otázek z Teorie rozhodování, nicméně kdyby 

někdo převzal iniciativu a zaslal mi své vlastní, přidám je sem. 

Protože tenhle dokument je docela rozsáhlý a vznikl v poměrně krátkém čase, nejspíš v něm budou nějaké 

chyby. Jakoukoli chybu, kterou objevíte, hlašte prosím na lenkafirtova@seznam.cz nebo přímo do 

komentářů pod dokument na jakplavejak.cz. Časem uploaduju další verzi s opravenými chybami. 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem členům Katedry ekonometrie Vysoké škole ekonomické 

v Praze za veškeré znalosti, které mi předali, a za skvělý přístup ke studentům, zejména pak 

Mgr. J. Sekničkové, Ph.D., Ing. J. Zouharovi, Ph.D., Ing. J. Fábrymu., Ph.D., prof. Ing. J. Jablonskému, CSc., 

prof. RNDr. V. Pánkové, CSc. a v neposlední řadě Mgr. M. Baštovi, Ph.D. z Katedry statistiky a 

pravděpodobnosti.  

 

 

  Lenka Fiřtová, 18. 5. 2014 
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1A   ÚLOHY KONVEXNÍHO PROGRAMOVÁNÍ 
Konvexnost a její význam pro řešení optimalizačních úloh, způsoby řešení 

úloh konvexního programování. 

 

Odebráno na žádost prof. RNDr. Václavy Pánkové, CSc.  

 

 

 

http://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=1097;interni_vzorek=1097;lang=cz
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1C    METODY MONTE CARLO V EKONOMETRII.  
Makroekonomická úloha vlády 

 

V ekonometrii se někdy objeví problémy, které nelze řešit analytickými postupy, nebo je to přinejmenším 

velmi obtížné. V tom případě je vhodné použít simulační postupy. 

   

simulační postupy 
induktivní specifikace = odvozují obecná 

pravidla na základě konkrétních případů 
výběrová informace 

analytické postupy 
deduktivní specifikace = vyvozují závěry pro 

konkrétní případ na základě obecných pravidel 
apriorní informace 

 

Simulací se rozumí numerická technika, pomocí které experimentujeme s odhadnutým modelem, abychom 

prozkoumali jeho vlastnosti. Přijímáme přitom určité předpoklady o hodnotách parametrů a proměnných 

či o rozdělení náhodných složek. Závěry mají pouze pravděpodobnostní charakter, jejich přesnost ale roste 

s počtem pokusů.  

   

ex post 

(historická) 

Experimentujeme s různými specifikacemi modelu a pracujeme přitom s již známými 

pozorováními použitými k odhadu tohoto modelu. Porovnáním skutečných a 

nasimulovaných hodnot můžeme posoudit vhodnost zvolené specifikace modelu. 

ex ante 

(projekce) 

Generujeme budoucí hodnoty či obecně hodnoty mimo interval pozorování. Lze tak 

dělat např. pseudopředpovědi ex post, a posoudit tak predikční schopnost modelu. 

Lze použít i při restrospektivě pro experimenty v intervalu před počátkem období 

pozorování za účelem ověření dynamické stability modelu.  

deterministická Negenerujeme náhodné veličiny 

stochastická 

Generujeme náhodné veličiny, např. náhodné složky modelu, z určitého 

pravděpodobnostního rozdělení. Pracujeme tedy s umělými daty místo skutečných 

údajů. Stochastická simulace se nazývá také simulace Monte Carlo. Její speciální 

formou je bootstrap. 

 

  



Monte Carlo  Otázka 1C 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 7 

 

MONTE CARLO 
Monte Carlo má původ ve 40. letech 20. století a její název je odvozen od kasina v Monaku. Jde o statistický 

experiment, v rámci kterého vygenerujeme velké množství náhodných čísel a pak z nich vyvozujeme určité 

závěry, tzn. mnohonásobně opakujeme tentýž proces. Monte Carlo je vlastně řešením určité úlohy pomocí 

statistického experimentu. Simulace se vyvinula právě z metody Monte Carlo a věnuje se studiu rozsáhlých 

dynamických systémů (Monte Carlo neobsahuje dynamiku).  

V ekonometrii většinou generujeme aditivní náhodné složky modelu, hodnoty parametrů či proměnných, a 

to z určitého pravděpodobnostního rozdělení. 

 u náhodných složek většinou předpokládáme, že mají normální rozdělení s nulovou střední hodnotou a 

směrodatnou odchylkou rovnou odhadnuté standardní chybě dané rovnice 

 u parametrů většinou předpokládáme simultánní normální rozdělení. Pro zanedbatelnou kovarianci 

můžeme předpokládat, že pochází z normálního rozdělení s průměrem rovným odhadu parametru a 

směrodatnou odchylkou rovnou odhadnuté standardní chybě parametru = odmocnině z odhadnutého 

rozptylu parametru. Kovarianci zjistíme z kovarianční matice odhadnutých parametrů. 

 

Vhodnost odhadové funkce posuzujeme podle různých kritérií. Označme β skutečnou hodnotu parametru 

a �̅� průměrný odhad tohoto parametru. Udělali jsme N výběrů a z každého získali odhad parametru bp. 

 vychýlení odhadové funkce: �̅� −  𝛽 

 rozptyl odhadové funkce: 
1

𝑁
∑ (𝑏𝑝 −𝑁

𝑝=1 �̅�)
2
 

 střední kvadratická chyba: 
1

𝑁
∑ (𝑏𝑝 −𝑁

𝑝=1 𝛽)
2
  = 

1

𝑁
∑ (𝑏𝑝 −𝑁

𝑝=1 �̅�)
2
 + (�̅� −  𝛽)

2
 

Střední kvadratická chyba se rovná součtu rozptylu a čtverce vychýlení, takže pro nevychýlenou odhadovou 

funkci se rovná pouze rozptylu. Střední kvadratická chyba má smysl pro případ, kdy jsou odhady normálně 

rozděleny (jinak je lepší použít např. medián). 
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Využití simulace: 

 prozkoumání asymptotických vlastností různých metod odhadů 

 testování a zpřesňování specifikace modelu 

 ověření predikční schopnosti modelu. Lze pracovat s předpovědí ex ante i ex post. V případě předpovědi 

ex ante na základě odhadnutých parametrů a rozptylu (či kovarianční matice náhodných složek v případě 

MSR) opakovaně spočítáme ex ante předpověď a porovnáme ji s deterministickou podmíněnou 

předpovědí. V případě předpovědi ex post porovnáváme simulační předpověď endogenní proměnné se 

skutečně realizovanou hodnotou. Většinou pracujeme se střední kvadratickou chybou nebo její 

odmocninou (RMSE). Neparametrickou mírou vhodnosti modelu k predikci je Theilův modifikovaný 

koeficient nesouladu (viz otázka 3C Prognózování). 

 hospodářská politika: zjištění vlivu nastavení řídících proměnných na hodnoty cílových proměnných 

(scénářová analýza). Většinou pracujeme s dynamickými MSR. Podstatou je řešení daného tvaru MSR pro 

různé hodnoty řídících či cílových proměnných, náhodných složek, funkční tvary modelu apod. Variantní 

analýza slouží k posouzení vlivů různých variant strategie řízení na úroveň sledovaných cílů. Cílová analýza 

vyhodnocuje různé možné způsoby, jak dosáhnout zvolených hodnot cílových proměnných. 

Příklady použití Monte Carlo simulace 

1. Odhad Ludolfova čísla (úvod do simulace Monte Carlo) 

2. Odhad integrálu 

3. Simulace s MSR 

4. Zkoumání vlastností odhadových funkcí  

5. Síla a validita testů hypotéz 

6. Odhad směrodatné chyby průměru pomocí bootstrapu 

7. Bootstrap v regresi 
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Příklad 1: Odhad Ludolfova čísla 
Jedním z nejjednodušších příkladů použití Monte Carlo simulace je odhad čísla π. Vygenerujeme velké 

množství bodů ve čtverci o rozměru 2r x 2r, kde r = 1. Uvažujme kruh o poloměru 1 vepsaný tomuto čtverci. 

Podíl obsahu kruhu a obsahu čtverce je roven (πr2)/(4r2) = π/ 4. Vygenerujeme 10 000 bodů ležících v tomto 

čtverci. Čtyřnásobek podílu počtu pouze těch bodů, které leží v kruhu, na všech vygenerovaných bodech je 

odhadem čísla π. 

r = 1 

k = 0 

plot(0~0, xlab = "X", ylab = "Y",pch=16, cex = 0.1, ylim = c(-1,1), xlim = c(-1,1)) 

for (i in 1:10000) 

{ x = runif(1,-1,1) #vygenerujeme nahodne cislo z interval -1,1 = souradnice x 

 y = runif(1,-1,1) #vygenerujeme nahodne cislo z interval -1,1 = souradnice y 

 points(y~x, pch = 16, cex = 0.1, col = ifelse(sqrt(x*x + y*y) <= r, "black", "lightblue")) 

#spocitame Pythagorovou vetou jeho vzdalenost od stredu 

#pokud toto cislo lezi v kruhu, pak navysime k o 1: 

 if (sqrt(x*x + y*y) <= r) 

    k = k+1 } 

4*k/10000 #odhad cisla pi 

Výsledek mi při jednom konkrétním experimentu vyšel 3,134. Skutečná hodnota je 3,141 
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Příklad 2: Odhad Integrálu 

Odhadneme hodnotu integrálu  ∫ 𝑒−𝑥𝑑𝑥
4

2
. Budeme postupovat podobně jako v předchozím případě. 

Vygenerujeme náhodnou souřadnici x z rovnoměrného rozdělení na intervalu (2,4). Pak vygenerujeme 

náhodnou souřadnici y z rovnoměrného rozdělení na intervalu (0,e-2). Celkem těchto souřadnic 

vygenerujeme 10 000. Všechny tyto body leží tedy v obdélníku o obsahu 2 krát e-2. Zjistíme, pro jaký podíl 

bodů platí, že e-x je menší než y. Tento podíl vynásobený obsahem obdélníka je odhadem integrálu. 

Skrip napsal M.Basta z KSTP: 

hh = exp(-2) # y-ova souradnice horni hranice obdelnika 

S = (4 - 2) * hh # plocha obdelnika 

# vykreslime si pomocny obrazek 

xseq = seq(2, 4, by = 0.05) 

plot(xseq, exp(-xseq), type = "l", col = "red", ylim = c(0, hh))  

rect(2, 0, 4, hh)  

# nahodne vygenerujeme n bodu uvnitr obdelniku 

n = 10000 

x = runif(n, min = 2, max = 4) 

y = runif(n, min = 0, max = hh) 

# vygenerovane body zakreslime 

points(x, y, pch = ".", col = ifelse(y < exp(-x), "blue", "black"))  

odhP = sum(y < exp(-x))/n # relativni cetnost zasahu 

(odhInt = S * odhP) # odhad integralu 

# skutecna hodnota integralu 

exp(-2) - exp(-4)  

Výsledek mi při jednom konkrétním experimentu vyšel 0,115. Skutečná hodnota je 0,117. 
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Příklad 3: Simulace s MSR 
 Uvažujme následující soustavu rovnic (model multiplikátor – akcelerátor): 

 

tttt

tttt

ttt

GICY

uYYI

uYC











22121

1121

)(



   

kde C je konečná spotřeba, I jsou hrubé investice, Y je HDP, G jsou veřejné výdaje a u jsou náhodné složky. 

Veřejné výdaje jsou exogenní proměnnou, zbylé tři jsou endogenními proměnnými. Zajímá-li nás řešení pro 

proměnnou Yt, dosadíme první dvě rovnice (bez náhodných složek) do poslední rovnice a dostaneme tzv. 

fundamentální dynamickou rovnici, kde a1, a2, b1, b2 jsou známé odhady strukturních parametrů: 

tttt GbaYbYbaY   )()( 1122122  

Pokud děláme stochastickou Monte Carlo simulaci, musíme do modelu přidat vliv náhody. Budeme tedy 

potřebovat: 

- e1t, e2t – rezidua, o kterých předpokládáme, že mají normální rozdělení s nulovou střední hodnotou 

a rozptyl rovný čtverci odhadnuté standardní chyby příslušné rovnice 

- ε11, ε12, ε21, ε22 – náhodné chyby odhadnutých strukturních parametrů. Jde o simultánně normálně 

rozdělené náhodné veličiny. Pokud je jejich kovariance zanedbatelná, můžeme je aproximovat 

normálním rozdělením s nulovou střední hodnotou a rozptylem rovným čtverci odhadnuté 

standardní chyby příslušeného parametru. 

 

Po zahrnutí těchto náhodných veličin lze model přepsat jako: 

tttt

tttt

ttt

GICY

eYYbbI

eYaaC











221222211

11122111

))(()(

)()(





 

Fundamentální dynamická rovnice pro Yt pak je: 

tttttt GbaeeYbYbaY   )()()()]()[( 2111112122221222122   

Následně můžeme generovat trajektorie hodnot Yt pro různé hodnoty ε11, ε12, ε21, ε22, přičemž tyto hodnoty 

považujeme za dané a hodnoty reziduí generujeme náhodně z daného pravděpodobnostního rozdělení. 
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Příklad 4: Zkoumání vlastností odhadových funkcí 
Vygenerujeme náhodných 100 hodnot nezávislých proměnných X z rovnoměrného rozdělení (1, 20). 

Budeme uvažovat dva případy. V obou případech bude vysvětlovaná proměnná Y generována vztahem Y = 

α + βX + u, konkrétně Y = 50 + 2X + u. Rozdíl bude v náhodné složce. V prvním případě bude náhodná složka 

homoskedastická a bude pocházet z normálního rozdělení s průměrem 0 a směrodatnou odchylkou rovnou 

průměrné hodnotě X. Ve druhém případě bude náhodná složka heteroskedastická. Její průměr bude roven 

nule, avšak její rozptyl bude funkcí druhé mocniny X, tzn. σi
2 = (X̅∙ Xi)2.  Pro každý z případů vygenerujeme 

100 hodnot náhodných složek a spočítáme 100 hodnot vysvětlovaných proměnných výše uvedeným 

vztahem. Pak tento vztah jakoby zapomeneme a zkusíme z těchto hodnot parametry zpětně odhadnout. 

Odhad parametru β by se měl blížit dvěma. Zaznamenáme jeho hodnotu a také odhad jeho směrodatné 

chyby, který je rovněž výstupem modelu. Totéž provedeme tisíckrát.  

Tak získáme 1000 odhadnutých hodnot pro případ homoskedasticity a dalších 1000 pro případ 

heteroskedasticity. Vygenerujeme graf hustoty odhadové funkce parametru β pro oba případy. V obou 

případech také porovnáme směrodatnou chybu spočítanou z této tisícovky hodnot, která udává variabilitu 

odhadové funkce, s průměrným odhadem směrodatné chyby z modelu. Tyto hodnoty by se měly rovnat, 

víme ale, že pro případ heteroskedasticity jsou odhady směrodatné chyby vychýlené, proto se asi rovnat 

nebudou. 

X = runif(100,1,20) #vygenerujeme vysvetlovanou promennou 

sd = mean(X) 

#homoskedasticita 

b =rep(NA,1000) 

StE = NULL 

for (i in 1:1000) #pro kazde z 1000 opakovani… 

{ Y = 50 + 2*X + rnorm(100,0,sd*sd) #vygenerujeme nahodnou slozku a spocitame Y 

regrese.puvodni=lm(Y~X) #jakoby zapomeneme skutecne parametry a odhadneme je MNC 

b[i] = regrese.puvodni$coef[2] #ulozime si odhad parametru beta 

StE = c(StE, coef(summary(regrese.puvodni))[, "Std. Error"][2])} #a odhad jeho smerodatne chyby 

sd(b) - mean(StE)  # rozdil smerodatne odchylky 1000 odhadnutzch parametru a prumerne sm.chyby 

#konkretni vysledek, když jsem to zkousela: -0.027 

#heteroskedasticita – tentyz postup s tim rozdilem, ze rozptyl nahodne slozky je funkci X 

h =rep(NA,1000) 

StE2 = NULL 

for (i in 1:1000) 

{ u = rep(NA,100) 

for(j in 1:100)  #rozptyl je funkci ctvercu vysv.promennych (v R se pri generovani udava sm.odchylka) 

 { u[j] = rnorm(1,0,sd*X[j])} 

  Y = 50 + 2*X + u 

  regrese=lm(Y~X) 

  h[i] = regrese$coef[2] 

StE2 = c(StE2, coef(summary(regrese))[, "Std. Error"][2]) } 

sd(h) - mean(StE2)  

#konkretni vysledek, když jsem to zkousela: 0.25, zda se, ze odhad sm.chyby je vychyleny 

#grafy: 

par(mfrow = c(1,2)) 

plot(density(b),xlim = c(-4,8),ylim = c(0,0.5),main = "Homoskedasticita",type = "h", col = "blue") 

abline(v=2) 

plot(density(h),xlim = c(-4,8),ylim = c(0,0.5),main = "Heteroskedasticita", type = "h", col = "grey") 

abline(v=2) 
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Simulací jsme zjistili, že MNČ poskytuje nevychýlené odhady i v případě heteroskedasticity, avšak odhad 

směrodatné chyby je pro případ heteroskedasticity vychýlený. 

 

Následně bychom pro případ heteroskedasticity mohli porovnat odhady při aplikaci MNČ (získané výše) a 

MZNČ. Zjistili bychom pravděpodobně, že variabilita odhadů při použití MZNČ je menší, tedy že MZNČ je 

vydatnější ve srovnání s MNČ. 

 

Totéž je možné provést i pro případ autokorelace (viz Hušek (2007), str. 327-328). Pro fixní hodnoty 

vysvětlujících proměnných a různé koeficienty autokorelace bychom opakovaně generovali náhodné složky 

a dopočítali hodnotu vysvětlované proměnné podle předem specifikovaného vztahu: Y = 15 + X1 + 2X2 + u. 

Ten bychom pak zapomněli a parametry zpětně odhadovali pomocí MNČ a MZNČ. Zjistili bychom, že pro 

vyšší hodnoty koeficientu autokorelace je variabilita odhadů nižší při použití MZNČ ve srovnání s MNČ, což 

znamená, že odhadová funkce MNČ není vydatná. Také bychom zjistili, že odhad směrodatné chyby 

parametrů je při použití MNČ vychýlený (podhodnocený). 
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Příklad 5: Síla a validita testů hypotéz 
Když chceme zjistit sílu testu, zkoumáme, jaká je pravděpodobnost, že skutečně zamítneme nulovou 

hypotézu, pokud neplatí. Síla testu klesá s klesající hladinou významnosti. 

Když chceme zjistit validitu testu, zkoumáme, jaká je pravděpodobnost, že zamítneme nulovou hypotézu, 

která přitom platí (tzn. že se dopustíme chyby prvního druhu). Tato pravděpodobnost by se měla rovnat 

hladině významnosti α. Tedy například při α = 0,05 bychom mohli testovat, zda se průměr výšky v populaci 

rovná 170 cm. Uděláme 1 000 výběrů a provedeme test hypotézy. Přibližně v 50 výběrech bychom měli 

hypotézu, že je průměrná výška rovna 170 cm, na dané hladině významnosti zamítnout. Stane se to tehdy, 

když náhodou vybereme hodně vysokých či naopak hodně nízkých lidí, a to se občas stane. 

Pomocí simulace Monte Carlo je možné testovat sílu a validitu testu, což je v ekonometrii velmi důležité. 

Uvažujme Shapiro-Wilk test normality. Budeme opakovaně generovat výběry různého rozsahu: nejprve z t-

rozdělení s 10 stupni volnosti, pak z uniformního rozdělení a nakonec z normálního rozdělení. Zjistíme pro 

každý výběr p-hodnotu. Pokud bude nižší než 0,05, znamená to, že na 5 % hladině významnosti bychom 

zamítli nulovou hypotézu o normalitě výběru.  

Pro výběry z t-rozdělení a uniformního rozdělení tímto ověříme sílu testu. Pokud je test dostatečně silný, 

měl by nulovou hypotézu o normalitě zamítnout, jelikož neplatí. Pro výběry z normálního rozdělení tímto 

ověříme validitu testu. Validní test by měl zamítnout nulovou hypotézu v 5 % případů. 

Skript – M.Basta (upraveno) 

phodnota = function(vyb) {  

  return(shapiro.test(vyb)$p.value)}  # funkce phodnota budete vracet p-hodnotu testu 

 

N = 500 # pocet opakovani 

rozsahy = c(5,10,50,100,250,500,750,1000) # ruzne rozsahy vyberu 

alpha = 0.05 # nominalni hladina vyznamnosti testu 

vys = rep(NA,length(rozsahy)) # vektory pro ukladani vysledku 

vys2 = rep(NA,length(rozsahy)) 

vys3 = rep(NA,length(rozsahy)) 

# sila testu – vyber z t rozdeleni 

for (i in (1:length(rozsahy))) { # silu testu studujeme pro ruzne rozsahy vyberu   

    mat = matrix(rt(rozsahy[i] * N, df = 10), ncol = N)  

    vys[i] = mean(apply(mat, 2, phodnota) <= alpha) } 

# vygenerujeme N vyberu, kazdy o rozsahu postupne 10, 100 a 1000, s 10 stupni volnosti     

# odhadneme silu testu, uvazujeme nominalni hladinu vyznamnosti alpha     

# spocitame, v kolika vyberech je p-hodnota nizsi nez 0.05, a vydelime to poctem vyberu 

  

# sila testu – vyber z uniformniho rozdeleni 

for (i in (1:length(rozsahy))) {  

    mat = matrix(runif(rozsahy[i] * N, -4,4), ncol = N)  

    vys2[i] = mean(apply(mat, 2, phodnota) <= alpha)  }  

 

 # validita testu – vyber z normalniho rozdeleni 

for (i in (1:length(rozsahy))) {  

    mat = matrix(rnorm(rozsahy[i] * N), ncol = N)  

    vys3[i] = mean(apply(mat, 2, phodnota) <= alpha)  }  

 

 

 

# grafy 

par(mfrow = c(1,3)) 
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plot(vys~rozsahy, type = "l", main = "Sila testu - vyber z t-rozdeleni") 

plot(vys2~rozsahy, type = "l", main = "Sila testu - vyber z uniformniho rozdeleni") 

plot(vys3~rozsahy, type = "l", main = "Validita testu - vyber z normalniho rozdeleni", ylim = c(0,1)) 
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BOOTSTRAP 
Bootstrap je speciální postup, jehož předností je, že nemusíme znát konkrétní proces generování dat. 

Simulací generujeme velký počet tzv. bootstrapových výběrů. Z každého z nich pak spočteme testovací 

statistiky, jejichž empirická rozdělení porovnáme se skutečnými testovacími statistikami. Tato metoda tedy 

umožňuje na základě hodnot jednoho náhodného výběru odhadovat vlastnosti odhadu parametru 

(směrodatnou chybu odhadu, vychýlení, intervaly spolehlivosti…).  

Představme si například, že chceme získat odhad směrodatné chyby mediánu nebo třeba odhad 

směrodatné chyby podílu dvou středních hodnot. To už není tak jednoduché jako spočítat odhad 

směrodatné chyby průměru a navíc to vyžaduje splnění určitých předpokladů. Máme k dispozici jeden výběr 

z populace. Empirická distribuční funkce je neparametrickým odhadem distribuční funkce v této populaci. 

Bootstrap považuje tento jeden výběr jako náhražku za celou populaci. Z tohoto výběru o rozhsahu n 

provádíme opakované výběry s vracením rozsahu n (resampling), a to celkem B-krát. Tak spočítáme 

celkem B bootstrapových replikací odhadu �̂�𝐵
∗

 (například B odhadů mediánu). Z nich můžeme odhadnout 

směrodatnou chybu tak, že spočítáme směrodatnou odchylku těchto hodnot.  

Příklad 6: Odhad směrodatné chyby průměru pomocí bootstrapu 
Skript – M.Basta (upraveno) 

n = 20 # rozsah vyberu 

vyb = runif(n) # vybereme 20 hodnot z uniformniho rozdeleni na intervalu (0,1) 

B = 50 # udelame 50 bootstrapovych vyberu 

mat = matrix(sample(vyb, size = n * B, replace = TRUE), ncol = B)  

# v matici mat bude 50 sloupcu a v kazdem sloupci bude 20 hodnot daneho vyberu 

brep = apply(mat, 2, mean)  #brep je vektor vyberovych prumeru (prumer hodnot v kazdem sloupci) 

(bse = sd(brep)) # bootstrapovy odhad sm.chyby vyberoveho prumeru, tedy sm.odchylka vyberovych prumeru 

(sd(vyb)/sqrt(n)) #pro srovnani - klasicky vypocet pomoci bezneho vzorecku 

 (se = sqrt(1/12)/sqrt(n)) # skutecna hodnota smerodatne chyby vyberoveho prumeru  

 

hist(brep, col = "blue")  # histogram 

est = mean(vyb) # vyberovy prumer puvodniho vyberu jakozto odhad stredni hodnoty 

(bISnormD = est - qnorm(0.975) * bse) # tzv. bootstrapovy normalni interval spolehlivosti – dolni hranice 

(bISnormH = est + qnorm(0.975) * bse) # tzv. bootstrapovy normalni interval spolehlivosti – horni hranice 

# pro intervaly spolehlivosti je vhodne B navysit. Normalni interval nemusi byt uplne nejvhodnejsi volbou. 

Výsledek mi při jednom konkrétním experimentu vyšel 0,056 pomocí bootstrapu a 0,055 klasickým 

výpočtem. Skutečná hodnota je 0,065. Histogram výběrového průměru: 
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Příklad 7: Bootstrap v regresi 
Chtěli bychom nyní odhadnout směrodatnou chybu regresních parametrů. Distribuční funkci náhodné 

složky můžeme odhadnout pomocí empirické distribuční funkce reziduí. Postup spočívá v tom, že 

z původního vektoru reziduí děláme opakované výběry s vracením. Pro každý bootstrapový výběr spočítáme 

na základě odhadnutých parametrů, známých hodnot vysvětlující proměnné a těchto resamplovaných 

reziduí hodnoty vysvětlované proměnné. Pomocí takto spočítaných hodnot vysvětlované proměnné znovu 

odhadneme parametry regrese. Totéž opakujeme mnohokrát a odhady parametrů si ukládáme. Spočítaná 

směrodatná odchylka z těchto odhadnutých parametrů je pak odhadem směrodatné chyby parametru. 

Skript – M.Basta (upraveno) 

library(boot) 

X = runif(40,0,10) ## vytvorime nejaka data 

Y = 2 + 5*X + rnorm(40,0,5)  

fit = lm(Y ~ X)  ## odhad parametru metodou nejmensich ctvercu (MNC) 

 (sse = coef(summary(fit))[ , 2]) # odhady smerodatnych chyb odhadu, jak je vystupem z regrese 

 

odhadRes = function(rezidua, ind, xprim, odhadyPar) { 

  y = odhadyPar[1] + odhadyPar[2] * xprim + rezidua[ind] 

  fit = lm(y ~ xprim) 

  return(coef(fit))} 

  # tato funkce vytvori bootstrapovy vyber  

  # na zaklade resamplovani rezidui a nasledne ziska bootstrapovou replikaci odhadu 

  # rezidua ... rezidua z primarniho odhadu 

  # ind ... indexy pro resamplovani 

  # xprim ... hodnoty vysvetlujici promenne pouzite v primarnim odhadu 

  # odhadyPar ... odhady regresnich parametru MNC z primarniho odhadu 

   

# bootstrapping, pro napovedu k argumentum funkce viz help(boot) 

bo = boot(resid(fit), odhadRes, R = 1000, xprim = X, odhadyPar = coef(fit)) 

(bseR = apply(bo$t, 2, sd)) # bootstrapove odhady sm. chyb na zaklade resamplovani rezidui 
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MAKROEKONOMICKÁ POLITIKA 
HLAVNÍ CÍLE 

1. Vysoká a rostoucí úroveň reálného produktu. 

2. Nízká nezaměstnanost, vytváření pracovních příležitostí  

3. Stabilní nebo mírně se zvyšující cenová hladina s cenami a mzdami stanovenými na volných trzích. 

4. Zahraniční ekonomické vztahy, které se vyznačují stabilním měnovým kurzem a vyrovnaným saldem. 

MĚŘÍTKA EKONOMICKÉ ÚSPĚŠNOSTI ZEMĚ 

1. Hrubý domácí produkt = tržní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. 

Rozlišujeme nominální HDP (v tržních cenách) a reálný HDP (ve stálých cenách výchozího období). 

Potenciální HDP je nejvyšší udržitelný výkon ekonomiky. 

2. Míra nezaměstnanosti. Nezaměstnaný je člověk v produktivním věku, který si aktivně hledá práci a je 

schopen do 14 dnů nastoupit do zaměstnání. 

3. Míra inflace = index růstu či poklesu cenové hladiny. Stanovuje se na základě CPI, tedy indexu 

spotřebitelských cen, který se počítá z výdajů na pevně stanovený koš statků a služeb. 

4. Saldo obchodní bilance.  

ČR HDP nezaměstnanost inflace saldo OB 

2013 -0,9 %  (Q1 2014: +2 %) 7 % 1,4 % 350 mld Kč 

 

NÁSTROJE MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY 
1. Fiskální politika  

a) vládní výdaje - podílí se na tvorbě HNP, stanovuje rozsah veřejného a soukromého sektoru 

b)  daně - daně omezují důchody obyvatelstva, napomáhají stanovovat ceny. 

2. Monetární politika. Zahrnuje regulaci peněz, úvěrů a bankovní soustavy země její centrální bankou. 

Zrychluje či zpomaluje růst nabídky peněz, snižuje nebo zvyšuje úrokové sazby a povzbuzuje nebo omezuje 

investice a působí na cenovou hladinu (inflaci). 

3. Zahraniční hospodářská politika. 

a) ovlivňování obchodu prostřednictvím opatření obchodní politiky (cla, kvóty). 

b) Regulace měnového trhu (např. nedávné oslabení koruny intervencí ČNB) 

4. Důchodová politika. Mzdová a cenová politika, souhrn opatření vlády, která usilují o zmírnění inflace 

pomocí přímých kroků, ať již slovním přesvědčováním, nebo zákonnými regulačními opatřeními, 

zahrnujícími mzdy a ceny. V posledních letech se již opouští. 

HLAVNÍ PROUDY 
1) Ekonomie hlavního proudu - neokeynesiánská ekonomie  

Za hlavní zlo považují nezaměstnanost. Kladou důraz na fiskální politiku. Stala se převažujícím směrem 
po druhé světové válce. Po krizi v 70. letech bylo neokeynesiánství nahrazeno neokonzervativní teorií. 
V současné době neokeynesiánská ekonomie opět posiluje své postavení.  

2) Monetarismus (neoklasická makroekonomie) 

Za hlavní zlo považuje inflaci. Kladou důraz na monetární politiku. Hlavním nástrojem jsou operace 
na volném trhu. Vychází z představy, že trhy disponují dostatečnými samoregulačními silami, které jsou 
schopny navracet tržní ekonomiku bez výraznějších negativních dopadů do stavu rovnováhy. Státní 
zásahy mají povahu destabilizujících šoků. Za zakladatele se považuje Milton Friedman.  
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2A    PRAKTICKÉ OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ NA ÚLOHY 
NELINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ 

 

Odebráno na žádost prof. RNDr. Václavy Pánkové, CSc.  

 

http://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=1097;interni_vzorek=1097;lang=cz
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2C   ZOBECNĚNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL.  
Metoda zobecněných nejmenších čtverců 

 

V následujícím textu se podíváme na to, co dělat, když jsou porušeny některé GM předpoklady. Nejprve si 

připomeňme, o jaké předpoklady jde.1 

1) E(u) = 0, tedy střední hodnota náhodné složky ve všech výběrech bude nulová. 

2) E(uu´) = σ2 In, tedy náhodné složky jsou sériově nezávislé a mají konstantní rozptyl. 

3) X je nestochastická matice. 

4) X má plnou hodnost. 

PROČ VADÍ, KDYŽ JSOU TYTO PŘEDPOKLADY PORUŠENY? 
Pokud je porušen první GM předpoklad, promítne se nenulová střední hodnota náhodné složky do odhadu 

úrovňové konstanty. To znamená, že odhad úrovňové konstanty bude vychýlený.  

Druhý GM předpoklad v sobě obsahuje hned dva požadavky: náhodné složky musí mít jednak stejný rozptyl, 

jednak na sobě náhodné složky nesmí být závislé. Při porušení prvního požadavku mluvíme o 

heteroskedasticitě, při porušení druhého požadavku pak o autokorelaci. Odhady parametrů sice zůstanou 

nestranné a konzistentní, ale nebudou vydatné ani asymptoticky vydatné (tedy nebudou mít nejmenší 

rozptyl). Navíc budou odhady směrodatných chyb parametrů a odhad rozptylu náhodné složky σ2 vychýlené, 

takže se na ně nemůžeme spolehnout při standardních statistických testech a při konstrukci intervalů 

spolehlivosti.  

Třetí GM předpoklad bývá porušen zejména v případě simultánních rovnic, takže je podrobněji rozabrán 

v příslušných otázkách. 

Čtvrtý GM předpoklad říká, že v matici vysvětlujících proměnných nesmí být lineárně závislé sloupce. Pokud 

tam jsou, mluvíme o perfektní kolinearitě, pokud jsou „jen“ silně závislé, jde o (multi)kolinearitu.  

 

JAK FUNGUJE METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ? 
Podstatou MZNČ (nazývána také Aitkenův postup) je upravit původní model tak, aby byly splněny GM 

požadavky a mohla se použít MNČ. Při porušení druhého GM předpokladu neplatí vztah E(uu´) = σ2 In, nýbrž 

platí, že E(uu´) = σ2 V, kde σ2 je neznámý skalár a V je známá symetrická pozitivně definitní matice řádu n. 

Matici V lze vyjádřit také jako součin dvou regulárních vzájemně transponovaných matic: V-1 = TT'.  Pokud 

model y = Xβ + u pronásobíme maticí T, dostaneme upravený model Ty = TXβ + Tu, čili y* = X*β + u*, který 

již splňuje druhý GM předpoklad, protože E(u*u*’) = E(Tuu’T’) = σ2TVT’ = σ2In. Na takto upravený model už 

můžeme použít klasickou MNČ. Pro odhadovou funkci b* platí b* = (X'V-1X)-1X'V-1y a jeho kovarianční matice 

je σ2(X'V-1X)-1. Nestranný odhad rozptylu σ2 získáme jako s2 * =  
𝑒∗′e∗

𝑛−𝑘
, kde e* je vektor reziduí z MZNČ 

modelu.  Otázkou je, jak má matice T, kterou model chceme pronásobit, vypadat. Tato matice se liší pro 

heteroskedasticitu a pro autokorelaci. 

 

                                                             
1 Pozor: Zouhar pracuje ve své knize s k+1 odhadovanými parametry, Hušek s k, tedy včetně úrovňové konstanty 
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HETEROSKEDASTICITA 
Jak bylo řečeno výše, heteroskedasticita znamená, že pro různé hodnoty vysvětlujících proměnných má 

náhodná složka, a tedy i vysvětlovaná proměnná, jiný rozptyl. Setkáme se s ní většinou: 

 v průřezových datech, zejm. mikroekonomických analýzách (příklad: výdaje domácností budou mít 

větší rozptyl u bohatších domácností než u chudších; objem produkce firmy bude mít větší rozptyl 

v případě větších než menších firem) 

 při chybné specifikaci modelu (jde o tzv. „kvaziheteroskedasticitu“), například pokud vynecháme 

významnou proměnnou; 

 kvůli chybám měření (s rostoucí hodnotou vysvětlované proměnné se kumulují chyby a zvětšuje se 

rozptyl reziduí); 

 při použití skupinových průměrů či jiných agregovaných údajů. 

Proč nám vadí heteroskedasticita?  
 odhad pomocí MNČ bude sice nestranný a konzistentní, ale nebude vydatný ani asymptoticky 

vydatný; 

 odhad směrodatných chyb parametrů a odhad rozptylu modelu bude vychýlený, takže se nelze 

spolehnout na zkonstruované intervaly spolehlivosti ani závěry testů hypotéz. 

Jak zjistit, jestli je v modelu heteroskedasticita? 
I. Spermanův test korelace pořadí zjišťuje, zda se v modelu vyskytuje lineární závislost 

směrodatné odchylky náhodné složky na vysvětlující proměnné. Jak na to? Jak absolutní 

hodnoty reziduí, tak hodnoty vysvětlujících proměnných uspořádáme vzestupně a spočítáme 

párový koeficient korelace pořadí ze vzorce: 𝑟𝑒𝑥 = 1 − 
6 ∑(𝑝𝑜ř𝑎𝑑í |𝑒𝑖|−𝑝𝑜ř𝑎𝑑𝑖|𝑋𝑖|)2

𝑛(𝑛2−1)
. Statistickou 

významnost testujeme pomocí 𝑡 = 𝑟𝑒𝑥
√𝑛−𝑘

√1−𝑟𝑒𝑥
2

.  Pokud je |t| > t1-α/2(n – k – 1), pak na α procentní 

hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu o homoskedasticitě. Zjišťujeme tedy vlastně, 

jestli je mezi pořadím hodnoty reziduí a pořadím hodnoty vysvětlující proměnné statisticky 

významná závislost, čili jestli pro větší hodnoty vysvětlující proměnné jsou i rezidua, a tudíž 

rozptyl náhodné složky, větší. 

 

II. Golfeldův-Quandtův test je použitelný tehdy, když je směrodatná odchylka monotónní funkcí 

některé vysvětlující proměnné. Jak na to? Uspořádáme všech n pozorování vzestupně podle 

velikosti, pak g pozorování uprostřed vynecháme a zbytek rozdělíme na poloviny. Pro větší 

výběry nad 30 by g mělo být mezi čtvrtinou až třemi osminami, pro menší výběry alespoň jedna 

čtvrtina. Chceme zjistit, jestli je rozptyl shodný v obou těchto polovinách. Odhadneme regresi 

pro jednotlivé poloviny a zjistíme součet čtverců reziduí s1, s2 (kde s2 > s1). Spočteme testovou 

statistiku: F = s2/s1. Jestliže je testová statistika větší než kritická hodnota Fisherova rozdělení 

pro (
𝑛−𝑞

2
− 𝑘 − 1,

𝑛−𝑞

2
− 𝑘 − 1 ) stupňů volnosti, zamítáme nulovou hypotézu o 

homoskedasticitě.  

 

III. Glejserův test postupuje tak, že odhaduje závislost absolutní hodnoty reziduí na vysvětlující 

proměnné. Nejčastěji mají tyto pomocné regrese tvar: 

|ei| = β0 + β1Xi  + ηi 

|ei| = β0 + β1 √Xi  + ηi 
|ei| = β0 + β1 (1 / Xi  ) + ηi 
kde ηi je náhodná složka. Pak testujeme významnost parametru β1 klasickým t-testem. Je-li 

parametr statisticky významný, vyskytuje se v modelu heteroskedasticita. Výhodou testu je, že 

nám pomůže určit i konkrétní formu heteroskedasticity, a tedy i poradí, jak ji odstranit. 
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IV. Parkův test je podobný jako Glejserův test: také sestavuje pomocnou regresi, a to ve tvaru lnei2 

= β0 + β1lnXi  + ηi. Nulovou hypotézu o homoskedasticitě zamítneme tehdy, pokud je parametr 

β1 v modelu dle t-testu statisticky významný. 

 

V. Whiteův test je obecnější, protože není potřeba vycházet z žádného předpokladu o tvaru 

heteroskedasticity ani z předpokladu závislosti rozptylu reziduí jen na jedné proměnné. Sestaví 

se pomocná regrese čtverců reziduí na exogenních proměnných, jejich druhých mocninách a 

jejich násobcích, tedy např. pro dvě vysvětlující proměnné bude mít tvar: 

ei 2 = β0 + β1X1i + β2X2i  + β3X1i2   +  β4X2I2 +  β5X1iX2i  + ηi 

Zjistí se koeficient determinace z této pomocné regrese. Testová statistika má pak tvar LM = 

nRe
2 . Tuto statistiku porovnáme s kritickou hodnotou rozdělení chí-kvadrát pro q stupňů 

volnosti, kde q značí počet vysvětlujících proměnných v pomocné regresi zmenšený o jednotku. 

Je-li LM > kritická hodnota, znamená to, že alespoň jeden parametr v pomocné regresi je 

statisticky významně odlišný od nuly, a zamítáme tak nulovou hypotézu o homoskedasticitě. 

Test vyžaduje, aby byl původní model správně specifikován, jinak se může projevit 

heteroskedasticita jen zdánlivě, právě kvůli špatné specifikaci. Potřebuje dostatek pozorování, 

alespoň 30. Při menším počtu pozorování lze vynechat součiny vysvětlujících proměnných 

z pomocné regrese.  

 

VI. Breusch-Paganův test sestavuje pomocnou regresi čtverců reziduí původního modelu na 

vysvětlujících proměnných (některých či všech) či jejich funkcích (třeba druhých mocninách). 

Tento funkční vztah si musíme sami určit, podle toho, které proměnné a v jaké formě mají 

nejspíš vliv na rozptyl náhodné složky. Pak testujeme statistikou významnost koeficientu 

determinace z této pomocné regrese. Spočítáme testovou statistiku: nR2, která má chí-kvadrát 

rozdělení s počtem volnosti p – 1, kde p značí počet parametrů v této pomocné regresi.  Je-li 

testová statistika větší než kritická hodnota chí-kvadrát rozdělení, pak zamítáme nulovou 

hypotézu o homoskedasticitě. 
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Jak z modelu odstranit heteroskedasticitu?  
Je potřeba najít transformační matici T.  

 pokud známe rozptyly reziduí, můžeme jimi všechny proměnné v modelu vydělit a odhadnout upravený 

model. Rozptyl takto odhadnutého modelu bude již konstantní. Tato metoda se nazývá metoda vážených 

nejmenších čtverců. 
𝑌𝑖

𝜎𝑖
= 𝛽1

1

𝜎𝑖
+ 𝛽2

𝑋𝑖2

𝜎𝑖
+ ⋯ + 𝛽𝑘

𝑋𝑖𝑘

𝜎𝑖
+

𝑢𝑖

𝜎𝑖
 

 

𝑌𝑖
∗ = 𝛽1𝑋𝑖1

∗ + 𝛽2𝑋𝑖2
∗ + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘

∗ + 𝑢𝑖
∗ 

 

Rozptyl takto upraveného modelu je už konstantní, protože platí: 

𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖
∗) = 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖/𝜎𝑖) = 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑖)/𝜎𝑖

2 = 𝜎𝑖
2/𝜎𝑖

2 = 1 

      

 pokud jsou rozptyly reziduí neznámé, jako je tomu ve většině případů, můžeme vyjít jen z předpokladu o 

určitém tvaru heteroskedasticity. Tedy určíme s pomocí některého z výše uvedených testů funkční formu 

závislosti rozptylu na vysvětlujících proměnných. 

o v případě lineární závislosti, tzn. E(ui
2) = σ2Xi, můžeme původní model vydělit odmocninou z Xi. 

Transformační matice má pak tvar: 

 

 

 

 

T =  

  

 

 

o v případě kvadratické závislosti, tzn. E(ui
2) =  σ2Xi

2, můžeme původní model vydělit Xi. Transformační matice 

má pak tvar:  

 

 

 

 

T =          

 

 

 

 

Náhodná složka v tomto modelu bude již homoskedastická. Po odhadu parametrů přejdeme zpětnou 

transformací k původnímu modelu. Mezi transformovanými proměnnými se totiž může objevit zdánlivá 

korelace a je lepší pracovat s původními proměnnými. 

 

 V určitých případech může pomoci logaritmická transformace. Ta snižuje heteroskedasticitu modelu, 

protože snižuje stupnici, v níž jsou proměnné měřeny.  

 Můžeme odhadnout tzv. robustní směrodatné chyby odhadovaných parametrů, které zůstávají u velkých 

výběrů konzistentní i v případě heteroskedasticity (a lze je tak použít k vytváření intervalů spolehlivosti a 

testům hypotéz). 

 

1/√X1 0 0 0 

0 1/√X2 0 0 

0 0 … 0 

0 0 0 1/√Xn 

1/X1 0 0 0 

0 1/X2 0 0 

0 0 … 0 

0 0 0 1/Xn 



Metoda zobecněných nejmenších čtverců  Otázka 2C 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 24 

 

AUTOKORELACE 
Autokorelace znamená závislost mezi různými hodnotami jedné proměnné, tzn.cov(utus) = E(utus) ≠ 0. Prvky 

mimo diagonálu kovarianční matice náhodných složek v tom případě nejsou nulové. Autokorelace se 

nejčastěji vyskytuje: 

 v časových řadách: hodnoty různých ekonomických veličin apod. vykazují obvykle pozitivní 

autokorelaci kvůli setrvačnosti, takže nezahrnutí zpožděných proměnných do modelu se projeví 

autokorelací náhodné složky (kvaziautokorelace); 

 chybná specifikace (např.lineární funkce místo kvadratické) se též může projevit autokorelací; 

 chyby měření;  

 zprůměrovaná, extrapolovaná či jinak upravená data; 

 zahrnutí zpožděných endogenních či exogenních proměnných do modelu (náhodné složky pak 

mohou být sériově závislé). 

Autokorelace způsobuje obdobné problémy jako heteroskedasticita: odhady parametrů nejsou vydatné a 

standardní chyby a odhad rozptylu modelu jsou vychýlené. Při pozitivní autokorelaci jsou obvykle odhady 

rozptylu podhodnocené. 

Při autokorelaci prvního řádu je náhodná složka generována vztahem ut = ρut-1 + εt (AR(1) proces). Pro 

kovariance (mimodiagonální prvky) platí: E(ut,ut-1) = ρσ2. Kovariance nezávisí na období (například mezi roky 

2013 a 2012 musí být stejná jako mezi roky 2012 a 2011 apod., protože jde vždy o dvě těsně po sobě jdoucí 

pozorování). Dále musí platit, že |ρ| < 1, protože pro |ρ| > 1 by AR proces nebyl stacionární. Při kladném ρ 

jde o pozitivní autokorelaci, při záporném ρ jde o negativní autokorelaci.  

Při autokorelaci druhého řádu je náhodná složka generována vztahem ut = ρ1ut-1 + ρ2ut-2  + εt. V případě 

čtvrtletních dat může mít AR proces tvar např. ut = ρut-4 + εt 

Nemusí jít nutně o AR proces, ale i o MA proces. 

 

Jak zjistit, jestli je v modelu autokorelace? 
 v případě autokorelace prvního řádu se můžeme podívat na odhad koeficientu autokorelace ρ (měl by se 

blížit nule a bývá automaticky součástí výstupu softwaru) 

 

 V případě autokorelace prvního řádu je častou metodou Durbin Watsonova statistika, která má tvar: 

𝑑 =  
∑ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2𝑇

𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑇

𝑡=1

 

V čitateli je součet čtverců rozdílů sousedních reziduí a ve jmenovateli je reziduální součet čtverců. Spočtenou 

statistiku d srovnáme s kritickými hodnotami z DW tabulky pro daný počet pozorování a vysvětlujících 

proměnných: najdeme dolní mez dL a horní mez a dU. DW statistika má symetrické rozdělení od 0 do 4 se 

střední hodnotou rovnou 2. Je-li spočtená statistika nižší než dolní mez nebo vyšší než horní mez, zamítáme 

nulovou hypotézu o neexistenci autokorelace. Ideálně by se hodnota d měla blížit 2. Při hodnotách blízkých 

nule bude v modelu nejspíš pozitivní autokorelace (protože rozdíl dvou po sobě jdoucích reziduí se bude blížit 

nule, takže čitatel zlomku bude také blízký nule). Při hodnotách blízko 4 tam bude negativní autokorelace. 

Aby bylo možné DW statistiku použít, nesmí být autokorelace nelineární, v modelu nesmí být zpožděná 

endogenní proměnná a musí jít o autokorelaci prvního řádu. 

pozitivní 
autokorelace 

pásmo 
neprůkaznosti 

nulová 
autokorelace 

pásmo 
neprůkaznosti 

negativní 
autokorelace 

0                            dL                               dU              2            4 – dU                        4 - dL                                       4 
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 pokud je v modelu zpožděná hodnota vysvětlující proměnné, můžeme použít Durbinovo h. Testová 

statistika má tvar:  ℎ = (1 − 0,5𝑑)√
𝑇

𝑇−𝑠𝑏𝑗
2 , kde d je DW statistika, sbj

2 je odhad rozptylu bodového odhadu 

u zpožděné endogenní proměnné, T je počet pozorování. Tuto hodnotu porovnáme s tabulkami normálního 

rozdělení. 

 

 Breusch-Godfrey test lze použít i pro autokorelaci vyšších řádů. Nulovou hypotézou je, že jsou všechny 

autokorelační koeficienty ρ1 … ρq rovny 0. Odhadneme původní model a uložíme si rezidua. Pak odhadneme 

pomocnou regresi: vysvětlovanou proměnnou bude et, vysvětlujícími pak všechny proměnné z původního 

modelu a zpožděná rezidua et-1 … et-q. Zjistíme koeficient determinace R2 z této pomocné regrese. Testová 

statistika má tvar (T – q)R2 a má chí-kvadrát rozdělení s q stupni volnosti, kde q je počet řádů autokorelace. 

Překročí-li testová statistika kritickou hodnotu, zamítneme nulovou hypotézu o neexistenci autokorelace. 

 

 Pro autokorelaci vyšších řádů (jen pro AR procesy) lze také použít Boxův-Piercův test, který také vychází 

z odhadu reziduí pro t = 1, 2… T. Nejprve se odhadne koeficient autokorelace j-tého řádu 𝑟𝑗 pro j = 1,2…p a 

z se pak spočítá testová statistika jako Q = T ∑ 𝑟𝑗
2𝑝

𝑗=1  a ta se srovnává s kritickými hodnotami chí-kvadrát 

rozdělení s p stupni volnosti. Modifikací pro menší vývěry je Ljung-Box test, který je součástí řady 

programů. 

 

 

Jak odstranit z modelu autokorelaci? 
Nejprve musíme zkontrolovat, že jsme model správně specifikovali (že by nebyla třeba vhodnější 

kvadratická funkce či logaritmický model) a že jsme nezapomněli zahrnout nějakou vysvětlující proměnnou 

(třeba některou zpožděnou hodnotu). Pokud je specifikace modelu správná, nezbude nic jiného než model 

opět vhodně transformovat pomocí nějaké transformační matice. 

 Pro autokorelaci prvního řádu můžeme použít Prais-Winstonovu transformaci.  

- Mějme model Yt = β0 +  β1Xt + ut, kde ut = ρut-1 + εt 

- Vyjádříme si model v čase t – 1 a vynásobíme ho koeficientem autokorelace ρ, takže dostaneme model: ρYt-

1 = ρβ0 +  ρβ1Xt-1 + ρut-1 

- Tento model odečteme od původního modelu a dostaneme model: 

Yt – ρYt-1 = β0(1 – ρ) +  β1(Xt – ρXt-1) +  ut – ρut-1 
Yt – ρYt-1 = β0(1 – ρ) +  β1(Xt – ρXt-1) +  εt 

Yt*           = β0*            +  β1*Xt*              + εt  

Tento model lze odhadnout MNČ, protože náhodná složka modelu εt již splňuje GM předpoklady. Problém 

je s prvním pozorováním: abychom ho neztratili, transformuje se vztahem Y1* = Y1√(1 – ρ2) a X1* = X1√(1 – 

ρ2). V tom případě bude mít transformační matice tvar: 

 

 

  

                 T = 
1

√1−𝜌2
   

 

 

 

 
√(1 – ρ2) 0 0 0 0 

 

 
−ρ 1 0 0 0 

 

 
0 −ρ 1 0 0 

 

 
… … … … … 

 

 
0 0 0 −ρ 1 
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Výraz před maticí je konstanta a lze ji vynechat. Prvky upraveného modelu kromě prvního sloupce mají 

podobu tzv. zobecněných diferencí. Koeficient autokorelace ρ většinou neznáme, můžeme jej ale nahradit 

odhadem koeficientu autokorelace r, pro který platí, že je roven přibližně 1 – 0,5d (d značí DW statistiku).   

 Metoda Cochrane-Orcutt je iterativní metoda použitelná i pro autokorelaci vyšších řádů. Nejprve 

odhadneme původní model Yt = β0 +  β1Xt + ut,, uložíme si rezidua a odhadneme koeficient autokorelace. 

V případě autokorelace prvního řádu jsou náhodné složky (a tedy i rezidua) generována vztahem et = ρet-1 + 

ηt. Konzistentní odhadová funkce pro koeficient autokorelace prvního řádu je r =  
∑ 𝑒𝑡𝑒𝑡−1

𝑇
𝑡=2

∑ 𝑒𝑡−1
2𝑇

𝑡=2
. Model se 

stejně jako výše převede na tvar zobecněných diferencí s pomocí takto odhadnutého koeficientu r:  Yt  – rYt-

1 = β0(1 – r) +  β1(Xt – rXt-1) + ut  – rut-1  Yt* = β0* +  β1Xt*+ u*. Protože ale výše odhadnutý koeficient 

r nemusí být moc přesný, dosadíme nové odhady parametrů získané z této regrese do původního modelu a 

spočítáme nová rezidua. Uložíme si nově získaná rezidua a celý postup opakujeme. Pokračujeme tak dlouho, 

až se odhadnuté parametry ve dvou po sobě jdoucích krocích moc neliší.  

Viz též http://www.nyu.edu/classes/nagler/quant2/notes/cochran_orcutt.pdf  

 

 Durbinova dvoustupňová metoda je založena na podobném principu. Těmto dvoustupňovým procedurám 

se říká metoda odhadnutých zobecněných nejmenších čtverců. 

 

 Lze použít i jiné metody vycházející z metody nelineárních nejmenších čtverců či MMV. 

 

 

http://www.nyu.edu/classes/nagler/quant2/notes/cochran_orcutt.pdf
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MULTIKOLINEARITA 
Perfektní kolinearita znamená, že sloupce v matici vysvětlujících proměnných jsou perfektně lineárně 

závislé. Pak bude determinant této matice nulový a nebude ji možné invertovat, a tedy ani použít MNČ. 

Pokud jsou některé sloupce „jen silně lineárně závislé,“ jde o multikolinearitu. Determinant matice 

vysvětlujících proměnných tak sice bude také blízký nule, ale inverzní matici spočítat dokážeme.2 To může 

být ale také problém. Odhady sice budou nestranné i vydatné, ale budou velmi nestabilní (tzn. budou citlivé 

i na malé změny v matici vysvětlujících proměnných). Tedy při jiném výběru z téže populace se odhady 

mohou velmi lišit. Druhým problémem jsou velké směrodatné chyby odhadnutých parametrů, takže 

některé parametry se mohou jevit jako statisticky nevýznamné, a pak nevíme, jestli některé proměnné 

vyřadit a případně které. Příčinou může být to, že kvůli silné vzájemné závislosti proměnných často 

nedokážeme určit vliv jedné konkrétní proměnné na vysvětlovanou proměnnou, proto se může jevit jako 

nevýznamná. Dokážeme určit jen společný vliv všech proměnných. 

 

Příčinou multikolinearity je: 
 podobný vývoj makroekonomických veličin (při analýze časových řad); 

 souvislost veličin (v průřezové analýze), např. kdybychom vysvětlovali výdaje domácnosti výší příjmu a výší 

bohatství (tyto dvě proměnné souvisí), nebo objem výstupu počtem pracovníků a hodnotou fixního 

kapitálu; 

 zahrnutí zpožděných hodnot, ty bývají totiž zkorelovány; 

 zahrnutí nesprávného počtu umělých proměnných (pak se vyskytne perfektní kolinearita). 

Problém multikolinearity se týká jednoho konkrétního výběru, takže mluvíme o jejím zjišťování v daném 

výběru, nikoli testování.  

 

Jak zjišťujeme, zda je ve výběru multikolinearita? 
 „podezřelá“ je situace, když je R2 vysoký, ale některé proměnné se v modelu jeví jako nevýznamné. Nemusí 

to být však způsobeno pouze multikolinearitou. 

 Pokud má model jen dvě vysvětlující proměnné, tak spočítáme jejich párový korelační koeficient. Když 

překročí hodnotu 0,8, popř. 0,9, pak multikolinearita již není v modelu únosná. 

 Pokud má model více vysvětlujících proměnných, pak tento postup nestačí (závislost nemusí být mezi 

žádnou dvojicí proměnných, ale mezi všemi jako celkem). V tomto případě spočítáme pomocné regrese 

každé z vysvětlujících proměnných na zbylých vysvětlujících proměnných modelu a podíváme se na R2 

z těchto dílčích regresí. Pokud je mezi proměnnými více než jedna lineární závislost, tak nám to ale stejně 

moc nepomůže. 

o empirickým pravidlem je, že by žádný z koeficientů determinace z těchto regresí neměl překročit koeficient 

determinace z původní regrese 

o významnost R2 z dílčích regresí lze ověřit i F-testem 

 Nebo lze matici vysvětlujících proměnných normovat, tzn. spočítat matici X* = (𝑋𝑗𝑖 − �̅�𝑗)(sbj /√n), a pak měřit 

odchylku této matice od ortogonality. Jsou-li všechny sloupce matice X* nezávislé, pak by determinant 

matice X*‘X* měl být roven 1, při perfektní lineární závislosti naopak nule. Otázka je, jaká je kritická 

hodnota. 

 

 

                                                             
2 Opakem k perfektní kolinearitě je případ ortogonálních vysvětlujících proměnných, kdy jsou sloupce matice 
zcela nezávislé, tzn. jejich kovariance je nulová. 
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Co dělat, když je v modelu multikolinearita? 
 zvětšit rozsah výběru, pokud to jde, například zahrnout i extrémní pozorování (nové hodnoty se musí lišit 

od těch v původním výběru); 

 přidat dodatečnou apriorní informaci (apriorní omezení), díky kterému pak snížíme směrodatné chyby 

odhadových funkcí (např. omezení parametrů produkčních či poptávkových funkcí atd.); 

 použít tzv. „smíšený odhad modelu“ – zkombinovat průřezová data a údaje z časových řad; 

 změnit specifikaci, tedy vypustit některé proměnné, které se jeví jako nevýznamné, ale pozor na to, že tím 

může vzniknout specifikační chyba; 

 transformovat původní proměnné (například pomocí prvních diferenčí nebo podílů, ale často tak do 

modelu zase dostaneme autokorelaci nebo heteroskedasticitu); 

 použít metody vícerozměrné statistiky (metodu hlavních komponent, faktorovu analýzu, hřebenovou 

regresi). 

První tři řešení bychom měli preferovat, protože měnit specifikaci modelu může být riskantní a nesprávná 

specifikace modelu má horší dopady než multikolinearita. Ta v podstatě ani moc nevadí, pokud chceme 

model použít k prognózování, v případě, že vztahy mezi proměnnými se nebudou nějak dramaticky měnit a 

proměnné budou i nadále lineárně závislé.  
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3A    NÁHODNÁ ČÍSLA 
Typy generátorů, lineární kongruenční generátory, testy náhodnosti, využití 

hodnot náhodných veličin v simulaci 

 

CO JE TO NÁHODNÉ ČÍSLO? 
Náhodné číslo definujeme jako nezávislé hodnoty z rovnoměrného rozdělení na otevřeném intervalu (0,1). 

Toto rozdělení označujeme jako R(0,1) a používá se ke generování hodnot náhodných veličin. Náhodná 

veličina může mít na rozdíl od náhodného čísla různé pravděpodobností rozdělení.  

 

Náhodná čísla mají následující vlastnosti: 

Hustota pravděpodobnosti:  f(x) = 1 pro x ∈ (0,1),  

              f(x) = 0 jinak 

Distribuční funkce:    F(x) = 0 pro x ≤ 0, 

              F(x) = x pro x ∈ (0,1),  

              F(x) = 1 pro x ≥ 1 

Střední hodnota:  E(x) = 0,5 

Rozptyl:   D(x) = 1/12 

 

JAK SE GENERUJÍ NÁHODNÁ ČÍSLA? 
Náhodná čísla lze generovat některým z následujících generátorů náhodných čísel: 

(1) Tabulka náhodných čísel: můžeme ji získat například s využitím telefonního seznamu a vypadá 
třeba takto: 

68 33 95 60   74 94 50 63   90 96 37 32   29 64 79 98 

66 14 80 97   36 56 41 42   21 85 72 43   54 70 24 30 

53 64 83 20   18 28 01 03   14 72 35 83   92 25 41 06 

51 30 27 07   52 58 14 78   08 91 57 16   68 77 12 73 

 

44 48 87 57   84 79 95 32   47 26 35 19   50 14 75 73 

87 30 96 19   86 59 32 00   81 73 70 91   92 67 34 75 

58 76 73 83   31 55 63 53   66 64 55 20   53 67 76 03 

19 46 61 57   86 93 35 27   28 29 68 00   47 47 98 96 

                         Zdroj: přednášky 4EK412 

Náhodná čísla by pak mohla být např.: 0,683; 0,395… (záleží na požadovaném počtu desetinných 

míst). 
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(2) Mechanické generátory jsou generátory typu hrací kostka, mince, nebo speciální 
přístroje, které využívají při losování sázkové kanceláře – tudíž pro počítačové 
simulace těžko použitelné. 

(3) Fyzikální generátory jsou generátory založené na fyzikálních procesech. Mohou 
využívat například poločas rozpadu, špičky v síti či pohyb myší (počítačových, ale 
se skutečnými by to asi taky šlo), dříve se používala třeba i takováto lávová 
lampa. Tady jde o skutečně náhodná čísla, avšak nevýhoda je, že je k tomu 
kromě počítače potřeba nějaké další zařízení.   

 

 

(4) Aritmetické generátory: fungují tak, že další „náhodné“ číslo počítají z předchozího pomocí určité 
aritmetické operace, proto taková čísla označujeme jako pseudonáhodná. Patří sem: 
 von Neumannova metoda středu kvadrátu: vezme nějaké číslo, například 472 654 123, a z něj 

vybere určitý počet prostředních, řekněme pět, když to nejde, může předsunout nulu. Toto 
číslo umocní, v našem případě bychom tedy dostali číslo 704 424 681. Opět vybereme 
prostředních pět číslic atd. Náhodná čísla by v tomto případě byla 0,26541; 0,44246. 

 Aditivní lineární kongruenční generátor (Fibonacciův): Zvolíme si číslo x0 a parametr m. 
Následující číslo vypočítáme z předchozího pomocí vztahu: 
 𝑥𝑛+1 = (𝑥𝑛 + 𝑥𝑛−1)(𝑚𝑜𝑑 𝑚) , kde mod značí zbytek po celočíselném dělení. Slovem 

„kongruence“ označujeme stav, kdy dvě čísla dávají při celočíselném dělení číslem m stejný 

zbytek, odtud nejspíš název generátoru. Nevýhodou tohoto stejně jako dále uvedeného 

smíšeného generátoru je, že se maximálně po m krocích začne posloupnost opakovat, proto je 

třeba zvolit m dostatečně dlouhé. 

 Multiplikativní kongruenční generátor (Lehmerův): počítá následující číslo z předchozího 
vztahem 𝑥𝑛+1 = 𝑎𝑥𝑛(𝑚𝑜𝑑 𝑚) . Nevýhoda je, že jakmile dostaneme nulu, budou nedále 
vycházet už jen samé nuly. Vygenerovaná hodnota se na rozdíl od předchozího generátoru 
může opakovat, takže perioda může být delší než m. 

 Smíšený lineární kongruenční generátor: počítá následující číslo z předchozího vztahem 
𝑥𝑛+1 = (𝑎𝑥𝑛 + 𝑐)(𝑚𝑜𝑑 𝑚).  

 

  

Aditivní generátor Mutiplikativní generátor Smíšený generátor 

m = 7, x0 = 100, x1 = 120 r = x/m m = 7, x0 = 100, a = 31 r = x/m m = 7, x0 = 100, a = 31, c = 4 r = x/m 

x2 = 100 + 120 (mod 7) = 3 0,42857 x1 = 31∙100 (mod 7) = 6 0,85714 x1 = 31∙100 + 4 (mod 7) = 3 0,42857 

x3 = 120 + 3 (mod 7) = 4 0,57142 x2 = 31∙6 (mod 7) = 4 0,57142 x2 = 31∙3 + 4 (mod 7) = 6 0,85714 

Lávová lampa 

Zdroj: Wikipedia.org 
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JAK OVĚŘIT, JESTLI JSOU NÁHODNÁ ČÍSLA SKUTEČNĚ NÁHODNÁ? 
To, zda je posloupnost čísel vygenerovaná některým z uvedených generátorů skutečně náhodná (resp. 

pseudonáhodná, ale s vlastnostmi náhodných čísel), je třeba testovat. Použít můžeme například některý 

z následujících testů náhodnosti. Kromě empirických testů náhodnosti, které pracují přímo 

s vygenerovanou posloupností čísel, existují i testy teoretické, pomocí kterých zkoumáme parametry 

samotného generátoru. Ty vycházejí z teorie čísel. 

Mezi běžné testy náhodnosti patří následující: 

 Frekvenční test zjišťuje, jestli jsou čísla rovnoměrně rozdělena. Rozdělíme interval (0,1) na k intervalů 

(nemusí být stejné délky). Pravděpodobnost, že náhodná veličina nabude hodnoty z intervalu (a, b) je b−a. 

Nulovou hypotézou je shoda očekávaných a skutečných četností v jednotlivých intervalech. Nejpoužívanější 

testem je chí-kvadrát test. Statistika  X2 se vypočítá podle vzorce: 

 𝑥2 = ∑(𝑜𝑗 − 𝑒𝑗)2/

𝑘

𝑗=1

𝑜𝑗 

kde oj je očekávaná četnost v intervalu j, ej je empirická četnost v intervalu j. Vypočtená hodnota se porovná 

s kritickou hodnotou Chí kvadrát rozdělení s k−1 stupni volnosti pro zvolenou hladinu statistické 

významnosti α-1, přičemž k−1 je tam proto, že známe celkový počet čísel, tudíž vlastně známe i počet čísel 

v jednom z intervalů: jsou to všechna čísla, která nejsou v ostatních intervalech, takže ztratíme jeden stupeň 

volnosti. Při překročení kritické hodnoty zamítneme nulovou hypotézu o rovnoměrném rozdělení 

náhodných čísel. 

Například máme 20 čísel, jejichž rozdělení do intervalů je v následující tabulce. V každém intervalu by měla 

být 4 čísla. Chí-kvadrát statistika se rovná 8,5. Kritická hodnota pro 4 stupně volnosti a hladinu významnosti 

0,05 je přibližně 9,5. V Excelu použijeme funkci chisq.inv. Nezamítáme nulovou hypotézu, že nejde o 

náhodná čísla. 

 četnosti  

interval empirické očekávané statistika 

0 až 0,2 2 4 4 

0,2 až 0,4 8 4 16 

0,4 až 0,6 6 4 4 

0,6 až 0,8 1 4 9 

0,8 až 1 3 4 1 

   8,5 

 

 Kromě testu Chí-kvadrát existuje ještě Kolmogorovův-Smirnovův test, který také umožňuje ověřit, jestli 

pocházejí hodnoty z určitého rozdělení. Například v předchozím případě se Chí-kvadrát test moc nehodí, 

protože máme výběr malého rozsahu, a u Chí-kvadrát testu by mělo být v každém intervalu alespoň 5 

hodnot. Ukážeme si na předchozím příkladu i KS test: 

 

Nulová hypotéza je, že výběr pochází z rovnoměrného rozdělení (0,1). Celkový počet hodnot označíme n, 

pořadí hodnot označíme i. Testovou statistiku spočítáme podle následujícího vzorce: 

𝐷𝑖
∗ = max {|

𝑖

𝑛
− 𝐹0(𝑥)| , |

𝑖−1

𝑛
− 𝐹0(𝑥)|} , 𝑖 = 1 … 𝑛, 

kde Di* je maximální odchylka mezi teoretickou a pozorovanou distribuční funkcí v bodech nespojitosti 

napozorované distribuční funkce. Testové kritérium Dn je maximum z dílčích odchylek Di*. Takže jak na to: 
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(1) Nejprve seřadíme hodnoty a přiřadíme jim pořadí i (druhý sloupec). 

(2) Pak zjistíme teoretickou hodnotu distribuční funkce pro danou hodnotu (pátý sloupec). 

(3) Spočítáme absolutní hodnotu rozdílu i/n a této teoretické distribuční funkce a hodnotu rozdílu (i – 

1)/n a této teoretické distribuční funkce (šestý a sedmý sloupec).  

(4) Maximum z těchto dvou absolutních hodnot označíme Di* (osmý sloupec).  

Testová statistika Dn je maximem z hodnot Di*. V našem případě je testová statistika rovna 0,21. V tabulkách 

pro KS test zjistíme, že kritická hodnota na 5% hladině významnosti je necelých 0,3, takže nulovou hypotézu 

nezamítáme. 

seřazené  
hodnoty 

pořadí 
(i) 

(i − 1)/n i/n F0(xi) |i/n  - F0(xi)| |(i − 1)/n  - F0(xi)| Di* 

0,15 1 0 0,05 0,15 0,15 0,1 0,15 

0,18 2 0,05 0,1 0,18 0,13 0,08 0,13 

0,21 3 0,1 0,15 0,21 0,11 0,06 0,11 

0,24 4 0,15 0,2 0,24 0,09 0,04 0,09 

0,27 5 0,2 0,25 0,27 0,07 0,02 0,07 

0,28 6 0,25 0,3 0,28 0,03 0,02 0,03 

0,3 7 0,3 0,35 0,3 0 0,05 0,05 

0,31 8 0,35 0,4 0,31 0,04 0,09 0,09 

0,38 9 0,4 0,45 0,38 0,02 0,07 0,07 

0,39 10 0,45 0,5 0,39 0,06 0,11 0,11 

0,41 11 0,5 0,55 0,41 0,09 0,14 0,14 

0,44 12 0,55 0,6 0,44 0,11 0,16 0,16 

0,45 13 0,6 0,65 0,45 0,15 0,2 0,2 

0,55 14 0,65 0,7 0,55 0,1 0,15 0,15 

0,56 15 0,7 0,75 0,56 0,14 0,19 0,19 

0,59 16 0,75 0,8 0,59 0,16 0,21 0,21 

0,7 17 0,8 0,85 0,7 0,1 0,15 0,15 

0,89 18 0,85 0,9 0,89 0,04 0,01 0,04 

0,91 19 0,9 0,95 0,91 0,01 0,04 0,04 

0,99 20 0,95 1 0,99 0,04 0,01 0,04 

 

 Poker test testuje četnost výskytu různých číslic ve vygenerovaných náhodných číslech. Například když 

máme číslo s pěti desetinnými místy, v některých by se měla určitá číslice opakovat jednou, v jiných dvakrát, 

v dalších by mělo být pět různých číslic, a jednotlivým situacím lze přiřadit určitou pravděpodobnost, kterou 

někdy někdo spočítal a kterou pro pět číslic uvádí tabulka níže. Tento test tedy považuje číslo 0,22145 za 

stejné jako 0,93123 (v obou je jedna číslice dvakrát). Pro testování shody empirických a očekávaných 

četností se pak opět může použít chí-kvadrát test dobré shody. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: Dlouhý, M. a kol: Simulace podnikových procesů, 2007. 

 

Varianta Název Pravděpodobnost Příklad 

a b c d e Všechny různé 0,3024 0,12345 

a a b c d Jedna dvojka 0,5040 0,11456 

a a b b c Dvě dvojky 0,1080 0,44515 

a a a b c Trojka 0,0720 0,43383 

a a a b b Dvojka a trojka 0,0090 0,98998 

a a a a b Čtyřka (poker) 0,0045 0,77773 

a a a a a Pětka 0,0001 0,55555 
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 Test autokorelace ověřuje existenci či neexistenci vazeb mezi prvky posloupnosti náhodných čísel r1… rN. 

Testovou statistiku počítá podle vztahu:  𝐶𝑘 =
1

𝑁−𝑘
∑ (𝑟𝑖 ∙ 𝑟𝑖−𝑘)𝑁−𝑘

𝑖=1  , kde například pro zkoumání závislosti 

po sobě jdoucích čísel bude k = 1. 
 

 Hammingův test se snaží zjistit, jestli se některé hodnoty nevyskytují s větší četností. Testovou statistiku 

spočítáme jako∑ (𝑟𝑖 − 0,5)(𝑟𝑖+1 − 0,5)𝑛−1
𝑖=1  a měla by se blížit 0. 

 

 Test mezer pracuje s relacemi tří sousedních čísel. Uvažujme tři sousední čísla v posloupnosti a, b, c: pak 
existuje 6 možných relací: a > b > c, a > c > b, b > a > c, b > c > a, c > b > a, c > a > b. Správně by v posloupnosti 
číslic měla být každá relace zastoupena v jedné šestině případů.  Jestli tomu tak je, ověřujeme opět Chí-
kvadrát testem dobré shody.  

 

 

JAK SE VYUŽÍVAJÍ NÁHODNÉ VELIČINY V SIMULACI? 
Simulační modely můžeme rozdělit na deterministické a stochastické. Ve stochastických procesech 

nemůžeme některé jevy či procesy popsat přesně, protože jsou náhodné, můžeme ale specifikovat jejich 

pravděpodobnostní rozdělení. Události v simulaci, jako třeba příchod zákazníka, výskyt vadného výrobku 

apod., budou tedy náhodnou veličinou ze specifikovaného rozdělení. Interval mezi příchody se nejčastěji 

popisuje exponenciálním rozdělením, počet příchodů za jednotku času diskrétním Poissonovým rozdělením. 

Zahrnutí náhodných veličin hraje roli při interpretaci výsledků: výsledkem simulace není přesně řešení, 

nýbrž jen statistický odhad. 
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3C    PROGNÓZOVÁNÍ POMOCÍ EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. 
ÚLOHA OČEKÁVÁNÍ V EKONOMII. 

 

Tento text věnuje prognózování, tedy predikci hodnot vysvětlovaných proměnných. Typy kvantitativních 

prognostických postupů můžeme rozdělit na: 

 jednorozměrné metody, které predikují budoucí hodnoty časové řady pouze na základě jejích minulých 

hodnot (například ARIMA modely, metody exponenciálního vyrovnávání, klouzavé průměry…); 

 vícerozměrné metody, které využívají k predikci i vztahy mezi proměnnými jedné či více časových řad (sem 

patří například VAR modely či modely korekce chyby); 

 ostatní metody (jako například neuronové sítě či genetické algoritmy).  

ZÁKLADNÍ POJMY 
 extrapolace do budoucna  „klasická“ předpověď 

extrapolace do minulosti předpověď hodnot před intervalem pozorování, retrospektiva (retropolace) 

bodová předpověď odhad jedné budoucí hodnoty 

intervalová předpověď 
odhad intervalu, ve kterém se s požadovanou pravděpodobností vyskytuje 

skutečná hodnota predikované proměnné 

předpověď ex post 

předpověď, kdy známe hodnoty endogenních i predeterminovaných 

proměnných s jistotou, takže je můžeme porovnat s předpovídanými a určit 

chybu předpovědi (pseudopředpověď) 

předpověď ex ante 
předpověď, kdy hodnoty endogenních, a někdy ani predeterminovaných 

proměnných neznáme, a musíme je odhadovat 

nepodmíněná předpověď 
předpověď, kdy známe s jistotou hodnoty všech vysvětlujících 

predeterminovaných proměnných 

podmíněná předpověď 
předpověď, kdy neznáme hodnoty všech vysvětlujících predeterminovaných 

proměnných 

 

CHYBA PŘEDPOVĚDI 
Chyba předpovědi označuje odchylku předpovídaných a skutečných hodnot endogenních proměnných. Má 

na ni vliv řada věcí, k nimž patří následující: 

 stochastický charakter modelu (kvůli existenci náhodné složky se těžko přesně trefíme); 

 náhodná standardní chyba odhadnutých parametrů (odhadnuté parametry jsou náhodnou veličinou, při 

nekonečně velkém výběru bychom se trefili do skutečného parametru, ale při malém výběru může být 

odhad parametru vzdálený od jeho skutečné hodnoty);  

 náhodná chyba při odhadu vysvětlujících proměnných v případě podmíněné předpovědi; 

 chybná specifikace modelu (model nemusí být v čase stabilní), chyby měření a kvalita dat; 

 změny očekávání ekonomických subjektů či změny hospodářské politiky. 

Předpovědi mají stochastický charakter, a my se snažíme získat takové předpovědi, jejichž chyba má 

minimální rozptyl. Při použití LRM či rekurzivních MSR získáme nestranné a nevychýlené předpovědi. 
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PŘEDPOVĚDI POMOCÍ JEDNOROVNICOVÉHO LINEÁRNÍHO REGRESNÍHO MODELU  
Mějme model y = Xβ + u, kde X je matice T x k vysvětlujících proměnných a y je vektor vysvětlované 

proměnné. Musí platit, že model je v čase stabilní (jeho specifikace, rozdělení náhodné složky ani parametry 

se v čase nemění) a že splňuje GM předpoklady.  

Nestranný odhad parametru β pomocí MNČ získáme ze vztahu : b = (X’X)-1(X’y).   

Kovarianční matici odhadové funkce V(b)  získáme ze vztahu:  V(b) = σ2 (X’X)-1   

Odhad kovarianční matice odhadové funkce S(b) získáme ze vztahu: S(b) = = s2 (X’X)-1   

 

Budeme značit  

  𝑌𝑝 skutečnou individuální hodnotu v období předpovědi a  𝑌�̃� její odhad 

  𝑌�̅� skutečnou průměrnou hodnotu v období předpovědi a 𝑌�̂� její odhad 

 

Předpověď průměrné hodnoty  
 

Bodovou ex-ante předpověď průměrné hodnoty Y v čase p lze stanovit jako: 

E(Yp) =𝑌�̂�= xp’b 

kde xp je vektor 1 x k vysvětlujících proměnných (napozorovaných či odhadnutých hodnot: považujeme je 

za nestochastické hodnoty, buď je známe, a jsou tedy „správně,“ nebo je odhadneme,  a pak bude 𝑌�̂� 

podmíněnou předpovědí vzhledem k takto odhadnutým hodnotám). Pokud nakonec skutečná střední 

hodnota bude 𝑌�̅�, pak chyba předpovědi bude: 

𝑒�̂�  = 𝑌�̂� − 𝑌�̅� = xp’b – xp’β = xp’(b – β). 

Neboli zdrojem chyby předpovědi průměrné hodnoty Y je pouze variabilita odhadové funkce b (náhodná 

složka není zdrojem chyby, protože jde o průměrnou hodnotu Y a průměr náhodné složky je 0). A protože 

odhadová funkce je při odhadu MNČ nestranná, je střední hodnota chyby předpovědi rovna 0. Předpověď 

střední hodnoty 𝑌�̅� je tedy nestranná a je nejlepší lineární nestrannou předpovědí.   

Rozptyl chyby předpovědi má tvar �̂�𝑝
2  = xp’V(b) xp a její odhad má tvar �̂�𝑝

2 = xp’S(b) xp.3 Odmocnina z 

odhadnutého rozptylu chyby předpovědi se nazývá standardní chyba předpovědi průměrné hodnoty 

vysvětlované proměnné a spočítáme ji jako: �̂�𝑝 = 𝑠 √𝐱𝑝
′ (𝐗′𝐗)−1 𝐱𝑝. 

Jestliže má náhodná složka LRM normální rozdělení, pak i 𝑌�̂�  a chyba předpovědi budou mít normální 

rozdělení, při neznalosti �̂�𝑝
2 ale používáme Studentovo rozdělení. Takže �̂�𝑝  / �̂�𝑝  = 

𝒀�̂� − 𝑌𝑝̅̅ ̅

𝑠 √𝐱𝑝
′ (𝐗′𝐗)−1 𝐱𝑝

 má 

Studentovo rozdělení s T–k stupni volnosti (T je počet pozorování, k je počet vysvětlujících proměnných). 

Intervalová předpověď průměrné hodnoty 𝑌�̅� má tvar 𝑌�̂�  ±  t*α/2�̂�𝑝, kde t*α/2je kritická hodnota Studentova 

rozdělení s T–k  stupni volnosti. 

  

                                                             
3 Minimální hodnotu má rozptyl předpovědi tehdy, pokud jsou předpokládané hodnoty vysvětlujících proměnných v období 

předpovědi rovny jejich průměrným napozorovaným hodnotám v období odhadu modelu. 
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Předpověď konkrétní individuální hodnoty  
 

Bodová předpověď má tvar 

  𝑌�̃�  = xp’b 

Protože skutečná hodnota Yp = xp’β + up, tak pro chybu předpovědi individuální hodnoty platí: 

𝑒𝑝  ̃=   𝑌�̃� − 𝑌𝑝 = xp’b – xp’β – up  

Z téhle rovnice je vidět, že zdrojem chyby předpovědi je navíc i hodnota náhodné složky (neodhadujeme 

střední hodnotu, ale individuální hodnotu, jejíž součástí bude náhodná složka). Střední hodnota chyby 

předpovědi je ale také nulová a bodová předpověď individuální hodnoty je tudíž nestranná: 𝐸(𝑌�̃�) = 𝐸(𝑌𝑝), 

ale 𝐸(𝑌�̃�) ≠ 𝑌𝑝. 

Rozptyl chyby předpovědi individuální hodnoty má tvar �̃�𝑝
2 = σ2 + xp’V(b) xp = σ2 + �̂�𝑝

2, neboli rozptyl 

chyby předpovědi individuální hodnoty je součtem rozptylu chyby předpovědi průměrné hodnoty a rozptylu 

náhodné složky v období předpovědi. Odmocnina z odhadu rozptylu chyby předpovědi individuální 

hodnoty, tedy standardní chyba předpovědi individuální hodnoty vysvětlované proměnné, má tvar 𝑠�̃� =

𝑠 √1 + 𝐱𝑝
′ (𝐗′𝐗)−1 𝐱𝑝 . Intervalová předpověď individuální hodnoty má tvar   𝑌�̃� ±  t*α/2 𝑠�̃� , kde t*α/2je 

kritická hodnota Studentova rozdělení s T-k stupni volnosti.4  

 

SHRNUTÍ 
 předpověď průměrné hodnoty předpověď individuální hodnoty 

bodová předpověď 𝑌�̂�= xp’b   𝑌�̃�  = xp’b 

intervalová 

předpověď 
𝑌�̂�  ±  t*α/2�̂�𝑝,   𝑌�̃� ± t*α/2𝑠�̃�, 

chyba předpovědi 𝑒�̂�  = xp’b – xp’β = xp’(b – β) 𝑒�̃� =   𝑌�̃� − 𝑌𝑝 = xp’b – xp’β – up 

střední hodnota 

chyby předpovědi 
0 0 

rozptyl chyby 

předpovědi 
�̂�𝑝

2 = xp’ V(b) xp �̃�𝑝
2 = σ2 + xp’V(b) xp = σ2 + �̂�𝑝

2 

standardní chyba 

předpovědi 
�̂�𝑝 = 𝑠 √𝐱𝑝

′ (𝐗′𝐗)−1 𝐱𝑝. 𝑠�̃� = 𝑠 √1 + 𝐱𝑝
′ (𝐗′𝐗)−1 𝐱𝑝 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Minimální hodnotu má rozptyl předpovědi opět tehdy, pokud jsou předpokládané hodnoty vysvětlujících proměnných 

v období předpovědi rovny jejich průměrným napozorovaným hodnotám v období odhadu modelu. Při velkých výběrech 
konverguje rozptyl chyby předpovědi k rozptylu náhodné složky. 
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TESTOVÁNÍ VHODNOSTI MODELU K PREDIKCI 
K testování vhodnosti modelu k predikci se používají Chowovy testy: 

 

Chowův test změny struktury modelu v čase (Chowův 1. test) 
Testuje, zda jsou regresní koeficienty v čase stabilní. Zajímá nás tedy, jestli jsou parametry stejné v různých 

podmnožinách dat, protože pokud ano, 

dá se předpokládat, že i v budoucnosti 

by mohly být stejné. Postupujeme takto: 

1. Máme T pozorování a rozdělíme je na 

dvě skupiny (T1 a T2), nebo i více skupin, 

ale mělo by platit, že T1 > k, T2 > k, kde 

k je počet parametrů v regresním 

modelu. Můžeme testovat, že v období 

T1 + 1 došlo ke zlomu (strukturální 

změně). 

2. Nulová hypotéza je, že regresní koeficienty jsou v těchto podmnožinách shodné. 

3. Odhadneme parametry ve skupinách T1 a T2 a uložíme si rezidua. Součet čtverců reziduí modelů 

odhadnutých z  T1 a T2 označme e1
2 a e2

2. Součet čtverců reziduí modelu odhadnutého ze všech pozorování 

označme e2. Pokud se rezidua významně liší, pak se regresní koeficienty asi v čase mění. 

4. Spočítáme F-statistiku a porovnáme ji s kritickou hodnotou: 
[𝑒2−(𝑒1

2+𝑒2
2)]/𝑘

(𝑒1
2+𝑒2

2)/(𝑇−2𝑘)
     ~  F(k, T-2k) 

5. Pokud je testová statistika větší než kritická hodnota, zamítneme nulovou hypotézu o stabilitě modelu 

v čase. Model tedy není vhodný k predikci. 

 

Chowův test predikční nevhodnosti modelu (Chowův 2. test)  
Používá se tehdy, když máme málo pozorování (T1 resp. T2  < k). Takže nás zajímá, jestli dodatečná 

pozorování jsou generována stejně jako ta předchozí, nebo ne. Postupujeme takto: 

1. Máme T pozorování: většina bude ve skupině T1, dodatečná pozorování označme T2 

2. Nulová hypotéza je, že dodatečná pozorování (např. v období předpovědi) jsou generována stejně jako 

v období odhadu původního modelu. 

3. Odhadneme parametry z T1 pozorování a pak znovu z výběru zvětšeného o T2 dodatečných pozorování, kde 

T1 + T2 = T. Uložíme si rezidua. Součet čtverců reziduí modelu odhadnutého z podmnožiny T1 označme e1
2. 

Součet čtverců reziduí modelu se všemi T pozorováními označme e2.  

4. Spočítáme F-statistiku a porovnáme ji s kritickou hodnotou: 
(𝑒2−𝑒1

2)/𝑇2

𝑒1
2/(𝑇1−𝑘)

     ~  F(T2, T1-k) 

5. Pokud je testová statistika větší než kritická hodnota, zamítneme nulovou hypotézu a dá se očekávat, že 

predikční schopnost modelu je nevyhovující. 

 

Proč je predikční schopnost modelu někdy nevyhovující? 
 parametry nejsou stabilní (i model s přesně odhadnutými parametry je při předpovědi k ničemu, pokud se 

mění vztah mezi proměnnými například kvůli různým institucionálním změnám); 

 předpokládané hodnoty vysvětlujících proměnných se liší od skutečných; 

 změní se podmínky v období předpovědi (např. v případě transformace ekonomiky).  

 

 

 

Zdroj: Wikipedia.org 
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Co v tom případě dělat? 
Nejjednodušší je zvětšit rozsah výběru, ale to není vždy možné. Nebo můžeme změnit specifikaci modelu:  

- přejít k MSR, VAR či MKCH; 

- rozšířit počet vysvětlujících proměnných; 

- změny odhadnutých parametrů v důsledku jejich nestability zachytit nula-jednotkovými dummy 

proměnnými či hodnoty parametrů aktualizovat; 

- v případě závislosti endogenní proměnné na čase dynamizovat model (zahrnutím proměnné čas do 

modelu, zahrnutím zpožděných hodnot, přechodem k prvním diferencím apod.) 

- v případě změny analytického tvaru modifikujeme funkční tvar modelu (lineární  kvadratický 

apod.). 

 

PŘEDPOVĚDI POMOCÍ MSR 
 Pro účely předpovědí rozdělíme vysvětlující proměnné xt na exogenní (zt) a zpožděné endogenní (yt-1). 

K prognózování se nepoužívá strukturní tvar, nýbrž redukovaný a konečný tvar. Strukturní tvar není vhodný 

k předpovědím kvůli existenci zpětných vazeb. 

Strukturní tvar MSR lze maticově zapsat jako 

  Byt + Γ1yt-1 + Γ2zt = ut 

Redukovaný tvar MSR je tvar, ve kterém jsou endogenní proměnné vyjádřeny pouze jako funkce všech 

predeterminovaných proměnných a náhodných složek.  
 

Omezený redukovaný tvar získáme řešením podle B: 

yt = −B-1Γ1yt-1  + (−B-1Γ2zt ) + B-1ut    

Neomezený redukovaný tvar získáme z omezeného substitucí: 

yt = Π1yt-1 + Π2zt + vt 

kde Π1 je matice dynamických multiplikátorů a Π2 je matice běžných multiplikátorů. Konzistentní odhady 

matice Π neomezeného redukovaného lze získat přímo MNČ. Odhady matic parametrů omezeného 

redukovaného tvaru se musí určit nepřímo dopočítáním z matic B a Γ. Pokud jsou některé rovnice MSR 

přeidentifikované, jsou nepřímé odhady vydatnější, a předpovědi tak budou přesnější. Pokud jsou rovnice 

MSR přesně identifikované, není mezi přímým a nepřímým odhadem rozdíl.  
 

Konečný tvar vyjadřuje endogenní proměnné v běžném období jako funkci pouze běžných a zpožděných 

hodnot vektorů exogenních proměnných, hodnot endogenních proměnných ve výchozím období a 

náhodných složek. Lze jej odvodit pouze pro modely, v nichž je obsažena zpožděná hodnota vysvětlované 

endogenní proměnné. Obecně jej lze zapsat jako: 

𝒚𝑡 = 𝚷1
𝑡𝒚0 + ∑ 𝚷1 

𝑗
𝚷2𝒛𝑡−𝑗

𝑡−1
𝑗=0 + ∑ 𝚷1 

𝑗
𝒗𝑡−𝑗

𝑡−1
𝑗=0   

Pokud pro t  ∞ konverguje Π1
𝑡
 0, pak první člen vypadne (tato matice by měla konvergovat k nule, 

pokud se má y vracet ke svým rovnovážným hodnotám). 
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Krátkodobé a dlouhodobé předpovědi  
Pro krátkodobé předpovědi ex ante vyjdeme z redukovaného tvaru. Vektor podmíněných simultánních 

předpovědí v čase t+1 vyjádříme jako funkci známých hodnot endogenních proměnných v běžném období 

a předpokládaných hodnot exogenních proměnných v čase t+1, které můžeme získat extrapolací, expertním 

odhadem, prognózou z jiného modelu apod.: 

�̂�𝑡+1 = �̂�1𝒚𝑡 + �̂�2�̂�𝑡+1. 

Pro střednědobé a dlouhodobé předpovědi ex ante vyjdeme z konečného tvaru. Vektor podmíněných 

simultánních předpovědí v čase t+h vyjádříme jako funkci známých hodnot endogenních proměnných 

v běžném období a předpokládaných hodnot exogenních proměnných za celé období t+h: 

�̂�𝑡+ℎ = �̂�1
ℎ𝒚𝑡 + ∑ �̂�1 

𝑗
�̂�2�̂�𝑡+ℎ−𝑗

ℎ−1
𝑗=0   

Konečný tvar ale lze vyjádřit jen v případě MSR obsahujících zpožděné endogenní proměnné. Pokud jej tedy 

vyjádřit nemůžeme, postupujeme iterativně (opakujeme krátkodobou předpověď pro celý horizont – vždy 

odhadneme jen jednu hodnotu v následujícím roce).  

Stejně bychom postupovali při předpovědích ex post s tím rozdílem, že hodnoty exogenních proměnných 

bychom nemuseli odhadovat, protože jsou již známé. 

 

Chyby předpovědi 
Nepřímé odhady parametrů budeme psát s vlnovkou. Určíme je z odhadnutých parametrů strukturního 

tvaru, které získáme například použitím M2NČ. Přímé odhady parametrů budeme psát s hvězdičkou. 

Získáme je přímým použitím MNČ na neomezený redukovaný tvar. 

Vyjdeme-li z omezeného redukovaného tvaru, můžeme chybu předpovědi zapsat jako: 

�̃�𝑡+1 =  �̃�𝑡+1 − 𝒚𝑡+1 

          = �̃�1𝒚𝑡 + �̃�2�̃�𝑡+1  −𝚷1𝒚𝑡 − 𝚷2𝒛𝑡+1 − 𝒗𝑡+1 

          = (�̃�1  − 𝚷1)𝒚𝑡 + (�̃�2 − 𝚷2)𝒛𝑡+1 + �̃�2(�̃�𝑡+1 − 𝒛𝑡+1) − 𝒗𝑡+1 

 

Tedy zdrojem chyby předpovědi jsou 1) chyba odhadu matice Π1, 2) chyba odhadu matice  Π2, 3) chyba 

odhadu samotných budoucích hodnot exogenních proměnných a 4) náhodná složka. Chyba předpovědi je 

náhodnou veličinou. Protože matice �̃�𝟏 a �̃�𝟐  nejsou nestranné, nýbrž jen konzistentní odhady, není 

střední hodnota chyby nulová. Pro velký výběr se však střední hodnota chyby blíží nule. 

Funkce simultánních předpovědí �̃�𝑡+1 je konzistentní, ale není nestranná. 

Vyjdeme-li z neomezeného redukovaného tvaru, můžeme chybu předpovědi zapsat jako: 

𝒆 ∗𝑡+1=  𝒚 ∗𝑡+1− 𝒚𝑡+1 

            = 𝚷 ∗1 𝒚𝑡 + 𝚷 ∗2 �̃�𝑡+1  −𝚷1𝒚𝑡 − 𝚷2𝒛𝑡+1 − 𝒗𝑡+1 

Zdrojem chyby jsou stejně jako v předchozím případě chyby odhadu matic, budoucích hodnot exogenních 

proměnných a náhodná složka. Ale při přímém odhadu jsou odhady matic Π ∗1  a Π ∗2 nestranné, takže 

střední hodnota predikce a skutečně realizované hodnoty endogenní proměnné se rovnají tehdy, pokud 

jsou budoucí hodnoty exogenních proměnných odhadnuty přesně. Při přesném odhadu budoucích hodnot 

exogenních proměnných platí, že: 

Funkce simultánních předpovědí 𝒚 ∗𝑡+1 je nestranná. 
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Přesnost předpovědi 
Při určování přesnosti předpovědi můžeme postupovat stejně jako v případě LRM, tzn. odhadnout 

standardní chyby a spočítat intervaly spolehlivosti pro podmíněné bodové předpovědi postupně pro 

jednotlivé endogenní proměnné (jedna rovnice po druhé). Můžeme ale také stanovit přesnost vektoru 

bodových předpovědí a oblast spolehlivosti pro všechny proměnné současně.  

 

U LRM se přesnost předpovědi posuzovala podle rozptylu chyby předpovědi. Jeho odmocnina pak sloužila 

ke konstrukci intervalů spolehlivosti. Zde posuzujeme přesnost analogicky, tedy podle kovarianční matice 

chyb simultánních předpovědí. Odmocniny z jejích diagonálních prvků jsou standardní chyby a používají se 

k určení tzv. oblasti spolehlivosti všech endogenních proměnných současně. Kovarianční matice chyb 

simultánních předpovědí se liší pro omezený a neomezený redukovaný tvar. 

 V případě neomezeného redukovaného tvaru má kovarianční matice chyb předpovědi tvar: 𝑽(𝒆𝒑
∗ ) = [1 +

𝒙𝑝
′ (𝑿′𝑿)−1𝒙𝑝′]𝛀 , kde xp značí vektor všech vysvětlujících proměnných (exogenních i zpožděných 

endogenních), omega je kovarianční matice náhodných složek a X je matice všech vysvětlujících 

proměnných. Je to analogie jednorozměrného případu, kde se přesnost stanovila jako  �̃�𝑝
2 = σ2 + xp’V(b) 

xp  = σ2 [1 + xp’(X’X)-1 xp  ]. 

 V případě omezeného redukovaného tvaru budou hodnoty asymptotických rozptylů minimální při použití 

některé z metod úplné informace (M3NČ). 

 Pomocí kovarianční matice chyby předpovědi lze určit elipsoid koncentrace, což je něco jako interval 

spolehlivosti pro celý vektor vysvětlovaných proměnných. 

 Při predikci dáme přednost omezenému redukovanému tvaru, víme-li, že je model správně specifikován, 

jinak raději neomezenému redukovanému tvaru i za cenu menší asymptotické přesnosti. 

PŘEDPOVĚDI POMOCÍ VAR 
V případě VAR modelu děláme předpovědi extrapolací. Např. pokud vynecháme pro zjednodušení 

úrovňovou konstantu a uvažujeme VAR(1) model, získáme optimální předpověď yt+1, tedy předpověď 

s minimální střední kvadratickou chybou, jako:  �̂�𝑡+1|𝑡 = E(𝒚𝑡+1|𝒚𝑡, 𝒚𝑡−1… ) = П1yt.  

Pro yt+2  by to bylo     �̂�𝑡+2|𝑡 = E(𝒚𝑡+2|𝒚𝑡, 𝒚𝑡−1… ) = П1yt+1 = П12 yt. 

A tak dále. až pro yt+h bychom dostali    �̂�𝑡+ℎ|𝑡 = E(𝒚𝑡+ℎ|𝒚𝑡, 𝒚𝑡−1… ) = П1
h

 yt. 

Tedy jde o podmíněné očekávání yt+h na konci období t.  

Vektor chyb předpovědí vyjádříme jako eh =  𝒚𝑡+ℎ −   �̂�𝑡+ℎ|𝑡 =   𝒗𝑡+ℎ + П1 𝒗𝒕+𝒉−𝟏 + ⋯ + П1 h-1 𝒗𝒕+𝟏 

Kovarianční matice chyb předpovědí má tvar Σ(h) = Ω + П1ΩП1 ' + П1
2Ω (П1 ')2 + … П1 

h-1Ω (П1')h-1, kde 

kovarianční matice E(vt,vh’) = Ω pro a 0 pro h ≠t je pozitivně definitní. 

Obecně VAR modely dávají horší předpovědi než řada jiných technik. 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ 
Můžeme použít parametrická kritéria: ověřování hypotézy o nestrannosti či konzistenci předpovědí, 

Chowovy testy, testy významnosti bodových předpovědí apod. Nejsou ale moc vhodné pro porovnání více 

prognóz. Můžeme použít také neparametrická kritéria: grafické metody, různé míry přesnosti předpovědí, 

simulační prognózy apod. Jde většinou o míry přesnosti předpovědi ex post.  

Střední kvadratická chyba ekonometrické předpovědi: 𝑀𝑆𝐸 =
1

ℎ
 ∑ (𝑃𝑡 − 𝐴𝑡)2ℎ

𝑡=1 , kde Pt je predikovaná 

hodnota a At je skutečná hodnota endogenní proměnné v období t a h je délka horizontu předpovědi. 

Většinou porovnáváme odmocninu ze střední kvadratické chyby (RMSE) pro různé metody předpovědí. 

Máme-li více proměnných, je vhodné posuzovat MSE relativně v procentech vzhledem k dané proměnné. 
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 Theilův modifikovaný koeficent nesouladu: 𝑈 ∗= √
𝑀

1

ℎ
∑ 𝐴𝑡

2ℎ
𝑡=1

 . Pro U* = 0 jde o perfektní předpověď. Pro U* 

> 1 dává model horší výsledky než naivní předpověď. Theilovu statistiku lze rozložit na dílčí koeficienty 

nesouladu, abychom zjistili, co je zdrojem nepřesnosti předpovědi.  

M     = zkreslení (nesoulad v důsledku systematické chyby, tzn. rozdílů v průměrech)  

    + rozptyl (nesoulad v důsledku systematického rozdílu mezi variabilitou P a A)  

    + kovariance chyby (nesystematická náhodná chyba způsobená nedostatečnou  

       korelací P a A, na rozdíl od předchozích dvou složek ji nelze redukovat)  

     = (�̅� − �̅�)2 + (sP – sA)2 + 2(1 – rPA)sPsA,  

kde v první závorce jsou průměry predikovaných a skutečných hodnot, ve druhé jejich směrodatné odchylky 

a  rPA je kovariance P a A.  

Každou ze závorek lze vyjádřit jako podíl na M, čímž dospějeme k proporcím nesouladu. Podíly 
(�̅�−�̅�)2

𝑀
  a  

(s𝑃– s𝐴)2

𝑀
   by se měly blížit 0, jinak by se měl model modifikovat, podíl 2(1 – rPA)sPsA / M by se měl tedy blížit 

1. 

 

 Diagram předpověď-realizace se sestrojí tak, že se na vertikální osu zanesou skutečné hodnoty endogenní 

proměnné a na horizontální osu její predikované hodnoty a body by měly ležet v 1. a 3. kvadrantu, jinak 

není správně predikován směr změny („chyby bodu zvratu“). Body by měly ležet kolem linie 45°. 

ÚLOHA OČEKÁVÁNÍ V EKONOMII 
Očekávání znamená, jaký mají ekonomické subjekty pohled na budoucí hodnoty ekonomických veličin. 

Často mají tato očekávání vliv na skutečný budoucí vývoj. Příklady, kde mají vliv očekávání: 

 spotřeba, investice (pozitivní očekávání př. investičních pobídek může zvýšit investice)  vliv na HDP 

 nejčastěji se o vlivu očekávání mluví v souvislosti s inflací  

 

Adaptivní očekávání (Friedman):  
 Podle této hypotézy ekonomické subjekty berou v úvahu minulý vývoj a zkušenosti (učí se z minulých chyb), 

nikoli však všechny relevantní skutečnosti. Adaptivní očekávání mohou být mylná a nevylučují systematické 

chyby. 

 Často se tato hypotéza používá v souvislosti s Friedmanovou spotřební funkcí, podle které spotřeba závisí 

na očekávaném (permanentním), nikoli na běžném důchodu: Ct = β1 + β2YtP + ut. Tento očekávaný důchod 

je generovaný na základě minulých očekávání: YtP = gYt + (1 – g)Yt-1P, kde g je koeficient očekávání. 

Očekávání ohledně důchodu tedy závisí nejen na současném důchodu, ale i na očekáváních v minulosti. 

Stejný princip se uplatňuje např.v souvislosti s inflací: t
e = gt-1 + (1 – g)t-1

e. 

 Dalším příkladem aplikace hypotézy adaptivních očekávání je rozšířená Phillipsova křivka:  

t = e
t – ɛ(u – u*), kde  značí inflaci, u značí skutečnou nezaměstnanost, u* přirozenou míru 

nezaměstnanosti. Z rovnice plyne, že skutečná inflace se rovná 

očekávané (t = e
t), jen pokud se skutečná míra nezaměstnanosti 

rovná přirozené: pak se také míra skutečné inflace nemění.  

Pokud se vláda snaží snížit nezaměstnanost pod její přirozenou úroveň, 

způsobí to růst inflace, neboť krátkodobě sice existuje substituční vztah 

mezi inflací a nezaměstnaností, vyšší inflaci však lidé po čase 

zakomponují do svých očekávání. To povede k posunu krátkodobé 

Phillipsovy křivky. Nezaměstnanost se vrátí na svou přirozenou míru, 

avšak při vyšší inflaci. Chtějí-li tvůrci hospodářské politiky udržet 

skutečnou míru nezaměstnanosti pod její přirozenou mírou, bude 

to mít za následek nepřetržité zvyšování míry inflace.  

              Zdroj: Vysoká škola finanční a správní 
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Krátkodobě existuje substituce mezi inflací a nezaměstnaností (krátkodobá Phillipsova křivka SPC) 

Dlouhodobě neexistuje substituce mezi inflací a nezaměstnaností (dlouhodobá Phillipsova křivka LPC) 

Racionální očekávání (Lucas):  
 Racionální očekávání představují širší koncept než adaptivní očekávání. Podle této hypotézy ekonomický 

subjekt bere při formování svých očekávání v úvahu všechny relevantní informace (minulý, současný i 

budoucí vývoj). Jde o nejlepší odhad za dané situace (z daných informací). Vylučuje systematické chyby. 

 Spotřebitel při rozhodování pracuje i s očekáváními ohledně budoucího vývoje, jako například 

s očekávanými změnami ve vládní politice. Model spotřební funkce se specifikuje ve tvaru Ct = β1 + β2Et-

1(Yt) + ut, kde Et-1(Yt) je neměřitelná, pouze očekávaná výše důchodu v libovolném období t, v níž jsou 

zahrnuty veškeré informace dostupné spotřebiteli na konci předcházejícího období. 

V případě inflace nedochází k odchylce skutečné a přirozené nezaměstnanosti. Například při zvýšení 

peněžní zásoby subjekty hned přizpůsobí svá očekávání: vědí, že inflace vzroste, hned to promítnou do změn 

mezd a cen, a nezaměstnanost ani důchod se tedy nezmění. V tomto případě krátkodobá Phillipsova křivka 

neexistuje. 
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4A    PRINCIPY DISKRÉTNÍ SIMULACE 
Zachycení času v diskrétní a spojité simulaci, metoda proměnného 

časového kroku, význam pojmu událost, entita, zdroj, atribut, aktivita; 
příklady využití simulace v operačním výzkumu. 

ZÁKLADNÍ POJMY PŘI TVORBĚ SIMULAČNÍHO MODELU 
Model je zjednodušené zobrazení studovaného systému. Systém je část reálného světa, kterou chceme 

zkoumat. Struktura simulačního modelu se skládá ze tří základních prvků: 

 entity (transakce) jsou dynamické objekty, které se pohybují systémem, například zákazníci: 

vstoupí do systému, dočasně obsazují zdroje, nakonec systém opouští. Mohou během průchodu 

systémem měnit svou podobu (z materiálu se stane výrobek). Mají určité atributy (zákazník 

v lékárně: jde k přepážce s receptem či bez receptu?) 

 zdroje jsou statické objekty, které entity využívají či spotřebovávají. Když jsou vytíženy, řadí se 

entity do front. Základním atributem zdroje je jeho kapacita. 

 aktivity jsou časově ohraničené stavy entity mezi dvěma pro entitu důležitými událostmi. Událost 

je například příchod zákazníka, nebo zkrátka cokoli, co vyvolá změnu systému. Aktivitou může být 

například placení na pokladně. Souhrn aktivit se nazývá proces. 

 

JAK LZE ZACHYTIT V SIMULACI ČAS? 
V následující tabulce jsou zachyceny čtyři typy simulačních modelů z hlediska zachycení času a množiny 

hodnot stavů. 

 

spojitý čas 

čas může nabývat jakýchkoli 

hodnot 

diskrétní čas 

čas může nabývat jen hodnoty 

z určité množiny (dny, roky…)  

spojitá množina hodnot stavů 

(systém se mění průběžně – třeba 

fyzikální veličiny, vývoj počasí) 

 

 

 

 

diferenciální rovnice 

př: modely systémové dynamiky 

(zdroj teorie udržitelného růstu 

diferenční rovnice 

diskrétní množina hodnot stavů 

(změna stavu nastává jen při 

výskytu nějaké významné události 

– třeba příchod zákazníka – a 

interval mezi události je přeskočen) 

simulace diskrétních událostí 

(diskrétní simulace) 

 

př: podnikové simulace 

Markovovy řetězce 

 

 

V případě diskrétní množiny hodnot stavů je otázka, jak zjišťovat, zda došlo ke změně stavu. K tomu existuje 

metoda pevného či proměnného časového kroku. 
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Metoda pevného časového kroku se hodí v situacích, kdy ke změnám systému dochází a často a relativně 

pravidelně (modelování zatížení hraničních přechodů, řízení zásob), nebo k simulaci se spojitou množinou 

hodnot stavů (počasí). Stav systému se kontroluje po pravidelných intervalech. 

Metoda proměnného časového kroku se hodí v situacích, kdy jsou intervaly mezi výskyty změn dlouhé či 

nepravidelné (teorie front). Nemá cenu zabývat se systémem v době, kdy se nic neděje, toto období se tedy 

překlene. Stav systému se kontroluje po časových skocích. Obvykle se využívá tzv. kalendář událostí, 

zaznamenáváme všechny události, u nichž víme, kdy nastanou, vybereme událost, která nastane jako první, 

a provedeme změny proměnných, které jsou touto událostí ovlivněny. 

 

K ČEMU SE HODÍ SIMULACE? 
Zhodnocení = jak navrhované změny či navrhovaný systém vyhovují požadavkům či stanoveným kritériím 

Porovnání = srovnání efektů při různých pravidlech činnosti systému 

Citlivostní analýza = určení dominantních faktorů, které ovlivňují zkoumaný systém 

Optimalizace = určení takové kombinace hodnot faktorů, které vedou k extrémní hodnotě určitého kritéria 

Příklady využití simulace: 

V operačním výzkumu: 

 modely hromadné obsluhy (supermarkety, lékárny, pošty, továrny, nemocnice, MHD): zkoumají 

procesy, kde se hromadí požadavky kvůli omezené kapacitě obsluhy, a mohou se snažit třeba zjistit, 

kolik je optimální počet pokladen; 

 modely zásob zkoumají procesy, kde se velikost poptávky mění, kde jsou intervaly mezi poptávkami 

nestále, kde jsou zásoby pořizovány od různých dodavatelů v různých intervalech apod., snaží se 

obvykle určit, kolik a jak často objednávat, aby byly náklady spojené se zásobováním co nejmenší; 

 řízení projektů: rozdělí projekt na dílčí činnosti, vyjádří závislosti mezi nimi, díky tomu lze zjistit, kde 

může dojít k nějaké extrémní/kritické situaci, příkladem může být plánování stavby; 

 rozvrhování výroby: jak zpracovávat výrobky, v jakém pořadí apod.; 

 další podnikové simulace; 

 simulace v dopravě: návrhy dopravních sítí, uzlů, plánování linek MHD, stavby silnic; 

 

V ekonometrii: optimalizace hospodářské politiky, porovnávání různých modelů, simulace Monte Carlo. 
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4C    PRODUKČNÍ FUNKCE. ZÁKLADY TEORIE FIRMY. FORMY 
TECHNICKÉHO POKROKU 

 

Produkční funkce zachycuje vztah mezi výstupem a vstupy do výroby. Tento proces přeměny vstupů na 

výstup závisí na mnoha faktorech, jako jsou například: 

 tržní struktura (monopol, dokonalá konkurence…); 

 legislativa (centrálně plánovaná versus tržní ekonomika); 

 společenské a politické uspořádání země; 

 klimatické a geografické podmínky. 

V optimálním výrobním programu se uplatňují takové postupy, které zaručí při daných objemech výrobních 

faktorů největší objem výstupu. Takový postup se nazývá efektivním.  Cílem analýzy produkční funkce může 

být vysvětlení skutečného objemu produkce v závislosti na použitých vstupech, nebo vysvětlení 

potenciálního objemu produkce v závislosti na potenciálu výrobních faktorů (jde o teorii růstu, kde se 

zkoumá produkční mezera). 

Komplementární produkční funkce vyjadřuje závislost produkce na fixních proporcích výrobních faktorů, 

například kolik vyrobíme s jednou jednotkou kapitálu a dvěma jednotkami práce a o kolik více vyrobíme 

s dvěma jednotkami kapitálu a čtyřmi jednotkami práce. Poměr výrobních faktorů ve výrobním procesu je 

tedy konstantní. 

Substituční produkční funkce vyjadřuje závislost určitého fixního objemu produkce na různých 

kombinacích výrobních faktorů, například umožňuje analyzovat i to, kolik jednotek práce potřebujeme, 

abychom vyrobili 10 ks výrobku s polovinou jednotky kapitálu, když víme, že vyrobíme 10 ks výrobku 

s jednou jednotkou kapitálu a dvěma jednotkami práce. 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PRODUKČNÍCH FUNKCÍ 
 

1) Mezní produktivita: uvádí, jak se zvýší výstup, když se jeden vstup zvýší o malé množství a druhý zůstane 

nezměněn. Pro mezní produkt kapitálu resp. práce platí  

  MPK = fK = (δY/δK); 

MPL = fL = (δY/δL). 

Pro celkovou změnu produkce při změně kapitálu o dK a práce o dL platí dY = fKdK + fLdL, jde tedy o 

aritmetický průměr přírůstků obou faktorů, kde vahami jsou jejich mezní produktivity. 

Průměrná produktivita vyjadřuje objem výstupu připadající na jednotku práce či kapitálu. 

 

2) Mezní míra substituce uvádí, jak lze nahrazovat jeden výrobní faktor druhým při nezměněném objemu 

produkce. Například mezní míra substituce práce kapitálem říká, o kolik můžeme snížit práci při zvýšení 

kapitálu o jednotku: 

MMSKL =  −(dL/dK) = MPK/MPL =  fK/fP.  

Různé kombinace výrobních faktorů, které zajišťují stejný objem produkce, se nazývají izokvanty. Izokvanty 

jsou konvexní, protože mezní míra substituce klesá (za první dodatečnou jednotku kapitálu musíme obvykle 

obětovat více jednotek práce než za desátou dodatečnou jednotku kapitálu). Geometricky je tedy mezní 

míra substituce tangens úhlu tečny izokvanty v daném bodě. 
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3) Pružnost substituce udává zaměnitelnost výrobních faktorů při neměnném objemu produkce v daném 

bodě izokvanty. Na rozdíl od MMS ale není závislá na jednotkách výrobních faktorů. Plošší izokvanty 

znamenají, že zaměnitelnost faktorů je snadná, a pružnost substituce je tedy velká. Vyjádříme ji jako  

σ =
𝑑(

𝐿

𝐾
)

𝐿/𝐾
 / 

𝑑(𝑀𝑀𝑆𝐾𝐿)

𝑀𝑀𝑆𝐾𝐿
 , 

 

jde tedy o procentní změnu proporce výrobních faktorů vztaženou k procentní změně jejich MMS. Jsou-li 

výrobní faktory komplementy, pak σ = 0 (Leontieffova produkční funkce). Je-li σ = nekonečno, pak jsou 

izokvanty přímkami. 

a. Pokud je σ shodná v každém bodě izovkanty, jde o produkční funkci s konstantní pružností 

substituce. 

b. Pokud se σ mění, jde o produkční funkci s variabilní pružností substituce.  

ZÁKLADY TEORIE FIRMY 
Předpokládejme, že firma se snaží maximalizovat svůj zisk, tedy rozdíl mezi tržbami a náklady. Jak má tato 

firma určit optimální poměr práce a kapitálu?  

Platí z = pY – mK – wL  max, kde p je cena prodávané produkce, m a w pak ceny výrobních faktorů kapitálu 

a práce. Abychom našli maximum, musíme první parciální derivace zisku podle kapitálu, resp. práce položit 

rovny nule. Zároveň víme, že změna množství kapitálu, resp. práce ovlivňuje i objem výstupu. Proto tyto 

podmínky prvního řádu můžeme vyjádřit vztahem 

 
𝜕𝑧

𝜕𝐾
= 𝑝

𝜕𝑌

𝜕𝐾
− 𝑚 = 0 

𝜕𝑧

𝜕𝐿
= 𝑝

𝜕𝑌

𝜕𝐿
− 𝑤 = 0 

 

V tom případě platí vztahy: 
𝜕𝑌

𝜕𝐾
=

𝑚

𝑝
 

𝜕𝑌

𝜕𝐿
=

𝑤

𝑝
 

 

což znamená, že mezní produktivita výrobního faktoru se musí rovnat jeho reálné ceně, jinak není proces 

efektivní.  

 

Rovnice                                                   maxY = f (K,L) 

𝜕𝑌

𝜕𝐾
=

𝑚

𝑝
 

𝜕𝑌

𝜕𝐿
=

𝑤

𝑝
 

představují systém tří simultánně závislých rovnic, kde m/p a w/p mají exogenní charakter, zatímco objem 

práce, kapitálu a výstupu jsou endogenními proměnnými.  

 

Totéž lze formulovat i jako duální úlohu, kde se minimalizují celkové náklady firmy pro daný objem 

produkce. Hledáme tedy takový objem práce a kapitálu, který minimalizuje náklady při daném objemu 

produkce, takže objem produkce je zde také exogenní veličinou. Nutné podmínky pro existenci minima jsou 

splněny, pokud platí, že MMSK,L = m/w, tedy poměr mezních produktivit výrobních faktorů se rovná 
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poměru jejich cen. Křivky odpovídající konstantním nákladům objemu produkce pro různé kombinace VF 

se nazývají izonákladové. Podrobněji viz Hušek, Aplikovaná ekonometrie str. 37-38. 

 

V praxi je problémem při odhadu produkčních funkcí zejména otázka agregace, protože většinou 

nevyrábíme jeden homogenní produkt ani nepoužíváme pouze práci a kapitál jakožto výrobní faktory. Ještě 

problematičtější je to při odhadu produkční funkce za celé odvětví nebo ekonomiku. Při agregaci v rámci 

jednoho odvětví se tak obvykle předpokládá, že jednotlivé firmy jsou relativně stejnorodé.  

Firma se snaží maximalizovat zisk. 

Mezní produktivita výrobního faktoru by se měla rovnat jeho reálné ceně. 

Poměr mezních produktivit výrobních faktorů by se měl rovnat poměru jejich cen. 

 

TECHNICKÝ POKROK 
Někdy je růst produkce vyvolán nikoli jen růstem vstupů, ale i technickým pokrokem. Jaké existují typy 
technického pokroku? 

1) Neutrální: neovlivňuje průměrnou ani mezní produktivitu výrobních faktorů, jejich poměr ani mezní 
míru substituce, nemění kapitálovou ani pracovní náročnost procesu; 

2) Neneutrální: ovlivňuje něco z výše uvedeného. 

Dle Hickse – podle způsobu vlivu pokroku na vztah mezi mezní mírou substituce a proporcemi VF.  
1) pracovně či kapitálově neutrální (nezpředmětněný) technický pokrok: vztah mezi mezní mírou 

substituce a proporcí VF se nemění 
2) pracovně úsporný technický pokrok: roste rychleji mezní produktivita práce než kapitálu 
3) kapitálově úsporný technický pokrok: roste rychleji mezní produktivita kapitálu než práce 

Dle Harroda: 
1) neutrální technický pokrok = pokud se MPK nemění, zůstávají proporce ostatních VF konstantní. 

Odpovídá to technickému pokroku, který je zpředmětněný v práci. 
2) pracovně úsporný pokrok = pokud se MPK nemění, roste poměr kapitálu a práce, tedy i při 

neměnné mezní produktivitě kapitálu používáme v poměru k práci více kapitálu 
3) kapitálově úsporný pokrok = pokud se MPK nemění, klesá poměr kapitálu a práce 

Dle Solowa: 
1) neutrální technický pokrok: zůstává neměnná relace mezi průměrnou produktivitou práce a 

průměrnou reálnou mzdou – jde o pokrok zpředmětněný v kapitálu, vlastně zrcadlová obdoba 
Harrodova pojetí. Při neměnné mzdě roste jen produktivita kapitálu, ale produktivita práce se 
nemění; 

2) neneutrální technický pokrok: při konstantní reálné mzdě se mění produktivita práce 

Ročníkové produkční funkce: uvolnění předpokladu o homogenitě VF, zkoumá se vliv pokroku v souvislosti 

s kapitálem, předpokládá se, že mladší ročníky strojů jsou efektivnější než starší. 
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5A    NÁHODNÉ VELIČINY 
Generování spojitých a diskrétních náhodných veličin, využití 

náhodných veličin v simulaci, metody transformace náhodných čísel na 
hodnoty náhodných veličin. 

 

JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN? 
Náhodná čísla je možné převést na hodnoty náhodných veličin různými způsoby. 

Metoda inverzní transformace předpokládá, že existuje distribuční funkce F(x) pro náhodnou veličinu X a 

také funkce k ní inverzní. Mezi hodnotou náhodné veličiny X z intervalu (a, b) a hodnotou náhodného čísla 

z intervalu (0, 1) pak existuje vzájemně jednoznačné přiřazení. Takže vygenerujeme náhodné číslo 

z intervalu (0,1) a zjistíme, jaká hodnota z daného rozdělení má hodnotu distribuční funkce takovou, která 

odpovídá vygenerovanému náhodnému číslu. To bude hodnota náhodné veličiny z daného rozdělení. 

Příklad:  

Rovnoměrné rozdělení má distribuční funkci F(x) = (x–a)/(b–a). Kdybychom chtěli vygenerovat 

náhodnou veličinu z rovnoměrného rozdělení z intervalu (5, 12), tak například pro r = F(x) = 0,6 

spočítáme x jako x = r(b – a) + a = 9,2. 

Exponenciální rozdělení má distribuční funkci F(x) = 1 – e−λx. Kdybychom chtěli vygenerovat 

náhodnou veličinu z exponenciální rozdělení s parametrem λ = 1, tak např. pro r = F(x) = 0,6 

spočítáme x jako x =−
1

λ
ln (1 − 𝑟)= 0,92. Na obrázku bychom to mohli znázornit následovně: 

 

Metoda inverzní transformace: exponenciální rozdělení 

U normálního rozdělení je s inverzní distribuční funkcí trochu problém, nicméně v Excelu existuje funkce 

NORMINV, která hodnoty z normálního rozdělení generuje. Musíme ji zadat ve tvaru 

NORMINV(NÁH.ČÍSLO(), střední hodnota, sm.odchylka). Tato funkce ale postupuje iterativně. V jednotlivých 

iteracích hledá číslo, jehož hodnota distribuční funkce se bude blížit vygenerovanému náhodnému číslu. 
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Zamítací metoda generuje bod o dvou souřadnicích [x, y]. Bod x pochází z intervalu (a, b), kterým 

ohraničíme hustotu pravděpodobnosti (například pro normované normální rozdělení by to mohl být 

interval (–4, 4). Existuje číslo c takové, že f(x) ≤ c. Bod y pak pochází z intervalu (0, c). Jestliže je y větší než 

f(x), pak generujeme znovu, jinak je generovaná hodnota náhodnou veličinou z požadovaného rozdělení. 

Například chceme vygenerovat hodnoty z normovaného normálního rozdělení. Vygenerujeme body  [0; 0,2] 

a [-1; 0,1]. Protože 0,2 < f(0), první bod tam patří, ale protože 0,1 > f(−1), druhý bod nikoli.  

 

Zamítací metoda: normální rozdělení 

 

Kompoziční metoda skládá složitější rozdělení z jednodušších. Pokud je fi(x) hustota pravděpodobnosti 

dobře generovatelného rozdělení a pi náhodně vygenerované číslo pro i-tý výběr, pak hustota 

pravděpodobnosti složitého rozdělení f(x) =∑ 𝑝𝑖𝑓𝑖(𝑥)𝑘
𝑖=1 , ∑ 𝑝𝑖 = 1𝑘

𝑖=1 . 

 

Kromě těchto tří obecnějších způsobů lze u řady rozdělení generovat náhodné veličiny dalšími způsoby, 

které budou uvedeny přímo u popisu daných rozdělení. 
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JAKÁ EXISTUJÍ DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ A JAK Z NICH GENEROVAT NÁHODNÉ 
VELIČINY? 
 

Alternativní (Bernouilliho) rozdělení je rozdělení, kdy má 

náhodný pokus jen 2 možné výsledky, př. hod mincí. 

S pravděpodobností p nastane úspěch (X = 1), s pravděpodobností 

1 – p = q neúspěch (X = 0).  

 

 

 

 

 

   

Geometrické rozdělení je rozdělení, kdy náhodná veličina X popisuje počet neúspěchů před prvním 

úspěchem, př. počet hodů kostkou, než padne šestka. 

 

 

 

 

 

Generování: 

 postup vycházející z inverzní transformace: x = celá část [ln(r) / ln(q)] 

 nebo následující algoritmus:  

1. x = 0 
2. vygenerovat náhodné číslo r 
3. pokud r < p, pak jdi na 5 
4. x = x + 1, jdi na 2 
5. konec, x je vygenerovaná hodnota z geometrického rozdělení 

 

Pascalovo (negativní binomické) rozdělení popisuje počet neúspěchů před k úspěchy, př. počet hodů, než 

třikrát hodíme šestku. Pro k = 1 je to geometrické rozdělení. Jde o součet k nezávislých geometrických 

rozdělení. 

 

 

 

 

Binomické rozdělení popisuje počet výskytů jevu A v sérii n nezávislých pokusů, př. Počet hozených šestek 

v n pokusech.  

Pravděpodobnostní funkce: alternativní 

rozdělení 

Zdroj: Mathworld.wolfram.com 

Pravděpodobnostní funkce: geometrické 

rozdělení 

Zdroj: Mathworld.wolfram.com 
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Generování: 

 Algoritmus:  

1. x = 0, i = 1 
2. vygenerovat náhodné číslo r 
3. pokud r < p, pak x = x + 1 
4. i = i + 1 
5. pokud je i ≤ n, jdi na 2., jinak jdi na 6. 
6. konec, x je vygenerovaná hodnota z 

binomického rozdělení 
 

Poissonovo rozdělení zachycuje počet výskytů určitého jevu v určitém časovém intervalu. Střední hodnota 

počtu výskytů se značí λ. Př. λ = 10 může znamenat, že přijde v průměru 10 lidí za určitý interval času. Je 

podobné binomickému, ale s tím, že n je velmi velké (n > 30) a p velmi malé (p < 10).  

 

 

 

Hypergeometrické rozdělení popisuje počet prvků jednoho druhu (úspěchů), který se vyskytuje v 

náhodném výběru n prvků bez vracení. Značíme následovně: N je velikost základního souboru, p je 

pravděpodobnost úspěchu, M = Np je počet úspěchů v základním souboru.  

Příklad použití: Máme základní soubor N = 20, třeba 20 lidí ve třídě. Z toho je M = 8 dívek, takže P(vyberu 

dívku) = 8/20 = 0,4. Jaká je pravděpodobnost, že mezi 10 náhodně vybranými dětmi budou právě 2 dívky?  

Shrnutí 

 

 

 

ROZDĚLENÍ STŘEDNÍ HODNOTA ROZPTYL PRAVDĚPODOBNOSTNÍ FUNKCE 

Alternativní p pq 
P(X) = 1 – p pro X = 0, P(X) = p pro X 

= 1 

Geometrické q/p q/p2 P(X) = p(1 – p)x 

Pascalovo kq/p kq/p2 P(X) = (
𝑘 + 𝑛𝑥 − 1

𝑘
)(1 – p)xpk 

Binomické np npq P(X) = (
𝑛
𝑥

) 𝑝𝑥(1 – p)n-x 

Poissonovo λ λ P(X) = λ.xe-λ / x! 

Hypergeometrické np npq[(N-n)/n-1)] P(X) = 
(

𝑀
𝑥

)(
𝑁−𝑀
𝑛−𝑥

)

(
𝑁
𝑛

)
 

Pravděpodobnostní funkce: binomické 

rozdělení 

Zdroj: Mathworld.wolfram.com 

Pravděpodobnostní funkce: Poissonovo 

rozdělení 

Zdroj: Wikipedia.org 
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JAKÁ EXISTUJÍ SPOJITÁ ROZDĚLENÍ A JAK Z NICH GENEROVAT NÁHODNÉ 
VELIČINY? 
 

Rovnoměrné rozdělení na intervalu (a,b) má náhodná veličina, která se v tomto intervalu vyskytuje se 

stejnou pravděpodobností.  

Generujeme ho metodou inverzní transformace z náhodného čísla r jako: x = a + (b – a)r 

 

 

 

 

Exponenciální rozdělení popisuje intervaly mezi příchody jednotek. S Poissonovým rozdělením má společný 

parametr λ. Interval mezi dvěma po sobě jdoucími příchody je 1/ λ. Používáme ho, pokud je 

pravděpodobnost výskytu jevu během časového intervalu přímo úměrná délce tohoto intervalu a pokud je 

nastoupení jevu nezávislé na minulosti procesu. 

Generujeme ho metodou inverzní transformace z náhodného čísla r jako x =−
1

λ
ln (1 − 𝑟). 

 

 

 

 

Nejpoužívanějším rozdělením ve statistice je normální rozdělení, které má dva parametry: střední hodnotu 

μ a směrodatnou odchylku σ. Lze jej převést na normované normální rozdělení vztahem Z = (X – μ)/σ. 

 

Hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce: rovnoměrné rozdělení 

Zdroj: Wikipedia.org 

Hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce: exponenciální rozdělení 

Zdroj: Wikipedia.org 
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Generování: 

 Box-Mullerova transformace či upravení Box-Mullerova transformace: vygenerujeme dvě 

náhodná čísla r1, r2. Z nich získáme dvě hodnoty x1, x2 z normálního rozdělení vztahem: 

x1 = √−2𝑙𝑛𝑟1sin(2πr2), x2 = √−2𝑙𝑛𝑟1cos(2πr2). 

 Funkce norm.inv v Excelu, která využívá principu metody inverzní transformace, ale postupuje 

iterativně. 

 Algoritmy vycházejícími z centrální limitní věty. Například Lindbergerova-Lévyho věta říká, že 

pokud máme n nezávislých náhodných veličin z libovolného rozdělení s průměrem μ a 

rozptylem σ2, pak jejich průměr bude mít rozdělení N(μ, σ2/n), což lze pak snadno převést na 

normované normální rozdělení. Mohli bychom chtít třeba vygenerovat veličinu z normovaného 

normálního rozdělení z 20 náhodných čísel r1… rn. Víme, že průměr hodnot náhodných čísel je 

0,5 a rozptyl = 1/12, a také víme, že normální rozdělení převádíme na normované normální 

rozdělení vztahem Z = (X – μ)/σ. Spočítáme si tedy výběrový průměr náhodných čísel, který 

označme �̅�. Hodnotu z normovaného normálního rozdělení pak získáme jako x = 
�̅�−0,5

√12/20
. 

 

  

 

 

  

Hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce: normální rozdělení 

Zdroj: Wikipedia.org 
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Log-normální rozdělení se hodí pro jednostranně ohraničená data (fyzikální veličiny, příjmy). Má také dva 

parametry, střední hodnotu μ a směrodatnou odchylku σ.  

Generování: 

Vygenerujeme náhodnou veličinu X z normálního rozdělení N(μ, σ2). Náhodná veličina eX má pak 

log-normální rozdělení LN(μ, σ2). 

 

 

 

 

 

Shrnutí: 

ROZDĚLENÍ STŘEDNÍ HODNOTA ROZPTYL HUSTOTA PRAVDĚPODOBNOSTI 

Rovnoměrné (a + b) /2 (b – a)2/12 
           f(x) = 0 pro x < a, x > b 
           f(x) = 1/(b – a) jinak 

Exponenciální 1/ λ 1/ λ2 f(x) = λ.xe-λ pro λ > 0, x > 0 

Normální μ σ2          
       f(x) =   

 

Log-normální μ σ2 
          f(x) =  

 

 

Hustota pravděpodobnosti: log-normální rozdělení 

Zdroj: Wikipedia.org 
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5C    APLIKACE DYNAMICKÝCH MODELŮ V ANALÝZE POPTÁVKY 
Logistický růstový model. Pružnost nabídky a poptávky. 

 

Následující text se věnuje modelům poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby. Na tyto modely 

bychom se měli zaměřit především tehdy,   

1) jestliže zvažujeme investice do odvětví vyrábějících předměty dlouhodobé spotřeby (auta, počítače 

apod). Tato odvětví vykazují značnou pružnost z hlediska spotřebitelské poptávky. Její vývoj je tudíž 

rozhodující pro výnosnost investice; 

2) jestliže chceme pracovat v oboru marketingu a zajímá nás, jak to vypadá s poptávkou po určitém 

předmětu, tedy zda se již neblíží hladině nasycení, protože v tom případě by bylo dobré zvážit jeho 

inovaci; 

3) jestliže nás zajímá ekonometrie a chceme se dozvědět něco nového; 

4) jestliže nás nezajímá ekonometrie, ale chceme udělat státnice. 

Začněme nejprve charakteristikou předmětů dlouhodobé spotřeby. Je důležité mít na paměti, že: 

 mají dlouhodobou životnost, postupně se opotřebovávají 

 většinou jsou hrazeny z úspor či z úvěru, mají vysokou cenu 

V důsledku toho se podobné předměty hromadí u spotřebitelů. Pokud chceme sestavit dobrý model, který 

nám pomůže odhadnout další vývoj poptávky, musíme tudíž vzít v úvahu nejen nákupy v daném období, 

nýbrž i současnou vybavenost spotřebitelů tímto předmětem. Pro poptávku po předmětech dlouhodobé 

spotřeby platí, že 

 

 obvykle nejprve roste a pak klesá, asymptoticky se tedy vybavenost blíží k určité hranici, kterou 

nazýváme relativní hladina nasycení 

 vlivem různých ekonomických faktorů se relativní hladina nasycení může měnit, na rozdíl od 

absolutní hladiny nasycení 

 vybavenost určitým předmětem může i klesat kvůli substitučnímu efektu 

 lze rozlišovat  

o čistou poptávku, která zvyšuje úroveň vybavenosti (první, případně druhé a další vybavení 

– koupíme si nový mobil, případně dva). Je ovlivněna řadou faktorů ekonomických (příjem, 

cena, možnost nákupu na splátky, úroková míra, dostatečná zásoba na trhu apod.) i 

mimekonomických (demografické, móda apod.). Určujícím faktorem vývoje čisté 

poptávky je úroveň vybavenosti. 

o renovační poptávku, která vybavenost nezvyšuje (pokazil se nám mobil, koupíme si nový 

= prostá reprodukce). 

 absolutní vybavenost je dána součtem čisté poptávky od uvedení předmětu na trh a měří se 

celkovým počtem předmětů dlouhodobé spotřeby v používání. Proti tomu relativní vybavenost se 

vyjadřuje množstvím předmětů dlouhodobé spotřeby na 100 či 1 000 obyvatel. 

Poptávku po předmětech dlouhodobé spotřeby lze dobře modelovat tzv. logistickým růstovým modelem. 

Jde o dynamický model, kde jednou (či jedinou) vysvětlovanou je čas. 5  Tento model je vhodný i pro 

předpověď (pomocí extrapolace v čase).  

                                                             
5 Existují i jiné modely, např. lognormální růstový model, Gompertzova křivka, Richardsova křivka atd. 
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LOGISTICKÝ RŮSTOVÝ MODEL 
Zajímá nás výše čisté poptávky po určitém předmětu dlouhodobé spotřeby. Pro tuto poptávku je klíčová 

současná úroveň vybavenosti. Při zkoumání vlivu úrovně vybavenosti na vývoj čisté poptávky budeme 

abstrahovat od vlivu ekonomických a mimoekonomických faktorů (budeme je považovat za konstantní) a 

jedinou vysvětlující proměnnou bude čas, takže vybavenost bude pouze funkcí času.  

Přírůstky vybavenosti (a tedy i čistá poptávka) jsou přímo úměrné dosažené úrovni vybavenosti, protože 

na počátku jej nakupují jen málokteré domácnosti, avšak postupně se s ním začíná seznamovat čím dál více 

lidí a poptávka roste. To by však znamenalo, že vybavenost poroste donekonečna, což je nesmysl. Protože 

se však postupně zužuje okruh potenciálních spotřebitelů (abstrahujeme nyní od druhého a dalšího 

vybavení), růst vybavenosti se postupně zpomaluje a blížíme se hladině nasycení. Model bude mít tedy 

následující tvar: 

𝑉𝑡 =
𝑆

1 + 𝑒𝑎−𝑏𝑡+𝑢𝑡
 

kde Vt  značí relativní vybavenost v čase t (obvykle se udává v procentech), S je hladina nasycení, t je čas. 

V čase konverguje Vt   k hladině nasycení S (obvykle se udává jako 100 %).  

Koeficient a představuje výchozí úroveň vybavení – jde o úrovňovou konstantu. 

Koeficient b představuje rychlost nasycování trhu – jde o sklon křivky. 

Inflexní bod, tedy čas, kdy je trh nasycen z 50 %, se rovná a / b. Proměnná Vt  se nazývá akcelerační faktor 

a výraz [S − Vt ] se nazývá brzdící faktor. 

Graficky zachycuje vývoj tzv. symetrická S-křivka, jejíž dolní asymptotou je 0 a horní asymptotou je hladina 

nasycení. Na obrázku vidíme tři křivky – poznáte, která je která?6 

 

a) 𝑉𝑡 =
𝑆

1+𝑒6−0,25𝑡+𝑢𝑡
    b) 𝑉𝑡 =

𝑆

1+𝑒4−0,25𝑡+𝑢𝑡
   c) 𝑉𝑡 =

𝑆

1+𝑒6−0,5𝑡+𝑢𝑡
 

 

   

 

 

 

 

                                                             
6 a) černá b) modrá c) zelená 
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ODVOZENÍ MODELU 
Čistá poptávka v období t je vlastně změnou úrovně vybavenosti v intervalu dt: dVt /dt. Je přímo úměrná: 

 dosažené úrovni vybavenosti Vt  (na počátku výrobek kupuje jen málo spotřebitelů, s rostoucí vybaveností 

se s ním však seznamuje více lidí a chtějí ho také)  

 okruhu potenciálních spotřebitelů [S − Vt ] (čím více lidí výrobek už má, tím méně lidí si ho ještě může koupit) 

 

(1)  
𝑑𝑉𝑡

𝑑𝑡
 = 𝑘𝑉𝑡[𝑆 − 𝑉𝑡], kde k je konstanta, S > 0. Položíme kS = b a přepíšeme to jako 

𝑑𝑉𝑡

𝑑𝑡
 = 

𝑏

𝑆
 Vt [S − Vt ]. 

 

(2) Rovnici upravíme do tvaru: 
𝑑𝑉𝑡

𝑉𝑡
+

𝑑𝑉𝑡

[𝑆 − 𝑉𝑡 ] 
 = 𝑏𝑑𝑡.  

 

(3) Řešíme diferenciální rovnici. Po integraci podle t dostaneme: lnVt  − ln[S − Vt ] + k1 = bt + k2, kde k1  a k2 jsou 

integrační konstanty. 

 

(4) Položíme k1  − k2 = a a odlogaritmujeme: 

lnVt  − ln[S − Vt ] + k1 = bt + k2 

lnVt  − ln[S − Vt ]         = bt + k2 − k1 

lnVt  − ln[S − Vt ]         = bt – a 
𝑉𝑡

[𝑆 − 𝑉𝑡 ] 
                        = ebt – a 

 

(5) Po algebraické úpravě dostaneme hledaný model: 

𝑉𝑡 = 𝑆𝑒𝑏𝑡−𝑎 − 𝑉𝑡𝑒𝑏𝑡−𝑎   
𝑉𝑡  (1 + 𝑒𝑏𝑡−𝑎)  = 𝑆𝑒𝑏𝑡−𝑎   

𝑉𝑡 =
𝑆𝑒𝑏𝑡−𝑎

1+𝑒𝑏𝑡−𝑎  

𝑉𝑡 =
𝑆

1+𝑒𝑎−𝑏𝑡   
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ODHAD MODELU 
Jak takový model odhadnout? Můžeme použít buď nelineární metodu nejmenších čtverců, nebo model 

transformovat a použít metodu nejmenších čtverců. Pokud známe S, je to jednoduché: model převedeme 

následujícího tvaru (výrazu nalevo se říká logit). 

ln [
𝑆

𝑉𝑡
− 1] = 𝑎 − 𝑏𝑡 + 𝑢𝑡 

Pomocí softwaru pak odhadujeme model Yt* = β0 + β1t + ut. 

A co když S neznáme? Pak ho musíme také odhadnout. Jedním ze způsobů je metoda vyrovnání tempa 

přírůstků (Hottelingova metoda). Předpokládejme nyní, že máme diskrétní časové intervaly, kde Δt = 1 

(sledujeme veličiny vždy po jednom období). Jak bylo uvedeno výše, čistá poptávka v každém období, 

odpovídající změně v úrovni vybavenosti ΔVt, je přímo úměrná okruhu potenciálních spotřebitelů a 

dosažené úrovni relativní vybavenosti, tedy  

                                                
𝑑𝑉𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘𝑉𝑡[𝑆 − 𝑉𝑡], 𝑘 je konstnata, 𝑆 > 0 

Pro Δt = 1 můžeme rovnici přepsat jako                            Δ𝑉𝑡 = k𝑉𝑡[S – 𝑉𝑡].  

Za k dosadíme b/S a po algebraické úpravě dostaneme  
∆𝑉𝑡

𝑉𝑡
= 𝑏 −

𝑏

𝑆
𝑉𝑡. 

To je jednoduchý model lineární v parametrech, který lze přepsat jako: 𝑅𝑡 = 𝑝 + 𝑞𝑉𝑡, kde 

𝑅𝑡   = 
∆𝑉𝑡

𝑉𝑡
 = 

𝑉𝑡+1−𝑉𝑡

𝑉𝑡
,  

b     = p 

−
𝑏

𝑆
 = q 

 

Tento model snadno odhadneme MNČ. Hodnoty Vt známe (napozorujeme) a nic dalšího není potřeba. 

Odhady parametrů b, S lze přímo dopočítat z odhadů parametrů p, q. Parametr a se dopočítá ze vztahu a = 

průměr logitů  + b krát průměr t (logit je pro připomenutí ln [
𝑆

𝑉𝑡
− 1]).  

Jinou metodou je metoda Tinterova. Pracuje s reciprokou hodnotou úrovně vybavenosti 𝑍𝑡  = 1 / 𝑉𝑡 . 

Odhaduje parametry ze vztahu 

𝑍𝑡+1  =
1 − 𝑒−𝑏

𝑆
+ 𝑒−𝑏𝑍𝑡, 

a parametr a dopočítává stejně jako výše uvedená metoda. Často vede k podhodnocení S. 
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ZAHRNUTÍ EKONOMICKÝCH FAKTORŮ  
Někdy časová řada čisté poptávky (přírůstku vybavenosti) není symetrická, ale pozitivně sešikmená. Příčinou 

jsou různé ekonomické a jiné faktory, které může bychom v tom případě měli do modelu zahrnout. Obvykle 

se do modelu zahrnuje proměnná příjem, která má velký vliv zejména u luxusních statků. Většinou se 

vychází z myšlenky, že ne všichni spotřebitelé si mohou okamžitě předmět koupit, ale postupně se s růstem 

příjmů okruh potenciálních spotřebitelů rozšiřuje, takže se mění relativní hladina nasycenosti. Relativní 

hladina nasycení S(Yt) se tedy stává funkcí příjmu a je proměnlivá až do doby, než dosáhne absolutní hladiny 

nasycení S0. Pak ani už růst příjmů nezvýší úroveň vybavenosti. Bude tedy platit, že: 

 čistá poptávka (změna v úrovni vybavenosti) je přímo úměrná dosažené úrovni vybavenosti Vt a podílu 

potenciálních spotřebitelů na proměnlivé hladině nasycenosti (v původní verzi šlo o okruh potenciálních 

spotřebitelů, ten se teď ale může měnit), tedy: 

𝑑𝑉𝑡

𝑑𝑡
= 𝑏𝑉(𝑡)

[𝑆(𝑌𝑡)−𝑉𝑡] 

𝑆(𝑌𝑡)
, kde b je konstanta a 𝑆(𝑌𝑡) je hladina nasycení při příjmu Yt 

 relativní úroveň vybavenosti závisí na absolutní úrovni vybavenosti a na příjmové pružnosti poptávky.  

𝑆(𝑌𝑡) =
𝑆0

1+
𝑐

𝑌𝑡
∝
    

kde α je koeficient dlouhodobé příjmové pružnosti poptávky a c je konstanta odpovídající tempu růstu 

příjmu. Relativní úroveň vybavenosti tedy konverguje k absolutní. Vliv rostoucího příjmu na proměnlivou 

hladinu nasycení systematicky zeslabuje. Například uvažujme c =10. Pak při malém důchodu Yt
α = 10 by 

relativní hladina nasycení odpovídala jen polovině té absolutní, neboť 𝑆(𝑌𝑡) =
𝑆0

1+
10

10

= 0,5𝑆0. Při vysokém 

důchodu 1 000 000 by se však absolutní a relativní hladina nasycení by se tak téměř rovnaly, neboť jmenovat 

by se blížil jedné, takže 𝑆(𝑌𝑡) = 0,999𝑆0. Dosadíme-li druhou rovnici do první (za S(Yt)), dostaneme model 

ve tvaru 
𝑑𝑉𝑡

𝑑𝑡
= 𝑏𝑉𝑡 −

𝑏 

𝑆0
𝑉𝑡

2(1 + 𝑐𝑌𝑡
−∝) 

Vliv úrovně příjmu na poptávku závisí hlavně na velikosti koeficientu dlouhodobé příjmové pružnosti 

poptávky α, který je většinou u předmětů dlouhodobé spotřeby větší než 1.  

 když je α vysoké, okruh potenciálních spotřebitelů rychle roste 

 když je α nízké, okruh potenciálních spotřebitelů roste jen pozvolna 

 když je α = 0, příjem vůbec nemá vliv na hladinu nasycenosti 

 musíme ho odhadnout před odhadem samotného modelu (z časové řady prodeje předmětu) 

 když je c = 0, pak se příjem během sledovaného období nemění, a výsledkem je jednoduchý model, který 

byl odvozen výše 

Pozitivně sešikmenou S-křivku tedy dostaneme v případě kladné pružnosti poptávky a rostoucího příjmu. 

Abychom model odhadli, musíme kromě úrovně vybavení zjistit i informace o úrovni příjmu a jeho vývoji. 

Při predikci poptávky tedy musíme predikovat i budoucí příjem. Model odhadujeme NMNČ, nebo MNČ po 

logaritmické transformaci7. 

y = b0 + b1x1 + b2x2 

kde y = ∆
𝑉𝑡

𝑉𝑡
,    b0 = b,   x1 = 𝑉𝑡,   b1 =−

𝑏

𝑆0
,   x2 =𝑉𝑡𝑌𝑡

−𝛼,   b2 = −
𝑏𝑐

𝑆0
,  

 

                                                             
7 Odvození viz Hušek (200), str. 22-23 
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PODROBNĚJI K PRUŽNOSTI 
1) Cenová elasticita poptávky (EPD)je citlivost poptávky na cenu za předpokladu, že ostatní faktory se nemění. 

Je záporná (kladná je jen v případě tzv. Giffenova paradoxu). Říká, o kolik % se změní poptávané množství 

X, když se cena P změní o 1 % 

X

P

P

X

P

P
X

X

Eboděvelasticita

PP

PP
XX

XX

Eelasticitaoblouková

X

X

X

X

XX

XX

PD

PD
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12

12
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 vliv na cenovou elasticitu poptávky má: 

o povaha statku (luxusní statky mají větší elasticitu). 

o blízkost a dostupnost substitutů (elasticita po statku s větším množstvím substitutů je větší) 

o podíl výdajů na daný statek na celkovém důchodu (elastičtější je poptávka po statku, který představuje větší 

podíl výdajů) 

o čas (elasticita roste s delším časovým horizontem) 

 

2) Důchodová elasticita poptávky (EID) vyjadřuje citlivost poptávky na změny důchodu. Říká, o kolik procent  se 

změní poptávané množství statku X, když se změní důchod spotřebitele o 1 % za jinak stejných podmínek 

(především se nemění ceny). 

o normální statky               EID čísla kladná 

 nezbytné statky                    EID = (0,1) 

 pokud EID  0 nebo EID = 0    spotřeba nezávisí na důchodu) 

 luxusní statky        EID > 1 (nakupované množství roste rychleji než důchod) 

o méněcenné statky  EID čísla záporná 

  

3) Křížová elasticita poptávky představuje procentní změnu poptávaného množství statku X při procentní 

změně ceny statku Y za jinak stejných podmínek. 

 

4) Elasticita nabídky EPS je míra, v jaké firmy reagují změnou svého výstupu na změnu tržní ceny 

 
Q

P

P

Q

P

P

Q

Q

EPS 








 - nabízené množství je rostoucí funkcí ceny => EPS dosahuje kladných hodnot  
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PŘÍKLAD 
Odhadujeme závislost poptávky po grafických tabletech v čase pomocí modelu 𝑉𝑡 =

100

1+𝑒𝑎−𝑏𝑡+𝑢𝑡
. 

Zapište, v jakém tvaru musí model být, abychom jej mohli odhadnout MNČ. ____________ 

Výstup je zde, pod ním je graf (černě jsou napozorované hodnoty, modře vyrovnané). 

 

 

Zapište odhadnutý model ve tvaru 𝑉𝑡 =
100

1+𝑒𝑎−𝑏𝑡+𝑢𝑡  
 ___________________ 

Je proměnná čas v modelu statisticky významná? ____________________ 

Ve kterém roce bude trh nasycen z 50 %? _________________________ 

Jaká bude úroveň vybavenosti na počátku dvacátého roku? _____________________ 

 

Odpovědi: 

Model odhadujeme ve tvaru 𝑙𝑛 [
100

𝑉𝑡
− 1] = 𝑎 − 𝑏𝑡 + 𝑢𝑡. Do softwaru zadáme model Yt* = β0 + β1t + ut. 

Odhadnutý model lze zapsat jako 𝑉𝑡 =
100

1+𝑒5,9−0,24𝑡+𝑢𝑡
 

Proměnná čas je v modelu statistiky významná. 

Trh bude nasycen z 50 % ve 25. roce, protože 5,9 / 0,24 = 24,6.  

Na počátku dvacátého roku bude úroveň vybavenosti 25 %.   
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SKRIPT 
V1 = S/(1 + exp(6 -0.25*t)) 

V2 = S/(1 + exp(4 -0.25*t)) 

V3 = S/(1 + exp(6 -0.5*t)) 

plot( V1~t, cex = 0.5,ylab = "V, v %") 

points(V2~t, cex = 0.5, col = "blue") 

points(V3~t, cex = 0.5, col = "green") 

 

#priklad 

t = seq(1:50) 

S = rep(100,50) 

V = S/(1 + exp(6 - 0.25*t+rnorm(50))) 

plot( V~t, cex = 0.5,ylab = "V, v %") 

logit = log((S/V)-1) 

regrese = lm(logit ~t) 

summary(regrese) 

fit =  S/(1 + exp(regrese$coef[1]+regrese$coef[2]*t)) 

points(fit, col = "blue",cex =0.5) 
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6A    ÚLOHY KVADRATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ  
Formulace úlohy a způsoby řešení, typické oblasti aplikací. 

Odebráno na žádost prof. RNDr. Václavy Pánkové, CSc.  

 

 

http://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=1097;interni_vzorek=1097;lang=cz
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6B    OPTIMALIZACE POMOCÍ SIMULACE 
Diskrétní simulace – optimalizační experimenty a software. Kvantitativní a 

kvalitativní faktory, srovnání systémů, metody simulační optimalizace, 
příklady simulačního softwaru a postupy modelování v nich použité. 

 

OPTIMALIZACE 
Optimalizace znamená, že se snažíme najít nejlepší variantu z hlediska určitého kritéria při respektování 

omezujících podmínek, například optimální počet obslužných linek. V simulaci se vyskytují náhodné veličiny, 

takže lze danou variantu označit za nejlepší pouze na určité hladině významnosti.  

Definujme nejprve vstupní a výstupní parametry. Vstupní parametry se nazývají faktory a mohou být 

kvalitativní: řád fronty (LIFO, FIFO), typ rozdělení (diskrétní, spojité – exponenciální, normální…), různá 

pravidla pro pohyb entit (procento rozdělení k přepážkám) či kvantitativní (diskrétní, např. počet 

obslužných zařízení, kapacita fronty, počet příchozích požadavků apod., či spojité, např. průměrná délka 

obsluhy, intervaly mez příchody, doba provozu apod.). 

Výstupní parametry se nazývají odezvy. Hodnotu odezvy se snažíme maximalizovat (maximum 

obsloužených požadavků) či minimalizovat (minimální doba ve frontě, náklady). 

Pokud můžeme porovnat všechny možné varianty, mluvme o tzv. srovnání systémů. Uvažujme náhodnou 

veličinu Y představující odezvu (zisk, náklady,…) a dvě různé varianty systému. Yij označíme hodnotu 

výstupní proměnné pro i-tou variantu v j-té simulaci. Yij získáme jako průměry z jednotlivých replikací, 

budou mít tedy v důsledku centrální limitní věty normální rozdělení. Cílem simulace je zjistit rozdíl ve 

výkonnosti těchto dvou variant, který označme Z: tedy 𝑍𝑗 = 𝑌1𝑗 − 𝑌2𝑗. Můžeme zjistit bodový odhad Z, a 

interval spolehlivosti pak získáme jako: 

𝑍 ± 𝑡
1−

𝛼
2

,2𝑛−2

√𝑆1
2 + 𝑆2

2

√𝑛
, 

kde n je počet pozorování odezvy Y a  𝑆1
2 a 𝑆2

2 jsou rozptyly odezvy pro variantu 1 a 2. Jestliže interval 

spolehlivosti neobsahuje nulu, lze učinit závěr, že jedna varianta je lepší než druhá. Efektivnější srovnání 

dostaneme při použití metody společných náhodných čísel, díky které redukujeme vliv náhodnosti. V tomto 

případě bude interval spolehlivosti následující: 

 

𝑍 ± 𝑡
1−

𝛼
2

,𝑛−1

𝑆𝑧

√𝑛
. 

kde 𝑆𝑍
2 je rozptyl rozdílu Z. Tento interval má menší počet stupňů volnosti, ale to je vyváženo pozitivní 

kovariancí plynoucí z použití metody společných náhodných čísel. 
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Pokud nemůžeme prozkoumat všechny varianty, můžeme použít experiment Monte Carlo, metodu 

Friedmana a Savage, nebo metodu RSM. 

Metoda Monte Carlo spočívá v tom, že náhodně vygenerujeme nějakou variantu, provedeme několik 

simulačních běhů, a pokud jsou výsledky této varianty lepší než výsledky předešlé varianty, označíme tuto 

variantu jako nejvhodnější a postup opakujeme. Skončíme tehdy, když byl prozkoumán určitý počet variant, 

nebo když byla dosažena uspokojivá úroveň výsledků. 

Metoda Friedmana a Savage je metodou postupné jednorozměrné optimalizace. Postupuje tak, že se 

zafixují všechny proměnné kromě jedné, kterou označme x1. Ta se mění po intervalech zvolené délky. 

Jakmile se najde optimální řešení, zafixuje se proměnná x1 a mění se proměnná x2 atd. 

Metoda RSM (response surface method, analýza plochy odezvy) je postavená na tom, že mezi odezvou a 

faktory existuje určitý funkční vztah, který lze aproximovat nelineární funkcí. Provedeme tedy několik 

simulačních experimentů a sestavíme tzv. regresní metamodel, ve kterém bude odezva vysvětlovanou 

proměnnou a faktory vysvětlujícími proměnnými. Zvolíme si výchozí řešení a pomocí regresního 

metamodelu ve tvaru polynomu prvního řádu (lineární závislost) prohledáme jeho okolí. Směr, kudy se 

pohybovat, určí odhadnuté koeficienty regresního metamodelu, délku kroku si musíme určit sami. 

Přesuneme se do nového řešení a opakujeme totéž, dokud lineární vztahy stačí k popisu závislostí. Pak 

přejdeme na regresní metamodel ve tvaru polynomu druhého řádu. Protože je to heuristická metoda, 

můžeme skončit v lokálním extrému, proto je dobré vyzkoušet více výchozích řešení. 

 

JAKÉ EXISTUJÍ SIMULAČNÍ PROGRAMY, JAZYKY A PORADENSKÉ FIRMY? 
K simulaci lze použít některý z obecných programovacích jazyků: C++, Pascal… 

Existují i specializované simulační programovací jazyky: Simscript, Simula, MOR/DS, GPSS 

Pro aplikace typu Monte Carlo se hodí matematické výpočetní systémy: MATLAB, R Project 

Pro diskrétní simulaci lze použít programy: Simprocess, Simul8 (podnikové procesy), Witness (logistika), pro 

spojitou simulaci programy Powersim, Vensim… 

A když si nevíme rady, můžeme si nechat pomoci od firem Logio, Humusoft (Witness) 
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6C    ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. ROLE SETRVAČNOSTI VE 
SPOTŘEBĚ A V POPTÁVCE 

Cílem tohoto textu není vysvětlení rozdělených zpoždění, neboť vše je podrobně vysvětleno v 

příslušných podotázkách:  

Spotřební funkce. Hypotézy absolutního, relativního a permanentního důchodu.  

Teoretická východiska spotřebních funkcí. Hypotézy absolutního, relativního a permanentního 

důchodu.  

Modely rozdělených zpoždění. Friedmanova spotřební funkce a permanentní důchod.  

Modely adaptivních očekávání a jejich aplikace.  

Konečně rozdělená zpoždění. Polynomicky rozdělené zpoždění.  

 

Proto bude uvedena pouze osnova, co by se v této otázce dalo říct. Ke všem těmto bodům bychom 

měli umět něco říci.  

 Proč lze zvažovat zpoždění vysvětlujících proměnných do modelu.  

 Jaký je rozdíl mezi modelem rozdělených zpoždění, autoregresním modelem a modelem ADL.  

 Jak určit délku zpoždění: R2, informační kritéria, ekonomická či jiná hypotéza  

 Jak lze specifikovat apriorní omezení váhových koeficientů.  

 Typy rozdělených zpoždění:  

o konečně rozdělená zpoždění  
aritmeticky rozdělené  

„obrácené V“  

aproximace polynomem nízkého stupně (model Almonové)  
o nekonečně rozdělená zpoždění  

geometrické zpoždění Koyckova transformace  

příklady jiných struktur: Pascalovo rozdělení, gama rozdělení  
 Hypotézy využívající modely nekonečně rozdělených zpoždění:  

o Model částečného přizpůsobení  

o Model adaptivních očekávání  
 

POUŽITÍ A PŘÍKLADY MODELŮ   
Modely rozdělených zpoždění se využívají například ve spotřební či výrobní sféře. Ve spotřební sféře 

jde o to, že domácnosti reagují například na zvýšení příjmů se zpožděním. Důvodem bývá setrvačnost 

v chování a určité spotřební zvyklosti. Proto bývá v těchto modelech zahrnuta často nejen běžná 

hodnota důchodu, ale i jeho zpožděné hodnoty. Makroekonomická spotřební funkce se někdy 

specifikuje tak, že agregovaná spotřeba je funkcí zpožděného důchodu z předcházejícího období.  

 

Ve výrobní sféře se také používají modely rozdělených zpoždění. Management firmy se totiž často 

rozhoduje na základě informace z minulosti. Stejně tak se modely rozdělených zpoždění používají v 

investiční funkci, kdy bývá objem investic určen na základě zpožděných hodnot velikosti produkce, zásoby 

kapitálu, zisku, úrokové míry apod. 
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1) Modely vycházející z Friedmanovy spotřební funkce – hypotéza permanentního důchodu CP = kYP:  

 

a. Model částečného přizpůsobení: Ct P = β1 + β2Yt + ut , kde dCt P + (1–d)Ct-1  

odhadujeme model Ct = α1 + α2Yt + α3Ct-1 + ut+ (tj. Ct = β1d + β2dYt + (1 – d)Ct-1 + ut+)  

model je formálně shodný s modelem, který dostaneme obecně po Koyckově transformaci  

ut+ = dut   

d je koeficient přizpůsobení  

b. Model adaptivních očekávání Ct = β1 + β2 Yt P + ut , kde Yt P = gYt + (1 – g) Yt-1 P 

odhadujeme model Ct = α1 + α2Yt + α3Ct-1 + ut*, (tj. Ct = β1g+ β2gYt + (1 – g)Ct-1 + ut*)  

model je formálně shodný s modelem, který dostaneme obecně po Koyckově transformaci  

ut* = ut  – (1 – g)ut-1 (náhodná složka je autokorelovaná)  

g je koeficient adaptivních očekávání  

 

2) Brownův spotřební model zvykové setrvačnosti. Podle tohoto modelu spotřeba závisí kvůli setrvačnosti i 

na spotřebě v předchozím období. Model lze formálně zapsat jako Ct = β1Yt + β2Ct-1 + ut  

 

3)   Poptávka po předmětech dlouhodobé spotřeby:  

Jak bylo uvedeno výše, v modelech poptávky se kvůli určité setrvačnosti v spotřebě často v roli 

vysvětlujících proměnných vyskytují zpožděné hodnoty důchodu. Často se i zde pracuje s modelem 

částečného přizpůsobení:  

 Optimální úroveň vybavenosti domácnosti předmětem dlouhodobé spotřeby v určitém 

období (StP) závisí na výši důchodu ve stejném období. Optimální rovnovážná vybavenost 

domácnosti předmětem dlouhodobé spotřeby (S) se však může lišit od skutečné vybavenosti. 

Skutečná vybavenost domácnosti předmětem dlouhodobé spotřeby se totiž nové výši příjmu 

(Xt) často nepřizpůsobí okamžitě, nýbrž se zpožděním.  

 Dlouhodobý vztah lze vyjádřit modelem: StP = β1 + β2Xt + ut . Ten představuje závislost 

rovnovážné úrovně vybavenosti určitým předmětem na výši důchodu.  

 Skutečná úroveň vybavenosti bývá váženým průměrem optimální úrovně vybavenosti v 

předchozím období, kde d je koeficient přizpůsobení. Čím je d vyšší, tím rychleji se domácnosti 

přizpůsobují optimální výši spotřeby: St = dStP + (1–d)St-1  

 úpravou stejnou jako v případě Friedmanovy spotřební funkce dostaneme autoregresní model 

St = α1 + α2Xt + α3St-1 + ut+ (tj. St = β1d + β2dXt + (1 – d)St-1 + ut+). Tento model vyjadřuje 

krátkodobou treakci běžné úrovně vybavenosti na změny důchodu v tomtéž období a na 

úroveň vybavenosti v předchozím období.  

 ut+ = dut  
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7A   METODY ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH OPTIMALIZAČNÍCH ÚLOH 
 

Odebráno na žádost prof. RNDr. Václavy Pánkové, CSc.  

 

 

 

 

 

http://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=1097;interni_vzorek=1097;lang=cz
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7C    METODY ODHADU REDUKOVANÉHO A STRUKTURNÍHO 

TVARU MODELŮ SIMULTÁNNÍCH ROVNIC.  

Základní Harrodův-Domarův model růstu a jeho verze ve formě 
multiplikátor – akcelerátor. 

Parametry modelu simultánních rovnic ve strukturním tvaru nelze odhadovat metodou nejmenších čtverců, 

protože nejsou splněny GM předpoklady, konkrétně předpoklad, že model obsahuje pouze deterministické 

vysvětlující proměnné. Odhady by tak nebyly nestranné ani konzistentní. Pomocí přímé aplikace MNČ 

můžeme odhadovat jen rekurzivní modely MSR. V případě interdependentních MSR je potřeba postupovat 

jinak. 

ODHAD PARAMETRŮ STRUKTURNÍHO TVARU 

Metody s omezenou informací  
Metody s omezenou informací odhadují parametry jednotlivých simultánních rovnic. Nezohledňují 

informace z ostatních rovnic, nejsou tedy tak náročné na počet pozorování. Jsou jednodušší a v praxi 

používanější než metody s úplnou informací. Patří sem metoda dvoustupňových nejmenších čtverců, 

metoda nepřímých nejmenších čtverců a metoda maximální věrohodnosti s omezenou informací. 

I. Metoda dvoustupňových nejmenších čtverců se dá použít pro přesně identifikované nebo 

přeidentifikované rovnice. Jak bylo uvedeno výše, problémem MSR je přítomnost stochastických 

vysvětlujících proměnných. Postupujeme tedy tak, že tyto proměnné nahradíme jejich vyrovnanými, 

nestochastickými hodnotami, které získáme pomocí MNČ z neomezeného redukovaného tvaru. Tyto 

vyrovnané hodnoty už nejsou zkorelované s náhodnou složkou. Poté už tedy můžeme parametry v původní 

rovnici odhadnout metodou nejmenších čtverců.  

Uvažujme i-tou rovnici modelu simultánních rovnic yi  = Yiβi   +  Xiγi + ui, kde yi je vektor stochastických 

proměnných této vysvětlované rovnice, Xi značí predeterminované proměnné obsažené v této rovnici a Yi  

stochastické vysvětlující endogenních proměnné v této rovnici. 

Nejprve je potřeba nahradit vysvětlují endogenní proměnné nějakými pomocnými, nestochastickými proxy 

proměnnými, které budou silně zkorelované s Yi, ale zároveň nebudou závislé na náhodné složce. Můžeme 

je tedy nahradit proměnnými �̂�𝑖 , které získáme jako vyrovnané hodnoty z odhadu neomezeného 

redukovaného tvaru Yi  = XПi   +  Vi, metodou nejmenších čtverců, kde X značí matici všech 

predeterminovaných proměnných obsažených v MSR a Vi značí matici náhodných složek redukovaného 

tvaru.  

Pokud matici reziduí odhadnutého neomezeného redukovaného tvaru označíme  �̂�𝑖, tak můžeme psát Yi = 

�̂�𝑖 + �̂�𝑖 . Když dosadíme do rovnice výše nestochastické hodnoty �̂�𝑖 + �̂�𝑖 za stochastické Yi a rovnici přepsat 

jako  yi  = (�̂�𝐢 + �̂�𝐢)βi   +  Xi γi + ui , tedy: 

yi  = �̂�𝐢βi   +  Xi γi + ui *           kde ui* = ui + �̂�𝒊 βi 

Tento model již můžeme odhadnout pomocí MNČ, protože neobsahuje vysvětlující proměnné závislé na 

náhodné složce ui *.  

Odhadová funkce M2NČ poskytuje konzistentní a asymptoticky vydatné odhady. Neposkytuje ale 

nestranné ani vydatné odhady. Označme �̂�𝐢 = [�̂�𝐢, Xi]. Pak má odhadová funkce tvar (�̂�𝐢′ �̂�𝐢 )
-1 �̂�𝐢‘yi. Odhad 
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kovarianční matice strukturních parametrů získáme jako si
2(�̂�𝐢′ �̂�𝐢)

-1, přičemž při odhadu rozptylu náhodné 

složky si
2 pracujeme s vektorem reziduí původní strukturní rovnice. 

Příklad: 

Máme model ve strukturním tvaru: 

Y1t  = α0 + α1Y2t  +  α2X1t + u1t 

Y2t  = β0 + β1Y1t  +  β2X2t + u2t 

1) Převedeme jej na redukovaný tvar, kde napravo budou všechny predeterminované proměnné: 

Y1t  = π11 + π12X1t  +  π13X2t + v1t 

Y2t  = π21 + π22X1t  +  π23X2t  + v2t 

2) Ten odhadneme a uložíme vyrovnané hodnoty �̂�1𝑡 , �̂�2𝑡 

3) Tyto hodnoty dosadíme do původní rovnice a odhadujeme model: 

Y1t  = α0 + α1�̂�2𝑡  +  α2X1t  + u1t + α1v2t 

               Y2t  = β0 + β1�̂�1𝑡,  +  β2X2t  + u2t + β1v1t 

 

II. Metoda nepřímých nejmenších čtverců se hodí pro přesně identifikované MSR. Postupujeme tak, že 

nejprve odhadneme parametry redukovaného tvaru a z nich pak dopočítáme strukturní koeficienty. Když je 

model přesně identifikovaný, dostaneme tak jediné možné řešení. Odhady strukturních koeficientů jsou pak 

konzistentní a asymptoticky vydatné, ale pro malé výběry nejsou nestranné ani vydatné. 

 

III. Metoda maximální věrohodnosti s omezenou informací se může použít tehdy, když jsou náhodné složky 

strukturního tvaru sériově nezávislé a normálně rozdělené a když je rovnice přesně identifikovaná nebo 

přeidentifikovaná. Maximalizujeme věrohodnost libovolné strukturní rovnice vzhledem k apriorním 

omezením parametrů této rovnice. Je výpočetně složitější než M2NČ a MNNČ. Poskytuje konzistentní, 

asymptoticky vydané, ale nikoli nestranné odhady. 

 

Metody s úplnou informací  
Metody s úplnou informací odhadují parametry všech rovnic najednou. Berou tedy v úvahu informace ve 

všech rovnicích, ale zase vyžadují více pozorování, jsou výpočetně náročnější a také velmi citlivé na 

specifikační chyby (chyba se rozšíří do odhadu všech rovnic). Patří sem metoda třístupňových nejmenších 

čtverců a metoda maximální věrohodnosti s úplnou informací.  

I. Metoda třístupňových nejmenších čtverců je výpočetně jednodušší než MMVÚI a dáváme jí přednost, když 

nemáme k dispozici apriorní informace o omezeních kovarianční matice. První dva stupně jsou stejné jako 

u M2NČ. Ve třetím stupni se opakovaně odhadnou všechny strukturní parametry pomocí MZNČ s využitím 

apriorních omezení koeficientů všech rovnic a kovarianční matice náhodných složek odhadnuté z reziduí 

spočtených ve druhém stupni. 

II. Metoda maximální věrohodnosti s úplnou informací je ve stejném vztahu k MMVOI jako M3NČ k M2NČ. Je 

výpočetně náročnější než M3NČ, ale může poskytnout vydatnější odhady za předpokladu, že známe apriorní 

omezení prvků kovarianční matice. 
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ODHAD PARAMETRŮ REDUKOVANÉHO TVARU 
Model ve strukturním tvaru zapíšeme jako YB + XГ = U. 

Model v neomezeném redukovaném tvaru zapíšeme jako Y = ПX + V, kde П = -B-1Г. 

 

Někdy nás zajímají parametry tohoto redukovaného tvaru, a to nejen k dopočítání parametrů strukturního 

tvaru, ale třeba i při prognózování, volbě hospodářské politiky, simulacích apod.  Parametry redukovaného 

tvaru můžeme odhadnout přímo nebo nepřímo. Pokud jsou všechny strukturní rovnice přesně 

identifikované, dávají oba postupy stejný výsledek. Pokud jsou některé rovnice přeidentifikované, není MNČ 

schopná využít veškerou dostupnou informaci (nebere v úvahu přeidentifikující omezení parametrů 

strukturního tvaru) a nepřímý odhad bývá obvykle asymptoticky vydatnější. 

 

Při přímém odhadu parametrů postupujeme tak, že na model v neomezeném redukovaném tvaru 

použijeme přímo MNČ. Odhadová funkce parametrů neomezeného redukovaného má pak tvar П* = (X’X)-

1X’Y. Pokud jsou náhodné složky nezávislé a normálně rozdělené, je tato odhadová funkce je konzistentní a 

asymptoticky normálně rozdělená. 

 

Při nepřímém odhadu parametrů postupujeme tak, že odhadneme parametry B a Г některou z metod 

omezené či úplné informace a pak odhad parametru П dopočítáme ze vztahu �̃� =  −�̂��̂�−1. Pro konzistentní 

odhady �̂� a �̂� je tato odhadové funkce také konzistentní a asymptoticky normálně rozdělená. Pokud je MSR 

přeidentifikovaný, pak nepřímý odhad s využitím metod úplné informace bude asymptoticky vydatnější než 

při použití metod s omezenou informací, protože využijeme veškerou dostupnou informaci.  
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JAK VYBRAT, KTEROU METODU POUŽÍT? 
Kritéria, podle kterých se řídíme, jsou například: 

- Jaké mají být vlastnosti odhadnutých parametrů? (konzistence, nestrannost…) 

- Jaká máme data a kolik? 

- Jsou rovnice MSR identifikované? Jaké jsou vazby mezi endogenními proměnnými? 

- K čemu hodláme model využít? 

- Máme nějaké apriorní informace o omezeních strukturních parametrů? 

- Je zvolená odhadová technika robustní?  

Vlastnosti shrnuje následující tabulka, přičemž uvažujeme velké výběry (asymptotické vlastnosti): 

  

Přímé použití MNČ 

Interdependentní strukturní MSR  vychýlené, nekonzistentní  

Rekurzivní MSR  nestranné, konzistentní, vydatné  

Neomezený redukovaný tvar MSR  nestranné, konzistentní, vydatné  

ÚPLNÁ INFORMACE 

M3NČ 

MMVÚI 

Interdependentní strukturní MSR  je-li některá rovnice přeidentifikovaná, 

jsou vydatnější než odhady metodami omezené informace   (pokud máme 

k dispozici informaci o apriorních omezeních kovarianční matice, je lepší 

MMVÚI, protože je asymptoticky vydatnější, jinak M3NČ, která je jednodušší). 

Jsou ale citlivější na specifikační chyby (chyba se rozšíří do všech rovnic), 

výpočetně náročnější a vyžadují více pozorování   

OMEZENÁ INFORMACE 

M2NČ 

MNNČ 

MMVOI 

Interdependentní strukturní MSR  odhady nejsou nestranné, ale jsou 

konzistentní a asymptoticky vydatné   

Nejefektivnější bývá většinou M2NČ, které se dává přednost. Pokud je rovnice 

přesně identifikovaná, budou výsledky stejné jako při použití M3NČ a MNNČ. 
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HARRODŮV-DOMARŮV MODEL 
Harrodův-Domarův model vznikl ve 40. letech a mezinárodní finanční instituce ho využívaly po celou druhou 

polovinu 20. století. Jde o model hospodářského růstu. V dnešní době dobře vysvětluje situaci rozvojových 

zemí, v rozvinutých zemích nemá příliš uplatnění. Klíčovým prvkem těchto modelů je agregátní produkční 

funkce. Hlavními předpoklady modelu jsou: 

 konstantní výnosy z rozsahu 

 neexistuje technologický pokrok 

 nelze zaměňovat práci a kapitál (neexistuje substituce práce a kapitálu), tedy Y = min[aK, bL]. 

Produkční funkci můžeme tudíž psát jako Y = aK. 

Kapitálovou náročnost produkce vyjádříme jako v = K/Y = ΔK/ΔY. Koeficient v bývá označován jako 

kapitálový koeficient nebo akcelerátor. Říká, o kolik se zvýší poptávka po investicích, pokud důchod vzroste 

o jednotku. Zásoba kapitálu se zvyšuje díky investicím, tedy ΔK = I. Investice jsou funkcí důchodu = princip 

akcelerátoru: 

I = vΔY 

Převrácené hodnotě parametru v se říká efektivnost kapitálu: a = 1/v. 

 

Investice jakožto změna zásoby kapitálu jsou hrazeny z úspor, které závisí na velikosti produkce a na 

průměrném sklonu k úsporám s: S = sY. V souladu s keynesiánským modelem předpokládáme rovnost úspor 

a investic S = I. Takže platí  

I = sY 

 

S růstem investic dochází k růstu produktu, a to ve větším, neboli multiplikovaném rozsahu, než byl 

původní přírůstek investic. Tento zvětšený účinek investic se nazývá multiplikační efekt investičních 

výdajů (investiční multiplikátor): ∆Y = (1/s)∆I. 

Tempo růstu produkce označme jako g a platí pro něj: g = ΔY/Y = (I/v) / Y = sY/ vY = (s/v) 

g = (s/v) = sa. 

Tedy tempo růstu produkce se rovná míra úspor děleno kapitálová náročnost = míra úspor krát efektivnost 

kapitálu. Tempo růstu se zvyšuje s rostoucí mírou úspor a s klesajícím kapitálovým koeficientem. Je kladen 

velký důraz na úspory a na akumulaci kapitálu jakožto zdroj růstu. Do modelu se často zahrnuje i opotřebení 

kapitálu δ: I = sY – δK. Pak platí g = (s/v) – δ.  

 

Tomuto tempu růstu říkáme „zaručené tempo růstu.“ Značí se GW. Je to takové tempo růstu, při kterém se 

dosahuje požadované efektivity kapitálu (očekávané využití kapacit).  

 

Základní myšlenkou HD modelu je nesoulad mezi zaručeným, přirozeným a skutečným tempem růstu.  

 GA = skutečné tempo růstu je takové, kterého ekonomika reálně dosahuje 

 GW = zaručené tempo růstu je takové, při kterém je dosaženo požadované efektivity kapitálu, při 

tomto tempu růstu je ekonomika v rovnováze, AD = AS. 

 GN = přirozené tempo růstu se rovná součtu tempa růstu pracovní síly a její produktivity. Při růstu 

populace (pracovní síly) či její produktivity se zvyšuje potenciální produkt. Udržuje se plná 

zaměstnanost (= dosahuje se potenciálního produktu). 

Aby byla ekonomika v rovnováze, měla by se tempa růstu rovnat.  
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1) Pokud je přirozený růst vyšší než zaručený, pak dojde k růstu strukturální nezaměstnanosti (bude 

moc lidí na málo kapitálu – poměr práce a kapitálu je dle předpokladů fixní, nebude dost strojů), 

ale zároveň i k inflačním tlakům.  

2) Pokud je přirozený růst nižší než zaručený, není k dispozici dost lidí vzhledem ke kapacitě kapitálu 

(strojů). Investice a důchod klesají. 

3) Pokud je skutečný růst vyšší než zaručený, roste ekonomika rychleji, než jak rostou kapitálové 

kapacity, dochází k nadměrnému využití kapacit a přetěžování strojů. Systém je nestabilní, 

nerovnováha se prohlubuje. 

4) Pokud je skutečný růst nižší než zaručený, vyrábí se více, než ekonomika požaduje. Kapacity nejsou 

dostatečně využity, investice klesají.  

 

K  rovnosti skutečného, zaručeného a přirozeného tempa růstu přitom prakticky nikdy nedochází – hovoří 

se o rovnováze na ostří nože. Zároveň neexistuje mechanismus, který by navrátil ekonomiku do rovnováhy. 
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8A    VLASTNOSTI ÚLOH CELOČÍSELNÉHO PROGRAMOVÁNÍ 
Princip zesilování nerovností a základní metody. Metoda větvení a hranic. 

 

TYPY ÚLOH 
1. Úloha lineárního programování: max{cTx za podmínek Ax ≤ b, x ∈ 𝑅+

𝑛}  

2. Úloha smíšeně-celočíselného programování: max{cTx + dTy za podmínek Ax + Dy ≤ b, x ∈ 𝑍+
𝑛, y ∈ 𝑅+

𝑝
}  

3. Úloha celočíselného programování: max{cTx za podmínek Ax ≤ b, x ∈ 𝑍+
𝑛}  

4. Úloha bivalentního programování: max{cTx za podmínek Ax ≤ b, x ∈ 𝐵+
𝑛}  

5. Úloha smíšeně-celočíselného bivalentního programování: max{cTx + dTy za podmínek Ax + Dy ≤ b, x ∈

𝐵+
𝑛, y ∈ 𝑅+

𝑝
} , B = {0,1} 

 

VLASTNOSTI ÚLOH 
Množina přípustných řešení úlohy IP: S = {x ∈ Z+n, Ax ≤ b}  

Množina přípustných řešení úlohy LP: P = {x ∈ R+
n

, Ax ≤ b} 

Množinou přípustných řešení je konvexní polyedr (pokud tato množina omezená, nazývá se polytop). 

Množina přípustných řešení IP je průnikem množiny přípustných řešení LP a Z+
n : S = P ∩ Z+

n
. (tzv. mřížové 

body). 

Bod x є Rn je konvexní kombinací bodů z množiny S, pokud existuje množina bodů {x1, x2,…,xt} z S a 

parametry λ1, λ2,…, λt є R takové, že 



t

i

i

1

1 :  t
t xxxx   ...2

2
1

1
  

Konvexní obal množiny S je množina všech bodů, které jsou konvexní kombinací bodů z S: S ⊂ conv(S) ⊂ 

P. Je to nejmenší množina S, která celou množinu S obsahuje. Následující obrázek zachycuje množinu 

bodů a její konvexní obal. 

 
Zdroj: http://www.surynkova.info/dokumenty/mff/PG/Prednasky/prednaska_8.pdf 

Platná nerovnost k množině S je taková nerovnost, která obsahuje konvexní obal z množiny S a také body 

z množiny S: πx ≤ π0, x ∈ S. Platných nerovností je nekonečně mnoho. Každá platná nerovnost je 

charakterizována koeficienty (π, π0). Jestliže existuje λ > 0 takové, že π0´ ≤ λπ0 a π´ ≥ λπ, pak je platná 

nerovnost π´x ≤ π0´ silnější než platná nerovnost πx ≤ π0. Maximální platná nerovnost je taková platná 

nerovnost, ke které neexistuje silnější platná nerovnost. {x ∈ R+
n

, π´x ≤ π0´ } ⊂ {x ∈ R+
n , πx ≤ π0}. 

Opěrná nerovnost je taková nerovnost, pro kterou platí: 000 ,   xSx , tzn. existuje alespoň jeden 

bod z množiny S, pro který je to splněno jako rovnost.  

Fazeta (opěrná stěna) leží v konvexním obalu S a prochází krajem konvexního polyedru. 
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ZESILOVÁNÍ NEROVNOSTÍ 
Chceme formulovat platnou nerovnost vzhledem k množině S, která není platná vzhledem k množině P. 

Existuje několik možností, jak to udělat, například zesilování nerovností s využitím dělitelnosti, lifting, fixing, 

přidávání dalších platných nerovností či Gomoryho nerovnosti. 

 

Zesilování nerovností s využitím dělitelnosti 

Diofantova věta říká: nechť .,...,1,0,celé,... 02211 nixxx inn   Pak existuje celočíselné 

řešení právě tehdy, když největší společný dělitel koeficientů π1, π2… πn dělí π0. Máme-li nerovnost π1x1 + 

π2x2 … πnxn ≤ π0 a označíme-li k největšího dělitele π1, π2… πn, můžeme zpřísnit nerovnost tak, že ji vydělíme 

k a pravou stranu pak zaokrouhlíme dolů (Chvátal-Gomoryho metoda). Například v rovnici 3x1 + 6x2 ≤ 14 je 

největším společným dělitelem 3. Vydělíme-li celou rovnici třemi a pravou stranu zaokrouhlíme dolů, 

dostaneme zpřísněnou nerovnost x1 + 2x2 ≤ 4. 

 

Lifting spočívá v zesilování nerovností. Například:  

 
Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 

Pro i = 1, 2,…, n postupně nastavujeme xi = 1 a zjišťujeme, o kolik ( b ) lze ještě snížit pravou strany 

nerovnice, aby nedošlo ke změně množiny přípustných řešení. Potom koeficient u xi zvýšíme o b . Když 

nastavíme x1 = 1, pak lze úvodní nerovnost přepsat jako 5x2 + 6x3 + 8x4 ≤ 9. Můžeme snížit pravou stranu o 

1, aniž by se změnila množina přípustných řešení. Zvýšíme tedy koeficient u x1 o 1. Totéž uděláme pro zbylá 

xi. Výsledkem je liftovaná (zesílená) nerovnost. 

V dalším příkladu můžeme zesílit nerovnost tak, že snížíme hodnoty koeficientů celočíselných proměnných 

na hodnotu pravé strany. 

 
Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 

 

Fixing spočívá také v úpravě existujících nerovností. 
A to pomocí zafixování hodnot určitých proměnných. Například v úloze  2x1 + 3x2 + 4x3 – 15x4 ≥ 2, kde jsou 

všechny proměnné binární, nemůže být nikdy x4 rovno 1 (nerovnost by nikdy nemohla být splněna), takže 

jej zafixujeme na nule. Naopak v úloze 20x1 + 5x2 + x3 – 8x4 ≥ 7 s binárními proměnnými musí být x1 = 1, jinak 

by nemohla být nerovnost nikdy splněna, takže jej zafixujeme na 1. 
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Přidávání dalších platných nerovností 
Gomoryho řez: 

Máme rovnici ve tvaru: 



n

j

jj x

1

0  

Zvolíme si libovolné celé kladné číslo d.  

Koeficienty πj lze vyjádřit ve tvaru: ,
jjj d    , kde 










d

j
j


 , a πj´ je celočíselný zbytek 

po dělení čísla πj´ číslem d z intervalu <0; d). 

 

Rovnici lze tedy přepsat jako : 



n

j

jjj dxd
1

00)(   

0

11

0  












 



n

j

jj

n

j

jj xxd  

 

Levá strana je celé číslo (celočíselný násobek d). Proto i pravá strana musí být celé číslo, a to kladné: 

vpravo nemůže být –d, –2d… jelikož záporné je zde pouze π0´, které je z definice menší než d, neboť 

jde o zbytek po celočíselném dělení pravé strany číselm d. Takže výraz 
0

1

 


n

j

jj x   ≥ 0 a stejně 

tak výraz 



n

j

jj x
1

0   ≥ 0. Platí tedy: 

Gomoryho zlomková nerovnost: 



n

j

jj x
1

0

, ´  

Gomoryho celočíselná nerovnost: 



n

j

jj x

1

0  

Příklad: máme rovnici 37x1 – 68x2 + 78x3 + 1x4 = 141, kde jsou všechny proměnné celočíselné. 

Zvolíme d = 12. Pak 37 = 3∙12 + 1, – 68 = –6∙12 + 4, 78 = 6∙12 + 6, 1 = 0∙12+1, 141 = 11∙12 + 9. 

Gomoryho zlomková nerovnost: x1 + 4x2 + 6x3 + x4 ≥ 9 

Gomoryho celočíselná nerovnost: 3x1 – 6x2 + 6x3 ≤ 11 

 

METODY ŘEŠENÍ ÚLOH IP A MIP 
V určitých případech lze použít simplexovou metodu. V ní získáme vektor hodnot proměnných jako  B-1b. 

Pokud je b celočíselný vektor, pak celočíselnost tohoto výrazu bude zajištěna tehdy, pokud je B-1 celočíselné. 

Platí, že:  

B

B
B

adj

det

1 

 
Badj je adjungovaná matice báze, detB lze získat jako součin všech klíčových prvků od začátku výpočtu 

simplexovou metodou. Z tohoto vztahu je patrné, že celočíselnost bude zaručena pouze tehdy, pokud detB 

= ± 1. V opačném případě nelze simplex použít. Předpokládejme, že strukturní koeficienty a hodnoty 

pravých stran jsou celočíselné. Základní řešení úlohy LP jsou celočíselná, jestliže pro všechny regulární 

matice B platí, že detB = ± 1 (tzn. matice B je unimodulární). To platí například pro tokové úlohy či dopravní 

problém. Pak lze použít simplexovou metodu. 
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Relaxace 

Máme úlohu celočíselného programování: }:max{ Sxxcz T
IP  , }:{ bAxZxS n    

Relaxace úlohy celočíselného programování je úloha: }:)(max{ RRR Sxxzz  , RSS  , 

)(xzxc R
T   pro Sx . Hodnota zR je horním odhadem zIP.  

Lineární relaxace je úloha LP bez podmínek celočíselnosti: 

1) }:max{ Pxxcz T
LP  , }:{ bAxRxP n    

2) }:max{ Qxxcz T
Q  ,  },:{ bAxZxS n    QSconv )(   

Lagrangeova relaxace je úloha, kterou získáme z úlohy IP tak, že soustavu omezení Ax ≤ b rozdělíme na dvě 

soustavy, 

bAx  : 11 bxA    m1 omezujících podmínek 

    22 bxA    m2 omezujících podmínek, 

a omezující podmínky 11 bxA   přesuneme do účelové funkce:  

)(),( 11 xAbxcxz TT   , 1
m

Rx  , kde λ je vektor Lagrangeových multiplikátorů. 

Lagrangeova relaxace je tedy úloha ve tvaru LR(λ): },:),(max{)( 22 n
LR ZxbxAxzz   . 

Význam Lagrangeovy relaxace je ten, že když odstraníme nerovnosti 11 bxA  z omezení úlohy při 

vhodné volbě těchto omezení, je úloha LR(λ) snadno řešitelná. Pro každé 1m
R  je )(LRz

horním odhadem optimální hodnoty účelové funkce. Chtěli bychom přirozeně najít co nejmenší 

číslo )(LRz  pro λ ≥ 0. Formulujeme tedy Lagrangeovu duální úlohu 
)(min

0



LRLD zz




. 

 

Metody řezných nadrovin 
Tyto metody se hodí pro IP a MIP (ne pro bivalentní úlohy). Patří sem Gomoryho metoda. Uvažujme úlohu 

s množinou přípustných řešení }:{ bAxZxS n   . Množina přípustných řešení této úlohy bez 

podmínek celočíselnosti je }:{ bAxRxP n   .  Všechny krajní body množiny conv(S) jsou celočíselné, 

ale většinou různé od krajních bodů množiny P. Platí: S ⊂ conv(S) ⊂ P. Chtěli bychom odstranit z množiny P 

body, ležící v P – conv(S) tak, aby krajní body vzniklé množiny byly již celočíselné. To se dělá pomocí 

přidávání platných nerovností vzhledem k S a conv(S).  

1. Vyřešíme úlohu IP bez podmínek celočíselnosti (lineární relaxací), běžně simplexovou metodou. 

Pokud tak najdeme celočíselné řešení, výpočet končí.  

2. Pokud ne, přidáme omezení, které odřízne z množiny přípustných řešení nějakou podmnožinu. 

Nesmíme však přitom přijít o žádné přípustné celočíselné řešení. Vybereme proměnnou, jejíž 

hodnota v optimálním řešení nesplňuje podmínku celočíselnosti. Všechny hodnoty pravých stran 

simplexové tabulky lze vyjádřit jako βi = [βi] + πi0, kde [βi] je nejbližší nižší celé číslo k hodnotě βi,, 

a πi0 je tedy z intervalu <0; 1). Vezmeme řádek simplexové tabulky, kde je hodnota πi0 největší, a 

z tohoto řádku vytvoříme Gomoryho nerovnost 





mn

j

jj x
1

0

, ´)(  . Nerovnost vyrovnáme na 

rovnici 




 
mn

j

mnjj xx
1

01

, ´)(  a přidáme ji do simplexové tabulky jako další řádek, 

přičemž proměnná xn+m+1 bude základní proměnnou v tomto nově přidaném řádku.  
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3. Protože hodnota −π0’ je záporná, řešíme úlohu duálně simplexovou metodou do optima. Pak se 

opět podíváme, jestli je řešení celočíselné. Pokud ne, postup přidáme další nerovnost atd. až do 

nalezení celočíselného řešení. 

 

Například mějme následující optimální neceločíselné řešení úlohy  

zákl. proměnné x1 x2 x3 x4 bi 

x1 1 0 2/5 -3/5 8/5 

x2 0 1 -1/5 4/5 11/5 

zj 0 0 1/5 6/5 49/5 

Zdroj: Jablonský, J., Lagová, M.: Lineární modely (2009). 

 

r10 = 3/5 (8/5 = 1 + 3/5) a r20 = 1/5, takže vezmeme první řádek a vytvoříme omezení ve tvaru −2/5x3 

– 2/5x4 + x5 = −3/5, které přidáme do tabulky. Ta se tudíž rozroste o jeden řádek a jeden sloupec. 

Dále řešíme duálně simplexovou metodou. 

 

Jde o nepolynomiální algoritmus a není příliš efektivní, protože počet přidaných řádků a 

proměnných rychle narůstá. Software většinou používá metodu větvení a mezí. 

 

Metoda větvení a mezí 
Tato metoda patří mezi kombinatorické metody. Nejprve se vypočte optimální řešení bez uvažování 

podmínek celočíselnosti (simplexem). Pokud je celočíselné, výpočet končí. Jinak se z množiny přípustných 

řešení vytvoří dvě podmnožiny, a to tak, že se vezme některá neceločíselná proměnná xk, a první 

podmnožina se rozšíří o podmínku  0
kk xx  , zatímco druhá o podmínku   10 

kk xx . V každé z těchto 

podmnožin se vypočte optimální řešení a případně se tyto podmnožiny dále rozvětví atd. Zároveň se v každé 

vzniklé větvi odvozuje horní mez (při maximalizaci) pro hodnotu účelové funkce celočíselného řešení. Každá 

větev musí být uzavřena jedním ze tří způsobů:  

1. je v ní nalezeno řešení vyhovující podmínkám celočíselnosti,  

2. neexistuje v ní přípustné řešení,  

3. je v ní nalezeno neceločíselné řešení, ale horní mez pro hodnotu účelové funkce odvozená z tohoto řešení 

je nižší než hodnota účelové funkce celočíselného řešení z dříve prohledaných větví. 

Algoritmus (uvažujeme maximalizační úlohu) 

M – posloupnost, v níž se nacházejí úlohy, které řešíme v jednotlivých větvích 

x*, z* - nejlepší nalezené celočíselné řešení, nejlepší hodnota účelové funkce 

 

1. krok: počáteční nastavení 

M = {původní úloha bez podmínek celočíselnosti} 

*z  

x* - není definováno 

 

2. krok: výběr úlohy 

M je prázdná → konec, tisk x*, z* 

M není prázdná → vybereme z posloupnosti M poslední úlohu  
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3. krok: řešení vybrané úlohy 
a) neexistuje přípustné řešení → odstraníme úlohu z posloupnosti M → 2. krok 
b) optimální řešení x0, z0: 

B1)  *0 zz odstraníme úlohu z posloupnosti M → 2. krok 

B2) 
00 *, xzz   celé → x*=x0, z*=z0 → odstraníme úlohu z posloupnosti M → 2. krok 

B3) 
00 *, xzz  není celé → 4. krok (větvení) 

 
4. krok: větvení 

Zvolíme větvící proměnnou xk, jejíž hodnota 
0
k

x není celé číslo 

→do M přidáme kopii úlohy řešené ve 3. kroku, ke které přidáme omezení I:  0
kk xx   

→ k předposlední úloze v M, řešené ve 3. kroku přidáme omezení II:   10 
kk xx  

→ 2. krok 
 

Existují různé doplňující strategie ohledně toho, jakým způsobem procházet uzly stromu řešení (v jaké 

posloupnosti úlohy řešit). Mohou se vybrat uzly v pořadí, v jakém byly vytvářeny (zleva doprava), nebo 

podle nejvyšší horní hranice účelové funkce, nebo se zpracovávají po vrstvách stromu (1. vrstva, pak 2. 

vrstva, …), výběr uzlů podle … Existují i doplňující postupy pro výběr větvící proměnné, např. výběr 

proměnné, která je nejblíže polovině dvou celých čísel. 

Kombinací metody větvení a mezí a řezných nadrovin  je metoda Branch and cut, metoda větvení a řezů. 

V ní se přidávají řezy, dokud lze nalézt platné omezení, nebo do okamžiku, kdy přidávání dalších řezů již 

nemá výrazný vliv na hodnotu účelové funkce, a pak následuje větvení. Díky tomu nevznikne tolik větví. 

Pro úlohy IP s velkým počtem proměnných, kde je v optimálním řešení je jen malý podíl proměnných 

nenulový, se hodí metoda Branch and Price, větvení a oceňování. 

 

VÝPOČETNÍ SLOŽITOST ÚLOH 
Mnoho úloh většího rozsahu neumíme řešit v rozumném výpočetním čase. Rozsahem úlohy se rozumí počet 

proměnných a počet omezení, v teorii grafů pak počet uzlů a hran. Efektivní algoritmus je takový algoritmus, 

kterým dokážeme úlohu vyřešit v rozumném výpočetním čase. Výpočetní čas se měří počtem elementárních 

operací fiktivního počítače. Výpočetní složitostí úlohy f(n) se myslí maximální výpočetní čas pro všechna 

číselná zadání úlohy o rozměru n (čas se liší i podle konkrétních čísel v úloze). Přesný tvar funkce f(n) není 

třeba znát, většinou zjišťujeme asymptotický charakter růstu funkce n. Hledáme funkci  g(n) = O(f(n)). To 

znamená, že existuje konstanta c taková, že pro všechna přirozená  n platí |f(n)|≤ c|g(n)|. Pokud je g(n)  

např. n2, n3, log(n), je růst výpočetního času polynomiální, jde o polynomiální algoritmus. Pokud je g(n) např. 

en,2n,n!, jde o nepolynomiální algoritmus. Například simplex nepatří mezi polynomiální algoritmy. g(n) = 

(O(f(n))  je tzv. Omikron notace, horní odhad. Dále se někdy používá Theta notace g(n) = (Θ(f(n)), což je 

průměrný odhad, či Omega notace g(n) = (Ω(f(n)), což je dolní odhad.  

g(n) n = 10 n = 30 n = 50 n = 70 

n2 0,000001 s 0,00003 s 0,00005 s 0,00007 s 

n3 0,001 s 0,027 s 0,125 s 0,343 s 

n5 0,1 s 24,3 s 5,2 min 28 min 

2n 0,001 s 17,9 min 35,7 roků 37 mil. roků 

3n 0,059 s 6,5 roku  2,3 x 1010 roků 1013 mil. roků 

Výpočetní složitost. Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 
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Existují 4 základní třídy úloh: P, NP, NPC a NPH. 

Třídu P tvoří úlohy, pro které existuje polynomiální algoritmus. Sem patří úlohy lineárního programování, 

hledání minimální kostry grafu, maximálního toku, nejkratší cesty, přiřazovací problém či hledání odpovědi 

na otázku, jestli v grafu existuje Eulerův cyklus. 

Třídu NP tvoří rozhodovací úlohy typu ANO/NE. Jsou to úlohy, pro které existuje nedeterministický 

polynomiální algoritmus, který tuto úlohu řeší ve dvou fázích: 1. vygeneruje se náhodně nějaké řešení, na 

jehož existenci se ptáme v dané úloze. 2. ověří se, jestli je toto řešení hledaným řešením dané úlohy, a to 

polynomiálním algoritmem. Tímto polynomiálním algoritmem tedy jen ověříme, jestli vygenerované řešení 

je právě tím řešením, o jehož existenci se má rozhodnout. Jde spíše o teoretickou konstrukci k vymezení 

úloh NP. Patří sem například otázka, jestli existuje Hamiltonův cyklus. Máme seznam hran a uzlů grafu. 

Vybereme nějaký seznam hran a ptáme se, jestli tvoří Hamiltonův cyklus. To lze ověřit polynomiálním 

algoritmem.  

K definici úloh třídy NPC je třeba zavést pojem polynomiální redukovatelnost. Úloha A je polynomiálně 

redukovatelná na úlohu B, jestliže existuje zadání úlohy B takové, že z výsledku řešení úlohy B lze odvodit 

řešení úlohy A. Toto odvození musí být realizováno polynomiálním algoritmem. Úloha A je speciálním 

případem úlohy B. Úloha B je obecnější, a tedy i obtížnější. Třída NPC obsahuje takové úlohy L z NP, pro 

kterou platí, že každá úloha z NP se dá redukovat na úlohu L. Je-li úloha A NP-úplná a úlohu A lze redukovat 

na úlohu B z NP, pak i B je NP-úplná úloha. Chceme-li dokázat, že úloha je NP-úplná, musíme ukázat, že tato 

úloha patří do třídy NP, a nalézt NP-úplnou úlohu, která se dá na danou úlohu redukovat (která je méně 

obtížná než daná úloha). Patří sem například úloha hledání Hamiltonova cyklu, binární forma úlohy batohu, 

set covering problem… 

Třída NPH je třída nejobtížnějších úloh. Existuje-li pro úlohu ze třídy NPH polynomiální algoritmus, pak je 

možné pomocí něj polynomiálně vyřešit všechny úlohy z NP. Patří sem například úloha obchodního 

cestujícího, batohu, Steinerova stromu, celočíselné programování. 

Zatím se neví, jestli NP = P nebo ne (spíš asi ne). Tahle otázka patří mezi Millennium Prize Problems. Kdo to 

vyřeší, dostane 1 000 000 USD. Pro zájemce viz http://www.claymath.org/millennium-problems. 

 

Zdroj: Wikipedia.org 

http://www.claymath.org/millennium-problems
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Tedy: NP jsou všechny úlohy typu ANO/NE, u nichž můžeme v polynomiálním čase ověřit, zda náhodně 

vygenerované řešení je hledaným řešením úlohy. P jsou všechny úlohy, které mohou být v polynomiálním 

čase vyřešeny. P jsou tedy podmnožinou NP. Úloha z NP patří do NPC pouze tehdy, pokud se na ni dá každý 

problém ze třídy NP redukovat (tzn. pokud lze z řešení této úlohy polynomiálně odvodit řešení ostatních 

úloh v NP. To zároveň znamená, že pokud by některou z úloh NPC bylo možné vyřešit polynomiálním 

algoritmem, pak by bylo možné vyřešit všechny úlohy v NP). NPH je skupina nejobtížnějších úloh. Všechny 

NPC úlohy jsou zároveň NPH, ale ne všechny NPH úlohy jsou NPC. 
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8B    MATICOVÉ HRY 
Formulace, koncepce řešení, smíšené rozšíření maticových her, základní 

věta maticových her 

CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? 
Teorie her je ekonomická vědní disciplína, která se zabývá studiem konfliktních situací. Konflikty bychom 

mohli zjednodušeně rozdělit takto: 

 

JAK SI PORADIT S ANTAGONISTICKÝM KONFLIKTEM? 
Hra v normálním tvaru je dána: 

- množinou hráčů {1, 2, …, N},  

- množinou prostorů strategií {X1, X2, …, XN}, kde Xi označuje prostor strategií i-tého hráče,  

- množinou výplatních funkcí {f1(x1, x2, …, xN), f2(x1, x2, …, xN), …, fN(x1, x2, …, xN)}. 

Předpokládáme, že tito hráči jsou inteligentní: snaží se maximalizovat svůj užitek (hodnotu výplatní funkce) 

a mají dokonalé informace o hře, tedy znají množinu hráčů, svůj prostor strategií a výplatní funkci a prostor 

strategií a výplatní funkci ostatních hráčů. 

V následujících příkladech půjde pro zjednodušení o hru dvou hráčů: prostor strategií prvního hráče budeme 

značit X, prostor strategií druhého hráče pak Y, výplatní funkce prvního hráče bude f1(x,y), výplatní funkce 

druhého hráče bude f2(x,y). Jde o hru v normálním tvaru a o antagonistický konflikt: hráči tedy udělají své 

rozhodnutí najednou, a to, co jeden získá, druhý ztratí, takže nemá smysl spolupracovat.  

Proto se tento typ hry nazývá také hra s konstantním součtem ( 𝑓1(𝑥, 𝑦) + 𝑓2(𝑥, 𝑦) = 𝐾) , nebo hra 

s nulovým součtem (𝑓1(𝑥, 𝑦) + 𝑓2(𝑥, 𝑦) = 0). Každou hru s konstantním součtem můžeme totiž převést na 

hru s nulovým součtem, protože přičtením libovolné konstanty ke všem hodnotám výplatních funkcí se 

nezmění řešení hry.  Z toho plyne, že 𝑓1(𝑥, 𝑦) = −𝑓2(𝑥, 𝑦) ≡ 𝑓(𝑥, 𝑦). Budeme tedy sledovat výhru prvního 

hráče, a to bude zároveň i prohra druhého hráče.  

Hru můžeme uspořádat do matice: 
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A = (

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

) 

První hráč (X) volí řádek, má tedy m možných strategií x1 až xm a získá aij. Druhý hráč (Y) volí sloupec, má 

tedy n možných strategií y1 až yn a ztratí aij. Prostor strategií je konečný, celkem existuje m ∙ n různých 

kombinací. Každé kombinaci strategií lze přiřadit výhru f(x, y).  

DOMINOVANOST 
Žádný z hráčů určitě nezvolí silně dominovanou strategii. První hráč nebude volit řádek se všemi prvky 

menšími, než jsou odpovídající prvky v jiném řádku (měl by s jistotou nižší zisk), druhý hráč nebude volit 

sloupec se všemi prvky většími, než jsou odpovídající prvky v jiném sloupci (měl by s jistotou vyšší ztrátu). 

Výjimečně lze vypuštěním silně dominovaných strategií najít i řešení hry, většinou se nám však tímto 

způsobem pouze podaří redukovat rozměr matice hry.  

Slabá dominovanost znamená, že prvky v odpovídajícím řádku jsou menší nebo rovny prvkům v jiném 

řádku (1. hráč) či prvky v odpovídajícím sloupci jsou větší nebo rovny prvkům v jiném sloupci (2. hráč). 

Například v následující matici by první hráč určitě nezvolil třetí řádek, získal by totiž určitě méně než při 

volbě jiných řádků, nehledě na to, jakou strategii by zvolil druhý hráč. Druhý hráč naopak určitě nebude 

volit první sloupec, ztratil by totiž určitě více než při volbě jiných sloupců, nehledě na to, co by zvolil první 

hráč. Když tyto strategie vypustíme, zbude nám matice 2x2, ve které by první hráč určitě nezvolil druhou 

strategii a druhý hráč by určitě nezvolil první strategii. Optimálními strategiemi jsou tedy x1, y3, kdy první 

hráč získá 3 a druhý hráč ztratí 3. 

(
5 4 3
4 3 2
3 1 1

)    (
5 4 𝟑
4 3 2
3 1 1

) 

 

ROVNOVÁHA V RYZÍCH STRATEGIÍCH 
Návod, jak najít optimální strategii hráčů v maticové hře, dává tzv. Nashova rovnováha. Ta říká, že pokud 

se některý z hráčů odchýlí od své optimální strategie (zatímco soupeř se své optimální strategie bude držet), 

nepolepší si, neboli pokud se hráč nedrží optimální strategie, pohorší si a v nejlepším případě na tom bude 

stejně. Pro optimální strategie 𝑥𝑜 ∈ 𝑋, 𝑦𝑜 ∈ 𝑌 tedy platí:  

• 𝑓1(𝑥, 𝑦𝑜) ≤ 𝑓1(𝑥𝑜, 𝑦𝑜)  = když se první odchýlí optimální strategie xo a volí místo toho strategii 

x, zatímco druhý se své optimální strategie drží, tak získá méně či nejvýše stejně, jako kdyby se 

jí také držel 

• 𝑓2(𝑥𝑜, 𝑦) ≤ 𝑓2(𝑥𝑜, 𝑦𝑜) = když se druhý odchýlí optimální strategie yo a volí místo toho strategii 

y, zatímco první se své optimální strategie drží, tak získá méně či nejvýše stejně, jako kdyby se jí 

také držel 

• Pro hru s nulovým součtem platí, že 𝑓1(𝑥, 𝑦) ≡ 𝑓(𝑥, 𝑦) a 𝑓2(𝑥, 𝑦) ≡ −𝑓(𝑥, 𝑦), a tedy 

• 𝑓(𝑥, 𝑦𝑜) ≤ 𝑓(𝑥𝑜, 𝑦𝑜) a −𝑓(𝑥𝑜, 𝑦) ≤ −𝑓 (𝑥𝑜, 𝑦𝑜) → 𝒇(𝒙, 𝒚𝒐) ≤ 𝒇(𝒙𝒐, 𝒚𝒐) ≤ 𝒇(𝒙𝒐, 𝒚) 

Tomuhle se říká Nashovo rovnovážné řešení (Nashova rovnováha). Získáme jej nalezením sedlového prvku 

(sedlového bodu), což je číslo největší ve svém sloupci (protože první hráč chce maximalizovat prohru 

druhého hráče) a nejmenší ve svém řádku (protože druhý hráč chce minimalizovat výhru prvního hráče). 

Jak to může dopadnout? Hra může mít: 

   (a) jeden sedlový prvek: (
5 1 3
6 5 4
2 6 4

)   



Maticové hry  Otázka 8B 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 85 

 

Sedlový prvek je a23. Optimální strategie prvního hráče je x2, druhého hráče y3, a23 = 4 je cena hry. 

    (b) dva sedlové prvky: (
4 1 3
5 5 4
6 6 4

)   

Všechny mají stejnou cenu hry a jako optimální strategii mohu volit kteroukoliv navrženou. 

   (c) žádný sedlový prvek: : (
4 1 3
5 5 4
4 6 5

)   

Pokud má hra sedlový prvek, nazýváme takové řešení Nashova rovnováha v ryzích strategiích a optimální 

strategii hrajeme ve 100 % případů. Pokud hra nemá sedlový prvek, hledáme řešení pomocí smíšeného 

rozšíření. Základní věta maticových her totiž říká, že: 

Každá maticová hra má Nashovo rovnovážné řešení (ve smíšených strategiích). 

V ní zjišťujeme, s jakou pravděpodobností budou hráč hrát jednotlivé strategie. Takto formulované 

strategie se nazývají smíšené (pravděpodobnostní) strategie. 

 

SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ 
Úlohu smíšeného rozšíření maticové hry řešíme následovně: 

První hráč bude hrát každou ze svých strategií s pravděpodobností ≥ 0 a součet pravděpodobností musí být 

roven 1. Totéž platí pro druhého hráče 

𝑋 = {𝐱; 𝐱𝐓 = (𝑥1; 𝑥2; … ; 𝑥𝑚);                  ∑ 𝑥𝑖 = 1; 𝐱 ≥ 𝟎𝑚
𝑖=1 } 

𝑌 = {𝐲; 𝐲𝐓 = (𝑦1; 𝑦2; … ; 𝑦𝑛);                   ∑ 𝑦𝑗 = 1; 𝐲 ≥ 𝟎𝑛
𝑗=1 } 

Hodnota výplatní funkce prvního hráč je rovna:   

 

𝑓(𝒙, 𝒚) = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑎𝑖𝑗𝑦𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

= 𝐱𝐓𝐀𝐲 

Podle ZVMH existují optimální strategie (𝐱𝐨,  𝐲𝐨) ve smíšeném rozšíření, neboli existuje Nashova 

rovnováha, kdy první hráč získá  𝐱𝐨𝐓𝐀𝐲𝐨  a druhý hráč totéž ztratí. Tomu říkáme cena hry. Cenu hry 

𝐱𝐨𝐓𝐀𝐲𝐨označme písmenem v.  

Problém povede na úlohu lineárního programování. Jaké budou její omezující podmínky? Víme, že pro 

optimální řešení musí platit:  𝐱𝐓𝐀𝐲𝐨 ≤ 𝐱𝐨𝐓𝐀𝐲𝐨 ≤ 𝐱𝐨𝐓𝐀𝐲 . Hledáme tedy (𝐱𝐨,  𝐲𝐨) splňující uvedené 

nerovnosti. Nejprve se zaměříme na nerovnost 𝐱𝐓𝐀𝐲𝐨 ≤ 𝐱𝐨𝐓𝐀𝐲𝐨, tzn. 𝐱𝐓𝐀𝐲𝐨 ≤ 𝒗.  

Protože v úloze pracujeme s nerovnicemi, hodilo by se mít v ní jen kladná čísla, abychom si nemuseli dělat 

starosti, jestli není náhodou třeba obrátit znaménko nerovnosti. Takže pokud jsou všechny prvky matice A 

kladné, můžeme pokračovat v řešení, ale jsou-li některé prvky nekladné, je třeba přičíst vhodnou konstantu 

tak, aby se všechny prvky staly kladnými. Přičtení konstanty c ke všem prvkům v matici nezmění optimální 

strategie, změní však cenu hry na v + c, a bude tedy platit vztah:  

𝐱𝐓𝐀𝐲𝐨 ≤ 𝒗 + 𝒄 

K tomu, aby uvedený vztah platil pro všechna xT, stačí, když bude platit pro všechny ryzí strategie 𝐱𝐓 =

(1,0, … ,0), 𝐱𝐓 = (0,1, … ,0), … , 𝐱𝐓 = (0,0, … ,1). Smíšené strategie jsou totiž jen lineární kombinací ryzích 

strategií. Ryzí strategie jsou jen speciální případ smíšených strategií (jednotkové vektory), kdy určitou 

strategii hrajeme s pravděpodobností 100 %. Takže to můžeme rozepsat: 
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𝑎11𝑦𝑜
1

+ 𝑎12𝑦𝑜
2

+ ⋯ + 𝑎1𝑛𝑦𝑜
𝑛

≤ 𝑣 + 𝑐 

⋮ 

𝑎𝑚1𝑦𝑜
1

+ 𝑎𝑚2𝑦𝑜
2

+ ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑦𝑜
𝑛

≤ 𝑣 + 𝑐 

Abychom se zbavili v + c napravo, vydělíme uvedené nerovnice výrazem v + c a substituujeme        𝑞𝑗 =
𝑦𝑜

𝑗

𝑣+𝑐
 ,  𝑞𝑗 ≥ 0, čímž dostaneme soustavu ve tvaru: 

𝑎11𝑞1 + 𝑎12𝑞2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑞𝑛 ≤ 1 

⋮ 

𝑎𝑚1𝑞1 + 𝑎𝑚2𝑞2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑞𝑛 ≤ 1 

𝑞𝑗 ≥ 0 

Tohle jsou omezující podmínky úlohy lineárního programování. Z takto formulované úlohy můžeme zjistit, 

s jakou pravděpodobností bude hrát druhý hráč jednotlivé strategie. Druhý hráč chce minimalizovat v + c, 

takže se snaží maximalizovat 
1

𝑣+𝑐
  , takže bude chtít maximalizovat a ∑ 𝑞𝑗

𝑛
𝑗=1 . 

Celá úloha má tvar: 

• Účelová funkce z: max ∑ 𝑞𝑗
𝑛
𝑗=1  

za podmínek: 

• ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑞𝑗 ≤ 1,  ∀𝑖𝑛
𝑗=1  

• 𝑞𝑗 ≥ 0,  ∀𝑗 

Stejným postupem lze formulovat úlohu pro prvního hráče, čímž dojdeme k úloze ve tvaru: 

• Účelová funkce z: min ∑ 𝑝𝑖
𝑚
𝑖=1   

za podmínek: 

• ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑝𝑖 ≥ 1,  ∀𝑗𝑚
𝑖=1  

• 𝑝𝑖 ≥ 0,  ∀𝑖 

To jsou duálně sdružené úlohy: primární úloha (maximalizační) pro druhého hráče a druhá úloha 

(minimalizační) pro prvního hráče. Tyto úlohy můžeme vyřešit simplexovou metodou a jakožto duálně 

sdružené úlohy budou mít i stejnou hodnotu účelové funkce. Řešení duální úlohy najdeme v simplexové 

tabulce primární úlohy pod přídatnými proměnnými (jsou to stínové ceny). Protože ale výstupem budou 

hodnoty qj a pi, zatímco nás zajímají hodnoty yo
j a xo

i, musíme provést zpětnou substituci: 

• 𝑞𝑗 =
𝑦𝑜

𝑗

𝑣+𝑐
    →    𝑦𝑜

𝑗
= (𝑣 + 𝑐)𝑞𝑗 =

𝑞𝑗

𝑧
 

• 𝑝𝑖 =
𝑥𝑜

𝑖

𝑣+𝑐
    →    𝑥𝑜

𝑖 = (𝑣 + 𝑐)𝑝𝑖 =
𝑝𝑖

𝑧
 

• 
1

𝑣+𝑐
= 𝑧     →      𝑣 =

1

𝑧
− 𝑐     →      𝑐𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑟𝑦      

Tím tedy zjistíme, s jakou pravděpodobnostní by měli hráči hrát jednotlivé strategie. 
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8C    SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE 
SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ 

FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE 
 

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH 
MODELŮ  
viz otázka 18C Specifikace a identifikace simultánních ekonometrických modelů. 

                   12C Kritéria identifikace strukturních simultánních rovnic. Postup při podidentifikaci. 

INVESTIČNÍ FUNKCE 
Investice většinou představují okolo 30 % HDP. Jsou významným faktorem ekonomického růstu 

potenciálního produktu a významnou složkou cyklických kolísání. Podle neoklasiků jsou investice funkcí 

úrokové míry.  

 

MIKROEKONOMICKÝ POHLED NA INVESTICE 
Investicemi se budou myslet reálné investice, nikoli investice finanční (nákup akcií), ani investice do lidského 

kapitálu. Investicemi se tedy bude rozumět: 

 hrubá tvorba fixního kapitálu (budovy, stroje, zařízení, 

či u domácností pořízení domů a bytů) 

 změny stavu zásob (meziprodukty), které mohou být 

plánované či neplánované. Neplánované změny 

vznikají z důvodu nepředvídatelných změn poptávky, 

nejsou tedy součástí investiční funkce.  

 

Investice jsou toková veličina, zatímco kapitál je 

stavová veličina (výsledek minulých investic).  

Jorgensonův model (60. léta) 
 Investice závisí na rozdílu v optimálním množství 

kapitálu v daném a předchozím období. Investice 

znamenají přírůstek kapitálu.  

 Optimální množství kapitálu se nachází v bodě, kde se 

MRPk = MCPk, mezní produkt kapitálu = meznímu 

nákladu na kapitál, tzn. zvyšujeme množství kapitálu, 

dokud se náklady na dodatečnou jednotku nevyrovnají 

přínosu z ní.  

 Za předpokladu neměnné technologie a konstantního 

množství práce závisí objem produkce na objemu 

kapitálu. Mezní fyzický produkt kapitálu (růst produkce 

při růstu kapitálu o jednotku) je obvykle klesající. Příjem 

z mezního produktu kapitálu spočítáme tak, že 

vynásobíme mezní fyzický produkt kapitálu cenou 

produkce (předpokládáme konstantní ceny, dokonalá 

konkurence). 
                               Zdroj: Soukup (2007) 



MSR, investičníc funkce  Otázka 8C 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 88 

 

 Náklad na kapitál závisí na reálné úrokové míře, 

protože finance vynaložené na nákup stroje apod. 

by se v bance mohly zhodnotit. Pro reálnou 

úrokovou míru platí: r = i – πe (od nominální 

úrokové míry odečítáme míru inflace). Náklad na 

kapitál je vyšší při vyšší úrokové míře, takže 

optimální zásoba je nižší. MFCk = (r+δ)Pk (cena 

kapitálu), kde δ je míra opotřebení. 

 Investor tedy porovnává mezní výnos z investice 

(výnos díky přírůstku očekávané produkce na 

základě zvýšení kapitálu) s mezním nákladem na 

investici. Investice bude realizována tehdy, pokud 

bude výnos z investice větší nebo roven nákladu na 

investici.  

 

 Faktory ovlivňující investice: 

o úroková míra: s růstem úrokové míry investice klesají 

o fiskální a monetární politika: pokud roste G, pak roste i Y, a tedy by měly růst investice, nicméně růst 

G zároveň znamená i růst poptávky po penězích, růst úrokové míry, a tedy pokles optimální zásoby 

kapitálu a pokles investic = vytěsňovací efekt; 

o daně: při poklesu daní roste čistý příjem z MRPk, ale zároveň roste i MFCk, zvlášť financují-li jej firmy 

z vlastních zdrojů, ne z úvěrů; 

o očekávání (např. investičních pobídek)  posun investiční funkce (více investic při každé úrokové 

míře) 

o omezení peněžní zásoby  růst úrokové míry  pokles investic 

  

Alternativní pohled na investice: Tobinovo q 
 Souvisí s vývojem cen akcií na kapitálovém trhu. Jsou-li reprodukční náklady (náklady na vytvoření identické 

firmy) nižší než její cena na akciovém trhu (tržní hodnota firmy), pak je pro firmu výhodné investovat do 

svého rozšíření. 

 Tobinovo q = tržní hodnota firmy / reprodukční náklady („náklady na vybudování identického dvojčete“) 

 q = 1  neměníme množství kapitálu, q > 1  investujeme 

 

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA INVESTICE 
V národním účetnictví se investicemi rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu + investice do zásob + pořízení 

cenností. 

 

 Z makroekonomického hlediska jsou investice účelné tehdy, když roste produkce ekonomiky (Y), protože 

dodatečnou produkci musí firmy někomu prodat. Investice porostou tehdy, když se tempo růstu produkce 

zvyšuje. Růst produkce vede ke zvýšení investic přes tzv. akcelerátor. Investice pak přes multiplikátor 

povedou k dalšímu zvýšení produkce.  

růst investic  růst produkce (přes multiplikátor)  růst investic (přes akcelerátor)  … 

Keynesiánský model důchod-výdaje 
Jde o poptávkově orientovaný model (explicitně nerozpracovává nabídkovou stranu). Uvažuje jen trh zboží, nikoli 

trh peněz. Modeluje hospodářství v krátkém období a umožňuje určit rovnovážný produkt, což je takový objem 

produkce, kdy se skutečně vyrobené množství rovná poptávanému množství (agregátní poptávce, AD). 

                                Zdroj: Soukup (2007) 
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 Značení  

AD = agregátní poptávka Y = produkt Y0 = rovnovážný produkt C = spotřeba 

Ca = autonomní spotřeba I = plánované investice IU = neplánované investice c = mezní sklon ke spotřebě 

S = úspory t = sazba daně Ta = autonomní daně TR = transfery 

NX = čistý export A = autonomní výdaje M = dovoz X = vývoz (vždy autonomní) 

m = mezní sklon k importu NT = čisté daně YD = disponibilní důchod Ma = autonomní dovoz 

 

Předpoklady modelu jsou: 

- Fixní cenová hladina a nominální mzdy; 

- dostatečná zásoba kapitálu (nevyužité výrobní kapacity) a dostatečná nabídka práce při fixních nominálních 

sazbách (nevyužitý trh práce); 

- ekonomika se pohybuje pod potenciálem (záporná produkční mezera). Firmy jsou ochotny a schopny při daných 

cenách vyrobit jakékoliv množství produkce (křivka krátkodobé AS je perfektně elastická, horizontální); 

- Konstantní sklon ke spotřebě i konstantní důchodové spotřební daně (lineární podoba křivek). 

 

Agregátní poptávka se ve dvousektorovém modelu skládá 

ze spotřeby a investic.  

 uvažujeme Keynesiánskou funkci spotřeby, spotřeba je 

tedy funkcí důchodu: C = f(Y) = Ca + cY 

 investice nejsou funkcí důchodu, jsou autonomní veličinou 

(mohou je ovlivňovat daně, očekávání a další faktory 

uvedené výše, pak se celá křivka rovnoběžně posune). 

Investice dělíme na plánované I a neplánované IU. Pokud je 

ekonomika na úrovni rovnovážného produktu (nabízené a 

poptávané množství se rovnají), pak jsou neplánované 

investice nulové. V opačném případě vzrostou či klesnou 

(změna zásob). Y = AD + IU. 

  

ekonomika složky agregátní poptávky rovnovážný důchod MAE identita 

dvousektorová 
AD = C + I  
       = Ca + cY + I 

Yo = 
1

1−c
(Ca + I) S = I 

třísektorová 
AD = C + I  + G  
       = Ca + cYD + I + G 
       = Ca + c(Y – Ta – tY + TR) + I + G 

Yo = 
1

1−c(1−t)
(Ca − cTa + cTR +

              + I + G) 

S + NT = I + G 

čtyřsektorová 
AD = C + I  + G  + NX 
       = Ca + c(Y – Ta – tY + TR) + I + G 
               + X – Ma - mY 

Yo = 
1

1−c(1−t)+m
(Ca − cTa + cTR +

          + I + G + Xa − Ma) 

S + NT + M =  I 
+ G + X 

 

Při výpočtu rovnovážného důchodu násobíme multiplikátor a autonomní výdaje. Multiplikátor lze použít i 

k výpočtu změny rovnovážného důchodu při změně autonomních výdajů. Multiplikátor funguje následujícím 

způsobem: pokud se autonomní výdaje zvýší třeba o 100, pak se vyrobí méně, než je poptáváno, a firmám tedy 

klesnou zásoby. Proto zvýší produkci, tu ale někdo musí vyrobit, takže domácnostem se zvýší důchod, z něhož 

část vynaloží opět na spotřebu, zvedne se AD a proces se opakuje. Multiplikátor třísektorové ekonomiky je menší 

než u dvousektorové. Domácnosti totiž z důchodu, který dostanou navíc při zvýšení produkce, musí část odvést 

státu na daních, proto se spotřeba nezvýší o tolik. Multiplikátor čtyřsektorové ekonomiky je ještě nižší, protože 

domácnosti část dodatečného důchodu vydají na zahraniční zboží. 

 

 

 

 Zdroj: Soukup (2007) 
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Model IS-LM 
 Značení  

A = autonomní výdaje Y = produkt i = úroková míra 

Ca = část autonomní spotřeby nezávislá 
na důchodu a i 

b(ca) = citlivost poptávky po autonomní 
spotřebě na i 

Ca = celková autonomní spotřeba 

I = autonomní investiční výdaje nezávislé 
na Y a i 

b(I) = citlivost poptávky po investicích na 
úrokovou míru 

I = plánované investiční výdaje 

M = nabídka reálných peněžních 
zůstatků 

L = poptávka po reálných peněžních 
zůstatcích 

C = spotřeba 

 

Jde o neoklasický model, rozšíření Keynesiánského modelu 

rovnovážné produkce, zabýváme se trhem zboží i trhem peněz 

(přidáváme předpoklad, že centrální banka plně kontroluje nabídku 

peněz). Zde má i povahu endogenní proměnné (vedle důchodu). 

Rovnováha na trhu zboží a služeb: křivka IS 

C a I se stávají závislé na úrokové míře. 
 Poptávka: nákupy statků dlouhodobé spotřeby bývají realizované 

spotřebitelskými úvěry, s i je dluh nákladnější a C  
Ca = Ca – b(Ca)i   
C = Ca - b(Ca) i + cYD 
 

 Investice: podle Keynesovy teorie preference likvidity při i roste 
požadovaná výnosnost investic (protože kdyby firma neinvestovala, 
zhodnotily by se jí úspory v bance, nebo protože musí pokrýt úroky 
z půjčky na investici). Některé investice pro firmy již nejsou vzhledem 

k dané i dostatečně výnosné  I 
I = I – b(I) i    
 
b = citlivost plánovaných autonomních výdajů na úrokovou sazbu, 
b = b(I) +b(ca).  
 
Odvození křivky IS: vycházíme z modelu 45o  

Obr 1: rovnováha mezi autonomními výdaji a IR.  
Obr 2: rovnováha na trhu statků a služeb modelem důchod-výdaje. 
Kombinaci i a rovnovážného důchodu nanášíme do obrázku 3. 
Obr 3: vztah mezi i a reálným důchodem = křivka IS 
 
Při úrokové míře i0 jsou autonomní výdaje ve výši A0, což znamená, že 
vytváří rovnovážný produkt Y0. Vztah Y0 a i0 zaneseme do křivky IS. Při 
poklesu i na i1 vzrostou autonomní výdaje na A1, což vytvoří rovnovážný 
produkt ve výši Y1, který opět zaneseme na křivku IS. Takto bychom 
získali celou křivku IS. Směrnice křivky IS závisí na velikosti výdajového 
multiplikátoru a na parametru b (čím jsou větší, tím je křivka IS plošší). 
Poloha křivky IS závisí na výši autonomních výdajů. S růstem 
autonomních výdajů se posouvá doprava. 
 
Křivka IS je množina kombinací úrokové míry a reálného důchodu, při 
nichž je trh statků a služeb v rovnováze. Při změně i se posouváme po 
křivce. IS je klesající, protože nižší i tvoří vyšší autonomní výdaje, a tedy 
také vyšší rovnovážný produkt. Body mimo křivku IS jsou body, kde je 
na trhu statků a služeb nerovnováha. Nalevo od IS je převis 
plánovaných agregátních výdajů (AD) nad reálným výstupem 
ekonomiky, napravo od IS je vytvořený produkt vyšší než AD, i je při 
daném důchodu moc vysoká, to vytváří moc nízké autonomní výdaje.    

                        Zdroj: Soukup (2007) 
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Rovnováha na trhu peněz a křivka LM 

uvažujeme Keynesovu teorii poptávky po penězích  předpoklad, že poptávka po reálných peněžních 
zůstatcích je ovlivněna pouze Y a i 

 ekonomické subjekty mohou své bohatství držet pouze ve dvou formách aktiv: penězích (= neúročená aktiva) 

nebo obligacích (= ostatní finanční aktiva = úročená aktiva)  trh peněz je provázán úrokovou mírou s trhem 
obligací (rovnováha na trhu peněz automaticky znamená rovnováhu na trhu obligací a naopak) 

 
Z předpokladů vyplývá: M nezávislá na i, L roste s růstem 
důchodu a s poklesem úrokové míry  
 
Odvození křivky LM  
Transakční poptávka po penězích roste s růstem důchodu (při 
vyšším důchodu potřebujeme více peněz na běžné transakce). 
Spekulační poptávka klesá s růstem i (kupujeme obligace). Při 
úrovni důchodu Y0 je poptávka po reálných peněžních zůstatcích 
L0. Zvýší-li se důchod na Y1, zvýší se poptávka po reálných 
peněžních zůstatcích na L1. Aby se ustavila rovnováha na trhu 
peněz, musí se zvýšit úroková sazba na i1, a to při dané fixované 
nabídce reálných peněžních zůstatků, což povede k poklesu 
spekulační poptávky po penězích a obnovení rovnováhy. Průsečík 
křivky poptávky po reálných peněžních zůstatcích s křivkou 
nabídky reálných peněžních zůstatků M v bodě E1 je bodem 
rovnováhy na trhu peněz. Přeneseme bod rovnováhy na trhu 
peněz E0, jež zakotvuje rovnováhu trhu peněz pro důchod Y0 a 
úrokovou sazbu i0. Obdobně do tohoto obrázku promítneme bod 
rovnováhy na trhu peněz E1 , jež zakotvuje rovnováhu trhu peněz 
pro důchod Y1 a úrokovou sazbu i1. Spojením bodů E0 a E1 
dostaneme křivku LM. 
 

Podél křivky LM platí M = L  rovnováha na trhu aktiv. Body 
napravo od LM znamenají převis poptávky na trhu peněz a 
nabídky na trhu obligací. Body nalevo od LM znamenají převis 
nabídky na trhu peněz a poptávky na trhu obligací. 
 
Křivka LM je množina kombinací reálného důchodu a úrokové 
míry, při nichž je trh peněz a obligací v rovnováze. Rovnováhy se 
dosahuje prostřednictvím změny struktury portfolia. Má-li být 
zachována na trhu peněz a obligací rovnováha, musí být růst 
důchodu doprovázen růstem i. 
 

Model IS-LM jako celek 

Současná rovnováha na trhu zboží a na trhu peněz.  
 

Trh zboží, I = S:  1)  Y = AD 2) IU = 0  3) firmy nemají potřebu měnit objem produkce 
 
Trh peněz, L = M: 4) L = M    5) poptávka po ostatních aktivech = nabídka ostatních aktiv                                      
   6) struktura portfolia (poměr peněz a ostatních aktiv) je taková, jakou si veřejnost přeje 

 

 Zdroj: Soukup (2007) 
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9A    PŘIŘAZOVACÍ PROBLÉMY 
Lineární, obecný, úzkoprofilový a kvadratický přiřazovací problém 

LINEÁRNÍ PŘIŘAZOVACÍ PROBLÉM 
Přiřazovací problém spočívá v hledání optimálního vzájemně jednoznačného přiřazení prvků dvou množin. 

Obě množiny jsou konečné a obsahují stejný počet prvků. Například mějme tři firmy: F1, F2, F3 a tři projekty 

P1, P2 a P3. Každá firma může realizovat pouze jeden z projektů. Cílem je přidělit projekty jednotlivým firmám 

tak, aby celkové náklady na realizaci všech projektů byly minimální.  

Označme: 

cij  - náklady firmy Fi na realizaci projektu Pj     

xij – binární proměnná, nabývající hodnoty 1, jestliže i-té firmě přiřadíme j-tý projekt, jinak 0 

 

Matematický model má tvar: 

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛 Minimalizujeme celkové náklady na realizaci všech projektů. 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛,        Každé z i firem musí být přiřazen právě jeden projekt, proto 

součet proměnných xij přes všechny j musí být roven jedné. 
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 = 1, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛, Každý z j projektů musí být přiřazen právě jedné firmě, proto 

součet proměnných xij přes všechny i musí být roven jedné. 
𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1}, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛                            𝑥𝑖𝑗 = 1, 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚ě 𝑖 𝑝ř𝑖ř𝑎𝑑í𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗, 𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘 0 

V účelové funkci nemusí být nutně jen náklady, ale třeba i čas, zkrátka cokoli, u čeho se snažíme 

minimalizovat součet. 

 

!Bob, Tom a Jana si chtějí vypracovat státnicové otázky. Každý státnicový okruh se 
skládá ze tří otázek a) (nelineární, diskrétní a simulační modely),b)(teorie her a 

rozhodování),c)(ekonometrie), rozhodli se tedy, že každý vypracuje otázky k jednomu 

z těchto písmen a pak si je vzájemně půjčí. Každému jde něco jiného, proto i počet 

hodin, který potřebují na vypracování dané skupiny otázek, je odlišný, jak 

zachycuje následující tabulka. Jejich cílem je, aby všichni dohromady strávili nad 

vypracováním otázek co nejméně.  

 

model: 

sets: 

student/S1,S2,S3/; 

otazky/O1,O2,O3/; 

prirazeni(student, otazky): x,cas; 

endsets 

 

data: 

cas =  

230 150 220 

140 135 280 

120 150 190; 

enddata 

 

min = @sum(prirazeni: cas*x); 

@for(otazky(j): @sum(student(i): x(i,j)) = 1); !Každá se tří skupin otázek 

musí být vypracována jedním studentem.; 

@for(student(i): @sum(otazky(j): x(i,j)) = 1); !Každý student musí vypracovat jednu 

ze tří skupin otázek.; 

@for(prirazeni: @bin(x)); 

end 

!Výsledek: dohromady jim to zabere 475 hodin. Nejvíce času (220 hodin) stráví Bob 

na otázkami c) z ekonometrie. 

čas (hod) skupina otázek 

student a) b) c) 

Bob 230 150 220 

Tom 140 135 280 

Jana 120 150 190 

 a) b) c) 

Bob   x 

 Tom  x  

Jana x   
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ÚZKOPROFILOVÝ (BOTTLENECK) PŘIŘAZOVACÍ PROBLÉM  
Stejně jako v předchozím případě hledáme optimální vzájemně jednoznačné přiřazení prvků dvou množin. 

Tentokrát se ale nesnažíme minimalizovat součet, nýbrž nejvyšší hodnotu. 

Mějme opět tři firmy: F1, F2, F3 a tři projekty P1, P2 a P3. Každá firma může realizovat pouze jeden z projektů. 

Cílem je však tentokrát přidělit projekty jednotlivým firmám tak, aby celková doba realizace všech projektů 

byla minimální (všechny firmy začnou realizovat svůj projekt současně). Celková doba realizace bude rovna 

největšímu číslu cij ze všech přiřazení, protože ostatní firmy dokončí svůj projekt dřív či nejpozději zároveň. 

Označíme-li celkovou dobu realizace T, musí platit 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑇.     

cij  - doba realizace projektu Pj firmou Fi        

xij – binární proměnná, nabývající hodnoty 1, jestliže i-té firmě přiřadíme j-tý projekt, jinak 0 

 

𝑇 → 𝑚𝑖𝑛                                          Celková doba realizace musí být co nejmenší. 

𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑇,        𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛    Všechny firmy musí realizovat svůj projekt v kratší době než tato nejvyšší hodnota. 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1   𝑖 = 1, 2, … , 𝑛       Každé z i firem musí být přiřazen právě jeden projekt, proto součet proměnných xij  

                                                                  přes všechny j musí být roven jedné. 
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 = 1   𝑗 = 1, 2, … , 𝑛       Každý z j projektů musí být přiřazen právě jedné firmě, proto součet  

                                                                  proměnných xij přes všechny i musí být roven jedné. 

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1},    𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛     𝑥𝑖𝑗 = 1, 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖ž𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚ě 𝑖 𝑝ř𝑖ř𝑎𝑑í𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗, 𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘 0 

 

Ne vždy je naším cílem minimalizace. Pro opačnou situaci, maximalizaci minima (např. kdyby nešlo o časy, 

ale o výnos jednotlivých projekt při realizaci danou firmou a chtěli bychom, aby i ten nejnižší výnos byl co 

možná nejvyšší), je možné od největšího prvku matice odečíst ostatní, a tak získat jakousi ztrátu proti 

nejlepší variantě. Tu můžeme následně minimalizovat. 

!Bob, Tom a Jana si pomocí přiřazovacího problému rozvrhli vypracovávání otázek, viz 
výše. Bob ale protestuje, protože by nad tím strávil o mnoho více času než zbylí 

dva studenti. Proto se rozhodnou, že si otázky raději rozvrhnou tak, aby maximální 

doba, kterou někdo z nich nad vypracováváním stráví, byla co nejmenší. Tabulka časů 

se nemění: 

 

 

 

model: 

sets: 

student/S1,S2,S3/; 

otazky/O1,O2,O3/; 

prirazeni(student, otazky): x,cas; 

endsets 

 

data: 

cas =  

230 150 220 

140 135 280 

120 150 190; 

enddata 

 

min = T; 

@for(prirazeni(i,j): cas*x <= T); 

@for(otazky(j): @sum(student(i): x(i,j)) = 1); !Každá se tří skupin otázek musí být 

vypracována jedním studentem.; 

@for(student(i): @sum(otazky(j): x(i,j)) = 1); !Každý student musí vypracovat jednu 

ze tří skupin otázek.; 

@for(prirazeni: @bin(x)); 

end  

!Výsledek: dohromady jim to zabere 480 hodin. Nejvíce času (190 hodin) stráví Jana 

nad otázkami c) z ekonometrie. Bob je spokojený, protože na něj oproti předchozímu 

řešení vyšla teorie rozhodování a her, nad kterou stráví jen 150 hodin. 

čas (hod) skupina otázek 

student a) b) c) 

Bob 230 150 220 

Tom 140 135 280 

Jana 120 150 190 

 a) b) c) 

Bob  x  

 Tom x   

Jana   x 
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OBECNÝ PŘIŘAZOVACÍ PROBLÉM  
Cílem je optimálně spárovat prvky v rámci jedné množiny. Může jít například o přiřazení pracovníků, tedy 

vytvoření dvojic pracovníků podle jejich vzdálenosti na pracovišti. Přiřazení pracovníků je ohodnoceno číslem 

𝑐𝑖𝑗 ≥ 0.  Binární proměnné optimálního párování xij tvoří horní trojúhelníkovou matici X (dolní trojúhelník a 

diagonála nejsou v modelu užity). 

  

Model lze formulovat takto: 

𝑧 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑚
𝑗=𝑖+1

𝑚−1
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛  

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1},                                     𝑖 = 1, 2, … , 𝑚, 
                                                           𝑗 = 𝑖 + 1, 𝑖 + 2, … , 𝑚. 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑗−1
𝑖=1 + ∑ 𝑥𝑗𝑘

𝑚
𝑘=𝑗+1 = 1,         𝑗 = 1, 2, … , 𝑚,                    Každý pracovník je přiřazen právě jednomu jinému  

                                                                                                          pracovníkovi. 
Například pro množinu o velikosti 4 bychom sčítali takto: 

j = 1         j = 2    j = 3   j = 4 

∑ 𝑥𝑖1
0
𝑖=1 + ∑ 𝑥1𝑘

4
2 = 1       ∑ 𝑥𝑖2

1
𝑖=1 + ∑ 𝑥2𝑘

4
3 = 1   ∑ 𝑥𝑖3

2
𝑖=1 + ∑ 𝑥3𝑘

4
4 = 1           ∑ 𝑥𝑖4

3
𝑖=1 + ∑ 𝑥4𝑘

4
5 = 1 

x12 + x13 + x14                                  x12 + x23 + x24  x13 + x23 + x34  x14 + x24 + x34 

 

    

    

    

    

  

!Bob, Tom a Jana a jejich tři kamarádi, kteří se také chystají na státnice, bydlí 

na jedné koleji. Týden před státnicemi nebozí studenti s hrůzou zjistili, že ve 

školní knihovně jsou k dispozici pouze tři výtisky Ekonometrické analýzy, z níž se 

chtějí učit. Protože by nikoho z nich ani nenapadlo knihu šířit nelegálně nebo ji 

stahovat z internetu, ale kupovat si ji také nechtějí, vzali si z knihovny tyto tři 

výtisky s tím, že vytvoří dvojice, v nichž si budou vždy jeden výtisk půjčovat. 

Chtějí vytvořit takové dvojice, aby vzdálenost, kterou musí v cestě za knihou 

překonávat, byla minimální. Vzdálenosti, které musí překonávat, zachycuje 

následující matice. 

1 5 6 3 2 

  8 4 2 1 

    2 1 7 

      4 6 

        5; 

model: 

sets: 

student/1..6/; 

prirazeni(student,student)|&1#LT#&2: x,c; !LT znamená Less Than, pracujeme jen s 

horní trojúhelníkovou maticí; 

endsets 

 

data: 

c =  

1 5 6 3 2 

   8 4 2 1 

      2 1 7 

         4 6 

            5; 

enddata 

 

min = @sum(prirazeni(i,j): c*x); !nemusíme vypisovat o které indexy se jedná, 

protože v množinách je máme definované; 

@for(student(j): @sum(student(i)|i#LT#j: x(i,j)) + @sum(student(k)|k#GT#j: x(j,k)) 

= 1); !kazdy student bude spárovaný právě s jedním dalším studentem; 

@for(prirazeni: @bin(x)); 

end 
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KVADRATICKÝ PŘIŘAZOVACÍ PROBLÉM 
Uvažujme n strojů S1, S2, …, Sn a n míst M1, M2, …, Mn. Pro každou dvojici míst známe jejich vzdálenost  dkl. 

Stroje vyrábí součástky, které se mezi těmito místy přepravují na vozících, přičemž množství součástek 

přemístěných mezi dvěma stroji označíme cij. Cílem je rozmístit stroje na místa tak, aby celková vzdálenost, 

kterou vozík urazí při rozvozu výrobků mezi stroji, byla minimální. 

Kvadratický přiřazovací problém lze formulovat takto: 

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  ∑ ∑ 𝑑𝑘𝑙𝑥𝑖𝑘𝑥𝑗𝑙

𝑛
𝑙=1

𝑛
𝑘=1  → 𝑚𝑖𝑛  

                                                                                         Pokud umístíme stroj i na místo k a zároveň stroj j na místo l, pak mezi  
                                                                                         nimi cij součástek urazí vzdálenost dkl.  
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 = 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛,  Každý stroj musí být umístěn právě na jedno místo.         

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛,  Na každém místě musí být právě jeden stroj.  

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1}, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.  xij je binární proměnná, která je rovna 1 tehdy, pokud umístíme stroj i  

                                                                                         na místo j, jinak je rovna 0. 

Model linearizujeme následovně: součin 𝑥𝑖𝑘𝑥𝑗𝑙  nahradíme binární proměnnou 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙, která se bude rovnat 

1 v případě, že jak 𝑥𝑖𝑘, tak 𝑥𝑗𝑙  jsou rovny 1, tedy jen tehdy, když bude stroj i na místě k a stroj j na místě l. 

Přidáme omezující podmínku: 

𝑦
𝑖𝑗𝑘𝑙

≥ 𝑥
𝑖𝑘

+𝑥𝑗𝑙 − 1    i, j, k, l = 1…n  

!Vedení podniku řeší problém, jak umístit v nové výrobní hale 4 stroje na 4 

pracovní plochy. Vzdálenosti mezi pracovními plochami jsou dány maticí D. Při 

výrobě se na strojích zpracovávají polotovary, které se přepravují v bednách na 

vozíku. Počty beden, které se za hodinu přepraví mezi stroji, jsou dány hodnotami v 

matici C. Cílem je minimalizovat celkovou vzdálenost, kterou vozík přejede při 

přepravě polotovarů mezi stroji. Stroje mohou být umístěny na libovolné místo.  

C = 0 3 4 5  D =  0 10 15 12 

 2 0 5 7   10 0 11 13 

 4 5 0 6   15 11 0 14 

 3 4 6 0   12 13 14 0 

; model: 

sets: 

stroj/1..4/; 

misto/1..4/; 

umisteni(stroj,misto):x; 

SS(stroj,stroj): c;  

MM(misto,misto): d; 

tabulka(stroj,stroj,misto,misto):y; 

endsets 

 

data: 
d=  0 10 15 12 

 10 0 11 13 

 15 11 0 14 

 12 13 14 0; 

c=  0 3 4 5  

 2 0 5 7 

 4 5 0 6 

 3 4 6 0; 

enddata 

 

@for(stroj(i): @sum(misto(j): x(i,j)) = 1); 

@for(misto(j): @sum(stroj(i):x(i,j)) = 1); 

@for(umisteni: @bin(x)); 

@for(tabulka: @bin(y)); 

@for(tabulka(i,j,k,l): y(i,j,k,l)>=x(i,k)+x(j,l)-1); 

min=@sum(umisteni(i,j): c(i,j)*@sum(umisteni(k,l): d(k,l)*y(i,j,k,l))); 

end 

Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 
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9C    INTERPRETACE A POUŽITELNOST STRUKTURNÍHO, 
REDUKOVANÉHO A KONEČNÉHO TVARU MSR V ANALÝZE A 

PROGNÓZE 

Shrnující tabulka, podrobněji viz 7C, 18C. 

 

STRUKTURNÍ TVAR REDUKOVANÝ TVAR KONEČNÝ TVAR 
Byt + Γxt = ut 

 

 

 

 
kde yt je G x 1 vektor endogenních 
proměnných,  xt je K x 1 vektor 
predeterminovaných proměnných, B 
je regulární G x G matice strukturních 
parametrů endogenních proměnných, 
Γ je G x K matice strukturních 
parametrů predeterminovaných 
proměnných, ut ~ N(0, Σ),  E(ut’us) = 0. 
 

Omezený redukovaný tvar 
yt = −B-1Γxt + B-1ut 

Neomezený redukovaný tvar 
yt =Πxt + vt 

 
v t~ N(0, Ω), kde Ω = B-1Σ(B-1)´ E(vt’vs) = 0.   

𝒚𝒕 = 𝚷𝟏
𝒕 𝒚𝟎 + ∑ 𝚷𝟏 

𝒋
𝚷𝟐𝒛𝒕−𝒋

𝒕−𝟏
𝒋=𝟎 +

∑ 𝚷𝟏 
𝒋

𝒗𝒕−𝒋
𝒕−𝟏
𝒋=𝟎   

 
 
Pro 𝚷1

𝑡
 0 první člen vypadne (tato 

matice by měla konvergovat k nule, 
pokud se má y vracet ke svým 
rovnovážným hodnotám). 

Koeficienty strukturního tvaru 
označujeme jako strukturní 
parametry. 

Koeficienty redukovaného tvaru jsou 
přímé nebo běžné multiplikátory. 
Kdyby byly vysvětlující proměnnou 
nějaké zpožděné hodnoty, nazýval by 
se příslušný koeficient dynamický 
multiplikátor. 

Konečný tvar obsahuje běžné a 
dynamické multiplikátory. 

Strukturní tvar zachycuje i zpětné 
vazby mezi veličinami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry strukturního tvaru 
zachycují pouze přímý efekt, který má 
změna vysvětlující proměnné na 
vysvětlovanou proměnnou ceteris 
paribus. 

V redukovaném tvaru jsou endogenní 
veličiny vyjádřeny pouze jako funkce 
všech predeterminovaných 
proměnných a náhodných složek. 
Predeterminované proměnné nejsou 
závislé na náhodných složkách rovnic. 
V modelu tak už nejsou interakce 
mezi endogenními proměnnými, 
nýbrž pouze jednosměrné příčinné 
vazby.    
 
Parametry redukovaného tvaru 
vyjadřují celkovou změnu endogenní 
proměnné při změně 
predeterminované proměnné (tzn. 
změnu přímo v důsledku změny této 
predeterminované proměnné a 
nepřímo v důsledku jejího působení na 
zbylé endogenní proměnné, které 
zkoumanou endogenní proměnnou 
také ovlivňují).  

Konečný tvar vyjadřuje endogenní 
proměnné v běžném období jako 
funkci pouze běžných a zpožděných 
hodnot vektorů exogenních 
proměnných, hodnoty endogenních 
proměnných ve výchozím období a 
náhodných složek. Lze jej odvodit 
pouze pro modely, v nichž je obsažena 
zpožděná hodnota vysvětlované 
endogenní proměnné.  
 
Konečný tvar umožňuje popsat, jakým 
způsobem se generují vysvětlované 
proměnné v závislosti na časové 
posloupnosti vysvětlujících 
proměnných a náhodných složek. Je 
vhodný ke zkoumání podmínek 
stabilizace (navrací se systém 
k rovnováze?) 

Není vhodný k prognózám v důsledku 
existence zpětných vazeb. 

Je vhodný pro krátkodobé 
předpovědi. V případě, že nelze 
vyjádřit konečný tvar, se dá použít i pro 
střednědobé a dlouhodobé 
předpovědi – postupujeme iterativně. 
 
Dále je použitelný k dopočítání 
parametrů strukturního tvaru, při, 
volbě hospodářské politiky, simulacích 
apod.   

Je vhodný pro střednědobé a 
dlouhodobé předpovědi. 
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10A    OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ.  
Formulace při respektování časových oken 

 

Nejprve k pojmům používaným v okružních a rozvozních úlohách: 

Hamiltonův cyklus je typ cesty, kdy každý uzel grafu navštívíme právě jednou a pak se vrátíme do 

výchozího místa. V úloze obchodního cestujícího hledáme Hamiltonův cyklus s minimálním součtem 

ohodnocení hran. 

Eulerův tah je tah, který obsahuje každou hranu právě jednou. 

Eulerův cyklus je takový cyklus, kdy každou hranou v grafu projdeme právě 
jednou, a pak se vrátíme do výchozího místa. Setkáváme se s ním v úloze 
čínského listonoše. 

Fleuryho algoritmus je algoritmus pro hledání Eulerova cyklu. 

Ve statických úlohách známe všechny požadavky předem, v dynamických úlohách po 

výjezdu vozidel přicházejí další požadavky.  

V okružních úlohách neuvažujeme velikost požadavků, zatímco v rozvozních úlohách ano, 

takže zde hraje roli i kapacita vozidla. 

OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ (TRAVELLING SALESMAN PROBLEM) 
Uvažujme situaci, kdy máme zadáno výchozí místo a uzly 2,3…n představující zákazníky, které musíme 

navštívit. Jejichž požadavky jsou nulové, čímž se myslí, že zde nepracujeme s omezeními na kapacitu vozidla. 

Vzdálenost mezi uzly i a j značíme cij. Matici vzdáleností C získáme tak, že určíme nejkratší možnou cestu 

mezi každou dvojicí uzlů, a to ať už jsou přímo spojeny hranou, nebo ne (v tom případě musíme zkrátka jet 

přes jiný uzel – jako bychom dodefinovali umělou hranu, jejíž délka se rovná nejkratší vzdálenosti mezi 

těmito uzly). Naším cílem je navštívit všechny zákazníky a vrátit se do výchozího místa tak, aby délka trasy 

byla minimální. Jinak řečeno, chceme najít Hamiltonův cyklus s minimálním součtem ohodnocení hran. 

Úloha obchodního cestujícího patří mezi NP-hard úlohy. Už pro pouhých 10 uzlů existuje přes sto tisíc 

různých cest. 
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http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/29491/1/PokornaP_Problem%20obchodniho_JP_2008.pdf 

Zavedeme proměnnou xij, která se bude rovnat 1, pokud pojedeme z uzlu i do j, jinak 0. 

Úloha obchodního cestujícího může být formulována jako symetrická nebo nesymetrická. V symetrické 

úloze je matice vzdáleností symetrická, tedy pro každou dvojici uzlů platí, že cij = cji. Jde vlastně o 

neorientovaný graf. Co se týče matice vzdáleností a matice proměnných xij, pracujeme pouze s horní 

trojúhelníkovou maticí bez diagonály. 

V nesymetrické úloze není matice nákladů symetrická. Náklady na dopravu z i do j mohou být jiné než 

náklady na dopravu z j do i (například se někde mohou vyskytovat jednosměrky apod.). V modelu existují 

jak proměnné xij, tak xji, pracujeme s celou maticí. Jde o orientovaný graf. 

Symetrickou úlohu lze řešit i jako nesymetrickou, naopak to ale neplatí.  

MODEL PRO NESYMETRICKOU ÚLOHU FORMULUJEME NÁSLEDOVNĚ: 
𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se, aby součet vzdáleností byl minimální. 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1       𝑖 = 1,2 … 𝑛 (1) Pro každý uzel musí platit, že z něj právě jednou vyjedeme. 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1       𝑗 = 1,2 … 𝑛 (2)Pro každý uzel musí platit, že do něj právě jednou vjedeme. 

𝑥𝑖𝑗  ∈ {0, 1}         i, j = 1,2…n (3) Pojedeme z uzlu i do uzlu j? 

 

Problém takto formulované úlohy je, že by ve výsledném řešení mohlo vzniknout několik parciálních cyklů, 

a proto je nutné do úlohy ještě přidat tzv. anticyklické podmínky. Například uvažujme následující graf (bude 

použit i v dalším příkladu, takže je dobré se na něj podívat pořádně). Bez anticyklických podmínek by řešení 

vypadalo následovně: 

  

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/29491/1/PokornaP_Problem%20obchodniho_JP_2008.pdf
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Tohle není řešení, které chceme. Proto je potřeba přidat některou z následujících anticyklických podmínek: 

 Miller-Tucker-Zemlin: 

Zavedeme proměnnou u, která určuje pořadí uzlu ve výsledné optimální trase. 

Aby řešení nemohlo obsahovat parciální cykly, musí platit následující podmínka: 

𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 + 𝑛𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑛 − 1                       𝑖 = 1,2 … 𝑛, 𝑗 = 2,3 … 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 

V příkladu uvedeném výše máme 5 uzlů, tzn. n = 5. Pokud nepojedeme z uzlu i do uzlu j (tzn. xij = 0), bude 

podmínka splněna vždy. Pokud z uzlu i do uzlu j pojedeme, musí platit: 

pořadí uzlu j – pořadí uzlu i ≥ 1 

Jestliže má toto platit pro všechny uzly 𝑖 = 1,2 … 𝑛, 𝑗 = 2,3 … 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗 , pak nemohou vzniknout parciální 

cykly. Řešení příkladu výše po zahrnutí uvedené podmínky vypadá následovně: 

 
 Dantzig-Fulkerson-Johanson 

Označme V množinu všech uzlů a U podmnožinu tvořenou některými z těchto uzlů. 

Anticyklickou podmínku můžeme zapsat takto: 

22,,1 


nUVUUx
Uj

ij

Ui

 

V příkladu výše, kde n = 5, existuje 10 možných podmnožin s alespoň dvěma a nejvýše třemi uzly. 

|U| = 2: (1,2), (1,3), (1,4),(1,5),(2,3),(2,4), (2,5),(3,4),(3,5),(4,5) 

|U| = 3: (1,2,3),(1,2,4),(1,2,5),(1,3,4),(1,3,5),(1,4,5),(2,3,4),(2,3,5),(2,4,5),(3,4,5) 

Podmnožinami se čtyřmi uzly se nemusíme zabývat: mimo tuto podmnožinu by byl jen jeden zbývající uzel, 

kde cyklus vzniknout nemůže. 

Podmínka vlastně říká, že mezi uzly dané podmnožiny musíme jet méněkrát, než kolik jich v této 

podmnožině je. Například mezi třemi uzly nemůžeme jet třikrát, ale nejvýše dvakrát. A to musí platit pro 

všechny podmnožiny o velikosti alespoň 2 a nejvýše n–2. Tak třeba v podmnožině (1,2,3) díky tomu nemůže 

vzniknout parciální cyklus, protože pokud by vznikl například cyklus jako na obrázku výše, pak by x12 + x23 + 

x13 = 3 nebylo menší nebo rovno |U| − 1 = 2. 

 

Podmínku můžeme zapsat i takto: 

 

 

V této formě podmínka říká, že aspoň mezi jedním uzlem z dané podmnožiny a jedním uzlem mimo danou 

podmnožinu musí existovat hrana, po které pojedeme.  

Například parciální cykly (1,2,3) a (4,5) tudíž nemohou vzniknout, protože ani jedna z proměnných x14, x15, 

x51, x41, x24, x42, x25, x52, x34, x43, x35 ,x53 není rovna jedné, takže jejich součet není větší nebo roven 1. 

 

22,,1 


nUVUx
UVj

ij

Ui
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!Uvažujme výše uvedený příklad znázorněný v grafu. Naším úkolem je formulovat úlohu 

jako nesymetrický model obchodního cestujícího spustitelný v Lingu (šlo by to 

formulovat i jako symetrická úloha). 

 

model: 

sets: 

uzel/1..5/:poradi; 

cesta(uzel,uzel):naklady,x; 

endsets 

 

data: !pracujeme s celou maticí nákladů (formulovano jako nesymetrická úloha); 

naklady =  

0  5  4 16 22 

5  0  6 15 24 

4  6  0 12 18 

16 15 12 0 9 

22 24 18 9 0; 

enddata 

 

min = @sum(cesta: naklady*x); 

@for(uzel(i): @sum(uzel(j): x(i,j)) = 1);!do každého uzlu jednou vjedeme a jednou z 

něj vyjedeme; 

@for(uzel(j): @sum(uzel(i): x(i,j)) = 1); 

@for(cesta(i,j)|j#NE#1#AND#i#NE#j: poradi(i) - poradi(j) + 5*x(i,j) <=4);!smyčkové 

podmínky – Miller-Tucker-Zemlin; 

@for(cesta: @bin(x)); 

@for(cesta(i,j)|i#EQ#j: x(i,j) = 0); 

end 
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MODEL PRO SYMETRICKOU ÚLOHU FORMULUJEME NÁSLEDOVNĚ: 
Zavedeme opět proměnnou xij, která se bude rovnat 1, pokud pojedeme z uzlu i do j, jinak 0. Pracujeme ale 

pouze s proměnnými, kde i = 1,2…n-1,  j = i+1,i+2…n. 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se, aby byl součet ujeté vzdálenosti minimální. 

Pracujeme pouze s horní trojúhelníkovou maticí. 
 ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑖−1
𝑗=1 + ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛
𝑘=𝑖+1 = 2       𝑖 = 1,2 … 𝑛 (1) Pro každý uzel musí platit, že do něj právě jednou vjedeme a 

jednou z něj vyjedeme. Proto například pro 5 uzlů musí mezi 
proměnnými x12,x13,x14,x15 být právě dvě rovny jedné, protože do 
uzlu 1 musíme jednou přijet a jednou z něj vyjet. 

𝑥𝑖𝑗  ∈ {0, 1}  i = 1,2…n-1, j = i+1,i+2…n (2) Pojedeme z uzlu i do uzlu j? 
 

ji

Ui Uj

ij nUVUUx



 

 ,33,,1

 (3) Poslední podmínkou je opět anticyklická podmínka.  

Ad podmínka (1): například pro 5 uzlů bychom v matici proměnných sčítali takto: 

     

     

     

     

     

   

     

     

       

     

     

 

     

     

     

     

     

 

Ad podmínka (3): Anticyklická podmínka odpovídá jedné z anticyklických podmínek nesymetrické úlohy, jen 

v ní jsou trojky místo dvojek. Důvod je ten, že ani mezi dvěma uzly nemůže v symetrické úloze vzniknout 

parciální cyklus, protože v modelu jsou orientované hrany, takže pro vznik cyklu potřebujeme uzly alespoň 

tři. 

Existují určité speciální typy úlohy obchodního cestujícího. 

 

V metrické úloze obchodního cestujícího musí pro všechna i, j, k platit nerovnost cij + cjk ≥ cik. 

V Euklidovské úloze obchodního cestujícího musí platit vztah cij = √(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)2 + (𝑌𝑖 − 𝑌𝑗)2, kde Xi, Xj jsou 

souřadnice uzlu X, Yi, Yj pak souřadnice bodu Y. 

 

V otevřené úloze obchodního cestujícího se vozidlo nevrací do výchozího místa.   
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V úloze s časovými okny navíc obchodní cestující musí navštívit zákazníky pouze v určitém časovém 

intervalu. Začátek a konec intervalu požadované doby návštěvy pro i-tého zákazníka označme ai, bi, tzn. 

zákazníka musíme navštívit v časovém okně <ai,bi>.  

K matici cij musíme mít tudíž navíc k dispozici matici dij, v níž budou informace o době přejezdu mezi 

jednotlivými uzly. 

Zavedeme proměnnou xij, která se bude rovnat 1, pokud pojedeme z uzlu i do j, jinak 0. 

Dále zavedeme proměnnou ti, což bude čas, v němž je navštíven uzel i. 

Celý model má tvar: 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛     Snažíme se, aby součet vzdáleností byl minimální. 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1                     𝑖 = 1,2 … 𝑛   (1) Pro každý uzel musí platit, že z něj právě jednou vyjedeme. 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1                     𝑗 = 1,2 … 𝑛   (2)Pro každý uzel musí platit, že do něj právě jednou vjedeme. 

𝑥𝑖𝑗  ∈ {0, 1}                        i, j = 1,2…n   (3) Pojedeme přes z uzlu i do uzlu j? 
t1 = 0   (4) Čas výjezdu nastavíme na nulu. 
ai ≤ ti ≤ bi                             i = 2,3…n                  (5) Pro všechny uzly (kromě prvního) musí platit, že čas, ve 
  kterém jej navštívíme, spadá do požadovaného časového okna. 
ti + dij – M(1 – xij) ≤ tj       𝑖 = 1,2 … 𝑛, 
                                             𝑗 = 2,3 … 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗   (6) M je nějaké velké číslo, například by to mohlo být 1000. Pokud 
      nejedeme z i do j, pak bude xij = 0 a podmínka bude splněna vždy. 

                                                              Pokud ale pojedeme z i do j, pak musí platit, že uzel j nenavštívíme 
                                                              dříve, než kolik činí čas návštěvy uzlu i plus doba přejezdu z i do j. 
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10C    SPOTŘEBNÍ FUNKCE. HYPOTÉZY ABSOLUTNÍHO, 
RELATIVNÍHO A PERMANENTNÍHO DŮCHODU 

 

Existuje několik modelů, kterými je možné analyzovat spotřebu. Spotřebou se rozumí souhrn spotřebních 

výdajů jednotlivců/domácností na zboží a služby. Zajímá nás, jak spotřebitelé dělí svůj disponibilní důchod 

mezi tyto spotřební výdaje a úspory. 

 

HYPOTÉZA ABSOLUTNÍHO DŮCHODU (KEYNES) 
Podle hypotézy absolutního důchodu je spotřeba funkcí disponibilního důchodu a dělí se na autonomní 

složku nezávislou na velikosti důchodu a na indukovanou složku, která s růstem důchodu roste. Formálně 

lze funkční vztah pro i-tou domácnost zapsat jako 

Ci = β1 + β2Yi + ui, pro i = 1,2…n, 

 Ci  je reálná spotřeba i-té domácnosti; 

 Yi je reálný důchod i-té domácnosti; 

 β1 je autonomní úroveň spotřeby a říká nám, kolik by spotřebitelé utratili i při nulovém důchodu; 

 β2 je mezní sklon ke spotřebě (MPC) a říká nám, o kolik jednotek vzroste spotřeba s růstem 

disponibilního důchodu o jednotku. Je konstantní a nachází se v intervalu (0; 1). Jde zároveň o sklon křivky 

spotřební funkce.   

Spotřební a úsporová funkce mají lineární průběh. 

S růstem důchodu roste i spotřeba, ale v menší míře 

než důchod, takže klesá průměrný sklon ke spotřebě. 

Průměrný sklon ke spotřebě značíme APC. Je to 

zároveň směrnice paprsku vedoucího z počátku 

soustavy souřadnic k bodu na křivce spotřební 

funkce, a jak je vidět, kvůli existenci autonomní 

spotřeby jsou sklony těchto paprsků klesající. APC je 

tudíž větší než MPC, ale s růstem důchodu klesá a 

postupně se mu přibližuje. 

Při nulovém důchodu se financuje spotřeba z úspor; 

při vyšším důchodu než je Y0 se naopak úspory tvoří. 

MPS je mezní sklon k úsporám. Platí, že MPC + MPS = 1. S růstem důchodu tedy podle Keynese roste podíl 

úspor a klesá podíl spotřeby. Většina ekonomů uznává platnost tohoto zákona, ale jen v krátkém období. 

Do modelu se někdy zahrnují i další vysvětlující proměnné (zpožděné hodnoty, aktiva…). 

 

Při zvýšení bohatství se celá křivka posune nahoru, protože budeme více spotřebovávat při každé úrovni 

důchodu. Při zvýšení úrokové míry se celá spotřební křivka posune dolů, protože budeme více spořit a méně 

spotřebovávat při každé úrovni důchodu. 

 

Při odhadu modelu musíme rozlišovat, zda jde o mikroekonomickou či makroekonomickou spotřební funkci 

a zda jde o časovou řadu (např. zkoumáme vývoj agregátní spotřeby v čase) či průřezovou analýzu (např. 

zkoumáme spotřebu různých domácností v tomtéž čase). 
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Při práci s prostorovými / průřezovými daty může být problémem: 

 multikolinearita: zahrneme-li kupříkladu do modelu i bohatství, pak může být mezi důchodem a 

bohatstvím silná lineární závislost, takže se budou obě proměnné jevit jako nevýznamné 

 heteroskedasticita: například je možné očekávat, že mezi osobami s vyšší úrovní důchodu budou 

větší rozdíly ve spotřebě než u osob s nižší úrovní důchodu. Jestliže vyděláváme 8 000 Kč, budeme 

nejspíš utrácet částku blížící se 8 000 Kč. Jestliže ale vyděláváme 80 000 Kč, můžeme utrácet 60 000 

Kč, 79 000 Kč apod. podle toho, jak moc spořiví jsme. Proto nebude mít náhodná složka konstantní 

rozptyl pro všechny úrovně důchodu (vysvětlující proměnné). 

Při práci s časovými řadami může být problémem: 

 autokorelace 

 nestacionarita, otázka kointegrace: Ci a Yi bývají většinou nestacionární (vykazují trend). U 

nestacionárních časových řad se může zdát, že mezi nimi existuje závislost, ve skutečnosti však mají 

pouze podobný trend. Například mezi spotřebou v ČR a důchodem v Maďarsku není přímý vztah, 

ale protože se mohou vyvíjet podobně kvůli celosvětové ekonomické situaci, z regresní analýzy by 

se mohlo zdát, že mezi nimi vztah je. Kvůli tomu se můžeme potýkat s tzv. zdánlivou regresí. 

 otázka, jak agregovat údaje: můžeme například při odhadu časové řady z agregovaných údajů 

předpokládat konstantní MPC pro všechny odhadované jednotky? 

Dalším problémem je simultánní závislost Ci a Yi: Yi není nezávislá na náhodné složce, a proto nejsou odhady 

nestranné ani konzistentní. 

 

HYPOTÉZA RELATIVNÍHO DŮCHODU (DUESENBERRY) 
Postupně se začal projevovat nesoulad mezi Keynesovou hypotézou absolutního důchodu a realitou. Ve 

40. letech provedl Kuznets studii (1946) závislosti výše spotřeby amerických domácností na výši jejich 

důchodu (GNP). Zjistil, že mezi lety 1869 a 1938 se reálný důchod zvýšil sedmkrát, ale průměrný sklon ke 

spotřebě se nijak výrazně neměnil. Nesoulad mezi keynesiánskou spotřební funkcí a empirickými studiemi 

vedl ekonomy k formulaci alternativních hypotéz. Jednou z nich je hypotéza relativního důchodu, kterou 

formuloval koncem 40. let Duesenberry. Podle ní průměrný sklon ke spotřebě APC jednotlivce či domácnosti 

závisí na pozici, kterou zaujímá svou výší důchodu mezi ostatními spotřebiteli. Lidé mají sklon 

napodobovat ve spotřebě své sousedy a zároveň se snaží neustále dosahovat vyšší životní úrovně. Budou 

se co nejvíce snažit udržovat dosaženou úroveň spotřeby, i když jejich důchod cyklicky poklesne. Raději 

budou méně spořit, než aby museli omezit spotřebu zajišťující životní úroveň, na kterou jsou zvyklí. 

Individuální subjekty s vysokými důchody obecně spoří více ve vztahu ke svým příjmům, protože jejich APC 

je nižší. Při poklesu důchodů se zejm. u spotřebitelů s vyššími důchody kvůli setrvačnosti nesnižuje spotřeba 

stejně rychle jako jejich důchody, čímž lze vysvětlit cyklické změny v míře úspor (například v recesi 

nedochází k okamžité reakci ve formě snížení úspor).  

Z toho vyplývá, že podíl spotřeba/důchod je dlouhodobě konstantní a nezávislý na úrovni důchodu. 

Individuální ani agregátní APC se s růstem důchodu nemění. Tím pádem ani míra úspor nezávisí na výši 

důchodu. To je rozdíl proti Keynesovi, který tvrdí, že s růstem důchodu APC klesá.  

Duesenberry tedy vyjádřil individuální spotřebu relativně ke spotřebě ostatních subjektů: 

𝐶

𝐶∗
= 𝑓(

𝑌𝑖

𝐶∗
;

𝐴𝑖

𝐶∗
; 𝑟𝑖) pro i = 1, 2 …n 

 C je běžná spotřeba ind. subjektu, C* spotřeba ostatních subjektů;  

 Yi je běžný (i =1) či budoucí (i = 2…) důchod ind .subjektu; 

 Ai jsou jeho běžná (i =1) či budoucí (i =2…) aktiva,  

 ri je běžná (i =1) či budoucí (i =2…) úroková míra ind .subjektu. 
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Se změnami současného a budoucího důchodu či aktiv o stejné procento spotřebitelé mění spotřebu 

stejným tempem a relativní výše všech důchodů zůstává nezměněna.  

Modifikací je Brownův spotřební model zvykové setrvačnosti. Podle něj spotřeba závisí kvůli setrvačnosti 

i na spotřebě v předchozím období, takže krátkodobou spotřební funkci lze popsat autoregresním vztahem 

Ct = β1Yt + β2Ct−1 + ut 

Kdybychom předpokládali, že spotřeba roste konstantním tempem h, vyjádřili ji jako Ct = (1 + h)Ct-1 a dosadili 

do Brownova vztahu, dostaneme:  𝐶𝑡 = 𝛽1𝑌𝑡 + 𝛽2
𝐶𝑡

1+ℎ
  , to vyřešíme podle Ct a můžeme vyjádřit 

dlouhodobou spotřební funkci jako 

Ct = 
𝛽1

1−(
𝛽2

1+ℎ
)

𝑌𝑡      

Tedy Ct = APC∙Yt. Čím větší je dlouhodobá míra růstu reálného důchodu, tím nižší je APC, takže se větší část 

důchodu spoří. 

Příklad makroekonomické spotřební funkce, časová řada pro 90. léta v ČR (čtvrtletní data, Y a C jsou reálné 

veličiny, ve stálých cenách), Hušek (2009).  

specifikace:  Ct = β1 + β2Yt + β3St + β4Pt + ut 

odhad:   Ct = −2679 + 0,291Yt + 0,249St + 962Pt 

 

St jsou reálné úspory/obyvatele; Pt je index spotřebitelských cen. Teoreticky by β4 by měl být nulový, protože 

růst cen při neměnném reálném důchodu a úsporách by neměl vést k růstu reálné spotřeby, pouze spotřeby 

nominální.  Při kladné hodnotě spotřebitelé podléhali peněžní iluzi: růst cen by vedl k růstu reálné spotřeby, 

protože spotřebitelé by si mysleli, že roste i jejich reálný důchod a úspory, nejen nominální. Z odhadu vidíme, 

že zde byla peněžní iluze.  

Odhad Brownovy krátkodobé spotřební funkce: 𝐶�̂� = 0,259 + 0,499𝐶𝑡−1. 

Mohli bychom z dat spočítat, že průměrná roční míra růstu spotřeby h = −0,14 %. Následně bychom mohli 

substitucí do rovnice dlouhodobé spotřeby získat odhad dlouhodobé spotřební funkce:  𝐶�̂�= 0,51Yt. 

 

HYPOTÉZA ŽIVOTNÍHO CYKLU (MONDIGLIANI, BRUMBERG, ANDO) 
Podle této hypotézy chce spotřebitel maximalizovat užitek ze spotřeby během celého života a zároveň 

udržovat přibližně konstantní úroveň spotřeby, i když se jeho důchod během života mění. Dlouhodobá 

spotřeba je stabilní. Bohatství je postupně rozpouštěno do spotřeby.  

 

Model předpokládá menší návaznost na běžný disponibilní důchod: při jednorázovém růstu důchodu se 

spotřeba změní jen málo, rozloží se to totiž mezi zbývající léta života. Při trvalém růstu důchodu dochází 

k růstu spotřeby během celého života, ale menšímu, než je růst samotného důchodu, jelikož něco bude 

jedinec muset spotřebovávat i v penzi. Problémy jsou vcelku zjevné: člověk nezná svou délku života ani svůj 

budoucí důchod, často dává část na dědictví pro potomky atd.  

 

Matematicky jde o hledání vázaného extrému funkce užitku z celkové spotřeby od nynějšího období až do 

jeho úrmtí: U = U(CT,CT+1…CL). Omezením jsou očekávané celoživotní zdroje. Veškeré zdroje až do konce 

produktivního období musí pokrýt veškerou spotřebu do konce života. Předpokládáme délku života L a 

délku produktivního období N.  
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kde aT-1 je hodnota aktiv na začátku období T, YT je výdělek v období T, Yi
e je očekávaný výdělek v období i, 

Ci je spotřeba v období i  a r je úroková sazba. Spotřebitel tedy rozpustí výši svého současného důchodu, 

celkového budoucího důchodu z produktivního období a bohatství do celého svého života. 

 

Z makroekonomického hlediska podíl spotřeby na důchodu závisí na počtu lidí v produktivním věku: pokud 

jejich počet roste, podíl spotřeby klesá, protože tito lidí více spoří, aby mohli ve stáří utrácet.  

 

HYPOTÉZA PERMANENTNÍHO DŮCHODU (FRIEDMAN) 
Podle Friedmana spotřeba závisí na tzv. permanentním důchodu (příjmy z práce, z majetku). Běžný důchod 

kolísá kolem tohoto permanentního důchodu. APC je dlouhodobě konstantní, i když krátkodobě může 

klesnout: při zvýšení důchodu spotřebitel neví, zda toto zvýšení bude trvalé, proto se spotřeba zvýší jen o 

trochu a APC krátkodobě poklesne. Teprve pokud zjistí, že jde o trvalou změnu, vzroste i spotřeba, takže 

podíl spotřeby na důchodu bude dlouhodobě konstantní. 

 

Jde vlastně o zobecnění hypotézy životního cyklu pro nekonečně dlouhý horizont. Permanentní spotřeba 

CP je funkcí celkového bohatství a úrokové míry. Bohatství je definováno jako diskontovaný součet 

budoucích příjmů (zahrnujících důchod z fyzických a finančních aktiv), tedy W = Yt + Yt+1/1+r + Yt+2/(1+r)2 …, 

kde Yt je celkový očekávaný příjem v období t.  

Friedman definuje permanentní důchod (dlouhodobě očekávaný, stabilní) jako míru výnosu bohatství: 

YP = rW 

Spotřebu proto můžeme vyjádřit  

 ve vztahu k bohatství CP = qW, kde q je faktor proporcionality 

 ve vztahu k důchodu: CP = (q/r)YP (po dosazení vztahu YP = rW), neboli: 

CP = kYP 

Koeficient k je mezní sklon ke spotřebě vzhledem k permanentnímu důchodu. Tento koeficient závisí na 

spotřebních zvyklostech a úrokové míře. Obvykle se pohybuje v rozmezí 0,8-0,9, což znamená, že bohatství 

spotřebitele neustále roste, závisí ale i na proporci bohatství drženého v podobě fyzických a finančních aktiv. 

Můžeme tedy upřesnit funkční vztah jako CP = k(r,w,z)YP, kde z jsou spotřební zvyklosti, w je podíl fyzických 

a finančních aktiv a r je úroková míra. Permanentní důchod a spotřebu lze chápat jako dlouhodobou 

očekávanou spotřebu a důchod. 

Zdá se ale, že tu je zádrhel. Tvrdíme, že permanentní spotřeba je závislá na permanentním důchodu, jenže 

ani jedno z toho většinou neznáme, neboť jde o neměřitelné proměnné. Co tedy máme odhadovat? 

Můžeme si pomoci hypotézou adaptivních očekávání nebo částečného přizpůsobení. V souladu s těmito 

hypotézami lze odhadnout neměřitelný důchod či neměřitelnou spotřebu pomocí autoregresního modelu. 

 

Hypotéza adaptivních očekávání 
Friedmanův model permanentního důchodu lze specifikovat tak, že spotřeba závisí na neměřitelném, 

očekávaném důchodu:  

Ct = β1 + β2YtP + ut. 

Jak ale vyjádřit tento neměřitelný důchod? Friedman přišel s hypotézou adaptivních očekávání, podle níž je 

očekávání spotřebitelů ohledně jejich výše důchodu váženým průměrem jejich současné skutečné výše 

důchodu a jejich očekávání v minulosti: 
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YtP = gYt + (1 – g)Yt-1P 

kde g je koeficient adaptivních očekávání, který je z rozmezí (0,1> a který popisuje proces učení. 

Spotřebitelé tedy adaptují svá očekávání na minulé zkušenosti. Kdyby se koeficient g rovnal nule, pak by 

vycházeli plně z minulých zkušeností.   

Když vyjádříme původní model v období t-1: Ct-1= β1 + β2Yt-1P + ut-1, za YtP  v první rovnici dosadíme 

gYt + (1 – g)Yt-1P  a za Yt-1P  pak dostadíme (Ct-1 – β1 – ut-1) / β2, dostaneme autoregresní model adaptivních 

očekávání: 

Ct = β1g+ β2gYt + (1 – g)Ct-1 + ut*, kde ut* = ut – (1 – g)ut-1. 

Můžeme přepsat model ve tvaru: 

Ct = α1 + α2Yt + α3Ct-1 + ut* 

Kvůli autokorelaci náhodné složky můžeme mít problém s odhadem, ale můžeme použít nelineární 

nejmenší čtverce, metodu maximální věrohodnosti s omezenou informací či instrumentální proměnné. Po 

odhadu můžeme dopočítat g, β2 atd. Jde o dlouhodobou rovnovážnou spotřební funkci. 

 

Hypotéza částečného přizpůsobení 
Vzhledem k problémům s odhadem výše specifikovaného modelu je lepší specifikovat Friedmanovu 

spotřební funkci v souladu s hypotézou částečného přizpůsobení jako: 

CtP = β1 + β2Yt + ut 

Model říká, že permanentní, optimální spotřeba závisí na současném důchodu. A co dosadit za tuto 

permanentní spotřebu? Mohli bychom předpokládat, že současná hodnota spotřeby závisí na žádoucí 

hodnotě spotřeby a na hodnotě spotřeby v předchozím období. Tedy bychom mohli specifikovat vztah  

Ct – Ct-1 = d(CtP – Ct-1), čili Ct = dCtP + (1–d) Ct-1, 

kde d je koeficient adaptace (přizpůsobení). Říká, že současná hodnota spotřeby je váženým průměrem 

žádoucí hodnoty spotřeby a hodnoty spotřeby v předchozím období. Pro d = 0 se tedy spotřebitel plně 

adaptuje na předchozí období. 

 

Dosadíme-li druhou rovnici do první rovnice Friedmanovy spotřební funkce, získáme autoregresní model 

částečného přizpůsobení ve tvaru 

 

Ct = β1d + β2dYt + (1 – d)Ct-1 + ut+, kde ut+  = dut.  

 

Můžeme přepsat výše uvedený model jako 

Ct = α1 + α2Yt + α3Ct-1 + ut
+ 

Protože náhodná složka není autokorelovaná, lze pomocí MNČ získat konzistentní odhady. 

 

Ale co tedy použít? Máme vyjít z modelu adaptivních očekávání nebo částečného přizpůsobení? Jestliže si 

myslíme, že spotřebitele ovlivňují hlavně setrvačnost a spotřební zvyklosti, specifikujeme model spíše jako 

model částečného přizpůsobení. Jestliže jej nejspíš ovlivňuje hlavně očekávání budoucích důchodů, 

použijeme spíše model adaptivních očekávání. Formálně jsou oba modely shodné. Liší se: 

 specifikací náhodné složky 

 interpretací parametru 1 - α3 (jde o g či d) a modelu jako celku 
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Příklad (Hušek, 2009) 

Odhadujeme model v souladu s Friedmanovou spotřební funkcí (hypotézou permanentního důchodu). Přitom můžeme 

pracovat s modelem adaptivních očekávání nebo částečného přizpůsobení. V každém případě nejprve odhadneme 

autoregresní model: 

Ct = α1 + α2Yt + α3Ct-1 + náhodná složka 

Ct = 2,361 + 0,286Yt + 0,676Ct-1  

 

a) vyšli jsme z modelu adaptivních očekávání Ct = β1 + β2YtP + ut.. a ptáme se: jak závisí spotřeba na permanentním důchodu? 

Pak se v tomto modelu „skrývá“ model Ct = β1g+ β2gYt + (1 – g)Ct-1 + ut* 

Interpretace je tudíž následující:  

 α2 = 0,286 nám říká, o kolik se zvedne spotřeba, když se běžný, měřitelný důchod zvedne o jednotku, tzn. jde o mezní 

sklon ke spotřebě vzhledem k běžnému důchodu; 

 α3 = 0,676 = (1 – g)  g = koeficient adaptivních očekávání = 0,324; 

 β2g = 0,286  β2 = 0,9 nám říká, o kolik se zvedne spotřeba, když se permanentní, neměřitelný důchod zvedne o 

jednotku; 

 náhodná složka je autokorelovaná, odhady nejsou nestranné ani konzistentní. 

 

b) vyšli jsme z modelu částečného přizpůsobení Ct P= β1 + β2Yt + ut.. a ptáme se: jak závisí optimální, permanentní spotřeba 

na běžném důchodu? 

Pak se v tomto modelu „skrývá“ model Ct = β1d + β2dYt + (1 – d)Ct-1 + ut+, 

Interpretace je tudíž následující:  

 α2 = 0,286 je opět krátkodobý mezní sklon ke spotřebě (jak přizpůsobíme běžnou spotřebu růstu běžného důchodu); 

 α3 = 0,676 = (1 – d)  d = koeficient přizpůsobení = 0,324; 

 β2d = 0,286  β2 = 0,9 nám říká, jaký je dlouhodobý mezní sklon ke spotřebě, jak přizpůsobíme permanentní 

spotřebu růstu běžného důchodu. 

 

 

HYPOTÉZA RACIONÁLNÍCH OČEKÁVÁNÍ 
Podle této hypotézy spotřebitel při rozhodování pracuje i s očekáváními ohledně budoucího vývoje, jako 

například s očekávanými změnami ve vládní politice. Model se specifikuje ve tvaru 

Ct = β1 + β2Et-1(Yt) + ut, 

kde Et-1(Yt) je neměřitelná, pouze očekávaná výše důchodu v libovolném období t, v níž jsou zahrnuty veškeré 

informace dostupné spotřebiteli na konci předcházejícího období. 

 

ZAJÍMAVÁ ANALÝZA SPOTŘEBNÍ FUNKCE V ČR:  
http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp34radkovsky.pdf  

  

http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp34radkovsky.pdf
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VYLUŠTI KŘÍŽOVKU 
               

             _____ řekl, že v dlouhém období jsme všichni mrtví. 

             Písmenem g označujeme koeficient ______. 

             ______ je báječná a zajímavá vědní disciplína. 

             Podle hypotézy permanentního důchodu je APC _____. 

             Spotřební funkci lze využít ke studiu časových řad i pro _____ data. 

             Milton _____ přišel s hypotézou permanentního důchodu. 

             Většina ekonomů uznává, že v krátkém _____ může APC klesat. 

             Pan Duesenberry vymyslel hypotézu _____ důchodu. 
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11A    HEURISTICKÉ ALGORITMY PRO ŘEŠENÍ ÚLOH 
OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO 

 

Heuristické algoritmy jsou speciálními algoritmy, které byly vyvinuty pro obtížné úlohy, jejichž řešení je 

obtížné získat v rozumném čase. Mezi takovéto obtížné úlohy, pro něž neexistuje polynomiální algoritmus, 

patří úloha obchodního cestujícího. Pro zopakování: v úloze obchodního cestujícího máme zadáno výchozí 

místo a uzly 2,3…n představující zákazníky, které musíme navštívit. Vzdálenost mezi uzly i a j značíme cij. 

Matici vzdáleností C získáme tak, že určíme nejkratší možnou cestu mezi každou dvojicí uzlů, a to ať už jsou 

přímo spojeny hranou, nebo ne (v tom případě musíme zkrátka jet přes jiný uzel – jako bychom dodefinovali 

umělou hranu, jejíž délka se rovná nejkratší vzdálenosti mezi těmito uzly). Naším cílem je navštívit všechny 

zákazníky a vrátit se do výchozího místa tak, aby délka trasy byla minimální. Jinak řečeno, chceme najít 

Hamiltonův cyklus s minimálním součtem ohodnocení hran.  

Heuristiky nezajišťují nalezení optimálního řešení, ale umožní najít dostatečně dobré řešení v rozumném 
čase. Lze je rozdělit na algoritmy, které vytvoří nové řešení (trasa je vytvářena postupně z výchozího uzlu – 
sem patří metoda nejbližšího souseda, metoda vkládací, metoda výhodnostech čísel a metody založené na 
algoritmu minimální kostry), a na metody, které nalezené řešení zlepšují (sem patří například metoda 2-
opt).  
 
Ke všem algoritmům potřebujeme matici nejkratších vzdáleností. Nejkratší cestu v grafu lze najít pomocí 
tzv. Dijkstrova algoritmu.  
 

Uvažujme následující graf. V Lingu najdeme nejkratší cestu z uzlu 1 do uzlu 4 takto: 
 
 
model: !hledáme nejkratší cestu mezi uzlem 

1 a 4; 

sets: 

uzel/1..5/; 

tok(uzel,uzel):x,C; 

endsets 

 

data: !tam, kde neexistují hrany, dáme 

1000; 

C= 

1000 5 4 1000 1000 

5 1000 6 15 1000 

4 6 1000 12 18 

1000 15 12 1000 9 

1000 1000 18 9 1000; 

enddata 

 

min = @sum(tok: x*C); 

@for(uzel(i)|i#NE#1#AND#i#NE#4: @sum(uzel(j): x(i,j)) = @sum(uzel(k): x(k,i))); !z 

každého uzlu kromě 1 a 4 musíme tolikrát vyjet, kolikrát do něj přijedeme; 

@for(uzel(i)|i#EQ#1: @sum(uzel(j): x(i,j)) = 1); 

@for(uzel(i)|i#EQ#1: @sum(uzel(j): x(j,i)) = 0); 

@for(uzel(i)|i#EQ#4: @sum(uzel(j): x(i,j)) = 0); 

@for(uzel(i)|i#EQ#4: @sum(uzel(j): x(j,i)) = 1);!do prvního uzlu nepřijedeme ani 

jednou, ale musíme jednou vyjet, u čtvrtého uzlu je to naopak, do ostatních uzlu 

nemusíme ani prijet ani z nich vyjet; 

@for(tok: @bin(x)); 

end 
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METODA NEJBLIŽŠÍHO SOUSEDA: 
1. Vybereme libovolný uzel. 

2. Nalezneme nejbližšího souseda k vybranému uzlu.  

3. Nalezneme nejbližšího souseda k uzlu z bodu 2 atd., 

dokud nevznikne Hamiltonův cyklus. 

Tato metoda je rychlá a jednoduchá, ale nemusí dávat 

dobré výsledky, i proto, že na konci se musíme vrátit do 

výchozího uzlu, který může být dost daleko od posledního 

navštíveného uzlu. Je možné zvolit jako výchozí uzel 

postupně všechny uzly a vybrat nejlepší řešení. 

Příklad: máme stejnou úlohu jako dříve. Pomocí metody 

nebližšího souseda ji řešíme takto.  

(1) Sestavíme matici nejkratších vzdáleností.  

(2) Vyjedeme z uzlu 1. První sloupec v matici nejkratších vzdáleností můžeme vyškrtnout, protože do 

uzlu jedna už nepojedeme, dokud neobjedeme všechny uzly. Nebližším sousedem uzlu 1 je uzel 3, 

pojedeme tedy tam.  

(3) Vyškrtneme třetí sloupec, protože z jiného uzlu už znovu do uzlu 3 nepojedeme. Nejbližším 

potenciálním sousedem, kam můžeme jet z uzlu 3, je uzel 2. Pojedeme tedy do uzlu 2. 

(4) Vyškrtneme druhý sloupec, protože z jiného uzlu už znovu do uzlu 2 nepojedeme. Nyní jsme tedy 

v uzlu 2 a nejbližším sousedem, kam můžeme jet, je uzel 4. Pojedeme tedy do uzlu 4. 

(5) Vyškrtneme čtvrtý sloupec, protože z jiného uzlu už do něj nepojedeme. Z uzlu 4 jedeme do uzlu 5.  

(6) Uzel 5 je posledním navštíveným uzlem. Z něj se tedy vrátíme do uzlu 1. Celá trasa je tudíž     1  

3  2  4  5  1. Celková ujetá vzdálenost je 56. Skutečně optimální řešení je přitom 51.  

(1) C 1 2 3 4 5 (2) C 1 2 3 4 5 (3) C 1 2 3 4 5 

 1 0 5 4 16 22  1 0 5 4 16 22  1 0 5 4 16 22 

 2 5 0 6 15 24  2 5 0 6 15 24  2 5 0 6 15 24 

 3 4 6 0 12 18  3 4 6 0 12 18  3 4 6 0 12 18 

 4 16 15 12 0 9  4 16 15 12 0 9  4 16 15 12 0 9 

 5 22 24 18 9 0  5 22 24 18 9 0  5 22 24 18 9 0 

                     

(4) C 1 2 3 4 5 (5) C 1 2 3 4 5 (6) C 1 2 3 4 5 

 1 0 5 4 16 22  1 0 5 4 16 22  1 0 5 4 16 22 

 2 5 0 6 15 24  2 5 0 6 15 24  2 5 0 6 15 24 

 3 4 6 0 12 18  3 4 6 0 12 18  3 4 6 0 12 18 

 4 16 15 12 0 9  4 16 15 12 0 9  4 16 15 12 0 9 

 5 22 24 18 9 0  5 22 24 18 9 0  5 22 24 18 9 0 
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METODA VÝHODNOSTNÍCH ČÍSEL (CLARK, WRIGHT) 
1. Sestavíme matici výhodnostních čísel: sij = (c1i + ci1 + c1j + cj1) – (c1i  + cij + c1j) = ci1 + c1j – cij, pro i, j = 

2, 3, …, n, i ≠ j.  

2. Setřídíme čísla sij sestupně. 

3. Podle setříděných čísel sij, postupně spojujeme uzly i a j tak, aby vznikl výsledný cyklus (čísla sij, 

která by spojením vrcholu i a j vytvořila cyklus, přeskočíme).  

Výhodnostní čísla říkají, o kolik je výhodnější jet jako na obrázku B oproti způsobu na obrázku A. 

 

         

 

 

       A                             B 

Uvažujme stejný příklad jako výše. 

(1) Z matice nejkratších vzdáleností sestavíme matici výhodnostních čísel. Například prvek s23 

spočítáme jako s23 = s21 + s13 – s23 = 5 + 9 – 6 = 3. Hledáme největší výhodnostní číslo, což je s45 = 

29. Pojedeme tedy z uzlu 4 do uzlu 5.  

(2) Vyškrtneme s54 (aby nevznikl předčasně cyklus), 4. řádek (do jiného uzlu už ze 4. uzlu nepojedeme) 

a 5. sloupec (do 5. uzlu už z jiného uzlu nepojedeme). Pak hledáme největší výhodnostní číslo ve 

čtvrtém sloupci a pátém řádku. Chceme totiž prodloužit dosavadní trasu, takže musíme tedy bud 

vyjet z 5. uzlu nebo přijet do 4 uzlu.  

(3) Největší výhodnostní číslo je buď s53 = 8, nebo s34 = 8. Lepší bude vybrat s53, protože po vyškrtnutí 

5. řádku a 3. sloupce nám zbude v matici větší použitelné výhodnostní číslo než po vyškrtnutí 3. 

řádku a 4.sloupce. Dosavadní trasa je tedy 4-5-3.  

(4) Vyškrtneme 5. řádek, 3. sloupec a s34, aby nevznikl předčasně cyklus. Hledáme největší výhodnostní 

číslo ve třetím řádku a čgtvrtém sloupci. 

(5) Tímto největším výhodnostním číslem s24. Dosavadní trasa je tedy 2-4-5-3. 

(6) Trasu získanou v posledním kroku musíme spojit s výchozím bodem. Výsledná trasa bude 1-2-4-5-

3-1 s délkou 51, což je optimální řešení. 

                      

(1)  1 2 3 4 5 (2)  1 2 3 4 5 (3)  1 2 3 4 5  

 1       1       1       

 2   3 6 3  2   3 6 3  2   3 6 3  

 3  3  8 8  3  3  8 8  3  3  8 8  

 4  6 8  29  4  6 8  29  4  6 8  29  

 5  3 8 29   5  3 8 29   5  3 8 29   

                      

(4)  1 2 3 4 5 (5)  1 2 3 4 5 (6) C 1 2 3 4 5  

 1       1       1 0 5 4 16 22  

 2   3 6 3  2   3 6 3  2 5 0 6 15 24  

 3  3  8 8  3  3  8 8  3 4 6 0 12 18  

 4  6 8  29  4  6 8  29  4 16 15 12 0 9  

 5  3 8 29   5  3 8 29   5 22 24 18 9 0  

 

i 

1 

j 

i 

1 

j 
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METODA VKLÁDACÍ 
1. Najdeme nejvzdálenější uzel od výchozího místa s, označíme jej s. Vytvoříme uzavřenou cestu 1-s-1. 

2. Vložíme do této cesty některý ze zbylých uzlů tak, aby prodloužení bylo minimální. 

3. To opakujeme, dokud nenajdeme Hamiltonův cyklus. 

Uvažujme stejný příklad jako výše. 

Nejvzdálenějším uzlem od prvního uzlu je uzel 5. 

Nyní se musíme rozhodnout, který uzel vložit mezi ně. Zjistíme, o kolik by se tím prodloužila trasa. 

(1,2),(2,5) 5 + 24 – 22  = 7 

(1,3),(3,5) 4 + 18 – 22 = 0 

(1,4),(4,5) 16 + 9 – 22 = 3 

 

Nejmenší prodloužení je při vložení uzlu 3 mezi uzly 1 a 5. Trasa bude 1-3-5. 

Dále musíme vložit některý ze zbylých uzlů do stávající trasy. Možnosti jsou následující. 

(1,2),(2,3)   5 + 6 – 4 = 7  

(1,4),(4,3) 16 + 12 – 4 = 24 

(3,2),(2,5) 6 + 24 – 18 = 12 

(3,4),(4,5) 12 + 9 – 18 = 3 

(5,2),(2,1) 24 + 5 – 22 = 7 

(5,4),(4,1) 9 + 16 – 22 = 3 

 

Můžeme vložit uzel 4 mezi uzly 5 a 1. Trasa bude 1-3-5-4-1. Možnosti, kam vložit zbylý uzel 2, jsou tyto: 

(1,2),(2,3) 5 + 6 – 4 = 7 

(3,2),(2,5) 6 + 24 – 18 = 12 

(5,2),(2,4) 24 + 15 – 9 = 30 

(4,2),(2,1) 15 + 5 – 16 = 4 

 

Vložíme jej mezi uzly 4 a 1. Výsledná trasa bude 1-3-5-4-2-1 s délkou 51.  

U velkých matic rychle roste počet míst, kam můžeme vložit další uzly. 

 

METODA VÝMĚN (LIN. KERNIGHEN, METODA 2X2) 
Tato metoda zlepšuje již nalezené řešení.  

1. Vynecháme dvě hrany, které nemají společný uzel. 

2. Vyměníme tyto dvě hrany za jiné dvě tak, aby opět vznikl Hamiltonův cyklus. 

3. Pokud takováto výměna přináší úsporu, necháme ji tam. 

Příklad: zlepšuje tato výměna optimální řešení? 
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METODA MINIMÁLNÍ KOSTRY 
1. Najdeme minimální kostru grafu. 

2. Zdvojíme hrany, čímž získáme Eulerův cyklus. 

3. Transformujeme Eulerův cyklus na Hamiltonův. 

Jde o polynomiální algoritmus. Uvažujme stejný příklad jako výše. 

 
Najdeme minimální kostru. Tu transformujeme na Eulerův cyklus: 1-2-1-3-4-5-4-3-1.  

 

Ten transformujeme na Hamiltonův cyklus tak, že vynecháme uzly, které již byly navštíveny. Výsledná 

trasa tedy bude 1-2-3-4-5-1. Její délka je 54. 

 

CHRISTOFIDOVA METODA 
Tato metoda je podobná předcházející metodě minimální kostry, od níž se liší ve druhém kroku. 

1. Najdeme minimální kostru grafu. 

2. Uzly lichého stupně spojíme hranami metodou perfektního párování s minimálními náklady. 

3. Získaný Eulerův cyklus transformujeme na Hamiltonův cyklus. 

Ve druhém kroku se spojují hranou dvojice uzlů lichého stupně. Hledá se optimální párování v rámci jedné 

množiny, takže se řeší obecný přiřazovací problém. 

Našli bychom tedy minimální kostru jako na obrázku nahoře nalevo. Uzly lichého stupně jsou uzly 2 a 5. 

Kdyby jich bylo více, hledáme jejich optimální párování pomocí přiřazovacího problému, takhle je zřejmým 

řešením párování (2,5). Přidáme do grafu hranu (2,5), čímž vznikne Eulerův cyklus, který se pak transformuje 

na Hamiltonův (v tomto případě už bude zároveň Hamiltonovým cylkem). Délka trasy je 54. 
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METODA ZATŘIĎOVÁNÍ 
1. Vytvoříme výchozí systém minicyklů. 

2. Shlukujeme cykly na základě minimální vzdálenosti, dokud nevznikne Hamiltonův cyklus. 

)(min

,
,

, jlikklij

lj
ki

ccccD 








 

Příklad: máme minicykly alfa a beta. Zkusíme nahradit hrany (i,k) a (j,l) hranami (i,j) a (k,l). Takto zjišťujeme, 

jak mám sloučit cykly, aby byla vzdálenost co nejmenší.  
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11C    OPTIMÁLNÍ ŘÍZENÍ V EKONOMETRII. 
Metoda cílových proměnných a její omezení. 

 

Ekonometrické modely jsou využívány i na makroúrovni či v podnikové sféře při řešení různých 

rozhodovacích problémů. Lze pomocí nich totiž odhadnout vliv dopadu možných variant hospodářské či 

podnikové politiky a najít takové řešení, které povede co nejblíže ke stanovenému cíli při splnění všech 

omezujících podmínek.  

Na úvod je potřeba uvést některé klíčové pojmy z hospodářské politiky. Vláda má cíle krátkodobého 

charakteru, které zajišťuje stabilizačními opatřeními (jde o krátkodobou hospodářskou politiku na 1 až 2 

roky). Příkladem je vývoj HDP v příštím roce. Má také cíle dlouhodobého charakteru (3 až 10 let), které 

zajišťuje strategickými rozvojovými rozhodnutími. Může jít třeba o zajištění určité trajektorie růstu. 

V tomto kontextu je potřeba rozlišovat čtyři druhy proměnných. 

1) cílové proměnné jsou řízené endogenní proměnné. Ty odpovídají stanoveným cílům jako například 

cílová výše HDP; 

2) ostatní endogenní proměnné jsou proměnné, které nás až tak nezajímají (mohou ovlivňovat cílové 

proměnné, ale nejsou důležité z hlediska hospodářské politiky); 

3) řídící proměnné jsou exogenní proměnné, které můžeme ovlivňovat, tedy nástroje hospodářské 

politiky (opatření fiskální, monetární, zahraničně-obchodní či sociální politiky); 

4) autonomní proměnné jsou zbývající exogenní či zpožděné endogenní proměnné, které nemůžeme 

kontrolovat (tedy vstupní data). 

Rozdělte proměnné na cílové a řídící: HDP, úroková míra jako např. repo sazba, cla, povinné minimální 

rezervy, agregátní spotřeba, vládní výdaje, DPH, míra nezaměstnanosti, minimální mzda, inflace, daně 

z příjmů, saldo obchodní bilance8 

Většinou se pracuje s dynamickými MSR ve strukturním tvaru.  

 

Strukturní tvar:           Byt  + Γ1yt-1+ Γ2xt-1 + Γ3zt               =   ut 

Redukovaný tvar:                                          yT    =   −B-1Γ1yt-1 − B-1Γ2xt-1 − B-1Γ3zt  + B-1ut 

                 =     Π1yt-1        + Π2xt-1      + Π3zt       + vt  
kde  

- yt  resp. yt -1 je G x 1 vektor běžných resp. zpožděných cílových endogenních proměnných 

- xt -1 je m x 1 vektor zpožděných řídících proměnných (lze uvažovat i jejich běžné hodnoty) 

- zt  je vektor autonomních exogenních proměnných.  

- B, Γ jsou matice strukturních parametrů,  

- Π1 je G x G matice dynamických multiplikátorů, Π2 je G x m matice dynamických multiplikátorů, Π3 

je G x K matice běžných multiplikátorů,  

- ut a vt jsou vektory náhodných složek. 

Je možné použít několik metod: metodu cílových proměnných, princip optimálního řízení (otevřeného či 

pomocí zpětné vazby), simulaci či optimalizaci s využitím racionálních očekávání. 

 

                                                             
8 Cílové: HDP, agregátní spotřeba, míra nezaměstnanosti, inflace, saldo obchodní bilance; Řídící: vše ostatní 
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METODA CÍLOVÝCH PROMĚNNÝCH 
Tento postup navrhl Tinbergen. Vychází z předpokladu, že známe pro jednotlivá období fixní požadovanou 

úroveň zvolených cílových proměnných. Počet řídících proměnných x bude m, počet cílových proměnných 

bude G. Musí platit, že m ≥ G.  

Odhadneme dynamický model simultánních rovnic. Předpokládáme přitom, že současné hodnoty cílových 

proměnných závisí na svých zpožděných hodnotách, na současných hodnotách autonomních proměnných 

a na řídících proměnných v předchozím období. Model zapisujeme jako: 

�̂�yT  + �̂�1yT-1 + �̂�2xT-1 + �̂�3𝒛T = et 

kde �̂�, �̂� značí konzistentní odhady matic strukturních parametrů, et značí rezidua. 

Řídící proměnné chceme v současném období nastavit tak, abychom pro další období získali požadované 

hodnoty cílových proměnných. Vektor požadovaných hodnot cílových proměnných v období T + 1 si 

označíme y**T+1. Dynamický MSR ve strukturním tvaru pro období T + 1 můžeme zapsat jako: 

�̂�y**T+1  + �̂�1yT + �̂�2xT + �̂�3�̂�T+1= et+1 

kde �̂�T+1 značí vektor odhadů exogenních proměnných (jejich hodnoty v čase T+1 totiž neznáme). Z tohoto 

modelu už můžeme snadno stanovit takové hodnoty řídících proměnných, abychom dosáhli požadovaných 

hodnot cílových proměnných. Stačí si model přepsat takto:  

xoptT = −�̂�2-1�̂�y**T+1  − �̂�2-1�̂�1yt − �̂�2-1�̂�3�̂�T+1+ �̂�2 -1eT+1 

To znamená, že optimální hodnoty řídících proměnných v čase T jsou lineární funkcí požadovaných 

hodnot cílových proměnných v čase T + 1, jejich zpožděných hodnot v čase T, daných (či odhadnutých) 

hodnot autonomních proměnných v čase T a reziduí. Pokud m = G, existuje jedno řešení. Pokud m > G, 

existuje více řešení, ale za m – G nástrojů můžeme dosadit pevné hodnoty a řešíme soustavu pro zbývajících 

G nástrojů. Pro m < G řešení neexistuje. Můžeme pomocí odhadnutých parametrů zkoumat i citlivost hodnot 

řídících proměnných na změny vysvětlujících proměnných. Například − �̂� 2
-1 �̂�  měří reakci optimálních 

nástrojů řízení v čase T na změny cílových proměnných v čase T + 1. 

Příklad: mějme cílovou proměnnou národní důchod Y a řídící proměnnou výši vládních výdajů a investic Z. 

1) Odhadneme následující model (redukovaný tvar) z pozorování, která máme:  Y**t  = �̂�1 + �̂�2Yt-1 + �̂�3Zt + vt 

2) Přepíšeme model pro budoucí období: Y**t+1= �̂�1 + �̂�2Yt + �̂�3Zt + vt+1 přičemž zde předpokládáme, že ZT = ZT+1.  

3) Protože m = G = 1, můžeme získat jednoznačnou odpověď na otázku, jak nastavit hodnotu proměnné Zt,  

    požadujeme-li, aby YT+1 bylo rovno určité hodnotě, a to řešením rovnice: 

   ZT
0 = (Y**T+1 − �̂�1  − �̂�2Yt  − vt+1) / �̂�3       … a je to.  

Pak �̂�3 
-1 představuje reakci optimální úrovně vládních výdajů a investic na jednotkovou změnu požadované 

cílové proměnné. 

 

Tato metoda má řadu omezení:  

 nepřipouští možnost interakce a kompenzace změn v hodnotách různých cílů (pro každý cíl musí 

být stanovena fixní hodnota) 

 je nutno dodržet podmínku m ≥ G  

 je třeba předem určit předem hodnoty cílových proměnných  
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OPTIMÁLNÍ ŘÍZENÍ V EKONOMETRII 
Podstatou následujících postupů je hledání extrému kriteriální funkce při respektování omezujících 

podmínek, které představuje většinou MSR model nebo VAR model. Snažíme se tedy najít takový vektor (či 

posloupnost vektorů) řídících proměnných, kterými dosáhneme maxima či minima zvolené funkce. Často je 

funkce specifikována tak, že se minimalizuje součet vážených absolutních hodnot odchylek skutečných a 

požadovaných cílových a řídících proměnných. Pak můžeme úlohu řešit pomocí lineárního programování. 

Většinou jde ale spíše o funkci, kde se minimalizuje vážený součet čtverců odchylek, anebo se maximalizuje 

kvadratická preferenční funkce. Pak je potřeba použít nelineární (kvadratické) či dynamické programování. 

Nyní se zaměříme na druhou zmíněnou, kvadratickou funkci. Co se týče omezujících podmínek, budeme 

vycházet z odhadnutých lineárních MSR.  

Otevřené optimální řízení 
Tuto metodu rozpracoval Theil a používá se při dlouhodobé strategii otevřeného řízení. Metoda spočívá 

v určení pevné trajektorie optimálních hodnot už na počátku horizontu (nově zjištěné informace o 

skutečném dopadu politiky se nevyužívají ke korekci optimálního řešení). Většinou se však postupuje tak, 

že se sice určí trajektorie optimálních hodnot řídících proměnných pro několik let, například 2014 až 2020, 

ale pak se použije pouze hodnota pro rok 2014, a za rok se určí s využitím nových informací (skutečného 

dopadu) trajektorie optimálních hodnot pro roky 2015 až 2021 atd.  

Kvadratická preferenční funkce pro krátkodobou hospodářskou politiku může vypadat například takto: 

W = E[0,5(yT+1 – y**T+1)�̅�(yT+1 – y**T+1)’  + 0,5(xT – x**T)�̅�(xT – x**T)’ ] 

 yT+1 , y**T+1 jsou vektory skutečných a požadovaných hodnot cílových proměnných, 

 xT, x**T jsou vektory skutečných a požadovaných hodnot řídících proměnných, 

 K, Q jsou symetrické pozitivně semidefinitní matice fixních vah 

 Střední hodnota se uvažuje proto, aby funkce nebyla náhodnou proměnnou 

 0,5 tam nemusí být, ale hezky se to díky nim vykrátí, když se to zderivuje 

 předpokládá se, že cílové proměnné ovlivňují funkci přímo, řídící nepřímo 

Snažíme se tedy minimalizovat vážené odchylky cílové a skutečné hodnoty cílových a řídících 

proměnných. Cílem je najít takový vektor optimálních hodnot řídících proměnných xT
opt, který zajistí extrém 

této funkce. Zároveň je však třeba vzít v úvahu existující závislosti mezi řídícími a cílovými proměnnými. 

Omezujícími podmínkami proto bude odhadnutý model MSR, který lze zapsat v redukovaném tvaru jako 

yT+1
 =  �̃�1yT + �̃� 2xT + �̃�3zT+1  + �̃�T+1. 

Nejprve tedy odhadneme tento model. Po odhadu modelu dosadíme �̃�1yT + �̃� 2xT + �̃�3zT+1 + �̃�T+1 za yT+1
 do 

účelové funkce W a snažíme se nalézt takové hodnoty řídících proměnných, aby byla hodnota účelové 

funkce minimální. Proto musíme položit parciální derivace W podle řídících proměnných rovny nule. 

Optimální hodnoty řídících proměnných získáme řešením následující rovnice.  

xT
0 = xT

** + (yT+1 – y**T+1) �̅��̃� 2�̅�-1 

Rovnici se říká lineární pravidlo optimálního řízení. Pro dlouhodobou optimální hospodářskou politiku 

bychom minimalizovali ztrátovou funkci za celý horizont délky h, hledali bychom tedy posloupnost vektorů 

optimálních hodnot řídících proměnných. 
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Příklad 

Zdroj: 4EK413 Nelineární modely, prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.  

Uvažujme následující keynesiánský model (Y je důchod, C spotřeba, G vládní výdaje a T daně). 

(1A) C = β1 + β2Y + β3Yt-1 + β4T  

(1B) Y = C + G 

 

Z dat, která máme k dispozici, odhadneme redukovaný tvar modelu, ve kterém budou důchod a spotřeba jakožto 

endogenní proměnné vysvětlovány predeterminovanými (exogenními a zpožděnými endogenními) proměnnými: 

(2A) Ct = π10 + π 11Yt-1 + π12Gt-1 + π13Tt-1  + vt       �̂�t= 15,93 + 0,58Yt-1  + 0,26Gt-1 + 0,43Tt-1 

(2B) Yt = π20 + π 21Yt-1 + π 22Gt-1+ π 23Tt-1  + wt     �̂�t= 6,81    + 0,84Yt-1 + 1,13Gt-1  – 0,17Tt-1 

 

V minulém období jsme nastavili řídící proměnné takto: Gt-1= 13,8 mld a Tt-1 = 11,6 mld a dostali jsme následující 

hodnoty důchodu a spotřeby: Yt = 88,4 mld, Ct = 69,7 mld. 

 

V příštím období by se nám líbily vyšší hodnoty důchodu a spotřeby: Yt+1 = 91,93 mld, Ct+1= 73,18 mld. Pro 

povzbuzení ekonomiky je však třeba zvýšit výdaje a snížit daně, ale zase ne moc, protože by hrozil schodek 

státního rozpočtu. Za přijatelné bychom považovali tyto hodnoty: Gt = 14,21 mld a Tt = 11,48 mld.   

 

Náš úkol je následující: chceme minimalizovat rozdíl skutečných a požadovaných hodnot cílových i řídících 

proměnných, ale musíme přitom respektovat vztahy (2A), (2B), které mezi těmito proměnnými jsou. Jsme realisti 

a víme, že nemůžeme dosáhnout všeho, co bychom chtěli. Proto určíme důležitost jednotlivých požadavků, 

stanovíme si tedy váhy pro odchylky skutečných a požadovaných hodnot: pro spotřebu budou 0,2, pro důchod 

0,8, pro vládní výdaje 0,3 a pro daně 0,7 (mohli bychom to samozřejmě stanovit i jinak). Kriteriální funkce tedy 

bude mít následující tvar: 

W = E[(yT+1 – y**T+1)�̅�(yT+1 – y**T+1)’  + (xT – x**T)�̅�(xT – x**T)’ ] 

Maticově to lze zapsat takto: 

𝑊 = ( 
C𝑇+1– 𝐶𝑇+1

∗∗

Y𝑇+1– 𝑌𝑇+1
∗∗   )(

0,2 0
0 0,8

)( 
C𝑇+1– 𝐶𝑇+1

∗∗

Y𝑇+1– 𝑌𝑇+1
∗∗   ) + ( 

G𝑇– 𝐺𝑇
∗∗

T𝑇– 𝑇𝑇
∗∗   )(

0,3 0
0 0,7

)( 
G𝑇– 𝐺𝑇

∗∗

T𝑇– 𝑇𝑇
∗∗   ) min 

A „obyčejně“ nematicově takto: 

W = 0,8(YT+1 – Y**T+1)2+ 0,2(CT+1 – C**T+1)2  + 0,3(GT – G**T)2 + 0,7(TT – T**T)2   min 

Dosadíme do rovnic vše, co známe: 

 za všechny proměnné s hvězdičkami dosadíme požadované hodnoty stanovené v zadání 

 za CT+1 dosadíme 15,93 + 0,58∙88,4 + 0,26Gt  + 0,43Tt  (vztah 2A) 

 za Yt+1 dosadíme 6,81 + 0,84∙88,4  + 1,13Gt  – 0,17Tt  (vztah 2B) 

 

W = 0,8(81,06 + 1,13Gt – 0,17Tt – 91,93)2+ 0,2(67,2 + 0,26Gt  + 0,43Tt – 73,18)2  + 0,3(Gt  – 14,21)2 + 0,7(Tt –11,48)2   min 

Optimální hodnoty Gt, Tt najdeme tak, že položíme parciální derivace této funkce rovny 0.  

Mohli bychom chtít, aby navíc k uvedené rovnici platilo, že cílové hodnoty spotřeby a důchodu budou určitě 

vyšší než požadované. Pak bychom mohli přidat omezení: 

15,93 + 0,58Yt + 0,26Gt + 0,43Tt ≥ 73,18 

6,81 + 0,84Yt + 1,13Gt – 0,17Tt ≥ 91,93 

Výhodou tohoto postupu je  

 možnost interakce mezi cílovými proměnnými (může poklesnout jedna, když vzroste druhá, protože 

úroveň preferenční funkce se tím nezmění); 

 nemusí se předem stanovit přesné hodnoty cílových proměnných (snažíme se jim jen přiblížit); 

 nemusí být dodržen požadavek m ≥ G.  

http://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=1097;interni_vzorek=1097;lang=cz
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Nevýhodou tohoto postupu je, že 

 kvadratická preferenční funkce nemusí být tou nejlepší specifikací (někdy je lepší použít spíše třeba po 

částech kvadratickou funkci); 

 váhové koeficienty jsou dost subjektivní; 

 kladné odchylky od cílových hodnot mají stejnou váhu jako záporné. 

Optimální řízení pomocí zpětné vazby 
Hlavním rozdílem proti předchozí metodě je, že tyto postupy respektují při stanovování dlouhodobé 

hospodářské politiky i zjištěné reakce endogenních proměnných na použité nástroje hospodářské politiky. 

Při rozhodování se tedy bere v úvahu i zpětná vazba. Často se využívá postupů dynamického programování.  

 

OPTIMALIZACE PŘI RACIONÁLNÍCH OČEKÁVÁNÍCH 
Modely, které vycházejí z hypotézy racionálních očekávání, pracují se skutečností, že když se mění 

makroekonomická politika státu, mění se i očekávání ekonomických subjektů, a v důsledku zpětné vazby 

přestává původní model odpovídat skutečnosti. Existence očekávání totiž může ovlivnit účinnost 

makroekonomické politiky. Poprvé s myšlenkou brát v úvahu i vliv očekávání přišel Lucas, což vedlo 

k modifikaci některých používaných ekonometrických postupů.  

Příkladem modelů pracujících s racionálními očekáváními jsou neoklasický makroekonomický model a 

neklasický model racionálních očekávání. Předpovědi vysvětlovaných endogenních proměnných se zde 

stanovují i s ohledem na očekávané reakce ekonomických subjektů na monetární či fiskální politiku. 

V určitých otázkách však existují spory.  

Zastánci neoklasického makroekonomického modelu tvrdí, že mzdy a ceny jsou dokonale pružné. Podle 

nich tedy očekávatelná hospodářská politika nebude mít na agregátní výstup ani na nezaměstnanost vliv. 

Jediné, co je účinné, jsou neočekávaná opatření (třeba nepředvídatelný růst peněžní zásoby). Prosazují 

politiku založenou na pravidlech vedoucích k cenové stabilitě, jako třeba konstantní tempo růstu peněžní 

zásoby.  

Zastánci neklasického modelu (tzn. nové keynesiánské ekonomie) mají jiný názor. V důsledku 

dlouhodobých kontraktů jsou podle nich mzdy, a tedy i ceny strnulé, nikoli dokonale elastické, takže i 

očekávatelná hospodářská politika má účinek, i když neočekávatelná ještě větší. Připouštění tedy i účinnost 

vládních stabilizačních opatření. 

Podle studií hraje každopádně klíčovou roli kredibilita makroekonomické politiky. 

Model racionálních očekávánímůže mít například takovýto tvar (jde o redukovaný tvar):  

yt = Byt
+ + Ayt-1 + Cxt + bt + et, 

kde A, B, C jsou matice odhadnutých parametrů, bt je vektor známých konstant (reprezentuje vliv 

autonomních proměnných), xt je vektor řídících proměnných, yt a yt-1 vektory endogenních proměnných a 

yt
+ je vektor podmíněných očekávání E(yt| It-1). It-1 značí informace z předchozího období. Tento model 

obsahuje pouze očekávání běžných, nikoli budoucích hodnot (ty by bylo možné zahrnout, ale model by byl 

složitější), přičemž tato očekávání se formují na základě informací z předcházejícího období. Problém je, že 

yt
+ není měřitelnou proměnnou.  

Můžeme postupovat takto. Ve výše uvedeném modelu přejdeme na obou stranách k podmíněným 

očekáváním a pak řešíme podle yt
+ , čímž dostaneme model 

yt
+ = (I – B)-1 (Ayt-1 + Cxt

++ bt
+) 
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Ten dosadíme do původního modelu, čímž z něj odstraníme nepozorovatelné proměnné. Výsledný model 

bude mít tvar: 

yt = (B – I) -1 (Ayt-1 + Cxt
+ + bt +) + C(xt  –  xt

+) + (bt  –  bt
+)  + vt, 

Na tento model lze už aplikovat dříve popsané postupy. Odchylka skutečné hodnoty endogenní proměnné 

od jejího očekávání je důsledkem odchylek řídících proměnných od jejich očekávání. Problémy nastávají při 

zahrnutí očekávání budoucích hodnot a při výskytu nelineárních vztahů. 
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12A    ANALÝZA OBALU DAT 
Formulace  základních modelů a jejich řešení 

 

Modely analýzy obalu dat byly navrženy jako nástroj k hodnocení efektivnosti homogenních produkčních 

jednotek. Homogenní produkční jednotky spotřebovávají určité množství vstupů (počet pracovníků apod.) 

a vytváří určitý objem výstupu (tržby, zisk apod.). Obvykle je cílem vytvořit co největší objem výstupu s co 

nejmenším množstvím vstupů.  

 

Ke zhodnocení efektivnosti produkční jednotky můžeme sledovat poměr výstupu a vstupu, čímž dostaneme 

ukazatele jako např. tržba na pracovníka. Většinou ale pracujeme s více různými vstupy a výstupy. Míru 

efektivnosti Uq pak vyjadřujeme jako poměr váženého součtu vstupů a váženého součtu výstupů, tedy  

∑ 𝑢𝑖𝑦𝑖𝑞𝑖

∑ 𝑣𝑗𝑥𝑗𝑞𝑗
 

kde ui jsou váhy i-tého vstupu, vj jsou váhy j-tého výstupu, X = {xij, i = 1…m, j = 1…n} je matice vstupů, Y = 

{yij, i = 1…r, j = 1…n} je matice výstupů. Všechny možné kombinace vstupů a výstupů tvoří množinu 

přípustných možností, která je určena tzv. efektivní hranicí. Produkční jednotky, jejichž kombinace vstupů a 

výstupů leží na této hranci, jsou efektivní. Podoba množiny produkčních možností závisí na typu výnosů 

z rozsahu.  

JEDEN VSTUP A JEDEN VÝSTUP 
V případě konstantních výnosů z rozsahu platí, že 

zdvojnásobíme-li objem vstupů, dostaneme dvakrát více 

výstupu. Proto je-li kombinace (x, y) prvkem množiny 

přípustných možností, pak je prvkem této množiny i 

kombinace (αx, αy). Uvažujme situaci, kdy sledujeme objem 

tržeb (výstup) v závislosti na počtu pracovníků (vstup). Tyto 

veličiny zaneseme pro 8 jednotek do grafu. Efektivní hranici 

tvoří obal dat, který je kónický. Jedinou jednotkou na 

efektivní hranici je jednotka U6, protože poměr objemu 

výstupu a vstupu ostatních je jednotek nižší. Relativní míru 

efektivnosti jednotlivých jednotek stanovíme jako podíl tržeb 

na zaměstnance hodnocené jednotky a tržeb na 

zaměstnance efektivní jednotky U6. Míra efektivnosti je relativní, protože když se změní efektivní hranice 

v důsledku přidání nové jednotky, změní se i tato míra efektivnosti. Kdyby se na efektivní hranici chtěla 

dostat jednotka U8, bylo by třeba: 

a) zvýšit hodnotu výstupu na úroveň y’ při zachování současné úrovně vstupu  virtuální jednotka U’’. Modely 

usilující o nalezení virtuální jednotky maximalizací výstupů se označují jako modely orientované na výstupy. 

Míru efektivnosti stanovíme jako y’/y = 1,33, což lze interpretovat jako potřebnou míru navýšení výstupu 

pro dosažení efektivní hranice. 

b) snížit hodnotu vstupu na úroveň x’ při zachování současné úrovně výstupu  virtuální jednotka U’. Modely 

usilující o nalezení virtuální jednotky minimalizací vstupů se označují jako modely orientované na vstup. 

Míru efektivnosti stanovíme jako x/x‘ = 0,75, což lze interpretovat jako potřebnou míru snížení vstupu pro 

dosažení efektivní hranice. 

c) Zkombinovat a) a b), což používají aditivní či odchylkové modely 



Analýza obalu dat                                                                         Otázka 12A 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 123 

 

V případě variabilních výnosů z rozsahu již neplatí 

požadavek, že pro zachování efektivnosti musí být α-

násobný nárůst vstupů provázen α-násobným růstem 

výstupu. Mnoho výrobních faktorů vykazuje klesající 

výnosy z rozsahu, tedy s růstem objemu vstupu sice 

roste objem výstupu, ale klesajícím tempem. To vede 

k modifikaci efektivní hranice: tvoří ji konvexní obal 

množiny produkčních možností.  V tomto případě by 

efektivní byly čtyři jednotky: U1, U2, U6 a U8. Míra 

efektivnosti jednotek je v tomto případě vyšší než 

v případě konstantních výnosů z rozsahu.  

 

DVA VSTUPY A JEDEN VÝSTUP 
V tomto případě se obvykle předpokládá, že výstupy všech jednotek jsou shodné, jednotkové. Protože tohle 

není reálný předpoklad, pracuje se s podíly hodnot vstupu a výstupu, tedy s jednotkovým vstupem 

(vstupem na jednotku výstupu). Efektivními jednotkami, které leží na efektivní hranici, jsou takové 

jednotky, k nimž neexistují jiné jednotky či lineární kombinace jiných jednotek s lepšími hodnotami obou 

vstupů na jednotku výstupu. Efektivní hranice definuje množinu produkčních možností. V tomto případě 

jsou efektivními jednotkami U1, U3, U6 a U8.  

 

Jednotka U5 efektivní není. Vzdálenost U5 od efektivní 

hranice je mírou efektivnosti této jednotky. Nejčastěji 

se měří radiálně, odpovídající virtuální jednotkou je 

v tom případě U’. Míru efektivnosti bychom stanovili 

jako podíl vzdálenosti 0U’ a 0U5. Ten se rovná 0,8: pro 

dosažení efektivnosti by tudíž musela jednotka U5 snížit 

množství obou vstupů na 80 % své současné hodnoty. 

Jsou však i další možnosti, jak dosáhnout efektivní 

hranice. Jednotka U5 se stane efektivní i při snížení 

množství prvního vstupu z 5 na 2 při zachování 

množství druhého vstupu, či při snížení množství 

druhého vstupu ze 4 na 2,8 při zachování množství 

prvního vstupu. Míra efektivnosti neefektivních 

jednotek je u modelu orientovaného na vstupy vždy nižší než 1 a vyjadřuje potřebnou redukci vstupů pro 

dosažení efektivní hranice. 

 

JEDEN VSTUP A DVA VÝSTUPY 
V tomto případě pracujeme obvykle opět s jednotkovým výstupem (výstupem na jednotku vstupu, např. 

tržby na jednoho pracovníka). Jde o analogii předchozího případu. Efektivními jednotkami jsou zde U1, U3, 

U7 a U8. Například jednotka U5 efektivní není, protože k ní existuje jednotka lepší v obou charakteristikách. 

Vzdálenost U5 od efektivní hranice můžeme měřit opět radiálně, její projekcí na efektivní hranici je virtuální 

jednotka U’.  
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Míru efektivnosti bychom stanovili jako podíl 

vzdálenosti 0U’ a 0U5. Ten se rovná 1,73: pro dosažení 

efektivnosti by tudíž musela jednotka U5 zvýšit množství 

obou výstupů o 73 %. Jsou však i další možnosti, jak 

dosáhnout efektivní hranice. Jednotka U5 se stane 

efektivní i při navýšení jednoho výstupu beze změny 

druhého, čemuž odpovídají body (11; 4) a (5; 8,5). Míra 

efektivnosti neefektivních jednotek je u modelu 

orientovaného na výstupy vyšší než 1 a vyjadřuje 

potřebné navýšení výstupů pro dosažení efektivní 

hranice. 

 

CCR MODEL 
(Charnes, Cooper, Rhodes, 1978) 

Model předpokládá konstantní výnosy z rozsahu. 

Data pro příklad (Cooper, 2004) 

jednotka P1 P2 P3 P4 P5 

vstup 2 3 6 9 5 

výstup 1 4 6 7 3 

 

V datech výše je pouze jeden vstup a výstup. Jednotky ale mohou produkovat více vstupů či výstupů. 

Pracujeme tedy s tzv. virtuálním vstupem a virtuálním výstupem, což je vážený součet jednotlivých vstupů 

a výstupů: 

virtuální vstup q-té jednotky = v1x1q + v2x2q + … vmxmq 

virtuální výstup q-té jednotky = u1y1q + u2y2q + … uryrq 

 

Primární model orientovaný na vstupy 
Modely orientované na vstupy se snaží zjistit, jak zlepšit vstupní charakteristiky hodnocených jednotek 

k dosažení efektivnosti. 

Značení  

ui, i = 1,2… r váha i-tého výstupu,  
vj, j = 1,2… m váha j-tého vstupu 
n počet jednotek 
yik úroveň j-tého výstupu k-té jednotky 
xjk úroveň i-tého vstupu k-té jednotky 
yiq úroveň j-tého výstupu hodnocené jednotky 
xjq úroven i-tého vstupu hodnocené jednotky 

 

z = 
∑ 𝑢𝑖𝑦𝑖𝑞

𝑟
𝑖

∑ 𝑣𝑗𝑥𝑗𝑞
𝑟
𝑗

  max   maximalizujeme efektivnost q-té (hodnocené) jednotky 

∑ 𝑢𝑖𝑦𝑖𝑘
𝑟
𝑖

∑ 𝑣𝑗𝑥𝑗𝑘
𝑚
𝑗

≤ 1  𝑘 = 1 … 𝑛  žádná z n jednotek nemůže mít efektivnost větší než 1.    

 𝑢𝑖, 𝑣𝑗 ≥ 휀     𝑖 = 1 … 𝑟, 𝑗 = 1 … 𝑚     휀 je malé číslo, váhy  všech vstupů a výstupů musí být kladné 
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Tento model není lineární. Převádíme ho na úlohu lineárního programování pomocí Charles-Cooperovy 

transformace (viz Nelineární modely: Metody řešení nelineárních optimalizačních úloh). Pracujeme 

s proměnnými u, v, což jsou váhy vstupů a výstupů. 

Dostaneme model 

Obecný zápis Příklad: hodnocenou jednotkou je P5 
𝒛 = ∑ 𝒖𝒊𝒚𝒊𝒒

𝒓
𝒊   max z = 3u  max 

∑ 𝒖𝒊𝒚𝒊𝒌
𝒓
𝒊 ≤ ∑ 𝒗𝒋𝒙𝒋𝒌

𝒎
𝒋     k = 1…n 1u ≤ 2v   

3u ≤ 4v   
6u ≤ 6v   
7u ≤ 9v   
3u ≤ 5v   

∑ 𝒗𝒋𝒙𝒋𝒒
𝒎
𝒋  = 1 5v  = 1 

𝒖𝒊, 𝒗𝒋 ≥ 𝜺       𝒊 = 𝟏 … 𝒓, 𝒋 = 𝟏 … 𝒎     u, v ≥ 휀 

 

Pokud je optimální hodnota účelové funkce rovna 1, pak je hodnocená jednotka efektivní a leží na efektivní 

hranici. Výsledek:  z* = 9/20, což je menší než 1, pátá jednotka tedy není efektivní; u = 3/20, v = 1/5, takže 

skutečně platí: 
3(

3

20
)

5(
1

5
)

 = 9/20. 

Duální model orientovaný na vstupy 
Někdy je výhodné pracovat s duální formulací modelu uvedeného výše. V něm pracujeme s proměnnými λ, 

což jsou váhy jednotlivých jednotek. Další proměnnou je ϴq, což je potřebná míra redukce vstupů 

k dosažení efektivnosti.  

Obecný zápis Příklad: hodnocenou jednotkou je P5 
𝜭𝒒  =  min ϴ3  min 

∑ 𝝀𝒋𝒙𝒊𝒋
𝒏
𝒋 ≤ 𝜭𝒒𝒙𝒊𝒒     i = 1…m 2𝜆1 +3𝜆2+6𝜆3 +9𝜆4 +5𝜆5 ≤ 5ϴ3    

∑ 𝝀𝒋𝒚𝒊𝒋
𝒏
𝒋 ≥ 𝒚𝒊𝒒         i = 1…r 1𝜆1 +4𝜆2+6𝜆3 +7𝜆4 +3𝜆5 ≥ 3    

𝝀𝒋 ≥ 𝟎                        𝒋 = 𝟏 … 𝒏     λ1, λ2, λ3, λ4,λ5 ≥ 0 

 

Výsledek:  ϴ3* = 9/20, což je menší než 1, pátá jednotka tedy není efektivní. Museli bychom snížit úroveň 

vstupů, aby byla efektivní. Hodnota účelové funkce primárního a duálního problému musí být samozřejmě 

shodná. 

V obecném zápisu se pracuje s m vstupy a r výstupy. V příkladu je však jen jeden vstup a výstup, proto máme 

celkem pouze 2 vlastní omezení. Model se pokouší najít virtuální jednotku charakterizovanou vstupem 

∑ 𝝀𝒋𝒙𝒋
𝒏
𝒋   a výstupem ∑ 𝝀𝒋𝒚𝒋

𝒏
𝒋 , které jsou lineární kombinací vstupů a výstupů ostatních jednotek daného souboru 

a které nejsou horší než vstupy a výstupy hodnocené jednotky.  

Lineární kombinace vstupů všech jednotek (∑ 𝝀𝒋𝒙𝒋
𝒏
𝒋 ) bude nižší než hodnota vstupu hodnocené jednotky 𝒙𝒒 

tehdy, bude-li 𝜭𝒒menší než 1. Pokud je však 𝜭𝒒 rovna 1, pak platí, že: 

∑ 𝝀𝒋𝒙𝒋
𝒏
𝒋 ≤ 𝒙𝒒  , tzn. lineární kombinace vstupů všech jednotek není větší než vstup dané jednotky. 

∑ 𝝀𝒋𝒚𝒋
𝒏
𝒋 ≥ 𝒚𝒒  , tzn. lineární kombinace výstupů všech jednotek není menší než výstup dané jednotky. 

Hodnocená jednotka je tedy v případě 𝜭𝒒 = 1 efektivní a není potřeba snižovat úroveň vstupů k dosažení 

její efektivity. Virtuální jednotka je tak totožná s hodnocenou jednotkou. V tom případě musí být zároveň 

přídatné proměnné, vyrovnávající nerovnice na rovnice, rovny 0.  

 

 

Výpočetní tvar modelu v maticové podobě je následující: 

𝛳𝑞 − 휀(eTs+ + eTs-)  min s+, s- jsou vektory přídatných proměnných, eT je vektor jedniček 
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𝐗𝛌 + 𝐬− = 𝜭𝒒𝒙𝒒  

𝐘𝛌 −  𝐬+ = 𝒚𝒒          

s+ , s −, λ ≥ 0 

Cílové hodnoty vstupů a výstupů pak můžeme získat jedním z následujících dvou způsobů: 

1. xq´ = 𝐗𝛌*  , yq ´= 𝐘𝛌*  

2. xq´ = 𝛳𝑞* xq – s * −, yq´ = yq + s * + 

Například pokud ϴq = 0,8 a případné proměnné by byly nulové, pak aby byla q-tá jednotka efektivní, bylo 

by potřeba použít pouze 80 % původní výše vstupů. 

Primární model orientovaný na výstupy 
Modely orientované na výstupy se snaží zjistit, jak zlepšit výstupní charakteristiky hodnocených jednotek 

k dosažení efektivnosti. 

Značení  

ui, i = 1,2… r váha i-tého výstupu,  
vj, j = 1,2… m váha j-tého vstupu 
n počet jednotek 
yik úroveň j-tého výstupu k-té jednotky 
xjk úroveň i-tého vstupu k-té jednotky 
yiq úroveň j-tého výstupu hodnocené jednotky 
xjq úroven i-tého vstupu hodnocené jednotky 

 

Obecný zápis 
𝒈 = ∑ 𝒗𝒋𝒙𝒋𝒒

𝒎
𝒋   min 

∑ 𝒖𝒊𝒚𝒊𝒌
𝒓
𝒊 ≤ ∑ 𝒗𝒋𝒙𝒋𝒌

𝒎
𝒋     k = 1…n 

∑ 𝒖𝒊𝒚𝒊𝒒
𝒓
𝒊  = 1 

𝒖𝒊, 𝒗𝒋 ≥ 𝜺       𝒊 = 𝟏 … 𝒓, 𝒋 = 𝟏 … 𝒎     

Duální model orientovaný na výstupy 
𝜙𝑞 + 휀(eTs+ + eTs-)  max s+, s- jsou vektory přídatných proměnných, eT je vektor jedniček 

𝐗𝛌 + 𝐬− = 𝒙𝒒  
𝐘𝛌 −  𝐬+ = 𝜙𝑞𝒚𝒒          

s+ , s −, λ ≥ 0 

 

Je-li hodnota účelové funkce rovna 1, pak je jednotka efektivní. V opačném případě efektivní není a 𝜙𝑞 

vyjadřuje potřebu proporcionálního navýšení výstupů k dosažení efektivnosti. 

Cílové hodnoty vstupů a výstupů pak můžeme opět získat jedním z následujících dvou způsobů: 

1. xq´ = 𝐗𝛌*  , yq ´= 𝐘𝛌*  

2. xq´ = xq – s * −, yq´ =𝜙𝑞* yq + s * +, 

Platí, že hodnota účelové funkce z modelu orientovaného na vstupy je převrácenou hodnotou účelové 

funkce z modelu orientovaného na výstupy. 



Analýza obalu dat                                                                         Otázka 12A 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 127 

 

BCC MODEL 
(Banker, Charnes, Cooper) 

Model předpokládá variabilní výnosy z rozsahu. Více jednotek tím pádem bývá označeno za efektivní. 

Duální model odpovídá duálnímu CCR modelu rozšířenému o podmínku konvexnosti eTλ = 1. V primárním 

modelu orientovaném na vstupy je tomuto omezení přiřazena proměnná μ, v primárním modelu 

orientovaném na výstupy pak proměnná ν, které zahrneme do modelu a které mohou nabývat libovolných 

hodnot. Interpretace i způsob zjištění cílových hodnot jsou stejné jako u CCR modelu. 

Primární model orientovaný na vstupy 
𝒛 = ∑ 𝒖𝒊𝒚𝒊𝒒

𝒓
𝒊  + μ  max 

∑ 𝒖𝒊𝒚𝒊𝒌
𝒓
𝒊 +  𝛍 ≤ ∑ 𝒗𝒋𝒙𝒋𝒌

𝒎
𝒋     k = 1…n 

∑ 𝒗𝒋𝒙𝒋𝒒
𝒎
𝒋  = 1 

μ libovolné 
𝒖𝒊, 𝒗𝒋 ≥ 𝜺       𝒊 = 𝟏 … 𝒓, 𝒋 = 𝟏 … 𝒎     

Duální model orientovaný na vstupy 
𝜭𝒒 − 𝜺(eTs+ + eTs-)  min s+, s- jsou vektory přídatných proměnných, eT je vektor jedniček 

𝐗𝛌 + 𝐬− = 𝜭𝒒𝒙𝒒   

𝐘𝛌 −  𝐬+ = 𝒚𝒒          
eTλ  = 1 

 

s+ , s −, λ ≥ 0  

Primární model orientovaný na výstupy 
𝒈 = ∑ 𝒗𝒋𝒙𝒋𝒒

𝒎
𝒋  + ν  max 

∑ 𝒖𝒊𝒚𝒊𝒌
𝒓
𝒊 ≤ ∑ 𝒗𝒋𝒙𝒋𝒌

𝒎
𝒋  + ν   k = 1…n 

∑ 𝒖𝒊𝒚𝒊𝒒
𝒓
𝒊  = 1 

ν libovolné 
𝒖𝒊, 𝒗𝒋 ≥ 𝜺       𝒊 = 𝟏 … 𝒓, 𝒋 = 𝟏 … 𝒎     

Duální model orientovaný na výstupy 
𝜙𝑞 + 휀(eTs+ + eTs-)  max s+, s- jsou vektory přídatných proměnných, eT je vektor jedniček 

𝐗𝛌 + 𝐬− = 𝒙𝒒  
𝐘𝛌 −  𝐬+ = 𝜙𝑞𝒚𝒒          

eTλ  = 1 

s+ , s −, λ ≥ 0 

 

Různou formulací těchto dodatečných podmínek lze specifikovat typ výnosů z rozsahu. 

výnosy z rozsahu primární model (vstup) primární model (výstup) duální model 

konstantní μ = 0 ν libovolné eTλ  libovolné 

variabilní μ libovolné ν = 0 eTλ  = 1 

nerostoucí μ ≤ 0 ν ≥ 0 eTλ  ≤ 1 

neklesající μ ≤ 0 ν ≤ 0 eTλ  ≥ 1 
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MODELY SUPER EFEKTIVNOSTI 
V předchozích modelech měly efektivní jednotky 

jednotkovou míru efektivnosti. Takových jednotek však 

může být velké množství. Modely super efektivnosti oproti 

tomu umožňují klasifikaci efektivních jednotek. V modelu 

orientovaném na vstupy mají původně efektivní jednotky 

míru efektivnosti vyšší než 1, v modelu orientovaném na 

výstupy naopak nižší než 1. Postupuje se tak, že se 

hodnocená jednotka vyjme ze souboru (její váha se položí 

rovna 0), čímž se změní efektivní hranice. Modely super 

efektivnosti pak měří vzdálenost hodnocené jednotky od 

nové efektivní hranice. 
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12B    NEKOOPERATIVNÍ HRY 
Formulace problému, koncepce řešení, smíšení rozšíření, modelové 

konflikty 

CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? 
Teorie her je ekonomická vědní disciplína, která se zabývá studiem konfliktních situací. Konflikty bychom 

mohli zjednodušeně rozdělit takto: 

 

JAK SI PORADIT S NEANTAGONISTICKÝM KONFLIKTEM? 
Neantagonistický konflikt je takový konflikt, kdy zájmy hráčů nejsou v přímém protikladu (říkáme tomu hra 

s nekonstantním součtem). Výhra prvního hráče není prohrou druhého, někdy se jim tedy může vyplatit 

spolupracovat. Tyto hry rozdělujeme na kooperativní, kdy hráči mohou spolupracovat, je-li to pro ně 

výhodné, a nekooperativní, kdy spolupracovat nemohou.  

Hra v normálním tvaru je dána: 

- množinou hráčů {1, 2, …, N},  

- množinou prostorů strategií {X1, X2, …, XN}, kde Xi označuje prostor strategií i-tého hráče,  

- množinou výplatních funkcí {f1(x1, x2, …, xN), f2(x1, x2, …, xN), …, fN(x1, x2, …, xN)}. 

Předpokládáme, že tito hráči jsou inteligentní: snaží se maximalizovat svůj užitek (hodnotu výplatní funkce) 

a mají dokonalé informace o hře, tedy znají množinu hráčů, svůj prostor strategií a výplatní funkci a prostor 

strategií a výplatní funkci ostatních hráčů. 
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NEKOOPERATIVNÍ KONFLIKTY 
Hru můžeme opět uspořádat do matice. Tentokrát ale neplatí, že co jeden hráč získá, druhý ztratí. Mezi 

maticemi není definovaný přímý vztah, takže potřebujeme dvě matice: A pro prvního hráče a B pro druhého 

hráče. 

𝐀 = (

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

) , 𝐁 = (
𝑏11 ⋯ 𝑏1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑏𝑚1 ⋯ 𝑏𝑚𝑛

) 

První hráč (X) volí řádek, má tedy m možných strategií x1 až xm a získá aij (hodnota výplatní funkce prvního 

hráče). Druhý hráč (Y) volí sloupec, má tedy n možných strategií y1 až yn a získá bij (hodnota výplatní funkce 

druhého hráče). Prostor strategií je konečný, celkem existuje m ∙ n různých kombinací. Každé kombinaci lze 

přiřadit výhru prvního hráče 𝑓1(𝑥, 𝑦) a výhru druhého hráče 𝑓2(𝑥, 𝑦). 

 

ROVNOVÁHA V RYZÍCH STRATEGIÍCH 
Návod, jak najít optimální strategii hráčů v bimaticové hře, dává opět Nashova rovnováha. Ta říká, že pokud 

se některý z hráčů odchýlí od své optimální strategie (zatímco soupeř se své optimální strategie držet bude), 

nepolepší si, neboli pokud se hráč nedrží optimální strategie, pohorší si a v nejlepším případě na tom bude 

stejně. Pro optimální strategie 𝑥𝑜 ∈ 𝑋, 𝑦𝑜 ∈ 𝑌 tedy platí: 

• 𝑓1(𝑥, 𝑦𝑜) ≤ 𝑓1(𝑥𝑜, 𝑦𝑜) = když se první odchýlí optimální strategie xo a volí místo toho strategii 

x, zatímco druhý se své optimální strategie drží, tak získá méně či nejvýše stejně, jako kdyby se 

jí také držel 

• 𝑓2(𝑥𝑜, 𝑦) ≤ 𝑓2(𝑥𝑜, 𝑦𝑜) = když se druhý odchýlí optimální strategie yo a volí místo toho strategii 

y, zatímco první se své optimální strategie drží, tak získá méně či nejvýše stejně, jako kdyby se jí 

také držel 

Tomuhle se říká Nashovo rovnovážné řešení (Nashova rovnováha). Získáme ji nalezením sedlového prvku 

(sedlového bodu), což je číslo největší ve svém sloupci v matici A a největší ve svém řádku v matici B. 

Nejsnadněji se to dělá tak, že vytvoříme dvojmatici, v každém sloupci označíme všechny maximální hodnoty 

z prvních prvků a v každém řádku označíme všechny maximální hodnoty z druhých prvků. 

(
𝑎11, 𝑏11 ⋯ 𝑎1𝑛, 𝑏1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1, 𝑏𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛, 𝑏𝑚𝑛

) 

 Jak to může dopadnout? Hra může mít  

(a) jeden sedlový prvek – optimální strategie získáme přímo. Například v následující matici označíme 

červeně největší prvek v každém sloupci matice A a největší prvek v každém řádku matice B a vidíme, 

že nalezneme právě jeden sedlový prvek. 

(
3,4 4,2 1,1
5, 6 3,6 6,5
1,4 2,5 3,3

) 

 

(b) více sedlových prvků – na rozdíl od antagonistického konfliktu zde ale nemusí být pro oba sedlové 

prvky stejné hodnoty výplatních funkcí. Pokud je jeden sedlový prvek dominovaný druhým, pak tento 

prvek přímo určuje rovnovážné řešení v ryzích strategiích. Například v následující matici existují dva 

sedlové prvky, ale hráči zvolí strategie x1, y2, protože získají více, než kdyby zvolili strategie x2, y1. 

(
3,4 6,7 1,1
5, 6 3,6 6,5
1,4 2,5 3,3

) 
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Pokud jsou sedlové prvky vzájemně nedominované, může to vést k problému. Například v následující 

matici by mohl první hráč zvolit druhý řádek a druhý hráč druhý sloupec, takže by oba získali méně. 

(
3,4 5,7 1,1
6, 6 1,1 6,5
1,4 2,5 3,3

) 

(c) žádný sedlový prvek: neexistuje rovnovážné řešení v ryzích strategiích. 

 

Optimální strategii v tom případě hledáme pomocí smíšeného rozšíření. Základní věta dvojmaticových her 

totiž říká: 

Každá dvojmaticová hra má alespoň jedno rovnovážné řešení (ve smíšených strategiích). 

Pomocí smíšeného rozšíření zjistíme, s jakou pravděpodobností budou hráči hrát jednotlivé strategie.  

 

SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ 
Úlohu smíšeného rozšíření bimaticové hry řešíme následovně: 

První hráč bude hrát každou ze svých strategií s pravděpodobností ≥ 0 a součet pravděpodobností musí být 

roven 1. Totéž platí pro druhého hráče 

𝑋 = {𝐱; 𝐱𝐓 = (𝑥1; 𝑥2; … ; 𝑥𝑚);                  ∑ 𝑥𝑖 = 1; 𝐱 ≥ 𝟎𝑚
𝑖=1 } 

𝑌 = {𝐲; 𝐲𝐓 = (𝑦1; 𝑦2; … ; 𝑦𝑛);                   ∑ 𝑦𝑗 = 1; 𝐲 ≥ 𝟎𝑛
𝑗=1 } 

Hodnota výplatní funkce prvního hráče je rovna:   

𝑓1(𝒙, 𝒚) = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑎𝑖𝑗𝑦𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

= 𝐱𝐓𝐀𝐲 

Hodnota výplatní funkce druhého hráče je rovna:   

𝑓2(𝒙, 𝒚) = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑏𝑖𝑗𝑦𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

= 𝐱𝐓𝐁𝐲 

Podle ZVDMH existují optimální strategie (𝐱𝐨,  𝐲𝐨) ve smíšeném rozšíření, neboli existuje Nashova 

rovnováha, kdy první hráč získá 𝐱𝐨𝐓𝐀𝐲𝐨 a druhý hráč získá 𝐱𝐨𝐓𝐁𝐲𝐨. 

Problém povede na úlohu kvadratického programování. Jaké budou její omezující podmínky? Víme, že pro 

optimální řešení musí platit:   

𝐱𝐓𝐀𝐲𝐨 ≤ 𝐱𝐨𝐓𝐀𝐲𝐨 

𝐱𝐨𝐓𝐁𝐲 ≤ 𝐱𝐨𝐓𝐁𝐲𝐨 

Hledáme tedy (𝐱𝐨,  𝐲𝐨) splňující uvedené nerovnosti a dojdeme k následující úloze: 

 

• účelová funkce: max 𝐩T(𝐀 + 𝐁)𝐪 − 𝐞T𝐩 − 𝐟𝐓𝐪 

za podmínek: 

𝐀𝐪 ≤ 𝐞 

𝐁T𝐩 ≤ 𝐟 

𝐩 ≥ 𝟎 

𝐪 ≥ 𝟎 

kde e, f jsou vektory jedniček. V maticích A, B musí být obdobně jako u maticové hry kladná čísla. 
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• Zpětná substituce 

• 𝑦𝑜
𝑗

=
𝑞𝑗

∑ 𝑞𝑗
𝑛
𝑗=1

      neboli     𝐲𝐨 =
𝐪

𝐟T𝐪
 

𝑥𝑜
𝑖 =

𝑝𝑖

∑ 𝑝𝑖
𝑚
𝑖=1

      neboli     𝐱𝐨 =
𝐩

𝐞T𝐩
 

Tím tedy zjistíme, s jakou pravděpodobnostní by měli hráči hrát jednotlivé strategie. Jde o úlohu 

kvadratického programování, takže pozor na to, že software může dojít k různým řešením podle toho, jaké 

nastavíme výchozí řešení. 

 

TYPICKÉ KONFLIKTY 
Vězňovo dilema: dva vězni jsou odděleně uvězněni, nemohou se tedy domlouvat, co udělají. Každý má 

možnost se přiznat nebo nepřiznat. Pokud se první přizná a druhý ne, dostane první nižší trest (nebo bude 

volný) a druhý dostane vyšší trest. Nepřiznají-li se oba, dostanou oba nižší trest. Přiznají-li se oba, dostanou 

oba vyšší trest. První vězeň uvažuje následovně: jestliže se druhý vězeň přizná, bylo by pro něj výhodnější 

se přiznat, protože by dostal nižší trest. Jestliže se nepřizná, bylo by pro něj také výhodnější se přiznat. 

Stejně přemýšlí i druhý vězeň. Postupem uvedeným výše najdeme sedlový bod: 

𝑎 𝑝ř𝑖𝑧𝑛𝑎𝑡      𝑛𝑒𝑝ř𝑖𝑧𝑛𝑎𝑡
𝑝ř𝑖𝑧𝑛𝑎𝑡

𝑛𝑒𝑝ř𝑖𝑧𝑛𝑎𝑡
(

− 6, −6 0, −10
−10,0 −2, −2

)
 

Zdá se, že optimální je, když se oba přiznají. Přitom pokud by se ani jeden nepřiznal, dopadli by oba lépe. Je 

to tedy rovnovážné řešení, ale není Paretovsky rovnovážné (na rozdíl od zbylých tří), protože pro něj platí, 

že si někdo může polepšit, aniž by si někdo jiný pohoršil. V ekonomii se podobná situace objevuje například 

u kartelových dohod. Konflikt ukazuje, že když se všechny osoby chovají tak, aby maximalizovaly svůj užitek, 

mohou si nakonec všichni pohoršit. 

Konflikt Kuře: Dvě auta jedou proti sobě. Ten, kdo uhne, je „kuře“ a jeho reputace klesne. Pokud neuhne 

ani jeden, dopadne to špatně. Pokud uhnou oba, jsou oba slabí a jejich reputace se nezvýší. V matici budou 

dva vzájemně nedominované sedlové body, proto může situace skončit tragicky: první řidič zvolí druhý 

řádek a druhý řidič druhý sloupec, takže neuhne ani jeden a srazí se. 

𝑎 𝑢ℎ𝑛𝑒      𝑛𝑒𝑢ℎ𝑛𝑒

𝑢ℎ𝑛𝑒
𝑛𝑒𝑢ℎ𝑛𝑒

(
0, 0 − 1,1

1, −1 −𝟐, −𝟐
)

 

Manželský spor BoS (Bach or Stravinski, Battle of Sexes): jde o konflikt se stejným problémem jako Kuře 

(dva vzájemně nedominované sedlové body). Manželé jdou večer na koncert a rozhodují se mezi Bachem a 

Stravinským. Muž preferuje Bacha, žena Stravinského, oba chtějí jít na koncert a chtěli by jít spolu, ale 

řekněme, že se nemají možnost dohodnout, kam jít, protože manžel omylem nechal mobil doma (kdyby se 

dohodnout mohli, šlo by už o model vyjednávání. Pokud spolu nepůjdou, nebudou mít žádný užitek. V matici 

jsou opět dva nedominované sedlové body, takže by to mohlo dopadnout tak, že muž půjde na Bacha a 

žena na Stravinského, a každý skončí jinde s užitkem 0. 

𝑎 𝐵𝑎𝑐ℎ      𝑆𝑡𝑟𝑎𝑣𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖

𝐵𝑎𝑐ℎ
𝑆𝑡𝑟𝑎𝑣𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖

(
2,1 𝟎, 𝟎
0,0 1,2

)
 

Problém několika vzájemně nedominovaných prvků řeší tzv. ústřední rovnováha: pokud je dána jakási 

nápověda, který z rovnovážných bodů zvolit, hráči ho zvolí (například pokud jde o poslední koncert Bacha 

ve městě nebo pokud řidič v konfliktu Kuře utrhne volant a vyhodí ho z okna). 
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12C     KRITÉRIA IDENTIFIKACE STRUKTURNÍCH SIMULTÁNNÍCH 
ROVNIC, POSTUP PŘI PODIDENTIFIKACI 

 

Model simultánních rovnic lze vyjádřit ve strukturním tvaru nebo v redukovaném tvaru. Redukovaný tvar 

získáme ze strukturního tak, že vyjádříme všechny endogenní proměnné jako funkce pouze 

predeterminovaných proměnných (tzn. exogenních a zpožděných endogenních).  

Strukturní tvar:   Byt + Γxt = ut 

Redukovaný tvar:  yt = −B-1Γxt + B-1ut   = πxt + vt 

Odhady parametrů strukturního tvaru metodou nejmenších čtverců však nejsou nestranné ani konzistentní.  

Proti tomu odhady parametrů redukovaného tvaru metodou nejmenších čtverců konzistentní jsou. Otázkou 

však je, zda z nich můžeme zpětně dopočítat parametry strukturního tvaru.  

Podle toho, zda z  odhadnutých parametrů redukovaného tvaru můžeme spočítat koeficienty strukturního 

tvaru, rozlišujeme rovnice na přesně identifikované, podidentifikované a přeidentifikované. Identifikaci 

zjišťujeme u jednotlivých rovnic MSR, ne u modelu jako celku. 

Pokud koeficienty strukturního tvaru můžeme z odhadnutých parametrů redukovaného tvaru určit 

jednoznačně, je rovnice přesně identifikovaná. Postupu, kdy nejprve odhadneme parametry redukovaného 

tvaru a z nich pak spočítáme strukturní koeficienty, se říká metoda nepřímých nejmenších čtverců. Takto 

spočítané strukturní koeficienty jsou konzistentní a asymptoticky nestranné (pro malé výběry však nejsou 

nestranné ani vydatné). 

Pokud neexistuje jediné možné řešení pro koeficienty strukturního tvaru, je rovnice přeidentifikovaná a 

odhad není asymptoticky vydatný, protože není využita veškerá dostupná informace.  

Pokud nestačí počet koeficientů redukovaného tvaru k určení koeficientů strukturního tvaru, tedy pokud z 

nich nemůžeme dopočítat parametry strukturního tvaru, je rovnice podidentifikovaná. 

KRITÉRIA IDENTIFIKACE 
G – počet endogenních proměnných v MSR 

G1 – počet endogenních proměnných v dané rovnici 

K – počet predeterminovaných proměnných v MSR 

K1 – počet predeterminovaných proměnných v dané rovnici 

  

Existují dvě podmínky identifikace. 

a) Hodnostní podmínka: 

Je podmínkou nutnou a postačující. Rovnice je identifikovaná přesně, pokud je hodnost matice vytvořené 

ze strukturních koeficientů endogenních a predeterminovaných proměnných v modelu, které se nevyskytují 

ve zkoumané rovnici, ale vyskytují se v ostatních rovnicích modelu, rovna G – 1.  

Hledáme nenulový determinant matice A řádu G − 1. Matici A tvoří strukturní koeficienty u proměnných, 

které nejsou v dané rovnici, ale jsou v ostatních rovnicích. Zjišťujeme tedy hodnost této matice. Pokud 

hledaný determinant neexistuje, je rovnice podidentifikovaná. Pokud existuje, je buď identifikovaná, nebo 

přeidentifikovaná, a abychom to rozhodli, řídíme se podmínkou b). 
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b) Řádová podmínka: 

Je podmínkou nutnou, nikoli postačující. Určuje, jestli jde o podidentifikaci, přeidentifikaci nebo přesnou 

identifikaci, a to podle následujících pravidel: 

 

K − K1 = G1 – 1  přesná identifikace 

K − K1 > G1 – 1  přeidentifikace 

K – K1 < G1 – 1  podidentifikace 

 

POSTUP PŘI PODIDENTIFIKACI 
1) Pokud je rovnice podidentifikovaná, můžeme si pomoci změnou specifikace MSR.  

 Zvýšíme počet proměnných modelu – zahrneme další proměnnou 

 Snížíme počet odhadovaných parametrů 

Nejčastěji postupujeme tak, že do ostatních rovnic modelu (ne do té podidentifikované) přidáme 

dodatečnou predeterminovanou proměnnou, která se v podidentifikované rovnici nevyskytuje (strukturní 

parametry této proměnné v podidentifikované rovnici jsou nulové). Tím do modelu přidáme dodatečnou 

apriorní informaci. To, že identifikace jedné rovnice závisí na proměnných, které se v ní nevyskytují, ale 

které jsou v jiných rovnicích modelu, nazýváme identifikačním paradoxem.  

Někdy lze k identifikaci využít i informaci o omezeních v kovarianční matici Σ (např. znalost nulových prvků 

matice). U rekurzivních rovnic dosahujeme identifikace kombinací obou druhů apriorní informace 

(kovarianční matice + nulová omezení strukturních parametrů). Někdy je však obtížné specifikovat apriorní 

předpoklady, a pokud to uděláme, může být model sice identifikovaný, ale nesprávný.  

Někdy nás nezajímají parametry celého modelu, ale jen parametry určité rovnice. To, že jiné rovnice modelu 

jsou podidentifikované, v tom případě zas tak nevadí.  

2) Můžeme přejít na model VAR. VAR vyjadřuje běžné hodnoty endogenních proměnných jako funkce 

úrovňové konstanty a stejně zpožděných hodnot všech endogenních proměnných modelu. Neomezený 

redukovaný tvar MSR je vlastně model VAR. Příklad VAR modelu: 

HDPt = α1 + π11HDPt-1 + π12MSt-1 

MSt = α2 + π21HDPt-1 + π22MSt-1 

 

VAR lze odhadnout metodou nejmenších čtverců. Model VAR může mít lepší předpovědní schopnosti 

než MSR, zvlášť když při dosažení identifikovanosti soustavy nepoužijeme správné apriorní omezení.  
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PŘÍKLAD 
(zdroj: Zouhar, 2010) 

Y1t = β10 + α 12Y2t + α 14Y4t + β12X2t + u1t 

Y2t = β20 + α 24Y4t + β21 X2t  + β22X2t + β23 Y2,t-1 + u2t 

Y3t = β30 + α 31Y1t + β31 X1t + β33Y2,t-1  + u3t 

Y4t = β40 + α 42Y2t + β41 X1t + + u4t 

 

V modelu jsou 4 endogenní proměnní G = 4 a 3 predeterminované proměnné K = 3. 

Převedeme vše na levou stranu a na pravé straně necháme jen náhodné složky.  

 

Y1t − β10 − α 12Y2t − α 14Y4t − β12X2t = u1t 

Y2t − β20 − α 24Y4t – β21 X1t  − β22X2t − β23Y2,t-1 = u2t 

Y3t − β30 − α 31Y1t − β31 X1t − β33Y2,t-1  = u3t 

Y4t − β40 − α 42Y2t − β41 X1t = u4t 

 

Vypíšeme koeficienty u jednotlivých proměnných. 

 1 Y1t Y2t Y3t Y4t X1t X2t Y2,t-1 
1.rovnice − β10 1 − α 12 0 − α 14 0 − β12 0 
2.rovnice − β20 0 1 0 − α 24 − β21 − β22 − β23 
3.rovnice − β30 − α 31 0 1 0 − β31 0 − β33 
4.rovnice − β40 0 − α 42 0 1 − β41 0 0 

 

V první rovnici hledáme determinant matice A, tvořené strukturními koeficienty u proměnných, které 

nejsou v první rovnici, ale jsou v ostatních rovnicích: 

 1 Y1t Y2t Y3t Y4t X1t X2t Y2,t-1 
1.rovnice − β10 1 − α 12 0 − α 14 0 − β12 0 
2.rovnice − β20 0 1 0 − α 24 − β21 − β22 − β23 
3.rovnice − β30 − α 31 0 1 0 − β31 0 − β33 
4.rovnice − β40 0 − α 42 0 1 − β41 0 0 

 

 

A =  

 

Protože existuje nenulový determinant řádu 3 (pokud se ani jeden z koeficientů β41, β23 nerovná 0), 

rovnice splňuje hodnostní podmínku. 

Protože K – K1 = G1 – 1, tedy 3 – 1 = 3 – 1, je první rovnice přesně identifikovaná. 

 

Co se týče druhé rovnice, zjišťujeme, zda existuje determinant řádu 3 v matici: 

 

 

Protože neexistuje, druhá rovnice nesplňuje hodnostní podmínku a je podidentifikovaná. 

Stejně se postupuje u zbylých dvou rovnic. Třetí rovnice je přesně identifikovaná. Čtvrtá rovnice je 

přeidentifikovaná. 

0 − β21 − β23 

1 − β31 − β33 

0 − β41 0 

1 0 
− α 31 1 

0 0 
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13A    FORMULACE SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK 
V OPTIMALIZAČNÍCH MODELECH 

Linearizace po částech lineární funkce, nekonvexní množina přípustných 
řešení, úlohy výrobního plánování (úloha s fixními náklady, modelování 

diskrétní úrovně výroby a určitého počtu druhů výrobků). 

PO ČÁSTECH LINEÁRNÍ FUNKCE 
Uvažujme po částech lineární funkci. Tato funkce je definována na intervalu <a1, ar>, který se rozpadá na 

intervaly <a1,a2>,<a2,a3>,…<ar-1,ar>. V těchto intervalech je funkce lineární a v krajních bodech intervalů 

nabývá předepsaných hodnot. 

Každý bod z daného intervalu bude tedy lineární kombinací krajních bodů intervalu: 

y = λiai + λi+1ai+1,   kde λi + λi+1 = 1, λi, λi+1 ≥ 0 

Protože jde o po částech lineární funkce, bude i funkční hodnota tohoto bodu lineární kombinací funkčních 

hodnot krajních bodů intervalu, kam bod spadá: 

f(y) = λif(ai)+ λi+1 f(ai+1)   kde λi + λi+1 = 1, λi, λi+1 ≥ 0 

Zavedeme binární proměnné xi, které se budou rovnat 1 v případě, že bude bod spadat do intervalu <ai, 

ai+1>. Protože bod může spadat pouze do jednoho intervalu, musí být součet všech xi roven 1. λ1 může být 

nenulové pouze v tom případě, že bod spadá do intervalu <a1, a2>. To zajistíme přidáním podmínky λ1 ≤ x1. 

λ2 může být nenulové pouze v tom případě, že bod spadá do jednoho z intervalů  <a1, a2>, <a2, a3>. To 

zajistíme přidáním podmínky λ2 ≤ x1 + x2. Totéž musí platit pro všechna λi. Celý model má tedy následující 

tvar: Máme dané intervaly <a1,a2>,<a2,a3>,…<ar-1,ar>a funkční hodnoty krajních bodů těchto intervalů f(a1), 

f(a2)… 

𝑦 =  ∑ 𝜆𝑖𝑎𝑖
𝑟
𝑖=1                                                (1) Bod z intervalu <ai,ai+1> je lineární kombinací krajních bodů 

                                                                                 tohoto intervalu.  
𝑓(𝑦) =  ∑ 𝜆𝑖𝑓(𝑎𝑖)

𝑟
𝑖=1                                   (2) Funkční hodnota bodu z intervalu <ai,ai+1> je lineární 

                                                                                kombinací funkčních hodnot krajních bodů tohoto intervalu. 
∑ 𝑥𝑖

𝑟−1
𝑖=1 = 1,   𝑥𝑖 𝜖 {0,1}                               (3) xi je rovno 1, pokud bod y spadá do intervalu <ai,ai+1>. Bod může 

                                                                                spadat pouze do jednoho intervalu, proto je součet xi roven 1. 
∑ 𝜆𝑖

𝑟
𝑖=1 = 1,   𝜆𝑖 ≥ 0                              (4) λi je z intervalu <0,1>. 

0 ≤λ1 ≤ x1                                                      (5) Jen pokud je y z intervalu <a1,a2>, může být λ1 nezáporné.  
                                                                                Jinak bude x1 = 0, a λ1 tím pádem také. 
0 ≤λ2 ≤ x1 + x2                                                               (6) Jen když je y z intervalu <a1,a2> či <a2,a3>, může být λ2 nezáporné. 
… 
 0 ≤λr ≤ xr-1                                                     

Příklad: mějme intervaly <0;25> a <25,50>. Víme, že f(0) = 10, f(25) = 30 a f(50) = 20. 

y = 0λ1 +25 λ2 +50λ3 

f(y) = 10λ1 +30λ2 +20λ3  

x1 + x2 = 1, x1, x2 𝜖 {0,1}  

λ1 + λ2 + λ3 = 1, λ1, λ2, λ3 ≥ 0    

0 ≤λ1 ≤ x1 

0 ≤λ2 ≤ x1 + x2 

0 ≤λ3 ≤ x2 
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NEKONVEXNÍ MNOŽINA PŘÍPUSTNÝCH ŘEŠENÍ 
Nekonvexní množina přípustných řešení se opět řeší pomocí zavedení binárních proměnných.  Uvažujme 

například následující soustavu omezujících podmínek: 

y1 + y2 ≤ 4 

y1 ≥ 1 nebo y2 ≥ 1 

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0 

Zavedeme dvě binární proměnné x1, x2. 

 x1 bude rovna 1 v případě, že y1 ≥ 1, jinak bude rovna 0. Proto musí platit, že y1 ≥ x1. 

 x2 bude rovna 1 v případě, že y2 ≥ 1, jinak bude rovna 0. Proto musí platit, že y2 ≥ x2. 

Alespoň jedna z proměnných x1, x2 musí být tudíž rovna 1, ale vzhledem k zadání omezujících podmínek 

mohou být nenulové i obě. Jejich součet tedy musí být větší nebo roven 1. 

 

Celý model bude mít tvar: 

y1 + y2 ≤ 4 

y1 ≥ x1  

y2 ≥ x2 

x1 + x2 ≥ 1 

x1, x2 𝜖 {0,1} 

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0 

 

PLATNOST RŮZNÝCH SOUSTAV OMEZUJÍCÍCH PODMÍNEK 
Uvažujme situaci, kdy můžeme ve výrobě použít dvě různé technologie (jednu z nich či obě zároveň), a 

z toho plynou i dvě soustavy omezujících podmínek v závislosti na zvolené technologii.  Například 

vyrábíme dva výrobky y1, y2.  

Máme účelovou funkci z = 7y1 + 5y2  max a následující omezující podmínky:  

y1, y2 ≥ 0 

Při první technologii: 

5y1 + y2 ≤ 10 

y1 + y2 ≤ 5 

 

Při druhé technologii: 

5y1 + 6y2 ≤ 12 

2y1 + 2y2 ≤ 11 

 

Opět zavedeme binární proměnné x1, x2. x1 se bude rovnat 1 v případě, že použijeme první technologii, x2 

se bude rovnat 1 v případě, že použijeme druhou technologii. Do modelu musíme přidat takové omezující 

podmínky, aby omezení vyplývající z používání dané technologie byla omezující pouze tehdy, pokud tuto 

technologii skutečně používáme. Celý model bude mít následující tvar: 

z = 7y1 + 5y2      max                                   Účelová funkce. 
y1, y2 ≥ 0 (1) Vyrábíme nezáporný počet výrobků. 
x1, x2 𝜖 {0,1} (2) Používáme i-tou technologii? 
5y1 + y2 ≤ 10 + M(1 – x1) (3) M je velké číslo. Když bude x1 rovno 0 (nepoužíváme 

technologii 1) bude podmínka splněna vždy (nebude tedy 
omezující). V opačném případě se redukuje na 5y1 + y2 ≤ 10. 
Analogicky formulujeme následující podmínky. 

y1 + y2 ≤ 5 + M(1 – x1) (4)  
5y1 + 6y2 ≤ 12 + M(1 – x2) (5) 
2y1 + 2y2 ≤ 11 + M(1 – x2) (6) 
x1 + x2 ≥ 1 (7) Používáme alespoň jednu z obou technologií. 
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SPECIÁLNÍ OMEZENÍ NA ÚROVEŇ VÝROBY 
Uvažujme situaci, kdy se výrobek y nevyrábí vůbec, nebo se vyrábí pouze v množství 500 až 1000 ks. 

Zavedeme binární proměnnou x, která bude rovna 1 v případě, že se výrobek vyrábí. K modelu přidáme 

omezující podmínku:  

500x ≤ y ≤ 1000x 
 

DISKRÉTNÍ ÚROVEŇ VÝROBY 
Uvažujme situaci, kdy můžeme vyrábět pouze určité množství výrobku y, například 0 ks, 500 ks, 2 000 ks či 

10 000 ks. Zavedeme binární proměnné, které budou rovny 1, pokud se bude výrobek vyrábět v daném 

množství:  

x1 = 1, pokud budeme vyrábět 500 ks, jinak 0 

x2 = 1, pokud budeme vyrábět 2 000 ks, jinak 0 

x3 = 1, pokud budeme vyrábět 10 000 ks, jinak 0 

 

K modelu přidáme podmínky: 

y = 500x1 + 2000x2 + 10000x3 
x1 + x2 + x3 ≤ 1 Musí se vyrábět jen jedno z povolených množství, nebo se 

nevyrábí nic. 
𝑥1,, 𝑥2, 𝑥3, 𝜖 {0,1} 
 

Podnikatel má dva stánky, v nichž prodává plastové klíčenky ve tvaru slepice 

v ceně 100 Kč. Oba stánky mohou být otevřené od 8:00 do 20:00, je-li přítomen 

brigádník, který slepice prodává. Protože slepice nejdou moc na odbyt, najal 

podnikatel schopné a přesvědčivé brigádníky Lojzu a Páju, kterým by se mohlo 

podařit něco prodat. Z minulých zkušeností podnikatel ví, že Lojza v průměru 

prodá 3 slepice za hodinu, Pája dokonce 4 slepice za hodinu. Pája, vědom si 

svých kvalit, požaduje vyšší mzdu. Lojzovi tak podnikatel platí 70 Kč/hod, 

Pájovi 120 Kč/hod. Denně podnikatel na mzdách nemůže utratit více než 1500 

Kč. Kolik hodin mají být jednotliví brigádníci v práci, víme-li, že Pája tam 

chce být pouze 4 nebo 8 nebo 12 hodin a Lojza alespoň 5, ale nejvýše 10 hodin? 

Cílem je maximalizovat tržbu z prodaných slepic. 

x1 – počet hodin, kdy je Lojza v práci 

x2 – počet hodin, kdy je Pája v práci 

y  - binární proměnná: bude Lojza v práci? 

z  - binární proměnná: bude Pája v práci 

 

max=300*x1+400*x2; !maximalizujeme průměrnou očekávanou tržbu; 

70*x1+120*x2<=1500; !podnikatel může na mzdách utratit maximálně 1500 Kč; 

@gin(x1); 

@gin(x2); 

@bin(y); !bude Lojza v práci? 

x1>=5*y; !pokud bude Lojza v práci, musí tam být aspoň 5 hodin a nejvýše 10 

hodin; 

x1<=10*y; 

@bin(z1); !bude Pája v práci?; 

@bin(z2); 

@bin(z3); 

z1+z2+z3<=1; 

x2=4*z1+8*z2+12*z3; !Pája bude v práci 0, 4, 8 nebo 12 hodin; 

Lojza by měl být v práci 7 hodin a Pája 8 hodin. Podnikatel může očekávat, 

že průměrně prodají 53 plastových klíčenek ve tvaru slepice a celková tržba 

bude 5 300 Kč. 
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VÝROBA URČITÉHO POČTU DRUHŮ VÝROBKŮ 
Uvažujme situaci, kdy máme 8 různých výrobků, které můžeme vyrábět: V1, V2…V8. Chceme však vyrábět 

právě 3 z nich, a to v maximálním množství z1, z2…z8. Zavedeme opět binární proměnné xi, které budou 

rovny 1 v případě, že se bude výrobek Vi vyrábět. 

K modelu přidáme podmínky: 

∑ 𝑥𝑖 = 3 8
𝑖=1                                                          Celkem se vyrábí právě 3 výrobky. 

xi 𝜖 {0,1}, yi ≥ 0      i = 1,2…8                            Vyrábí se i-tý výrobek? Pokud ano, musí jít o nezáporné množství. 
xi ≤ yi  ≤ zixi                    i = 1,2…8                            Pokud se výrobek vyrábí, musí být vyráběné množství nejvýše zi. 
 

Pokud bychom navíc chtěli, aby se množství všech vyráběných výrobků rovnalo, museli bychom přidat 

ještě následující podmínku: 

−M(1 − xi ) ≤ yi  − y ≤ M(1 − xi )   i = 1,2…8                               
 
M značí velké číslo, y značí počet vyráběných výrobků – musí být nenulový. 
Pokud se i-tý výrobek nevyrábí, podmínka je splněna vždy, neboť bude platit: −M ≤ yi  − y ≤ M 
Pokud se i-tý výrobek vyrábí, bude se množství rovnat y, neboť bude platit:        y ≤ yi   ≤ y 
 

!Podnik se má rozhodnout, které tři výrobky z pěti navrhovaných začne 

vyrábět, přičemž chce maximalizovat svůj zisk. Zisk z výrobku V1 je 12 Kč, 

z V2 je 10 Kč, z V3 je 16 Kč, z výrobku V4 je 15 Kč a z V5 je 13 Kč. Máme 

dva druhy surovin v množství 600 a 450 jednotek, ze kterých se výrobky 

vyrábějí. Na výrobu výrobku potřebujeme: 

  S1 S2  

V1 2 3  

V2 4 2  

V3 3 1  

V4 5 2  

V5 3 2  

Výrobky mají také omezení, v jakém množství mohou být maximálně vyráběny a 

to: 30, 50, 70, 100 a 90.; 

 

max=12*y1+10*y2+16*y3+15*y4+13*y5; 

2*y1+4*y2+3*y3+5*y4+3*y5<=600; 

3*y1+2*y2+y3+2*y4+2*y5<=450; 

@bin(x1);@bin(x2);@bin(x3);@bin(x4);@bin(x5); 

@gin(y1);@gin(y2);@gin(y3);@gin(y4);@gin(y5); 

x1+x2+x3+x4+x5=3; 

y1<=30*x1; 

y2<=50*x2; 

y3<=70*x3; 

y4<=100*x4; 

y5<=90*x5; 

Budeme vyrábět třetí, čtvrtý a pátý výrobek, a to v maximálním možném 

množství. 

Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 
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MINIMUM Z PROMĚNNÝCH 
Uvažujme situaci, kdy má být proměnná y rovna minimu z hodnot proměnných y1, y2, y3.  

Zavedeme binární proměnné x1, x2, x3: 

x1 se bude rovnat 1, pokud bude y rovno y1, jinak 0. 

x2 se bude rovnat 1, pokud bude y rovno y2, jinak 0. 

x3 se bude rovnat 1, pokud bude y rovno y3, jinak 0. 

 

K modelu přidáme následující podmínky: 

x1 + x2 + x3 ≥ 1 Proměnná y se bude rovnat alespoň jedné z proměnných y1, y2, y3. 
Pokud jich bude mít více tutéž hodnotu, která bude zároveň 
minimem, pak bude omezení splněno jako nerovnost. 

y  ≤ y1 ≤ y + M(1 – x1 )    Pokud bude minimem z proměnných y1, y2, y3 právě y1, pak platí, 
že y = y1 a x1 = 1. Podmínka bude mít tudíž tvar y ≤ y1 ≤ y. 
V opačném případě se podmínka redukuje na y ≤ y1 (jelikož je y 
rovno minimu z proměnných, žádná z proměnných y1, y2, y3 
nemůže být menší). Další dvě podmínky jsou analogické. 

y  ≤ y2  ≤ y + M(1 – x2)     

y  ≤ y3  ≤ y + M(1 – x3 )     

 

SOUČIN BIVALENTNÍCH PROMĚNNÝCH 
Máme tři bivalentní proměnné x1,x2,x3. Jak zapsat pomocí lineárních omezení účelovou funkci z = x1x2x3? 

Zavedeme další bivalentní proměnnou x123, která se bude rovnat 1 v případě, že x1 = x2 = x3 = 1, jinak 0. 

Omezení pak zapíšeme následovně: 

(x1 + x2 + x3) – 2 ≤ x123 ≤ ⅓(x1 + x2 + x3)   

Díky této podmínce bude x123 rovno jedné pouze v případě, že x1 = x2 = x3 = 1. Pak můžeme účelovou funkci 

psát jako: 

z = x123 

 

ZÁPIS CELOČÍSELNÉ PROMĚNNÉ POMOCÍ BIVALENTNÍCH PROMĚNNÝCH 
Máme celočíselnou proměnnou x z intervalu <0; 31>. Jak zapíšeme tuto proměnnou pomocí lineárního 

výrazu ve dvojkovém tvaru? Zavedeme bivalentní proměnné x0, x1, x2, x3, x4. Podmínku zapíšeme takto: 

x = x020 + x121
 + x222

 + x323
 + x424 
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ÚLOHA S FIXNÍMI NÁKLADY 
Uvažujme situaci, kdy jsou s výrobou určitého výrobku spojeny fixní náklady bez ohledu na vyráběné 

množství. To musí být zohledněno jak v účelové funkci, tak v omezujících podmínkách. Cílem je najít 

optimální strukturu výroby. Označíme yi množství i-tého výrobku. Zavedeme binární proměnné xi, které 

budou rovny 1 v případě, že se i-tý výrobek vyrábí. 

Například mějme následující příklad:  

 V1 V2 kapacita 

Surovina 1 2 3 450 

Surovina 2 1 2 200 

zisk (tis.Kč) 5 8  

fixní N (tis.Kč) 30 45  

Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 
 

Model formulujeme následovně: 

5y1 + 8y2 – 30x1 – 45 x2  max Účelová funkce je rozdílem celkového zisku a fixních nákladů. 
Pokud se výrobek nevyrábí, xi = 0 a fixní náklady budou nulové. 

2y1 + 3y2 ≤ 450 (1) Omezující podmínka – první surovina. 
1y1 + 2y2 ≤ 200 (2) Omezující podmínka – druhá surovina. 
y1, y2 ≥ 0 (3) Nelze vyrábět záporné množství. 
x1, x2 – bivalentní  (4) Vyrábí se i-tý výrobek? 
1  

𝑀
𝑥1 ≤  𝑦1  ≤  200𝑥1     (5) Pokud nevyrábíme první výrobek, pak bude díky této  

podmínce y1 rovno 0. Pokud jej vyrábíme, musíme vyrábět 
alespoň nějaké nepatrné množství (M je velké číslo). Co se týče 
pravé strany, nemůžeme vyrábět určitě více než 200, jak vyplývá 
z omezení (2).  

1  

𝑀
𝑥2 ≤  𝑦2  ≤  100𝑥2     (5) Pokud nevyrábíme druhý výrobek, pak bude díky této  

podmínce y2 rovno 0. Pokud jej vyrábíme, musíme vyrábět 
alespoň nějaké nepatrné množství (M je velké číslo). Co se týče 
pravé strany, nemůžeme vyrábět určitě více než 100, jak vyplývá 
z omezení (2).  
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!Podnik vyrábí výrobky A a B. Z odbytových důvodů máme omezení na jejich 

výrobu: výrobku A se nesmí vyrobit více než 200 t, výrobku B víc než 350 t. 

Při výrobě se používají suroviny S1 a S2, jejich kapacita je 400 t a 560 t. 

Na výrobu 1 t výrobku A je potřeba 2 t suroviny S1 a 1 t suroviny S2, na 

výrobu 1 t výrobku B je potřeba 3 t suroviny S1 a 2 t suroviny S2. Zisk z 1 

t výrobku A je 3500 Kč, z 1 t výrobku B 4000 Kč. Při výrobě výrobku A 

vznikají fixní náklady 20000 Kč, výrobku B 30000 Kč. Cílem je maximalizovat 

celkový zisk (po odečtení fixních nákladů).; 

 

model: 

sets: 

vyrobky/A,B/:zisk,fixninaklady,maximum,x,y; !x = bude se vyrábět? y = kolik 

ho vyrábět?; 

suroviny/S1,S2/:kapacita; 

spotreba(suroviny,vyrobky): A; 

endsets 

 

data: 

A =  

2 3 

1 2; 

 

zisk = 3500 4000; 

maximum = 200 350; 

kapacita = 400 560; 

fixninaklady = 20000 30000; 

enddata 

 

max = @sum(vyrobky(j): y(j)*zisk(j)) - @sum(vyrobky(j): 

x(j)*fixninaklady(j)); 

@for(vyrobky: @bin(x)); 

@for(vyrobky: @gin(y)); 

@for(suroviny(i): @sum(vyrobky(j): y(j)*A(i,j)) <=kapacita(i)); 

@for(vyrobky(j): y(j) <=x(j)* maximum(j)); !když se bude výrobek j vyrábět, 

vyrobíme ho aspoň 1ks, jinak 0ks; 

@for(vyrobky(j): y(j) >= 0.001*x(j)); 

End 

Budeme vyrábět pouze výrobek A v počtu 200 kusů. 
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Příklad – ukázka různých omezujících podmínek a účelových funkcí 

Zadání 

Maminka se na Štědrý den ráno vzbudila a uvědomila si, že zapomněla upéct cukroví. Rodina jí to nemá za 

zlé, maminka totiž pracuje v oblasti vědy a výzkumu, a někdy bývá bohužel poněkud roztržitá. Naštěstí díky 

své profesi dobře ovládá optimalizaci při zadaných omezeních, takže si jistě poradí i s tím, že všechny 

obchody už jsou zavřené a ona má doma jen kilo mouky, kostku másla (750 g), půl kila cukru, 200 g ořechů 

a jedno balení vajec po šesti, takže nemůže upéct všechno, co dělá každý rok. Běžně totiž peče osm druhů 

po jedné várce, přičemž potřebuje následující suroviny: 

Vanilkové rohlíčky: 350 g polohrubé mouky, 250 g tuku, 100 g cukru, 140 g ořechů, cukr moučka s vanilkou 

na obalování 

Kokosky: Těsto: 250 g hladké mouky, 500 g kokosu, 250 g másla, 200 g moučkového cukru, 2 vejce 

Linecké: 25 dkg hladké mouky, 13 dkg moučkového cukru, 15 dkg tuku, 1 vejce, půl prášku do pečiva 

Vosí hnízda: těsto: 16 dkg piškotů, 15 dkg moučkového cukru, 9 dkg másla, 2 lžíce kakaa, 3 lžíce rumu, 2 

lžíce mléka, krém: 10 dkg másla, 8 dkg cukru, 1 vejce 

Mandlové věnečky: Těsto: 250 g másla, 250 g moučkového cukru, 250 g hladké mouky, 125 g mletých 

mandlí, 1 vanilinový cukr, 1 vejce, 2 kávové lžičky prášku do pečiva 

Ovocné placičky: Těsto: 15 dkg hladké mouky, 5 dkg moučkového cukru, 10 dkg tuku, 1 žloutek 

Pomazánka: 2 bílky, na drobno nasekané kandované ovoce a mandle 

Oříškové trubičky: 35 dkg hladké mouky, 15 dkg moučkového cukru, 18 dkg Hery, 1 menší celé vejce a 1 

žloutek, 7 dkg nastr. vlašských ořechů, 1 zarovnaná lžíce kakaa 

Černé kuličky: 125 g másla, 100 g cukru, 1 lžíce kakaa, 150 g čokolády na vaření, 1-2 lžíce koňaku 

Další suroviny s výjimkou mouky, másla, cukru, ořechů a vajec (koňak, kakao atd.) má v dostatečném 

množství. Zásadně odmítá péct méně než celou várku, protože nemá dost času na to, aby špinila pořád 

dokola nádobí a dělala různé směsi. 

 

Následující tabulka zachycuje potřebu surovin (v gramech / kusech) na dané typy a také počty kousků, které 

vzniknou přibližně z jedné várky. 

 

DRUH mouka máslo cukr ořechy vejce ks 

Vanilkové rohlíčky 350 250 100 140 0 60 

Kokosky 250 250 200 0 2 60 

Linecké 250 150 130 0 1 40 

Vosí hnízda 0 190 230 0 1 30 

Mandlové věnečky 250 250 250 125 1 60 

Ovocné placičky 150 100 50 0 2 30 

Oříškové trubičky 350 180 150 70 2 50 

Černé kuličky 0 125 100 0 0 20 

       

Potřeba 1600 1495 1210 335 9  

Zásoby 1000 750 500 200 6  
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Maminka svolala rodinnou poradu a zeptala se, jaké cukroví upéct. Ukázalo se, že každý člen rodiny má jiné 

požadavky: 

 

1. Maminka chce, aby cukroví bylo co nejvíce kousků, bez ohledu na druh. Přeje si, aby bylo dost pro všechny. 

2. Babička chce, aby cukroví bylo co nejvíce druhů, bez ohledu na kousky. Nesouhlasí s maminkou ohledně 

požadavku péct celé várky a tvrdí, že by se stihly připravit i várky poloviční. Nerada by totiž, aby vypadalo 

hloupě před návštěvami, že mají málo druhů. 

3. Tatínek souhlasí s maminkou, že by mělo být co nejvíce kusů, ale zároveň požaduje, aby byla aspoň jedna 

várka hnízd a kuliček, v nichž je alkohol, takže mu chutnají nejvíce, a zároveň aby dohromady hnízda a 

kuličky tvořily aspoň polovinu upečeného cukroví, co se týče počtu kusů. 

4. Dceru nezajímá počet kusů ani druhů, ale cukroví má ohodnocené podle oblíbenosti a chce, aby se upeklo 

co nejvíce toho, co jí chutná. Její subjektivní hodnocení je následující (5 = max, 1 = min): rohlíčky 1, kokosky 

4, linecké 2, hnízda 5, věnečky 4, placičky 3, trubičky 5, kuličky 1. 
 

Které cukroví tedy upéct? 
Model  

model: 

sets: 

cukrovi/rohlicky,kokosky,linecke,hnizda,venecky,placicky,trubicky,kulicky/: 

varka,ks,hodnoceni,x,druh; 

suroviny/mouka,maslo,cukr,orechy,vejce/:zasoby; 

vyroba(cukrovi,suroviny):spotreba; 

endsets 

 

data: 

spotreba =  

350 250 100 140 0 

250 250 200 0 2 

250 150 130 0 1 

0 190 230 0 1 

250 250 250 125 1 

150 100 50 0 2 

350 180 150 70 2 

0 125 100 0 0; 

ks = 60 60 40 30 60 30 50 20; 

zasoby = 1000 750 500 200 6; 

hodnoceni = 1 4 2 5 4 3 5 1; 

enddata 

 

!MAMINKA; 

max=@sum(cukrovi:ks*varka); 

@for(suroviny(j):@sum(cukrovi(i): spotreba(i,j)*varka(i)) <= zasoby(j)); 

@for(cukrovi: @gin(varka)); 

end 

!Podle maminky by se měla upéct jedna várka rohlíčků, kokosek, lineckého a 

ovocných placiček.; 

 

!BABIČKA; 

max = @sum(cukrovi: druh ); 

@for(suroviny(j): @sum(cukrovi(i): spotreba(i,j)*varka(i)) <= zasoby(j)); 

@for (cukrovi: varka = 0.5*x); 

@for(cukrovi: druh>=varka); 

@for(cukrovi: druh<=2*varka); 

@for(cukrovi: @bin(druh)); 

@for(cukrovi: @gin(x)); 

!Podle babičky by se mělo upéct půl várky od každého druhu kromě mandlových 

věnečků.; 
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!TATÍNEK; 

@for(suroviny(j):@sum(cukrovi(i): spotreba(i,j)*varka(i)) <= zasoby(j)); 

@for(cukrovi: @gin(varka)); 

@sum(cukrovi(i): ks*varka) = Y; 

max = Y; 

@sum(cukrovi(i)| i#EQ#4: ks*varka) + @sum(cukrovi(i)| i#EQ#8: ks*varka) >= 

0.5*Y; 

@for(cukrovi(i)|i#EQ#4: varka>=1); 

@for(cukrovi(i)|i#EQ#8: varka>=1); 

!Podle tatínka se má péct jedna várka hnízd a placiček a dvě várky kuliček;. 
 
!DCERA; 

!viz maminka kromě účelové funkce:; 

max = @sum(cukrovi: hodnoceni*varka*ks); 

!nebo přidat atribut množiny cukroví „pocet“ a; 

max = @sum(cukrovi: hodnoceni*pocet); 

@for(cukrovi: pocet = varka*ks); 

!Podle dcery by se měla upéct jedna várka kokosek a dvě várky trubiček.; 
 
Shrnutí 

DRUH M B T D 

Vanilkové rohlíčky 1 0,5   

Kokosky 1 0,5  1 

Linecké 1 0,5   

Vosí hnízda  0,5 1  

Mandlové věnečky     

Ovocné placičky 1 0,5 1  

Oříškové trubičky  0,5  2 

Černé kuličky  0,5 2  

 

 mouka máslo cukr ořechy vejce ks hodnocení druhů 

Maminka 1000 750 480 140 5 190 470 4 

Babička 675 622,5 480 105 4 145 445 7 

Tatínek 150 540 480 0 3 100 280 3 

Dcera 950 610 500 140 6 160 740 2 

Dispozice 1000 750 500 200 6    

 

Protože se, jak vyplývá z tabulek, rodina nemůže dohodnout, rozhodnou se nakonec najít kompromis. 

Upeče se taková „struktura“ cukroví, která bude splňovat následující podmínky zadané jednotlivými členy 

a představující určité ústupky z jejich původních požadavků: 

1. Maminka:  Celkem musí být aspoň 150 ks cukroví. 

2. Babička: Celkem musí být aspoň 4 druhy. 

3. Maminka: Může se udělat poloviční várka, ale nejvýše jedna. 

4. Tatínek: Nemusí se péct jak hnízda, tak kuličky, ale aspoň jedno z nich ano. 

5. Dcera:  Hodnocení cukroví musí být aspoň 550. 

6. Maminka: Spotřebuje se přitom co nejméně surovin. 
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Finální model 

model: 

sets: 

cukrovi/rohlicky,kokosky,linecke,hnizda,venecky,placicky,trubicky,kulicky/: 

varka,ks,hodnoceni,x,y,druh; 

suroviny/mouka,maslo,cukr,orechy,vejce/:zasoby; 

vyroba(cukrovi,suroviny):spotreba; 

endsets 

 

data: 

spotreba =  

350 250 100 140 0 

250 250 200 0 2 

250 150 130 0 1 

0 190 230 0 1 

250 250 250 125 1 

150 100 50 0 2 

350 180 150 70 2 

0 125 100 0 0; 

ks = 60 60 40 30 60 30 50 20; 

zasoby = 1000 750 500 200 6; 

hodnoceni = 1 4 2 5 4 3 5 1; 

enddata 

 

min = @sum(vyroba(i,j): spotreba(i,j)*varka(i)); 

@for(suroviny(j):@sum(cukrovi(i): spotreba(i,j)*varka(i)) <= zasoby(j)); 

 

@sum(cukrovi: varka*ks)>=150; 

 

@for(cukrovi: @bin(druh)); 

@for(cukrovi: druh<=2*varka); 

@for(cukrovi: druh>=varka); 

@sum(cukrovi: druh) >=4; 

 

@for(cukrovi: varka = 0.5*x + 1*y); 

@for(cukrovi: @gin(y)); 

@for(cukrovi: @bin(x)); 

@sum(cukrovi: x) <=1; 

 

@sum(cukrovi(i)| i#EQ#4#OR#i#EQ#8: druh(i))>=1; 

 

@sum(cukrovi: varka*ks*hodnoceni)>=550; 

 

 

end 

 

Výsledky: 

Upeče se jedna várka kokosek, oříškových trubiček a ovocných placiček a půl várky černých kuliček.  

1. Rodina bude mít 150 ks cukroví. 

2. Cukroví budou 4 druhy. 

3. Bude se péct právě 1 poloviční várka. 

4. Připraví se jen jeden z druhů požadovaných tatínkem. 

5. Cukroví bude dcerou ohodnocené body ve výši 590. 

6. Spotřebuje se méně než 2 kg surovin (méně než v původní verzi maminky, babičky i dcery). 
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Výsledná výroba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

Vánoční cukroví, recepty. Tipy na vánoční dárky. [cit. 2011-12-27]. Dostupné 

z: http://www.vanoce-vanocni-darky.cz/cukrovi-recepty#recepty-4 
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13C   MODELY ADAPTIVNÍCH OČEKÁVÁNÍ A JEJICH APLIKACE 
 

Hypotézu adaptivních očekávání rozpracoval Phillip Cagan v 50. letech. Dle této hypotézy závisí měřitelná 

vysvětlovaná proměnná na neměřitelné, očekávané, permanentní hodnotě vysvětlující proměnné. Obecně 

model zapisujeme jako 

Yt = β1 + β2Xt* + ut. 

kde X* je očekávaná hodnota vysvětlující proměnné. 

Velmi často se tato hypotéza používá v souvislosti s Friedmanovou spotřební funkcí. Friedmanovu spotřební 

funkci lze v souladu s hypotézou adaptivních očekávání specifikovat tak, že spotřeba závisí na 

permanentním důchodu, tedy: 

 Ct = β1 + β2YtP + ut. 

kde Ct je běžná spotřeby, Yt
P je permanentní, očekávaný, neměřitelný důchod. Protože tento neměřitelný 

nelze zjistit, definujeme jej pomocí následujícího vztahu:  

YtP = gYt + (1 – g)Yt-1P 

nebo také 

YtP – Yt-1P  = g(Yt – Yt-1P) 

kde g je koeficient adaptivních očekávání z rozmezí (0,1>, který popisuje proces učení. Spotřebitelé tedy 

adaptují svá očekávání na minulé zkušenosti. Kdyby se koeficient rovnal nule, pak by vycházeli plně 

z minulých zkušeností, tedy současná očekávání by přizpůsobili minulým zkušenostem a současná výše 

důchodu by pro ně žádný význam neměla – tomu se říká naivní model očekávání a očekávání mají v tom 

případě statický charakter. Pokud by se g rovnal 1, pak by naopak spotřebitelé na minulé zkušenosti při 

tvorbě očekávání vůbec nebrali ohled a řídili by se jen skutečnou současnou výší důchodu. Pokud dosadíme 

druhou rovnici do první, dostaneme autoregresní model adaptivních očekávání, který už neobsahuje 

neměřitelné proměnné, takže jej lze odhadnout: 

Ct = β1g+ β2gYt + (1 – g)Ct-1 + ut*, kde ut* = ut  – (1 – g)ut-1. 

Můžeme přepsat model ve tvaru: 

Ct = α1 + α2Yt + α3Ct-1 + ut* 

Kvůli autokorelaci náhodné složky můžeme mít problém s odhadem: odhady budou zkreslené a 

nekonzistentní. Ale můžeme použít kromě MNČ: 

 nelineární nejmenší čtverce; 

 metodu maximální věrohodnosti s omezenou informací; 

 instrumentální proměnné – místo Ct-1 použijeme pomocnou proměnnou, která je s Ct-1  korelovaná, 

ale není korelovaná s náhodnou složkou.  

Po odhadu můžeme dopočítat g, β2 atd. Formálně je model shodný s modelem po Koyckově transformaci a 

stejně jako on vychází z geometricky rozděleného zpoždění.  

 

Hypotéza adaptivních očekávání byla v praxi většinou nahrazena hypotézou racionálních očekávání. 

Aplikace hypotézy adaptivních očekávání: 
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 Makroekonomická analýza – Friedmanova spotřební funkce: lze i v kombinaci s modelem 

částečného přizpůsobení, výsledný tvar by pak byl Ct = α1 + α2Yt + α3Ct-1 + α4Ct-2 + ut*, který je ale 

nelineární v původních parametrech a opět má autokorelovanou náhodnou složku 

 Monetární politika – poptávka po penězích v závislosti na očekávané úrokové míře; 

 Inflace – zde se často pracuje se vztahem πt
P = πt-1

P  + g(πt – πt-1
P), který říká, že očekávaná hodnota 

inflace závisí na očekávané hodnotě v předchozím období a na rozdílu skutečné a minulé očekávané 

hodnoty  

Příklad (Hušek, 2009) 

Odhadujeme Friedmanovu spotřební funkci a vyjdeme z modelu adaptivních očekávání Ct = β1 + β2YtP + 

ut.. Ptáme se: jak závisí spotřeba na permanentním důchodu?  

 

Odhadujeme autoregresní tvar modelu, který neobsahuje neměřitelné proměnné: 

Ct = β1g+ β2gYt + (1 – g)Ct-1 + ut* 

neboli 

�̂�𝑡= α1 + α2Yt + α3Ct-1 + ut 

 

Jeho odhad je �̂�𝑡= 2,361 + 0,286Yt + 0,676Ct-1  

 

Interpretace je následující:  

 α2 = 0,286 říká, o kolik se zvedne spotřeba, když se běžný, měřitelný důchod zvedne o jednotku. 

 α3 = 0,676 = (1 – g)  g = koeficient adaptivních očekávání = 0,324 

 β2g = 0,286  β2 = 0,9 říká, o kolik se zvedne spotřeba, když se permanentní, neměřitelný důchod 

zvedne o jednotku 

 

 

PŘÍKLAD 
V souladu s Friedmanovou hypotézou permanentního důchodu specifikujeme model Ct = β1 + β2Yt

P,  

Předpokládáme, že důchod je generován v souladu s hypotézou adaptivních očekávání. 

Odhadneme autoregresní model ve tvaru Ct = α1 + α2Yt + α3Ct-1 + ut. 

Vyšel nám odhad: �̂�𝑡= 80 + 0,5Yt + 0,2Ct-1 

 

1) Jestliže se běžný důchod zvedne o tisíc Kč, pak se běžná spotřeba zvedne o ________ Kč. 

2) Koeficient adaptivních očekávání se rovná ______. 

3) Pro permanentní důchod lze tedy psát Yt
P = ___Yt + ___Yt-1

P, očekávaný důchod se tedy řídí spíše 

současným skutečným důchodem / minulým očekáváním. 

4) Když se neměřitelný permanentní důchod zvedne o tisíc Kč, pak se spotřeba zvedne o _______ Kč. 

Odpovědi 

1) o 0,5 Kč 

2) 0,8, protože α3  = (1 – c) = 0,2 

5) Yt
P = 0,8Yt + 0,2Yt-1

P, očekávaný důchod se tedy řídí spíše současným skutečným důchodem 

3) 0,625, protože α2 = β2g  = 0,5, takže β2 = 0,5 / 0,8 = 0,625 
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14A    ROZVOZNÍ ÚLOHY. ZAVEDENÍ ČASOVÝCH OKEN 
 

Nejprve k pojmům používaným v okružních a rozvozních úlohách: 

Hamiltonův cyklus je typ cesty, kdy každý uzel grafu navštívíme právě jednou a pak se vrátíme do 

výchozího místa. V úloze obchodního cestujícího hledáme Hamiltonův cyklus s minimálním součtem 

ohodnocení hran. 

Eulerův tah je tah, který obsahuje každou hranu právě jednou. 
Eulerův cyklus je takový cyklus, kdy každou hranou v grafu projdeme právě 
jednou, a pak se vrátíme do výchozího místa. Setkáváme se s ním v úloze 
čínského listonoše. 
Fleuryho algoritmus je algoritmus pro hledání Eulerova cyklu. 
Ve statických úlohách známe všechny požadavky předem, v dynamických úlohách po 

výjezdu vozidel přicházejí další požadavky.  

V okružních úlohách neuvažujeme velikost požadavků, zatímco v rozvozních úlohách ano, 

takže zde hraje roli i kapacita vozidla. 

ROZVOZNÍ ÚLOHA 
Uvažujme situaci, kdy máme nějaký výchozí uzel a zákazníky v uzlech i = 2,3…n, kteří mají určité požadavky 

o velikosti qi. Naše vozidlo má kapacitu V, přičemž součet požadavků zákazníků převyšuje kapacitu vozidla. 

Známe opět vzdálenosti mezi uzly i a j, které značíme cij. Naším cílem je uspokojit požadavky všech zákazníků 

a vrátit se do výchozího místa tak, aby součet délek všech tras byl minimální a abychom zároveň nepřekročili 

kapacitu vozidla. Na rozdíl od úlohy obchodního cestujícího tak může výsledné řešení obsahovat více cyklů, 

ale v každém z nich musí být obsažen výchozí uzel.  

Jde sice o rozvozní úlohu, ale modelujeme ji jako svozní problém: v každém místě přidáme do vozidla takový 

náklad, který odpovídá výši požadavku právě navštíveného zákazníka, a to až do naplnění kapacity vozidla. 

Z hlediska optimalizace jde o totéž, jako kdybychom vyjeli s plným vozidlem a to postupně vykládali. 

Zavedeme binární proměnnou xij, která se bude rovnat 1 v případě, že vozidlo pojede z i do j, jinak se bude 

rovnat 0. Dále zavedeme proměnnou ui, která označuje výši nákladu v uzlu i. Model formulujeme 

následovně: 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se, aby součet vzdáleností byl minimální. 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1       𝑖 = 2,3 … 𝑛 (1) Pro každý uzel musí platit, že z něj právě jednou vyjedeme.   

Výjimkou je první uzel, kam si musíme jezdit doplnit zboží, 
 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 = 1       𝑗 = 2,3 … 𝑛 (2)Pro každý uzel musí platit, že do něj právě jednou vjedeme.   

Výjimkou je první uzel, kam si musíme jezdit doplnit zboží. 
𝑥𝑖𝑗  ∈ {0, 1}        i, j = 1,2…n (3) Pojedeme z uzlu i do uzlu j? 
u1 = 0 (4) Náklad při výjezdu z prvního uzlu nastavíme na 0. 
qi ≤ ui ≤ V            i = 2,3…n                                (5) Pro všechny uzly (kromě prvního) musí platit, že náklad 
                                                                                po navštívení tohoto uzlu, je alespoň roven požadavku  
                                                                                tohoto uzlu. Přitom ale náklad nebude větší, než dovolí 
                                                                               kapacita vozidla. 
ui + qj – V(1 – xij) ≤ uj     𝑖 = 1,2 … 𝑛              (6) Pokud nejedeme z i do j, pak bude xij = 0 a podmínka bude splněna 
                                            𝑗 = 2,3 … 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗     vždy. Pokud ale pojedeme z i do j, pak musí platit, že náklad v uzlu i 

navýšený o požadavek uzlu j nemůže být větší než náklad v uzlu j. 
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!Uvažujme graf níže. Anička bydlí s rodiči na farmě a každý den rozváží čtyřem 

sousedům mléko. Tito sousedi si přejí, aby jim dovezla denně 4, 3, 6 a 2 litry 

mléka. Anička ale najednou uveze pouze 9 litrů mléka. Jak si má naplánovat cestu, 

aby ujetá vzdálenost byla co nejmenší? 

; 

model: 

sets: 

uzel/1..5/:naklad, pozadavky; 

cesta(uzel,uzel):naklady,x; 

endsets 

 

data: 

naklady =  

0  5  4 16 22 

5  0  6 15 24 

4  6  0 12 18 

16 15 12 0 9 

22 24 18 9 0; 

 

pozadavky = 0 4 3 6 2; 

kapacita = 9; 

enddata 

 

min = @sum(cesta: naklady*x); 

 

@for(uzel(i)|i#NE#1: @sum(uzel(j): x(i,j)) = 1);!do každého uzlu kromě prvního 

jednou vjedeme a jednou z něj vyjedeme; 

@for(uzel(j)|j#NE#1: @sum(uzel(i): x(i,j)) = 1); 

 

@for(cesta(i,j)|j#NE#1#AND#i#NE#j: naklad(i) + pozadavky(j) - 9*(1-x(i,j)) 

<=naklad(j));!naklad pri vyjezdu i plus pozadavek uzlu j (= to, co v nem nalozime) 

musi v pripade ze jedeme z i do j byt mensi nez naklad v uzlu j, jinak plati vzdy; 

@for(cesta: @bin(x)); 

@for(cesta(i,j)|i#EQ#j: x(i,j) = 0); 

@for(uzel(i)|i#NE#1: naklad(i) <= kapacita); 

@for(uzel(i)|i#NE#1: naklad(i) >= pozadavky(i));!když má uzel požadavek, abychom do 

něj u něj naložili 5 ks, pak nemůžeme naložit napriklad jen 4 a vrátit se; 

 

end    

Zadání      Řešení 
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Stejně jako u obchodního cestujícího existuje i rozvozní úloha s časovými okny, ve které musí být každý 

zákazník navštíven jen v určitém časovém intervalu, tedy v okně <ai,bi>. Kromě vzdálenosti mezi uzly tak 

musíme znát jednak dobu přejezdu mezi uzly dij, jednak dobu nakládky u i-tého zákazníka Si. 

K modelu pak přidáme podmínku: 

t1 = 0 (1) Dobu návštěvy zákazníka nastavíme na 0. 
ai ≤ ti ≤ bi                                     i = 2,3…n (2) Pro všechny uzly (kromě prvního) musí platit, že čas, ve 
  kterém jej navštívíme, spadá do požadovaného časového okna. 
ti + Si + dij – M(1 – xij) ≤ tj        𝑖 = 1,2 … 𝑛 
        𝑗 = 2,3 … 𝑛  
                                                    𝑖 ≠ 𝑗                 (3) M je nějaké velké číslo. Pokud nejedeme z i do j, pak bude xij = 0 
      a podmínka bude splněna vždy. Pokud ale pojedeme z i do j, pak 

                                                              musí platit, že uzel j nenavštívíme dříve, než kolik činí čas návštěvy 
                                                              uzlu i plus doba nakládky v uzlu i plus doba přejezdu z i do j. 

 

Existují i další typy rozvozních úloh. 

Máme K vozidel s různou kapacitou, kde Vk je kapacita k-tého vozidla. Pak rozlišujeme trasy 

podle vozidel. Pak pracujeme s proměnnými se třemi indexy. xij
k se rovná 1, pokud k-té vozidlo pojede z uzlu 

i do uzlu j. 

Existují úlohy s dělenou dodávkou. Pokud je mezi uzly takový, jehož požadavek překračuje kapacitu 

vozidla, pak je nutné dělit dodávku. Ale i pokud mezi uzly žádný takový není, může být výhodnější dodávku 

rozdělit, jak je patrné například z následujícího obrázku. 

                    Řešení s nedělenou dodávkou                      Řešení s dělenou dodávkou 

 

                            Celková vzdálenost = 60                                            Celková vzdálenost = 45. 

Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 
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14C     NEOKLASICKÁ PRODUKČNÍ FUNKCE. CHARAKTER 
VÝNOSŮ Z ROZSAHU. 

 

Produkční funkce v neoklasickém pojetí představuje vztah mezi maximálním možným výstupem a 

alternativními kombinacemi vstupů. Cílem je tedy maximalizovat zisk při daných cenách a technologii. 

Zároveň umožňuje analyzovat i vztahy mezi vstupy navzájem. Pro dva výrobní faktory, práci a kapitál, lze 

vztah mezi maximálním objemem produkce Y a vstupy napsat jako max Y = f(K,L). Předpokládá se, že existují 

její spojité první a druhé parciální derivace podle K, respektive L, přičemž má platit, že 

 

         
𝜕𝑌

𝜕𝐾
> 0, 𝑟𝑒𝑠𝑝.

𝜕𝑌

𝜕𝐿
> 0, tedy mezní produktivity výrobních faktorů jsou kladné (s růstem objemu       

                                                 jednoho výrobního faktoru roste i objem produkce) 

 
𝜕2𝑌

𝜕𝐾2 < 0, 𝑟𝑒𝑠𝑝.
𝜕2𝑌

𝜕𝐿2 < 0, tedy křivka produkce je konkávní vzhledem k počátku souřadnic K, L 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VÝNOSY Z ROZSAHU 

Cílem naší analýzy může být: 

 

1) určení efektivnosti jednotky některého výrobního faktoru, pokud objem ostatních zůstane nezměněn = 

mezní produkt výrobního faktoru. Mezní produktivita výrobních faktorů bývá většinou klesající. 

 

2) určení vzájemné zaměnitelnosti výrobních faktorů = mezní míra substituce 

 

3) určení charakteru výnosů z rozsahu: 

Zjišťujeme stupeň homogenity produkční funkce9, a to tak, že zkoumáme, čemu se rovná r ve vztahu 

f(λK,λL) = λr (K,L), kde λ > 0. Pokud se při každém zvýšení výrobních faktorů λ-krát ve stejné proporci 

zvýší výstup λr-krát, jde o homogenní produkční funkci, kde r určuje stupeň homogenity.  Přitom 

může dojít  

i. k proporcionálnímu růstu výstupu (r = 1) v případě konstantních výnosů z rozsahu (tomu se říká 

homogenita prvního stupně, lineární homogenita), 

ii. k více než proporcionálnímu růstu výstupu (r > 1) v případě rostoucích výnosů z rozsahu 

iii. k nižšímu než proporcionálnímu růstu výstupu (r < 1) v případě klesajících výnosů z rozsahu. 

 

                                                             
9 Obecně ale produkční funkce nemusí být nutně homogenní  lze tedy měřit lokální výnosy z rozsahu pomocí pružnosti 

produkce v určitém bodu K, L. Pružnost produkce vzhledem k ekviproporcionálnímu růstu vstupů určíme vztahem (K/Y) 

(dY/dK) + (L/Y)(dY/dL), kde (dK/K) = (dL/L). 
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Sklon izokvant homogenní produkční funkce závisí jen na poměru vstupů, 

nikoli na rozsahu výroby. Homogenní funkce je zvláštním případem tzv. 

homotetické funkce. Pro homotetickou produkční funkci platí: Y = F[g(K,P)]. 

To znamená, že výnosy z rozsahu nezávisí na proporci práce a kapitálu, nýbrž 

jen na velikosti produkce. Homogenní funkce je vždy homotetická, ale ne 

každá homotetická funkce je homogenní. Graficky jde o soustavu křivek 

stejného zakřivení (sklonu). Pokud spojíme optimální kombinace práce a 

kapitálu pro jednotlivé úrovně produkce, dostaneme tzv. expanzní dráhu. 

V případě homotetické produkční funkce by měla vypadat jako na spodním 

obrázku (tedy šlo by o paprsek vedoucí z počátku).  

 

4) nalezení optimální kombinace výrobních faktorů zaručující maximální zisk 

 

5) případně určení vlivu technologického pokroku u dynamické produkční  

funkce. 

 

 

Je potřeba neplést mezní produktivitu (týká se změny jednoho výrobního faktoru 

při konstantním množství druhého) a výnosy z rozsahu (týká se proporcionální změny všech výrobních 

faktorů). I přes to, že se u většiny výrobních faktorů prosazuje zákon klesajících mezních výnosů, může 

vykazovat produkční funkce rostoucí či konstantní výnosy z rozsahu. 

 

 
                   Zdroj: http://www2.hawaii.edu/~fuleky/anatomy/anatomy.html 

 

             Zdroj: IES UK 

http://www2.hawaii.edu/~fuleky/anatomy/anatomy.html
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STATICKÁ COBB-DOUGLASOVA PRODUKČNÍ FUNKCE 
 
Statickou neoklasickou dvoufaktorovou Cobb-Douglasovu produkční funkci lze vyjádřit jako  

Y = aKαLβ 

kde Y je objem produkce, K a L jsou práce a kapitál a zbytek jsou parametry, které musíme odhadnout. Pro 

průřezová data v případě relativně stejnorodých firem lze za účelem odhadu parametrů vyjádřit výše 

uvedený deterministický vztah jako: 

Yi = aKi αLi βui, 

kde předpokládáme, že rozdíly mezi parametry napříč firmami jsou součástí náhodné složky, která se do 

modelu zahrnuje v multiplikativní podobě. První parciální derivace produkce podle výrobního faktoru je 

kladná: s růstem objemu jednoho výrobního faktoru totiž objem produkce roste.  

Druhá parciální derivace produkce podle výrobního faktoru je záporná: křivka produkce je totiž konkávní, 

příčinou je klesající mezní produktivita výrobních faktorů. 

Model je nelineární v parametrech a převádí se do podoby  

lnYi = lna + αlnKi + βlnLi  + lnui. 

Předpokládá se, že lnu má průměr roven nule, tedy u má průměr roven 1. Protože lnu > 0, tak je objem 

produkce vždy kladný. 

Pro mezní produktivitu kapitálu, resp. práce platí  

MPK = fKi = α(Yi/Ki), 

MPL = fLi = β(Yi/Li), 

nezávisí tak na náhodné složce (kdyby byla funkce ve tvaru Yi = aKi αLi
β+ ui, toto by neplatilo, a nešlo by ji 

odhadnout MNČ, bylo by potřeba použít například metodu maximální věrohodnosti). Parametry α a β tedy 

představují koeficienty pružnosti produkce vzhledem ke kapitálu, resp. práci (jde o relativní pružnosti, 

interpretují se v procentech). Mezní produktivita práce a kapitálu je pak absolutní pružnost a musíme 

k jejímu určení znát konkrétní data za určité období. 

Druhé parciální derivace mají tvar: 

f 2Ki = α(α – 1)(Yi/Ki 2) a f 2Li = β(β – 1)(Yi/Li 2) 

Aby byly záporné, jak mají být, tak je zřejmé, že parametry α a β musí být v intervalu (0, 1).  

Hodnota parametru a závisí jednak na měrných jednotkách, jednak je určena efektivností modelovaného 

výrobního procesu. 

Cobb-Douglasova produkční funkce je homogenní a homotetická. Stupeň její homogenity je dán součtem 

parametrů α + β. Tím určíme i výnosy z rozsahu. Když se jak práce, tak kapitál zvýší k-krát, pak může nastat 

jedna ze tří situací: 

1) α + β > 1  Y se zvýší více než k-krát = rostoucí výnosy z rozsahu; 

2) α + β = 1  Y se zvýší k-krát = konstantní výnosy z rozsahu; 

3) α + β < 1  Y se zvýší méně než k-krát = klesající výnosy z rozsahu. 

Množinu izokvant, které odpovídají různým objemům produkce, lze zachytit soustavou křivek stejného 

sklonu, které jsou konvexní vzhledem k počátku soustavy souřadnic. Sklon izokvanty pro určitý objem 

produkce určíme pomocí mezní míry substituce.  Mezní míra substituce práce kapitálem nám říká, v jakém 
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poměru lze při určitém množství práce a kapitálu nahrazovat práci kapitálem při neměnné úrovni výstupu. 

Je definována vztahem:  

MMSKL = (α/β)∙(L/K) 

Pružnost substituce σ Cobb-Douglasovy produkční funkce je rovna 1 (tedy např. při růstu podílu L/K o 1 % 

se zvýší i MMS o 1 %). 

Lze spočítat faktorovou intenzitu pro různé procesy. Jde o sklon přímky vycházející z počátku soustavy 

souřadnic. Například můžeme vyrobit 10 ks výrobku s K = 5 a L = 2, nebo K = 4 a L = 3. Pak pro první proces 

platí K/L = 5/2 = 2,5, pro druhý proces K/L = 4/3. Druhý proces je tak méně kapitálově intenzivní než první. 

V případ lineární homogenní Cobb-Douglasovy produkční funkce udává průměrnou faktorovou intenzitu 

podíl parametrů α a β. 

Cobb-Douglasovu produkční funkci můžeme odhadnout nelineární metodou nejmenších čtverců, nebo po 

logaritmické transformaci i metodou nejmenších čtverců.  

A co když chceme maximalizovat zisk? Víme, že v optimu platí, že mezní produkty jednotlivých výrobních 

faktorů musí být rovny jejich reálným cenám (podmínky prvního řádu pro maximalizaci zisku): 

𝑀𝑃𝐾 =
𝜕𝑌

𝜕𝐾
= 𝜶

𝒀𝒊

𝑲𝒊
=

𝒎

𝒑
 

𝑀𝑃𝐿 =
𝜕𝑌

𝜕𝐿
= 𝜷

𝒀𝒊

𝑳𝒊
=

𝒘

𝒑
 

kde p je cena produkce, m a w ceny výrobních faktorů. Můžeme tomu přidat také náhodou složku a 

zlogaritmovat. Získáme soustavu tří simultánních rovnic (u, v, v* označují náhodné složky): 

1) lnYi = lna + αlnKi + βlnL i  + lnui 

2) lnYi = −lnα + ln(m/p) + lnK i  + lnvi 

3) lnYi = −lnβ + ln(w/p) + lnL i  + lnv*i. 

 

Jde o strukturní tvar interdependentního MSR, kde velikost produkce, práce a kapitál vystupují jako 

endogenní proměnné. Model můžeme odhadnout například metodou dvoustupňových nejmenších čtverců.  
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Pro shrnutí: co tedy můžeme zjistit po odhadu funkce? 

 

1) Pokud odhadneme pouze první rovnici, můžeme pro konkrétní pozorování spočítat mezní produkt kapitálu 

jako MPK = α(Y/K) a mezní produkt práce jako MPK = β(Y/K). Také můžeme zjistit optimální množství 

jednoho faktoru při daných cenách a dané úrovni druhého faktoru. V  optimu platí, že mezní produktivita 

výrobního faktoru se rovná jeho reálné ceně, např. (δY/δK) = m/p. Výraz (δY/δK) vyjádříme z rovnice Y = 

aKαLβ jako δY/δK = aαKα-1Lβ. To dosadíme do vztahu (δY/δK) = m/p a dostaneme: paαKα-1Lβ= m. Z toho 

dopočteme optimální objem kapitálu při daných cenách a úrovni práce. 

 

2) Podíly mezních produktivit a cen výrobních faktorů jsou v optimu stejné. Lze tudíž zjistit optimální poměr 

obou vstupů při daných cenách pro jakýkoli objem produkce, a to jako MPK / MPL = [α(Y/K)]/ [β(Y/L)] = 

m/w, po úpravě K = (wα/mβ)L. Průsečíky izokvant a nákladových křivek (izokost) znázorňuje křivka expanze. 

 

3) Můžeme určit výnosy z rozsahu (zkoumáme, čemu se rovná α + β). 

 

4) Můžeme pro konkrétní pozorování spočítat mezní míru substituce, např. mezní míra substituce práce 

kapitálem se pro danou úroveň práce a kapitálu spočítá jako (α/β)∙(L/K). 

 

5) Nebo můžeme nalézt simultánní řešení všech tří rovnic, a najít tak hodnoty výrobních faktorů a produkce, 

které zajistí maximální zisk. 

 

6) Vliv technologického pokroku v takto specifikované PF zkoumat nemůžeme. Potřebujeme dynamickou 

spotřební funkci. 

Existuje řada modifikací Cobb-Douglasovy produkční funkce, například: 

 transcendentní produkční funkce: YecY = aKαLβ, jejíž mezní produktivita může nejprve růst, pak 

klesat, a jejíž pružnost substituce je variabilní; 

 translog produkční funkce lnYi = lna + αlnKi + βlnL i  + γlnKlnP + δ(lnK)2 + ε(lnP)2 , jejíž 

pružnost substituce je variabilní a dá se použít (na základě Taylorova rozvoje druhého řádu) jako 

dobrá aproximace jiných PF s variabilní pružností substituce; 

 produkční funkce s konstantní pružností substituce: Y = c[γK−ρ  + (1 – γ)L−ρ] −r/ρeu , 

kde c je parametr efektivnosti výrobního procesu, γ je tzv. distribuční parametr (závisí na 

jednotkách vstupů), r je stupeň homogenity a ρ je parametr substituce. Jde o homotetickou funkci. 

Na rozdíl od klasické Cobb-Douglasovy produkční funkce ale nemusí být pružnost substituce 

výrobních faktorů jednotková, byť je také konstantní.10 

  

                                                             
10 Pro podrobnosti viz Hušek Aplikovaná ekonometrie kapitola 2.2.4 
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DYNAMICKÁ COBB-DOUGLASOVA PRODUKČNÍ FUNKCE 
Dynamickou neoklasickou dvoufaktorovou Cobb-Douglasovu produkční funkci lze vyjádřit jako  

Y = aegt KαLβut 

Měříme vliv nezpředmětněného technického pokroku pomocí proměnné čas. Parametr g měří relativní 

změnu objemu produkce vyvolanou nezpředmětněným technickým pokrokem v průměru za jedno období 

při neměnném množství výrobních faktorů, resp. nezávisle na jejich změně. Nezpředmětněný technologický 

pokrok může být třeba lepší organizační struktura společnosti apod. 

Po zlogaritmování dostaneme model: lnYi = lna + gt + αlnKi + βln i  + lnui.   

Model lze opět odhadnout MNČ (po zlogatitmování) nebo NMNČ (v původní verzi). 

Problémem bývá  

 silná kolinearita řad K a L; 

 fakt, že g je v takto specifikovaném modelu konstantní (neměnný); 

 nerealistický předpoklad, že technický pokrok je neutrální, tedy že neovlivňuje mezní míru 

substituce výrobních faktorů (nemění pracovní či kapitálovou náročnost procesu, tedy podíl α/β by 

měl být konstantní); 

 potenciální riziko nestacionarity časových řad K a L, otázka kointegrace, problém zdánlivé regrese. 

V případě předpokladu lineární homogenity lze specifikovat model jako:  Y = aegt Kα*L1-α*ut  odhadneme 

model Y/L = aegt (K/L)α* ut a vyhneme se kolinearitě. Parametr α*  zahrnuje i měnící se kapitálovou náročnost 

technického pokroku. Pro α* > 0 jde o kapitálově úsporný technický pokrok, pro α*  < 0 naopak kapitálově 

náročný.  
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PŘÍKLAD: ANALÝZA PRODUKČNÍ FUNKCE 
Máme informace o objemu produkce v závislosti na použitém objemu práce a kapitálu. Odhadneme 

dynamickou Cobb-Douglasovu produkční funkci Y = aegt KαLβut.  Nejprve ji zlogaritmujeme a odhadujeme 

tvar lnYi = lna + gt + αlnKi + βln i  + lnui.  Výstup je následující: 

 
1. Zapiš odhadnutou funkci ve tvaru logaritmů: ln(Yt) =  ____ + ____ln(K) + ____ln(L) + ___t + ut 

2. Zapiš model ve tvaru Y = aegt KαLβut (asi budeš potřebovat kalkulačku, jestli ji nemáš, třeba ti  pomůže 

výstup níže): Yt = ___K---L---e---teu
t 

 

3. Pokud se ceteris paribus množství kapitálu zvedne o 1 %, zvýší se výstup v průměru o ___  %. 

4. Pokud se ceteris paribus množství práce zvedne o 1 %, zvýší se výstup v průměru o ___  %. 

5. Při neměnném objemu výrobních faktorů se vlivem technického pokroku zvýší za jedno období výstup o ___ 

%.  

6. V prvním období byl kapitál roven 16,2 a práce 33,1 jednotek. Vyrobili jsme 25 jednotek výstupu. Mezní 

míra substituce práce kapitálem byla tudíž rovna _________. Kdybychom zvýšili kapitál o jednotku, sníží se 

L o ____ jednotek při neměnné úrovni výstupu.  

7. Mezní produkt kapitálu v prvním období byl roven _____. Takže kdyby se v tomto období při neměnném 

množství práce navýšil kapitál o jednotku, produkt naroste o _____ jednotek. 

8. Mezní produkt práce v prvním období byl roven _____.  Takže kdyby se v tomto období při neměnném 

množství kapitálu navýšila práce o jednotku, produkt naroste o _____ jednotek. 

9. Tato dynamická produkční funkce vykazuje klesající / rostoucí / konstantní výnosy z rozsahu. Kdyby se oba 

vstupy zvýšily 2krát, zvýší se výstup ____ krát. 
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Odpovědi  

1. Zapiš odhadnutou funkci ve tvaru logaritmů: ln(Yt) = 0,18+ 0,61ln(K) + 0,34ln(L) + 0,06t + ut 

2. Zapiš model ve tvaru Y = aegt KαLβut: Yt = 1,2K0,61L0,34e0,06teut 

3. Pokud se ceteris paribus množství kapitálu zvedne o 1 %, zvýší se výstup v průměru o 0,61 %. 

4. Pokud se ceteris paribus množství práce zvedne o 1 %, zvýší se výstup v průměru o 0,34  %. 

5. Při neměnném objemu výrobních faktorů se vlivem technického pokroku zvýší za jedno období výstup v průměru 

přibližně o 6 %.  

6. V prvním období byl kapitál roven 16,2 a práce 33,1 jednotek. Vyrobili jsme 25 jednotek výstupu. Mezní míra 

substituce práce kapitálem byla tudíž rovna 3,67. Kdybychom zvýšili kapitál o jednotku, lze snížit práci o 3,67 

jednotek při neměnné úrovni výstupu.  

7. Mezní produkt kapitálu v prvním období byl roven 0,46. Takže kdyby se v tomto období při neměnném množství 

práce navýšil kapitál o jednotku, produkt naroste o 0,46 jednotek. 

8. Mezní produkt práce v prvním období byl roven 0,26.  Takže kdyby se v tomto období při neměnném množství 

kapitálu navýšila práce o jednotku, produkt naroste o 0,26 jednotek. 

9. Tato dynamická produkční funkce vykazuje (téměř) konstantní výnosy z rozsahu. Kdyby se oba vstupy zvýšily 

2krát, zvýší se výstup λ0,95 = 1,93krát. 



Teorie grafů                                                                        Otázka 15A 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 161 

 

15A    TOKY V GRAFU 

Maximální tok sítí, minimalizace nákladů spojených s danou hodnotou 
toku, fixní náklady, přepravní (transhipment) problém. 

 

Graf je útvar, který je možno znázornit obrázkem v rovině pomocí bodů (uzly grafu) a spojnic mezi body 

(hrany grafu). Hrany v grafu mohou být orientované nebo neorientované.  

Orientovaný graf obsahuje na rozdíl od neorientovaného grafu orientované hrany. 

Cesta v grafu je posloupnost orientovaných hran, při které vždy následující hrany začínají v uzlu, 

v němž končí předcházející hrana. 

Sled v grafu je posloupnost vrcholů taková, že mezi každými dvěma po sobě jdoucími je hrana. 

Cyklus (uzavřená cesta) je taková cesta, která začíná a končí v témže uzlu. 

Souvislý graf je graf, u kterého mezi všemi dvojicemi uzlů existuje alespoň jedna cesta. 

Nesouvislý graf je graf, u kterého neexistuje alespoň jedna cesta mezi všemi dvojicemi uzlů. 

Úplný graf je takový graf, ve kterém je každá dvojice uzlů spojena hranou. 

Strom je takový graf, který neobsahuje žádný cyklus. 

Podgraf původního grafu je graf, který vznikne tím, že vynecháme z grafu některé uzly a příslušné hrany 

těchto uzlů. 

Síť je graf, který je konečný, souvislý, orientovaný, acyklický a ohodnocený, v němž existuje jeden 

konečný a jeden počáteční uzel. 

 

 

Zdroj: Wikipedia.org 
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HLEDÁNÍ MAXIMÁLNÍHO TOKU 
Máme graf s jedním počátečním uzlem (zdroj) a jedním koncovým uzlem (místo určení). Známe kapacitu hran kij 

mezi každou dvojicí uzlů i, j. Naším cílem je maximalizovat celkový tok tímto grafem. Stačí tedy maximalizovat to, 

co celkem vyteče z prvního uzlu, nebo to, co celkem přiteče do posledního uzlu, protože to odpovídá celkovému 

toku grafem. 

Zavedeme jednu proměnnou xij, která označuje objem toku z uzlu i do uzlu j. 

𝑧 =  ∑ 𝑥1𝑗𝑗(1,𝑗)𝜖𝐻
=  ∑ 𝑥𝑗𝑛𝑗(𝑗,𝑛)𝜖𝐻

→ 𝑚𝑎𝑥  Snažíme se maximalizovat buď celkový tok z prvního uzlu, nebo 

celkový tok do posledního uzlu. Sčítáme přes všechny hrany, 
které vedou z prvního uzlu, resp. do posledního uzlu.  

 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻
− ∑ 𝑥𝑘𝑖𝑘(𝑘,𝑖)𝜖𝐻

=  0  𝑖 ≠ 1, 𝑛 (1) Pro každý uzel kromě prvního a posledního musí platit, že to, 

co do i-tého uzlu celkem vteče, se musí rovnat tomu, co z něj 
celkem vyteče. Sčítáme přes všechny hrany, které vedou 
z daného uzlu a do něj. 

0 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤  𝑘𝑖𝑗      (i,j) 𝜖H (2) Pro každou hranu mezi dvojicí uzlů i, j musí platit, že jí 
neproteče více, než kolik je její kapacita. 

 

Uvazujme orientovany graf s 6 uzly (a az f). V nasledujici tabulce jsou uvedeny 

kapacity existujících hran. Jaky je maximalni tok timto grafem? 

 

Spojení Kapacita Spojení Kapacita 

a,b 2 c,f 4 

a,c 3 d,c 5 

a,d 4 d,e 9 

b,d 1 d,f 8 

b,e 4 e,f 3 

; 

model: 

sets: 

uzel/a,b,c,d,e,f/; 

tok(uzel,uzel)/a b,a c,a d,b d,b e,c f,d c,d e,d f,e f/: x,kapacita;  ! výčet hran; 

endsets 

 

data: 

kapacita = 2 3 4 1 4 4 5 9 8 3; 

enddata 

 

max = @sum(tok(i,j)|i#EQ#1: x(i,j)); !kdybychom nepoužili výčet hran, pak podminku 

zapíšeme jako @sum(uzel(j): x(1,j), ale pokud zadáváme hrany výčtem, pak musíme v 

podmínkách pracovat s tou množinou, pro niž je tento výčet zadán; 

@for(uzel(i)|i#NE#1#AND#i#NE#6: @sum(tok(i,j): x(i,j)) = @sum(tok(j,i): x(j,i))); 

@for(tok: x<=kapacita); 

end 

Zadání     Řešení 

 
Celkovy tok je 9. 
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HLEDÁNÍ NEJLEVNĚJŠÍHO TOKU 
Máme graf s jedním počátečním uzlem (zdroj) a jedním koncovým uzlem (místo určení). Známe kapacitu hran kij 

mezi každou dvojicí uzlů i, j. Zároveň známe náklady cij spojené s jednotkou toku hranou i, j. Naším cílem je zajistit 

požadovanou hodnotu celkového toku T0 s co nejnižšími náklady.  

Zavedeme jednu proměnnou xij, která označuje objem toku z uzlu i do uzlu j. 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻𝑖 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se minimalizovat celkové náklady spojené s tokem. 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻
− ∑ 𝑥𝑘𝑖𝑘(𝑘,𝑖)𝜖𝐻

=  0  𝑖 ≠ 1, 𝑛 (1) Pro každý uzel kromě prvního a posledního musí platit, že to, 

co do i-tého uzlu celkem vteče, se musí rovnat tomu, co z něj 
celkem vyteče. Sčítáme přes všechny hrany, které vedou z daného 
uzlu a do něj. 

0 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤  𝑘𝑖𝑗      (i,j) 𝜖H (2) Pro každou hranu mezi dvojicí uzlů i, j musí platit, že jí 
neproteče více, než kolik je její kapacita. 

∑ 𝑥1𝑗𝑗(1,𝑗)𝜖𝐻
≥ 𝑇0                                                 (3) To, co dohromady vyteče z prvního uzlu (tedy zároveň i  

     celkový průtok grafem) musí být větší nebo rovno požadované  
     hodnotě celkového toku, 
 

Uvazujme graf z předchozího prikladu. Navíc zname pro kazdou hranu naklady na 

jednotku toku. Chceme, aby celkovy tok byl alespoň 9. Jake budou minimalni naklady? 

Spojení Kapacita Naklady Spojení Kapacita Naklady 

a,b 2 5 c,f 4 8 

a,c 3 4 d,c 5 2 

a,d 4 6 d,e 9 1 

b,d 1 6 d,f 8 6 

b,e 4 7 e,f 3 2 

;  

model: 

sets: 

uzel/a,b,c,d,e,f/; 

tok(uzel,uzel)/a b,a c,a d,b d,b e,c f,d c,d e,d f,e f/: x,kapacita,naklady; 

endsets 

 

data: 

kapacita = 2 3 4 1 4 4 5 9 8 3; 

naklady = 5 4 6 6 7 8 2 1 6 2; 

T = 9; 

enddata 

 

min = @sum(tok: x*naklady); 

@sum(tok(i,j)|i#EQ#1: x(i,j))>=T;  

@for(uzel(i)|i#NE#1#AND#i#NE#6: @sum(tok(i,j): x(i,j)) = @sum(tok(j,i): x(j,i))); 

@for(tok: x<=kapacita); 

end 

Zadání     Řešení 

Minimalni naklady jsou 109. 
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MAXIMALIZACE TOKU PŘI ZADANÝCH NÁKLADECH 
Máme graf s jedním počátečním uzlem (zdroj) a jedním koncovým uzlem (místo určení). Známe kapacitu 

hran kij mezi každou dvojicí uzlů i, j. Zároveň známe náklady cij spojené s jednotkou toku hranou i, j. Naším 

cílem je maximalizovat tok grafem, ale nepřekročit přitom povolené náklady C0. 

Zavedeme jednu proměnnou xij, která označuje objem toku z uzlu i do uzlu j. 

𝑧 = ∑ 𝑥1𝑗𝑗(1,𝑗)𝜖𝐻
→ 𝑚𝑎𝑥                                     Snažíme se maximalizovat buď celkový tok z prvního uzlu 

 
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻

− ∑ 𝑥𝑘𝑖𝑘(𝑘,𝑖)𝜖𝐻
=  0  𝑖 ≠ 1, 𝑛 (1) Pro každý uzel kromě prvního a posledního musí platit, že to, 

co do i-tého uzlu celkem vteče, se musí rovnat tomu, co z něj 
celkem vyteče. Sčítáme přes všechny hrany, které vedou 
z daného uzlu a do něj. 

0 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤  𝑘𝑖𝑗      (i,j) 𝜖H (2) Pro každou hranu mezi dvojicí uzlů i, j musí platit, že jí  
neproteče více, než kolik je její kapacita. 

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻𝑖 ≤ 𝐶0 (3) Celkové náklady na tok nesmí překročit povolené náklady. 

 

MAXIMALIZACE TOKU S FIXNÍMI NÁKLADY 
Máme graf s jedním počátečním uzlem (zdroj) a jedním koncovým uzlem (místo určení). Známe kapacitu hran kij 

mezi každou dvojicí uzlů i, j. Zároveň známe fixní (například investiční) náklady cij na hranu mezi uzly i, j. To 

znamená, že pokud tuto hranu použijeme, zaplatíme cij  bez ohledu na objem toku touto hranou. Naším cílem je 

zajistit požadovanou hodnotu celkového toku T0 s co nejnižšími náklady. 

Zavedeme dvě proměnné: 

- proměnná xij, která označuje objem toku z uzlu i do uzlu j. 

- binární proměnná yij, která bude rovna 1 v případě, že bude hrana mezi uzly i, j použita 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻𝑖 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se minimalizovat celkové náklady spojené s tokem. 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻
− ∑ 𝑥𝑘𝑖𝑘(𝑘,𝑖)𝜖𝐻

=  0  𝑖 ≠ 1, 𝑛 (1) Pro každý uzel kromě prvního a posledního musí platit, že to, 

co do i-tého uzlu celkem vteče, se musí rovnat tomu, co z něj 
celkem vyteče. Sčítáme přes všechny hrany, které vedou z daného 
uzlu a do něj. 

0 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤  𝑘𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗      (i,j) 𝜖H (2) Pro každou hranu mezi dvojicí uzlů i, j musí platit, že pokud 
bude daná hrana použita, a tedy pokud bude 𝑦𝑖𝑗  rovno 1, 
neproteče jí více, než kolik je její kapacita. V opačném případě jí 
neproteče nic, poněvadž pravá strana bude rovna 0. 

∑ 𝑥1𝑗𝑗(1,𝑗)𝜖𝐻
≥ 𝑇0                                                 (3) To, co dohromady vyteče z prvního uzlu (tedy zároveň i  

     celkový průtok grafem) musí být větší nebo rovno požadované  
     hodnotě celkového toku, 
𝑦𝑖𝑗  ∈ {0, 1}  (i,j) 𝜖H   (4) Bude  hrana mezi uzly i,j použita? 

 

Pokud by v předchozích modelech existovalo kapacitní omezení uzlů (tzn. může jimi protéct jen určitý 

objem dj), pak přidáme podmínku: 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖(𝑖,𝑗)𝜖𝐻
≤ 𝑑𝑗       𝑗 ≠ 1, 𝑛 Pro každý z j uzlů kromě prvního a posledního musí platit, že 

suma všeho, co do něj přiteče, nepřekročí jeho kapacitní omezení. 
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VÍCEPRODUKTOVÉ TOKOVÉ ÚLOHY 
U víceproduktových úloh protékají grafem různé produkty 1,2…K, takže proměnné mají tři indexy. 

Můžeme se například snažit minimalizovat celkové náklady spojené s tokem všech produktů. Známe 

náklady spojené s jednotkou toku produktu k hranou ij: cij
k. Také známe požadovaný tok produktu k: T0

k 

Proměnná xij
k říká, jaký objem k-tého produktu protéká hranou mezi uzly i, j. 

𝑧 =  ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑘𝑥𝑖𝑗

𝑘𝐾
𝑘=1𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻𝑖 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se minimalizovat celkové náklady spojené s tokem všech 

produktů. 
 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑘
𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻

− ∑ 𝑥𝑙𝑖
𝑘

𝑙(𝑙,𝑖)𝜖𝐻
=  0    ∀𝑘, 𝑖 ≠ 1, 𝑛 (1) Pro každý uzel kromě prvního a posledního musí platit, že 

objem k-tého produktu, který do i-tého uzlu vteče, se musí rovnat 
objemu k-tého produktu, který z něj vyteče. Sčítáme přes všechny 
hrany, které vedou z daného uzlu a do něj. Musí to platit pro každý 
z produktů. 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘𝐾

𝑘=1 ≤  𝑘𝑖𝑗    (i,j) 𝜖H (2) Pro každou hranu mezi dvojicí uzlů i, j musí platit, že jí 
neproteče více, než kolik je její kapacita. 

∑ 𝑥1𝑗
𝑘

𝑗(1,𝑗)𝜖𝐻
≥ 𝑇0

𝑘           k =1,2…K             (3) Celkový objem k-tého produktu, který dohromady vyteče 

                                                                z prvního uzlu (tedy zároveň i celkový průtok k-tého produktu 
     grafem) musí být větší nebo roven požadované hodnotě              
                                                                                celkového toku k-tého produktu. 
𝑥𝑖𝑗

𝑘 ≥ 0    k = 1,2…K, (i,j) 𝜖H                     (4) Tok bude nezáporný pro každou hranu a produkt.                              

 

PŘEPRAVNÍ PROBLÉM (TRANSSHIPMENT PROBLEM) 
Uvažujme situaci, kdy u každého uzlu máme zadán parametr ai. Pokud je kladný, je tento uzel dodavatelem 

(zdrojem), pokud je záporný, je odběratelem (místem určení), pokud je roven 0, jde o průběžný uzel 

(překladiště). Dále máme opět zadánu kapacitu hrany (i,j) kij a náklady spojené s jednotkou toku cij. Cílem je 

splnit požadavky odběratelů a nepřekročit kapacity dodavatelů při minimálních nákladech spojených 

s tokem. 

Zavedeme jednu proměnnou xij, která označuje objem toku mezi uzly i, j. 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻𝑖 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se minimalizovat celkové náklady spojené s tokem. 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻
− ∑ 𝑥𝑘𝑖𝑘(𝑘,𝑖)𝜖𝐻

=  𝑎𝑖  ∀𝑖 (1) Pro každý uzel musí platit, že to, co do i-tého uzlu vteče, mínus 

to, co z něj vyteče, se rovná objemu zdrojů či požadavků daného 
uzlu. Sčítáme přes všechny hrany, které vedou z daného uzlu a do 
něj. 

0 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤  𝑘𝑖𝑗      (i,j) 𝜖H (2) Pro každou hranu mezi dvojicí uzlů i, j musí platit, že jí 
neproteče více, než kolik je její kapacita. 

 

!Minimalizujte celkové náklady spojené s tokem orientovaným grafem, který 

má 6 uzlů označených a, b, c, d, e, f. Spojení mezi uzly, příslušné 

kapacity hran a náklady spojené s jednotkou toku ranou jsou uvedené v 

tabulce: 

Spojení Kapacita Náklady Spojení Kapacita Náklady 

a,b 10 5 c,e 7 6 

a,c 10 10 c,f 5 9 

a,d 12 20 d,c 3 12 

b,e 11 11 d,f 9 17 

c,d 3 12 e,f 18 8 

 

Množství produktu, které charakterizuje uzel je: a = 15, b = 0, c = 10, d = 

-5, e = 0, f = -20; 

model: 
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sets: 

uzel/a,b,c,d,e,f/:produkt; 

hrana(uzel,uzel)/a b,a c,a d,b e,c d,c e,c f,d c,d f,e f/: 

kapacita,x,naklady; 

endsets 

 

data: 

kapacita=10 10 12 11 3 7 5 3 9 18; 

naklady= 5, 10, 20, 11, 12, 6, 9, 12, 17, 8; 

produkt=15 0 10 -5 0 -20; 

enddata 

 

min = @sum(hrana: naklady*x); 

@for(hrana: x<=kapacita); 

@for(uzel(i): @sum(hrana(i,j): x(i,j)) - @sum(hrana(k,i): x(k,i)) = 

produkt(i));!odtok mínus přítok odpovídá požadavkům nebo kapacitám uzlů; 

end 

Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 

 

    Zadání       Řešení 
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MINIMÁLNÍ KOSTRA (MINIMAL SPANNING TREE) 
Uvažujme graf s množinou uzlů V a množinou hran H. Cílem je najít kostru tohoto grafu s minimálním 

ohodnocením hran, tzn. G' = {V,H'}, H' 𝜖 H. Známe přitom náklady spojené s nákladem na zřízení (využití) 

jednotlivých hran. 

Úlohu převádíme na transshipment problem.  Zavedeme dvě proměnné: 

- binární proměnná xij se rovná 1 v případě, že je hrana (i,j) vybrána, jinak 0 

- proměnná yij je tok hranou (i,j) 

Princip řešení si nejdříve ukážeme na obrázku (model je níže vyřešen v Lingu). 

Uzel číslo 1 je uzlem, kam vše poteče, ale z něj nic nevytéká. Je tedy „odběratelem,“ odebere právě n – 1 

hran, protože právě tolik hran musí výsledný strom obsahovat, aby bylo všech n uzlů propojeno. 

Každý ze zbylých uzlů je „dodavatelem“ s kapacitou 1, protože „přidá“ do stromu jednu hranu. 

V následujícím stromu budou tedy proměnné x52 , x21, x31 , x43 rovny 1, protože tyto hrany budou využity. 

Zbylé proměnné x budou rovny 0. 

Z proměnných yij  budou nenulové jen y52 , y21, y31 , y43. Proměnná y43 se bude rovnat jedné, protože do uzlu 4 

nic nevteklo, ale jedna hrana z něj musí vytéct, jako koneckonců z každého uzlu kromě prvního. Proměnná 

y31 se bude rovnat dvěma, protože do uzlu přitekl tok o objemu jedna (1 hrana ze čtvrtého uzlu), což z něj 

musí zase vytéct, ale zároveň se k tomu musí přidat další hrana. Analogicky se bude proměnná y52 rovnat 

jedné a proměnná y21 dvěma. Celkem do prvního uzlu přijde tok o objemu 4, což odpovídá čtyřem hranám. 

 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻𝑖 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se minimalizovat celkové náklady spojené s tokem. 

Náklady platíme pouze za hrany (i,j), které vybereme do stromu. 
 ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻

− ∑ 𝑦𝑘𝑖𝑘(𝑘,𝑖)𝜖𝐻
= 1 𝑖 ∈ 𝑉 − {1} (1) Pro každý uzel musí platit, že počet hran, které z něj vytečou, 

mínus počet hran, které do něj vtečou, se rovná 1. Jinak řečeno, 
každý uzel přidá do stromu právě jednu hranu. Výjimkou je první 
uzel, kam vše jen vtéká, ale nic z něj nevytéká. 

0 ≤ 𝑦𝑖𝑗 ≤ (𝑛 − 1)𝑥𝑖𝑗      (i,j) 𝜖H (2) Pro každou hranu (i,j) musí platit, že pokud bude vybrána, 
proteče jí nejvýše tok o objemu n – 1, a pokud vybrána nebude, 
neproteče jí nic. 

 𝑥1𝑗  = 0                        j ∈ 𝑉 − {1} (3) Z prvního uzlu žádná hrana nevede. Je de facto koncovým 
uzlem, do něhož hrany směřují. 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗(𝑖,𝑗)𝜖𝐻
 = 1          i ∈ 𝑉 − {1} (4) Z každého uzlu kromě prvního povede právě jedna hrana. 

𝑥𝑖𝑗  ∈ {0, 1}  (i,j) 𝜖H (5) Bude  hrana (i,j) použita? 
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!Najděte minimální kostru grafu s pěti uzly, kde náklady na zřízení hran 

jsou: 

 C = 0 2 3 4 5 

        2 0 4 5 2 

        3 4 0 2 3 

        4 5 2 0 4 

        5 2 3 4 0. 

; 

 

model: 

sets: 

uzel/1..5/; 

tok(uzel,uzel): x,y,C; !x = bude hrana vybrána? y = kolik poteče; 

endsets 

 

data: 

C =  

0 2 3 4 5 

2 0 4 5 2 

3 4 0 2 3 

4 5 2 0 4 

5 2 3 4 0; 

enddata 

 

min = @sum(tok: x*C); 

@for(tok: @bin(x)); 

@for(uzel(i)|i#NE#1: @sum(uzel(j): x(i,j)) = 1);!z každého kromě 1.uzlu 

poteče právě 1 hrana; 

@for(tok: y<=4*x); 

@for(uzel(i)|i#NE#1: @sum(uzel(j): y(i,j)) - @sum(uzel(k): y(k,i)) = 

1);!každý uzel přidá do toku právě jednu hranu; 

@for(uzel(i)|i#EQ#1: @sum(uzel(j): x(i,j)) = 0); 

end 

Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 
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MINIMÁLNÍ STEINERŮV STROM 
Cílem je podobně jako u minimální kostry najít co nejlevnější podgraf, abychom zajistili propojení uzlů. 

Rozdíl spočívá v tom, že je zde ale možnost zapojit tzv. průběžné uzly (překladiště), pokud bude díky nim 

propojení levnější. Snažíme se tedy propojit všechny koncové uzly se zdrojem (přes průběžné uzly nebo 

přímo) tak, aby náklady byly minimální. 

Pracujeme se třemi typy uzlů: zdroj (to označíme jako uzel 1), koncové uzly (ty označíme jako uzel 2, 3, 

…p) překladiště (průběžné uzly, pomocné stanice, ústředny, označíme jako uzly p+1,p+2…n). Přitom 

známe jednak náklady cij na hranu (i,j), jednak náklady na zřízení ústředny (dj). 

Zavedeme tři proměnné: 

- binární proměnná xij se rovná 1 v případě, že je hrana (i,j) vybrána, jinak 0 

- binární proměnná fi se rovná 1 v případě, že je uzel i zahrnutý, jinak 0; to znamená, že pro koncové 

uzly a zdroj ji musíme pevně nastavit na 1, zatímco u průběžných uzlů může nabývat hodnot 0, 1; 

- proměnná yij je tok hranou (i,j) 

 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑑𝑖𝑓𝑖

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se minimalizovat celkové náklady spojené s tokem. 

Náklady platíme pouze za hrany (i,j), které vybereme do stromu 
(𝑥𝑖𝑗 = 1).  K tomu navíc platíme náklady za každé „překladiště“ 
které chceme také zahrnout (𝑓𝑖 = 1). 

 ∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 − ∑ 𝑦𝑗𝑖

𝑛
𝑗=2 = 𝑓𝑖    𝑖 = 2,3 … 𝑛 (1) Pro každý uzel musí platit, že počet hran, které z něj vytečou, 

mínus počet hran, které do něj vtečou, se rovná jedné, pokud bude 
tento uzel zahrnutý, a nule v opačném případě. Výjimkou je první 
uzel, kam vše jen vtéká, ale nic z něj nevytéká. 

0 ≤ 𝑦𝑖𝑗 ≤ (𝑛 − 1)𝑥𝑖𝑗     i, j = 1,2…n (2) Pro každou hranu (i,j) musí platit, že pokud bude vybrána, 
proteče jí nejvýše tok o objemu n – 1, a pokud vybrána nebude, 
neproteče jí nic. 

 𝑥1𝑗  = 0                           j = 2,3…n (3) Z prvního uzlu žádná hrana nevede. Je de facto koncovým 
uzlem, do něhož hrany směřují. 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = 𝑓𝑖                   i = 2,3…n (4) Z každého uzlu kromě prvního povede právě jedna hrana, 

pokud bude tento uzel zahrnutý, a nula hran v opačném případě. 
𝑥𝑖𝑗  ∈ {0, 1}  i, j = 1,2…n (5) Bude  hrana (i,j) použita? 
𝑓𝑖  ∈ {0, 1}   i, j = p+1, p+2…n (6) Bude  překladiště zahrnuto? 
𝑓𝑖 = 1          i, j = 1,2…p (7) Koncové zdroje a zdroj musí být zahrnuty. 
 

!Optimalizujte projekt kabelových rozvodů mezi třemi uživateli této 

kabelové sítě. Kromě uživatelů (kteří tvoří jednu skupinu uzlů) máme i dvě 

pomocné stanice, které však není nutné zahrnout do optimálního projektu a 

jedna ústředna. 

Náklady na zřízení rozvodů jsou: 15, 3, 18, 4, 7, 9, 6, 7, 12 (2-1, 2-5, 3-

1, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6, 5-1, 6-1) a  náklady na zřízení uzlu jsou: 0, 0, 0, 

0, 30, 20. Minimalizujte celkové náklady. 

(pozn.: f1,2,3,4 = 1); 

 

model: 

sets: 

uzel/1..6/:f,nakladyuzel; 

tok(uzel,uzel)/2 1,2 5,3 1,3 5,3 6,4 5,4 6,5 1,6 1/:x,y,nakladytok; 

endsets 

 

data: 

nakladyuzel=0 0 0 0 30 20; 

nakladytok=15 3 18 4 7 9 6 7 12; 

enddata 



Teorie grafů                                                                        Otázka 15A 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 170 

 

 

min = @sum(tok: x*nakladytok) + @sum(uzel: f*nakladyuzel); 

@for(uzel(i)|i#GE#5: @bin(f(i)));!překladiště nemusí být zapojena; 

@for(uzel(i)|i#LT#5: f(i) = 1);!první čtyři uzly jsou zapojeny; 

@for(uzel(i)|i#NE#1: @sum(tok(i,j): x(i,j)) = f(i));!suma cest odpovídá 1, 

je-li uzel zapojen, jinak 0; 

@for(uzel(i)|i#NE#1: @sum(tok(i,j): y(i,j)) - @sum(tok(j,i)|j#GT#1: y(j,i)) 

= f(i));!suma výtoku mínus suma přítoku odpovídá 1, je-li uzel zapojen, 

jinak 0; 

@for(tok: y<=5*x);!nic neteče, není-li hrana zapojena; 

@for(tok: @bin(x)); 

end 

 Zadání      Řešení 

 

Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 
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15B     KOOPERATIVNÍ HRY 
Formulace, koncepce řešení, jádro hry, hra ve tvaru charakteristické 

funkce, Shapleyova hodnota 

CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? 
Teorie her je ekonomická vědní disciplína, která se zabývá studiem konfliktních situací. Konflikty bychom 

mohli zjednodušeně rozdělit takto: 

 

JAK SI PORADIT S NEANTAGONISTICKÝM KONFLIKTEM? 
Neantagonistický konflikt je takový konflikt, kdy zájmy hráčů nejsou v přímém protikladu (říkáme tomu hra 

s nekonstantním součtem). Výhra prvního hráče není prohrou druhého, někdy se jim tedy může vyplatit 

spolupracovat. Tyto hry rozdělujeme na kooperativní, kdy hráči mohou spolupracovat, je-li to pro ně 

výhodné, a nekooperativní, kdy spolupracovat nemohou.  

Hra v normálním tvaru je dána: 

- množinou hráčů {1, 2, …, N},  

- množinou prostorů strategií {X1, X2, …, XN}, kde Xi označuje prostor strategií i-tého hráče,  

- množinou výplatních funkcí {f1(x1, x2, …, xN), f2(x1, x2, …, xN), …, fN(x1, x2, …, xN)}. 

Předpokládáme, že tito hráči jsou inteligentní: snaží se maximalizovat svůj užitek (hodnotu výplatní funkce) 

a mají dokonalé informace o hře, tedy znají množinu hráčů, svůj prostor strategií a výplatní funkci a prostor 

strategií a výplatní funkci ostatních hráčů. 
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KOOPERATIVNÍ KONFLIKTY 
Při kooperativních konfliktech předpokládáme, že hráči mají možnost se před hrou uzavřít závaznou dohodu 

a spolupracovat. To udělají, pokud je pro ně spolupráce výhodná, tedy pokud mají oba větší výhru, než 

kdyby nespolupracovali. Buď tedy hráči před hrou uzavřou dohodu a spolupracují, nebo dohodu neuzavřou 

a konkurují si (každý hraje sám). 

KOOPERATIVNÍ HRA DVOU HRÁČŮ 
Uvažujme nejprve jen dva hráče. Označme výhru prvního hráče, resp. druhého hráče při nespolupráci v(1), 

resp. v(2), a jejich celkovou výhru při spolupráci pak v(1,2). Výhodnost spolupráce mohou hráči posoudit 

porovnáním výhry při spolupráci se zaručenou výhrou, tedy s výhrou, kterou by získali, kdyby 

nespolupracovali. Můžou vzít v úvahu rovnovážnou nebo maximinovou zaručenou výhru. 

 

Rovnovážnou zaručenou výhru berou hráči v úvahu tehdy, když očekávají, že oba případnou domluvu 

dodrží. V tom případě hráči porovnávají výhru při spolupráci s výhrou při volbě sedlového prvku, který by 

zvolili při nespolupráci. 

 

Například mějme matici: 

 

(
1,5 4,2 2,3
2,2 1,9 1,4
3,4 3,1 4,0

),  při spolupráci by výhry byly následující: (
6 6 5
4 10 5
7 4 4

) 

 

Matici vpravo získáme součtem prvků matic pro jednotlivé hráče. Při nespolupráci by hráči zvolili sedlový 

prvek (Nashova rovnováha). Zaručená rovnovážná výhra prvního hráče by byla v(1) = 3. Zaručená 

rovnovážná výhra druhého hráče by byla v(2) = 4. Pokud by očekávali, že případnou dohodu oba dodrží, 

ptali by, jestli by při spolupráci mohli získat více než v(1) + v(2) = 3 + 4. Odpověď je ano: mohli by získat 

v(1,2) = 10. Spolupráce se jim vyplatí. 

 

Maximinovou zaručenou výhru berou hráči v úvahu tehdy, když se obávají, že někdo dohodu poruší. V tom 

případě porovnává každý hráč výhru při spolupráci s výhrou za situace, kdy mu druhý hráč bude dělat to 

nejhorší, co může. Zaručená výhra 1. hráče 𝑣(1) = max𝑖min𝑗𝑎𝑖𝑗 . Zaručená výhra 2. hráče 𝑣(2) =

max𝑗min𝑖𝑏𝑖𝑗 

            
 

Maximinová zaručená výhra prvního hráče je v(1) = 3, maximinová zaručená výhra druhého hráče je v(2) = 

2. Pokud by se hráči obávali, že někdo dohodu poruší, ptali by se, jestli mohou spoluprací získat víc, než kolik 

by dokázali získat, i kdyby jim protihráč dělal naschvály. Odpověď je opět ano: mohli by získat v(1,2) = 10. 

Spolupráce se jim vyplatí. 
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Jádro hry 
Pokud hráči zvolí spolupráci, musí se pak dohodnout, jak si výhru rozdělit.  Celková výhra musí být rozdělena 

mezi hráče: 𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 = 𝒗(𝟏, 𝟐), 1. hráč musí dostat hodnotu 𝑎1, která bude alespoň rovna zaručené výhře: 

𝒂𝟏 ≥ 𝒗(𝟏)  a 2. hráč musí dostat hodnotu 𝑎2 , která bude alespoň rovna zaručené výhře: 𝒂𝟐 ≥ 𝒗(𝟐) . 

Všechny dvojice a1, a2, které toto splňují, tvoří tzv. jádro hry. 

 
               Jádro hry.  

          Zdroj: prezentace 4EK421 (Mgr. Jana Sekničková, PhD.) 

 

Otázka je, který bod z jádra hry vybrat. Jednou z možností je dát prvnímu hráči jeho zaručenou výhru v(1), 

druhému hráči jeho zaručenou výhru v(2) a zbytek rozdělit mezi hráče rovným dílem: 

 

𝑎1 = 𝑣(1) +
𝑣(1,2) − 𝑣(1) − 𝑣(2)

2
 

𝑎2 = 𝑣(2) +
𝑣(1,2) − 𝑣(1) − 𝑣(2)

2
 

 

V příkladu výše za předpokladu, že hráči očekávají dodržení dohody, by první hráč musel dostat aspoň 3, 

druhý aspoň 4 a celkem by oba museli dostat 10. To, co je navíc, tedy 10 – (3 + 4), by si mohli rozdělit rovným 

dílem, takže první by mohl dostat 4,5 a druhý 5,5. 

  



Kooperativní hry                                                                        Otázka 15B 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 174 

 

KOOPERATIVNÍ HRA VÍCE HRÁČŮ 
Pokud máme ve hře více hráčů, je situace složitější: hráči se musí dohodnout, zda, s kým spolupracovat a 

proti komu spolupracovat. Mějme N hráčů a množinu hráčů označme N = {1,2,…N}. 

 

Hráši vytvářejí koalice, což je neprázdná podmnožina S množiny hráčů N, v níž jsou hráči, kteří spolupracují 

při volbě strategií. Tato množina může být i jednoprvková, nebo ji naopak mohou tvořit všichni hráči („velká 

koalice“). Celkem existuje 2N – 1 koalic (2N proto, že každý z N hráčů se rozhoduje mezi dvěma možnostmi, 

a to zda v koalici bude nebo ne, mínus jedna proto, že je potřeba odečíst prázdnou koalici, v níž nikdo není). 

Hráč může být členem 2N-1 koalic (N – 1 je tam proto, že každý hráč se rozhoduje, zda bude patřit do některé 

z koalic zbývajících N – 1 hráčů). 

Koaliční hrou nazýváme kooperativní hru s více hráči (N > 2). Koaliční struktura je množina všech koalic 

tvořených v rámci hry. Řešením koaliční hry je tzv. optimální (rovnovážná) koaliční struktura. Obvykle 

předpokládáme kooperativní hry s tzv. volnou disjunktní koaliční strukturu: to znamená, že mohou 

vzniknout jakékoli koalice (i dejme tomu ODS + KSČM, = volná) a že hráč může být členem pouze jedné 

koalice (= disjunktní). 

Například pro hráče A, B, C máme N = 3 hráče: 

 může vzniknout 23 – 1 = 7 koalic: A, B, C, AB, AC, BC, ABC 

 hráč může být členem 22 koalic, např. hráč a může být členem koalice A, AB, AC, ABC 

 koaliční struktura je například {A, B}, {C} 

 

Hra ve tvaru charakteristické funkce 
Pracuje se se hrou ve tvaru charakteristické funkce v, která je definována pro každou koalici S a přiřazuje 

každé koalici její výhru, tzn. v(S) je výhra koalice S. Dvojice (N, v) se nazývá kooperativní hrou N hráčů ve 

tvaru charakteristické funkce. Hodnota charakteristické funkce se odvíjí toho, jak se chovají hráči mimo 

koalici. Pokud volí hráči mimo koalici nejhorší možné strategie z pohledu dané koalice (dělají jí to nejhorší, 

co můžou), mluvíme o maximinové reprezentaci charakteristické funkce. Většinou se však pracuje spíše 

s předpokladem, že hráči volí rovnovážné strategie, tedy že hráči mimo koalici chtějí maximalizovat svůj 

zisk, ne trestat koalici, ve které nejsou. Pak mluvíme o rovnovážné reprezentaci charakteristické funkce. 

Důležitou vlastností charakteristické funkce je superaditivita: charakteristická funkce je superaditivní, 

pokud pro každé dvě disjunktní koalice platí, že v(S1 U S2) ≥ v(S1) + v(S2), čili že když dvě podmnožiny hráčů 

vytvoří koalici, bude jejich výhra větší nebo alespoň stejně velká jako součet jejich výher v situaci, kdy by 

v koalici nebyli. 

Rozdělení výhry mezi hráče 
Kooperativní hry lze rozdělit na hry s konstantním součtem a nekonstantním součtem, podle toho, jestli je 

pro každou možnou koaliční strukturu součet výher všech utvořených koalic roven konstantně, nebo ne. 

Také je možno je rozdělit na hry s přenosnou a nepřenosnou výhrou. V prvním případě si hráči mohou 

celkovou výhru koalice přerozdělit mezi sebe, takže výhra jednotlivých hráčů závisí jak na zisku koalice, tak 

na dohodě o rozdělení celkové výhry. Ve druhém případě přerozdělení není možné. 

 

Konečné rozdělení výhry mezi hráče má tvar vektoru (a1, a2…aN). Uplatňují se zde dva principy: princip 

kolektivní racionality a skupinové stability. Princip kolektivní racionality vyjadřuje zájem hráčů na 

maximalizaci výhry koalice. Nejprve se sestaví koalice s nejvyšší celkovou výhrou. Jsou-li v koalici všichni 

hráči, byla nalezena koaliční struktura hry (tvoří ji velká koalice), v opačném případě sestavíme ze zbylých 
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hráčů koalici s nejvyšší celkovou výhrou atd. až do nalezení úplné koaliční struktury hry. Princip skupinové 

stability vyjadřuje zájem jednotlivých hráčů či podskupin koalice na maximalizaci jejich vlastní výhry při 

přerozdělování uvnitř koalice. Aby byla koalice skupinově stabilní, musí být splněna dvě pravidla:  

 

 celá výhra koalice musí být rozdělena mezi její členy: 𝑣(𝑆) =  ∑ 𝑎𝑖𝑖∈𝑆  

 každá podkoalice musí získat alespoň tolik, kolik by si uměla zajistit při vystoupení z koalice: 𝑣(𝐿) ≤

 ∑ 𝑎𝑖 , 𝐿 ∈ 𝑆𝑖∈𝐿  

Pokud některá koalice není skupinově stabilní, vracíme s k principu kolektivní racionality a sestavíme novou 

koaliční strukturu (vybereme koalici s druhou nejvyšší výhrou) a celý postup opakujeme.  

 

Množina všech přípustných rozdělení a1, a2… aN, která splňují podmínky skupinové stability, se nazývá jádro 

hry. Může existovat i více jader, pokud charakteristická funkce nabývá shodných hodnot pro více koalic a 

jádra pro tyto koalice splňují podmínky skupinové stability. Jádro ale může být i prázdné, nejsou-li podmínky 

splněny pro žádné rozdělení. 
 

Hry ve tvaru charakteristické funkce lze řešit kromě principu skupinové stability i jinými způsoby, ale žádný 

nezaručuje jednoznačné řešení pro daný typ konfliktu. Vznikla řada metod pro analýzu vyjednávání a pro 

ocenění síly hráčů, jako například Shapleyův vektor. 

Shapleyův vektor (Lloyd Stowell Shapley) h1, h2.. hN tvoří Shapleyovy hodnoty, což jsou střední hodnoty 

mezního přínosu i-tého hráče. Lze pomocí něj tedy odhadnout sílu jednotlivých hráčů z hlediska 

mezního přínosu do všech koalic, v nichž můžou být členem.  

Jak na to: 

 přínos i-tého hráče do koalice S je roven v(S) – v(S – {i}), tedy rozdíl mezi výhrou koalice s daným hráčem 

a bez něj; 

 Shapleyova hodnota pro i-tého hráče hi se spočítá jako ∑
(|𝑆|−1)!(𝑁−|𝑆|)!

𝑁!𝑆∋𝑖 [𝑣(𝑆) − 𝑣(𝑆 − {𝑖})], kde |S| 

značí velikost koalice, v níž je hráč členem, N značí celkový počet členů, a sčítáme přes všechny koalice, 

v nichž by mohl být i členem. Například mějme 3 hráče, kteří mohou vytvořit koalice s těmito výhrami: 

v({1}) = 1 

v({2}) = 2 

v({3}) = 3 

v({1,2}) = 2 

v({1,3}) = 3 

v({2,3}) = 6 

v({1,2,3}) = 6 

Pak například první hráč může být členem 4 různých koalic: 

koalice {1},                           koalice {1,2},               koalice {1,3} a             koalice {1,2,3}.  

h1 = 
(1−1)!(3−1)!

3!
[1 − 0] + 

(2−1)!(3−2)!

3!
[2 − 1] +

(2−1)!(3−2)!

3!
[3 − 1] +

(3−1)!(3−3)!

3!
[6 − 6] = 2/6 

Stejně se dá spočítat, že h2 = 14/6, h3 = 20/6. 
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VOLEBNÍ HRY 
Příkladem kooperativní hry vice hráčů jsou volební hry (hlasovací hry). Uvažujme N stran v parlamentu. 

Celkový počet poslanců v parlamentu značíme a0, počet poslanců i-té politické strany pak ai. Hlasovací 

pravidlo α označuje nejvyšší podíl hlasů, který ještě nestačí k vítězství, tzn. k vítězství je potřeba 

minimálně  ⌊α∙a0⌋ + 1 hlasů (například pro α = 0,5 a 101 poslanců je to 0,5∙101 + 1 = 51 poslanců. Aby 

tedy byla m-členná koalice vítězná, musí platit vztah  ∑ 𝑎𝑖 > ⌊𝛼 ∙ 𝑎0⌋𝑚
𝑖=1  

 

V případě vicekomorové legislativy (parlament s vice sněmovnami) musí projít návrh všemi p 

sněmovnami, aby byl přijat. Celkový počet poslanců v k-té sněmovně značíme a0k, počet poslanců i-té 

politické strany v k-té sněmovně pak aik. Aby byla m-členná koalice vítězná v k-té sněmovně, musí platit 

vztah  ∑ 𝑎𝑖𝑘 > ⌊𝛼 ∙ 𝑎0𝑘⌋𝑚
𝑖=1  pro všechna k = 1,2…p. To musí platit I pro sněmovnu, kde je rozdíl 

nejtěsnější, tzn.musí být splněn vztah min [∑ 𝑎𝑖𝑘 − ⌊𝛼 ∙ 𝑎0𝑘⌋]𝑚
𝑖=1 > 0 , aby byla m-členná koalice 

vítězná. 

Charakteristická funkce v(S) u volební hry nabývá hodnoty 1 v případě, že koalice S je vítězná, nebo 0 

v případě, že je koalice S poražená. Dvojice (N, v) se pak nazývá prostá hra, trojice (N, v, α) se nazývá 

hlasovací hra. U volebních her platí, že charakteristická funkce je superaditivní, protože větší koalice 

znamená větší počet hlasů, a tím i vyšší pravděpodobnost prosazení zákona. Naším cílem je většinou 

měření síly jednotlivých koalic. Budeme předpokládat, že všichni zástupci jedné strany hlasují vždy 

jednotně, že všichni členové vytvořené koalice hlasují jednotně a že je možné vytvořit libovolnou koalici 

a všechny koalice jsou stejně pravděpodobné. V případě prosté hry, kdy nabývá charakteristická funkce 

jen hodnot 0 nebo 1, mohou nastat jen čtyři různé případy: 

v(S) v(S – {i}) v(S) – v(S – {i})  

1 1 0 koalice je vítězná s i-tým hráčem i bez něj, hráč není 

nepostradatelný 

1 0 1 i-tý hráč je v koalici nepostradatelný 

0 1 nelze nemůže nastat (superaditivita) 

0 0 0 koalice není vítězná ani s i-tým hráčem 

Výraz v(S) – v(S – {i}) tedy značí přínos i-tého hráče do koalice. 

ODHAD SÍLY POLITICKÝCH STRAN 

Existuje několik možností, jak odhadnout sílu jednotlivých politických stran v parlamentu, mezi něž 

patří Shapley-Shubikův index síly a Banzhafův index síly. 

Shapley-Shubikův index síly je modifikací Shapleyovy hodnoty, která se spočítala jako  

∑
(|𝑆|−1)!(𝑁−|𝑆|)!

𝑁!𝑆∋𝑖 [𝑣(𝑆) − 𝑣(𝑆 − {𝑖})]. Výraz v hranaté závorce bude v případě prosté hry roven vždy 

0 nebo 1. Tím pádem sčítáme pouze přes všechny koalice, v nichž je i-tý hráč nepostradatelný (tedy v 

nichž [v(S) – v(S – {i}] = 1).  

Shapley-Shubikův index síly spočítáme jako: σi = ∑
(|𝑆|−1)!(𝑁−|𝑆|)!

𝑁!𝑆∋𝑖  
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Platí, že součet SS indexů všech stran se rovná 1 a že σi ≥ 0. Vektor 𝝈=𝜎1,𝜎2,…,𝜎𝑁 lze interpretovat jako 

vektor pravděpodobností. Hodnotu 𝜎i interpretujeme jako pravděpodobnost, že i-tá strana bude 

nezbytná při sestavování všech teoreticky možných koalic. V praxi se však často hráč s nejvyšší 

hodnotou SS indexu ostatním hráčům znelíbí a skončí v izolaci. 

Banzhafův index síly (John Francis Banzhaf III) je odhadem síly hráče z hlediska počtu koalic, v nichž je 

nepostradatelný. Banzhafův index síly počítáme jako βi = 
𝑒𝑖

∑ 𝑒𝑘
𝑁
𝑘=1

 , kde  𝑒𝑖 označuje počet koalic, v nichž 

je i-tá strana nepostradatelná, a ve jmenovateli je počet koalic, v nichž je některá strana 

nepostradatelná. 

 

Platí, že součet βi indexů všech stran se rovná 1 a že βi ≥ 0. Vektor β= β1, β2,…, β𝑁 lze interpretovat jako 

vektor pravděpodobností. Hodnotu βi interpretujeme jako pravděpodobnost situace, že i-tá strana 

svým odstoupením z koalice anuluje vítězné postavení příslušné koalice. 

 

Příklad: mějme 3 strany s následujícím počtem hlasů: strana A 6 hlasů, strana B 3 hlasy, strana C 3 

hlasy. Hlasovací pravidlo α = 0,5, takže k tomu, aby byla kalice vítězná, je potřeba alespoň ⌊0,5∙12⌋ + 1 

= 7 hlasů. Možné koalice a jejich počet hlasů je v následující tabulce: 

koalice 
počet 

hlasů 

hodnoty 

charakteristické 

funkce 

A 6 0 

B 3 0 

C 3 0 

AB 9 1 

AC 9 1 

BC 6 0 

ABC 12 1 

 

Ve kterých koalicích je nepostradatelná strana A? Musí jít o koalici, která je vítězná a obsahuje stranu 

A (což jsou koalice AB, AC, ABC), ale zároveň bez strany A bude poražená (což jsou opět koalice AB, AC 

i ABC, protože ani jedna nebude mít bez strany A alespoň nezbytných 7 hlasů).  

Strana A je tedy nepostradatelná v koalicích: AB, AC, ABC. 

Strana B je nepostradatelná jen v koalici AB. Koalice ABC by i po jejím odstoupení byla vítězná. 

Strana C je nepostradatelná jen v koalici AC. Koalice ABC by i po jejím odstoupení byla vítězná. 

σA = 
(2−1)!(3−2)!

3!
+

(2−1)!(3−2)!

3!
+

(3−1)!(3−3)!

3!
= 

4

6
 

σB = 
(2−1)!(3−2)!

3!
= 

1

6
 

σC = 
(2−1)!(3−2)!

3!
= 

1

6
 

Celkový počet koalic, v nichž je některá strana nepostradatelná, je 5 (A ve třech, B i C v jedné). 

Banzhaův index je tedy roven: β1 = 
3

5
,  β2 = 

1

5
, β3 = 

1

5
. 
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TEORIE FORMOVÁNÍ KOALIC 

Existuje řada teorií, jak se formují koalice, a to nepolitické a politické. 

Nepolitické teorie vycházejí ze hry ve tvaru antagonostického konfliktu (s konstantním součtem), tedy 

to, co jeden získá, druhý ztratí. Není tedy pravděpodobné, že koalice bude obsahovat postradatelné 

účastníky. Mezi ně patří například: 

- teorie minimální většinové koalice (Von Neumann, Morgenstern), podle níž se vytvoří taková 

koalice, která se stane menšinovou, pokud ji opustí libovolný člen (může jich ale existovat velké 

množství).  

- Počet možných koalic redukuje teorie nejmenší většinové koalice (Riker) podle níž se z množiny 

minimálních většinových koalic vyberou ty, které mají nejmenší celkovou váhu. 

- Podle koncepce vyjednávacího návrhu (Leiserson) se z množiny minimálních většinových koalic 

vyberou ty, které mají nejmenší počet členů, protože čím méně je členů, tím snazší bude 

dohoda  

 

Mezi politické teorie patří například:  

- teorie minimální souvislé většinové koalice (Axelrod). Vzniklé koalice jsou podle ní ideologicky 

souvislé (při uspořádání stran od levicových po pravicové spolu strany v koalici sousedí) a jsou 

minimální (opustí-li ji libovolný člen, stane se nesouvislou nebo nebude většinová).  

- Podle teorie uzavřené koalice s minimálním rozpětím (De Swan) vzniknou takové minimální 

souvislé koalice, které mají nejmenší ideologické rozpětí. 
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15C    VEKTOROVÉ AUTOREGRESE. APLIKACE V PROGNÓZOVÁNÍ 
 

Vektorové autoregrese (VAR) se používají tehdy, když chceme zkoumat časové řady dvou či více 

proměnných. Je sice možné za tím účelem použít dynamické modely simultánních rovnic (MSR), to ale může 

přinášet problémy, neboť je u nich potřeba hlídat, zda nejsou podidentifikované či přeidentifikované, a také 

je třeba zkoumané proměnné apriori rozdělit na endogenní a exogenní.  

Alternativním postupem jsou právě VAR, které mají ateoretický charakter. V modelech VAR jsou proměnné 

ze všech zkoumaných časových řad apriorně považovány za endogenní a mají stejnou maximální délku 

zpoždění. Modely se snadno odhadují „obyčejnou“ MNČ nebo MZNČ (příp. MMV). Modely VAR mají 2 

rozměry: počet endogenních proměnných m (to je zároveň počet rovnic modelu) a délku zpoždění p.  

Například bychom mohli zkoumat časovou řadu HDP a nabídky peněz (MS). Specifikujeme nejprve MSR, 

přičemž obě proměnné považujeme za endogenní a žádné exogenní proměnné v modelu neuvažujeme. 

Strukturní tvar MSR specifikujeme jako: 

HDPt = β1 + β2MSt + β3HDPt-1 + ut1 

MSt = β4 + β5HDPt-1 + β6MSt-1 + ut2 

Rovnice lze s trochou úprav převést do neomezeného redukovaného tvaru, ve kterém jsou vysvětlujícími 

proměnnými pouze predeterminované proměnné: 

HDPt = δ1 + π11HDPt-1 + π12MSt-1 + vt1 

MSt = δ2 + π21HDPt-1 + π22MSt-1 + vt2  

Toto je zároveň i model VAR prvního řádu ve standardním tvaru. Konkrétně jde o VAR(1) model, protože 

zpoždění má délku 1. Model lze zapsat v maticovém vyjádření: 

Yt = δ + Π1Yt-1 + vt         čili     (
𝐻𝐷𝑃𝑡

𝑀𝑆𝑡
) =  (

𝛿1

𝛿2
) +   (

𝜋11 𝜋12

𝜋21 𝜋22
) (

𝐻𝐷𝑃𝑡−1

𝑀𝑆𝑡∓1
) + (

𝑣1𝑡

𝑣2𝑡
) 

Pro delší zpoždění by model měl tvar Yt = δ + Π1Yt-1 + Π2Yt-2 + … + ΠpYt-p + vt.  Matice Π i je m x m matice 

parametrů endogenních proměnných zpožděných o i období.  

 

Strukturní tvar VAR(1) modelu (když vynecháme úrovňovou konstantu): Ayt = Byt-1 + vt. 

Neomezený redukovaný (standardní) tvar VAR(1) modelu: Yt = δ + Π1Yt-1 + vt 

 

V analýze časových řad je důležitá otázka jejich stacionarity, proto se zastavíme u testování stacionarity a 

jednotkových kořenů. 
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TRENDOVĚ A DIFERENČNĚ STACIONÁRNÍ PROCESY 
Silná stacionarita znamená, že pravděpodobnostní chování stochastického procesu nezávisí na čase, 

všechny momenty jsou konstantní a konečné. 

Slabá stacionarita znamená, že aspoň střední hodnota, rozptyl a kovariance stochastického procesu jsou 

konstantní, konečné a nezávisí na čase. 

 

Stacionárním procesům se říká integrované procesy prvního řádu, I(0) procesy. Proměnné, které nejsou 

stacionární, obsahují trend. Tento trend může být deterministický (jde o trendově stacionární proces) nebo 

stochastický (jde o diferenčně stacionární proces). 

 

Trendově stacionární procesy jsou procesy ve tvaru:  

Yt = β0 + β1t  + ut. 

Tento proces není stacionární, protože střední hodnota E(Yt) zjevně závisí na t. Proces Zt  = Yt – β1t  = β0 + 

ut. už je ovšem stacionární. Pokud lze stochastický proces stacionarizovat zahrnutím trendu do modelu, 

říkáme mu trendově stacionární proces. Trend nemusí být pouze lineární, nýbrž i kvadratický, logaritmický 

apod. 

 

Diferenční stacionární procesy jsou procesy ve tvaru  

Yt = Yt-1 + ut. 

resp. 

Yt = β0 + Yt-1 + ut. 

 

Prvnímu modelu se říká model náhodné procházky. Střední hodnota procesu se sice v čase nemění, ale 

rozptyl vykazuje trend, protože  

Y1 = Y0+ u1 

Y2 = Y1+ u2  = Y0+ u1 + u2   

… 

Yt  = Y0+ ∑ 𝑢𝑠
𝑡
𝑠=1   

Proto E(Yt) = Y0, avšak var(Yt) = tσt
2

. 
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Druhému modelu se říká model modifikované náhodné procházky (random walk with drift). Pro něj platí, 

že E(Yt) = tβ0 + Y0 a var(Yt) = tσt
2

. 

 
 

Kombinací je model modifikované náhodné procházky s trendem: 

Yt = β0 + β1t + Yt-1 + ut. 

 

Vliv exogenního šoku v případě diferenčně stacionárních modelů časem neslábne, nýbrž se kumuluje. Pokud 

bychom na tyto modely použili MNČ, důsledky by byly následující: 

- nekonzistence odhadové funkce MNČ, nemožnost použít běžné postupy statistické indukce, 

výsledky t-testů a F-testů neodpovídají skutečnosti; 

- riziko zdánlivé regrese: může se stát, že mezi dvěma veličinami neexistuje žádný vztah, ale protože 

vykazují podobný trend, naoko se jeví jako závislé (v regresi je R2 vysoký). 

 

U těchto modelů je tedy vhodné přejít nejprve k prvním diferencím. Modely 

ΔYt = ut. 

resp. 

ΔYt = β0 + ut. 

 

jsou již stacionární. Pokud lze proces stacionarizovat přechodem k prvním diferencím, říká se mu proces 

integrovaný řádu 1, I(1) proces.  

  

Pokud bychom však nesprávně použili první diference u stacionární časové řady nebo trendově stacionární 

časové řady či naopak chtěli diferenčně stacionární řadu stacionarizovat zahrnutím trendu, projevilo by se 

to zdánlivou autokorelací. Je proto vhodné nejprve testovat stacionaritu a zjistit, jestli je proces stacionární, 

trendově stacionární či diferenčně stacionární, abychom věděli, jak s ním máme pracovat. K tomu slouží 

testy Dickeye a Fullera. 
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TESTY DICKEYE A FULLERA 
Testy Dickeye a Fullera (testy jednotkového kořene) vycházejí z modelu specifikovaného jedním 

z následujících způsobů: 

ΔYt = (α – 1)Yt-1 + ut. 

ΔYt = γ + (α – 1)Yt-1 + ut. 

ΔYt = γ + δt + (α – 1)Yt-1 + ut. 

 

To, který model použít, závisí na tom, jak je nejspíš (například podle grafu) generován zkoumaný proces, 

tzn. zda jde o model náhodné procházky, modifikované náhodné procházky či modifikované náhodné 

procházky s trendem.  

 

Může se testovat nulová hypotéza, že α  = 1. V případě platnosti nulové hypotézy by například v první 

rovnici platilo, že ΔYt = ut,  tedy Yt  = Yt -1 + ut, takže proces by obsahoval jednotkový kořen a nebyl by 

stacionární, obdobně v dalších rovnicích. Odhadne se v tom případě uvedená rovnice a spočítá se testová 

statistika τ = (α – 1) / sα, která se porovná s kritickými hodnotami, jež tabelovali Dickey a Fuller (statistika 

nemá standardní t-rozdělení).  

 

U poslední rovnice se může také testovat sdružená hypotéza, že α  = 1 a δ = 0. Pak se odhadne neomezený 

model ΔYt = γ + δt + (α – 1)Yt-1 + ut  a omezený model ΔYt = γ + ut . Zjistí se nevysvětlený součet čtverců 

reziduí z jednotlivých modelů a spočítá se testová statistika, která však opět nemá standardní F-rozdělení, 

takže je ji potřeba porovnat se zvláštními tabulkami, které sestavili Dickey a Fuller. 

 

V obou případech platí, že pokud nezamítneme nulovou hypotézu, neakceptujeme hypotézu neexistence 

jednotkového kořene. Tedy “chceme nulovou hypotézu zamítnout,“ protože pak tam asi jednotkový kořen 

není. 

 

Tyto testy předpokládají, že náhodné složky jsou sériově nezávislé. Protože to často neplatí, existují ještě 

modifikované DF testy (Augmented Dickey Fuller test), které využívají modifikovaných verzí modelů (r je řád 

autokorelace). 

ΔYt = (α – 1)Yt-1 + ∑ 𝛼𝑗𝛥𝑌𝑡−𝑗  𝑟−1
𝑗=1 + ut. 

ΔYt = γ + (α – 1)Yt-1 + ∑ 𝛼𝑗𝛥𝑌𝑡−𝑗 𝑟−1
𝑗=1 + ut. 

ΔYt = γ + δt + (α – 1)Yt-1 +∑ 𝛼𝑗𝛥𝑌𝑡−𝑗 𝑟−1
𝑗=1 + ut. 
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KOINTEGRACE 
Uvažujme dvě proměnné, které jsou integrované stejného řádu, např. obě jsou I(1), takže po přechodu 

k prvním diferencím jsou již stacionární. Někdy se může stát, že lineární kombinace těchto dvou 

nestacionárních proměnných je stacionární, tedy I(0). Pak tyto proměnné nazýváme kointegrované a 

znamená to, že mezi nimi existuje dlouhodobý vztah. Uvažujme například model Yt = βXt + ut. Pokud je 

lineární kombinace obou proměnnch ut. = Yt  − βXt  stacionární, pak jde o kointegrované proměnné a ut lze 

považovat za odchylky od dlouhodobé rovnováhy. Parametr β se pak nazývá kointegračním parametrem. 

Nejjednodušší je tento parametr odhadnout pomocí MNČ, čímž získáme konzistentní odhady kointegrační 

regrese. Pokud lineární kombinace proměnných není stacionární, pak se od sebe tyto proměnné v čase 

odklánějí a riskujeme zdánlivou regresi.  

 

Pokud máme pouze dvě proměnné, může existovat jen jeden kointegrační vektor. Máme-li však m 

proměnných, může existovat až m – 1 kointegračních vektorů. Kointegrace nemusí být nutně řádu 1. 

Obecně píšeme, že proměnné jsou integrované řádu (d, c), pokud jsou obě integrované řádu d a jejich 

lineární kombinace je integrovaná řádu d – c. 
 

Kointegraci můžeme testovat testy jednotkového kořene. Odhadneme kointegrační regresi specifikovanou 

například některým z následujících způsobů: 

Yt = β2Xt + 𝑣t. 

Yt = β1 + β2Xt + vt. 

Yt = β1 + β2Xt + δt +vt. 

 

Uložíme si rezidua a aplikujeme Engel-Grangerův test kointegrace založený na DF testu. 

 

Δ �̂�t = (α – 1) �̂�t-1 + et. 

resp. Δ �̂�t = (α – 1) �̂�t-1 + ∑ 𝜑𝑗𝛥�̂�𝑡−𝑗 𝑟
𝑗=1 + ut. při autokorelaci náhodných složek 

 

Nulovou hypotézou je, že vt obsahuje jednotkový kořen (α = 1), tedy že je nestacionární a mezi původními 

proměnnými není kointegrační vztah. Testovou statistku musíme porovnat se speciálními Engel-

Grangerovými tabulkami kritických hodnot. Pokud zamítneme nulovou hypotézu, znamená to, že 

proměnné jsou kointegrované a původní regresi lze považovat za reálně platný odhad dlouhodobého 

vztahu mezi nimi. 
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KONSTRUKCE MODELŮ VAR 
1. První krokem je transformace dat na stacionární časové řady, je-li to potřeba. Tedy jsou-li řady integrované 

řádu 0, je to v pořádku. Znamená to, že efekt šoku by postupně odezněl. Jsou-li ale řady nestacionární, tedy 

obsahují-li jednotkový kořen, pak model není stabilní, protože šoky neodeznívají, naopak se kumulují. 

Časovou řadu můžeme v některých případech stacionarizovat přechodem k prvním diferencím.  

 

Také je třeba vzít v úvahu možnou kointegraci proměnných. Uvažujme případ dvou proměnných 

integrovaných řádu 1. Odhadneme matici parametrů a najdeme charakteristické kořeny této matice. Pak 

platí, že: 

- jsou-li oba kořeny proměnných rovny 1, pak nejsou tyto proměnné kointegrované 

- je-li jeden kořen roven 1, pak jsou tyto proměnné kointegrované a nezahrnutí kointegračního vztahu 

by byla specifikační chyba 

- pokud není ani jeden z kořenů roven 1, pak jsou časové řady obou proměnných stacionární 

Hledání charakteristických kořenů je hezky vysvětleno tady:  

http://home.zcu.cz/~lavicka/subjects/G1/texty/pomoctext_eigen.pdf 

K testování kointegrace používáme DF test podobně jako v jednorozměrném případě. Pak pro každý 

charakteristický kořen najdeme odpovídající charakteristický vektor a vytvoříme matici R, jejíž sloupce 

budou tvořit právě jednotlivé charakteristické vektory. Najdeme inverzní matici R-1. Řádky matice R-1, které 

odpovídají nejednotkovým kořenům, obsahují parametry stacionární kointegrační regrese. 

 

2. Druhým krokem je volba proměnných a délky zpoždění. Vhodnou délku zpoždění hledáme pomocí 

informačních kritérií (Akaike, Schwarz, Hanna-Quinn), které pracují s logaritmem determinantu odhadnuté 

kovarianční matice reziduí. Tato kritéria se snažíme minimalizovat. Pokud zvolíme zpoždění příliš dlouhé, 

klesá počet stupňů volnosti a musíme odhadovat velké množství parametrů, konkrétně m(1 + mp). Příliš 

krátké zpoždění však zase snižuje predikční schopnosti modelu. 

 

3. Třetím krokem může být zjednodušení modelu redukcí zpoždění nebo restrikcí parametrů. Cílem restrikce 

parametrů je snížit počet odhadovaných parametrů, aniž by se přitom muselo snižovat zpoždění. 

 

4. Čtvrtým krokem je ortogonalizace náhodných složek (resp. reziduí), čili zajištění požadavku, aby kovarianční 

matice náhodných složek byla skalární, tedy aby vektory vt a vs v každé z rovnic byly sériově nezávislé. Pak 

je možné model konzistentně odhadnout MNČ a použít model k prognózování. 

ODHADY PARAMETRŮ VAR 
Při splnění výše uvedených požadavků jsou odhadové funkce metodou MNČ konzistentní, asymptoticky 

normálně rozdělené. Jde v podstatě o soustavu zdánlivě nezávislých lineárních rovnic s identickými 

vysvětlujícími proměnnými. Odhady jsou vychýlené, protože model obsahuje stochastické vysvětlující 

proměnné, které jsou však nezávislé na náhodných složkách příslušné rovnice neomezeného redukovaného 

tvaru.  

 

POUŽITÍ MODELŮ VAR 
1. Makroekonomické předpovědi 

2. Analýza hospodářské politiky 

3. Testování Grangerovy kauzality (vztahů mezi proměnnými) 

4. Analýza funkcí odezvy 

http://home.zcu.cz/~lavicka/subjects/G1/texty/pomoctext_eigen.pdf


Vektorové autoregrese  Otázka 15C 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 185 

 

TESTOVÁNÍ GRANGEROVY KAUZALITY 
Grangerova kauzalita znamená, že v modelu je jedna nebo více proměnných, které hrají významnou roli při 

určení ostatních proměnných. Nezkoumáme však příčinnou závislost, zajímá nás pouze to, zda změny jedné 

proměnné předcházejí změně jiné proměnné. Například můžeme zkoumat, jestli změny nabídky peněz MS 

předchází změně HDP. Pokud tomu tak je, pak proměnná MS v modelu zpřesňuje předpověď proměnné 

HDP, ale proměnná HDP nezlepšuje přesnost předpovědi peněžní nabídky. 

Postupujeme následujícím způsobem: sestavíme dvě regrese, omezenou a neomezenou, kde p je délka 

zpoždění: 

Neomezená regrese: HDPt = ∑ ∝𝑖 𝐻𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 
𝑝
𝑖=1 ∑ 𝛽𝑖𝑀𝑆𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡

𝑝
𝑖=1  

Omezená regrese: HDPt = ∑ ∝𝑖 𝐻𝐷𝑃𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡
𝑝
𝑟=1  

V neomezené regresi vysvětlujeme HDP i proměnnou MS. Nulová hypotéza je, že všechny parametry βi 

v neomezené regresi se rovnají nule, tedy že MS nepodmiňuje HDP. K tomu se používá F-test, kde testová 

statistika má tvar: F = 
(𝑒´𝑒)0−(𝑒´𝑒)𝑁

𝑞∙(𝑒´𝑒)𝑁
(𝑇 − 𝑚) . V závorce jsou součty čtverců reziduí z omezené, resp. 

neomezené regrese, T je počet pozorování, m je počet parametrů v neomezené regresi a q je počet omezení 

parametrů. Testovou statistiku porovnáme s hodnotou F (q, T−m) stupni volnosti.  

Následně uděláme totéž, ale přehodíme MS a HDP, takže zjišťujeme, jestli HDP podmiňuje proměnnou MS. 

Pokud zamítneme H0, že MS nepodmiňuje HDP, a zároveň nezamítneme H0, že HDP nepodmiňuje MS, pak 

to znamená, že MS může zlepšit přesnost předpovědi HDP.  Neznamená to však, že změny MS jsou příčinou 

změn HDP! Totéž uděláme pro různou délku zpoždění. 

ANALÝZA FUNKCÍ ODEZVY 
Uvažujme VAR model ve tvaru: 

Zt = A1Zt-1 + ut, kde Zt  =(
𝑋𝑡

𝑌𝑡
), A1 = (

𝑎1 𝑏1

𝑐1 𝑑1
), ut, = (

𝑢1𝑡

𝑢2𝑡
) 

Tento model lze přepsat s využitím VMA reprezentace (vektorové klouzavé průměry): Zt = ∑ 𝑨1
𝑖∞

𝑖=0  ut-i 

Jak se k tomu došlo? Vyjádříme Zt  pomocí Zt-2 :    Zt = A1(A1Zt-2 + ut-1 ) + ut       =      A1
2Zt-2 + A1ut-1  + ut 

Když ho postupně vyjadřujeme pomocí Zt-3… až po Zt-n, dostaneme: Zt = ∑ 𝑨1
𝑖𝑛

𝑖=0  ut-i +𝑨1
𝑛+1 Zt-i+1 

Pokud je systém stabilní ( lim
𝒏→ ∞

 𝑨1
𝑛 → 0 ), pak můžeme psát pouze Zt = ∑ 𝑨1

𝑖∞
𝑖=0  ut-i.  

Zt je tedy dáno váženým součtem náhodných chyb, přitom „starší“ rezidua mají menší váhu. Maticově to 

můžeme zapsat jako 

(
𝑋𝑡

𝑌𝑡
) =  ∑ (

𝑎1 𝑏1

𝑐1 𝑑1
)

𝑖∞

𝑖=0

(
𝑢1,𝑡−𝑖

𝑢2,𝑡−𝑖
) 

Před samotnou analýzou funkcí odezvy je ale vhodné přikročit k ortgonalizaci. Náhodné složky totiž bývají 

vzájemně zkorelované a zanedbání kovariance mezi nimi při analýze dopadů šoků na jednotlivé proměnné 

by bylo systematickou chybou. Pokud máme model v ortogonalizované podobě, znamená to, že náhodné 

složky nejsou zatíženy korelací. 

Model v ortogonalizované podobě zapisujeme takto: 

(
𝑋𝑡

𝑌𝑡
) =  ∑ (

𝜙11
(𝑖)

𝜙21
(𝑖)

𝜙12
(𝑖)

𝜙22
(𝑖)

)

∞

𝑖=0

(
𝑢1,𝑡−𝑖

𝑢∗
2,𝑡−𝑖

) 

kde 𝑢∗
2,𝑡 = 𝑢2,𝑡 −

𝜎12

𝜎11
𝑢1,𝑡. Prvek 𝜙𝑗𝑘

(𝑖)
 nám říká, jaká je reakce j-té proměnné na impuls k-té proměnné v čase 

i. Například prvek 𝜙21
(0)

 měří okamžitý dopad jednotkového šoku v u1t na proměnnou Yt. Prvek 𝜙21
(1)

 měří 
dopad jednotkového šoku v u1t na proměnnou Yt zpožděný o jedno období.  
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Funkce odezvy se obvykle prezentují graficky. Vypadají třeba nějak takto: 

 

Zdroj: http://jaac.wz.cz/diplomka/var.php 

VAR model ve tvaru klouzavých průměrů umožňuje i dekompozici rozptylu vektoru chyb předpovědí. 

PROBLÉMY VAR MODELŮ 
1. Modely VAR jsou ateoretické. Nejsou tak vhodné k analýze a volbě nástrojů monetární politiky. 

2. Problémem mohou být zdánlivé vztahy, nejednoznačná interpretace parametrů. Stejně tak funkce odezvy 

a dekompozici rozptylu nelze obvykle přesně interpretovat. 

3. Testy kauzality nám nepoví, jak dlouho trvá vliv jednotlivých šoků. 

4. Pro malé výběry jsou přeparametrizované (máme málo pozorování a zároveň dost parametrů). 

PŘEDPOVĚDI POMOCÍ VAR MODELŮ 
Předpovědi pomocí VAR modelů děláme jednoduše extrapolací. Jde tedy o podmíněné očekávání yt+h na 

konci období t. Například, pokud vynecháme pro zjednodušení úrovňovou konstantu a uvažujeme VAR(1) 

model, získáme optimální předpověď yt+1, tedy předpověď s minimální střední kvadratickou chybou, jako:

       �̂�𝑡+1|𝑡 = E(𝒚𝑡+1|𝒚𝑡, 𝒚𝑡−1… ) = П1yt.  

Pro yt+2  by to bylo      �̂�𝑡+2|𝑡 = E(𝒚𝑡+2|𝒚𝑡, 𝒚𝑡−1… ) = П1yt+1 = П12 yt. 

A tak dále. až pro yt+h bychom dostali    �̂�𝑡+ℎ|𝑡 = E(𝒚𝑡+ℎ|𝒚𝑡, 𝒚𝑡−1… ) = П1
h

 yt. 

 

Vektor chyb předpovědí vyjádříme jako eh =  𝒚𝑡+ℎ −   �̂�𝑡+ℎ|𝑡 =   𝒗𝑡+ℎ + П1𝒗𝒕+𝒉−𝟏 + ⋯ + П1 h-1𝒗𝒕+𝟏 

Kovarianční matice chyb předpovědí má tvar Σ(h) = Ω + П1ΩП1 ' + П12Ω (П1 ')2 + … П1 h-1Ω (П1')h-1, kde 

kovarianční matice E(vt,vh’) = Ω pro a 0 pro h ≠t je pozitivně definitní. 

Obecně VAR modely dávají horší předpovědi než řada jiných technik. 
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16A    DISTRIBUČNÍ ÚLOHY 

Kontejnerový dopravní problém, rozšířená úloha batohu (bin packing 
problem), úloha optimálního rozmístění zařízení, úloha o pokrytí. 

 

POKRÝVACÍ A DĚLÍCÍ PROBLÉM (SET COVERING A SET PARTITIONING PROBLEM) 
Cílem je optimální pokrytí či dělení nějaké množiny. Mějme například úkoly U = {U1,U2…Um}, M = {1,2…m}. 

Dále mějme firmy F1, F2…Fn. Každá firma zajišťuje určitou podmnožinu ze všech úkolů, a to za cenu cj (tzn. 

každý úkol zajišťuje firma za stejnou cenu). V matici A máme informace o tom, zda je firma j schopna zajistit 

úkol i: aij = 1 tehdy, pokud je firma j schopna úkol i zajistit, jinak 0. 

Cílem pokrývacího problému je vybrat firmy tak, aby byly co nejlevněji pokryty všechny úkoly. 

𝑧 =  ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑛
𝑗=1 ,      Minimalizujeme celkové náklady na zajištění úkolů. Často se 

minimalizuje pouze suma xj, tedy počet použitých firem. 
 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 ≥ 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, aij = 1 tehdy, pokud je firma j schopná zajistit úkol i. Podmínka říká, že 

každý úkol musí zajišťovat alespoň jedna firma., a sčítáme vlastně jen 
přes ty firmy, které jsou schopny i-tý projekt zajistit, protože jinak je aij 

rovno 0. Případně při rozdělování pracovníků na směny (tzn. úkoly jsou 
směny) apod. nemusí být napravo nutně 1, někdy si přejeme, aby na 
směně byli minimálně dva pracovníci apod. 

𝑥𝑗 ∈ {0, 1}, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. xj = 1 tehdy, pokud je vybrána firma j 

 

Jednou z aplikací je například výstavba stanic rychlé pomoci v různých lokalitách (analogie firem), které mají 

obsluhovat určité obvody (analogie úkolů). V matici A je prvek aij roven 1 tehdy, pokud je stanice v j-té 

lokalitě ve stanovené dojezdové vzdálenosti od i-tého obvodu. cij pak značí například náklady na provoz 

stanice v j-té lokalitě. 

𝑧 =  ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑛
𝑗=1 ,      Minimalizujeme celkové náklady na provoz stanic. 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 ≥ 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, aij = 1 tehdy, pokud j-tá stanice v požadované dojezdové vzdálenosti. Každý 

obvod musí obsluhovat alespoň jedna stanice.   
𝑥𝑗 ∈ {0, 1}, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.   xj = 1 pokud bude v lokalitě j postavena stanice 

 

Cílem dělícího problému je vybrat firmy tak, aby byly projekty rozděleny mezi ně tak, aby každý projekt 

zajišťovala právě jedna firma a náklady přitom byly minimální. 

𝑧 =  ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑛
𝑗=1 ,      Minimalizujeme celkové náklady na zajištění projektů. Často se 

minimalizuje pouze suma xj, tedy počet použitých firem. 
 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 = 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, aij = 1 tehdy, pokud je firma j schopná zajistit projekt i. Každý 

projekt musí zajišťovat právě jedna firma. Případně při 
rozdělování pracovníků na směny apod. nemusí být napravo 
nutně jednička, někdy si přejeme, aby na směně byli právě dva 
pracovníci apod. 

  
𝑥𝑗 ∈ {0, 1}, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. xj = 1 tehdy, pokud  je vybrána firma j 
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!V čajovně pracuje celkem 8 čajmenů a vrchní čajmen přemýšlí, kteří z nich by měli 

tento týden přijít do práce. Každý večer od pondělí do pátku musí být v čajovně 

alespoň dva z nich. Každý z nich sdělil vrchnímu čajmenovi, který večer by mohl 

dorazit. Jednička označuje, že čajmen může přijít, nula že přijít nemůže.  

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

po 0 0 0 1 1 0 1 1 

út 1 0 1 1 1 1 0 0 

st 1 1 0 0 0 1 0 1 

čt 0 1 0 1 1 0 1 1 

pá 1 0 1 1 0 1 1 1 

 

Cílem je minimalizovat počet čajmenů, kteří budou tento týden v práci.; 

model:  

sets: 

cajmen/1..8/:x; 

den/po,ut,st,ct,pa/; 

prirazeni(den,cajmen): a; 

endsets 

 

data: 

a =  

0 0 0 1 1 0 1 1  

1 0 1 1 1 1 0 0 

1 1 0 0 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 1 1 

1 0 1 1 0 1 1 1; 

enddata 

 

min = @sum(cajmen(j): x(j)); 

@for(den(i): @sum(cajmen(j): a(i,j)*x(j)) >=2);!pokrývací problém: aspoň 2 čajmeni 

tam musí být každý večer; 

!@for(den(i): @sum(cajmen(j): a(i,j)*x(j)) >=2);!dělící problém: právě 2 čajmeni; 

@for(cajmen: @bin(x)); 

end 

 

Výsledek pokrývacího problému: tento týden by měli přijít čajmeni číslo 1, 4 a 8. 

Úloha má alternativní optimální řešení. 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

po 0 0 0 1 1 0 1 1 

út 1 0 1 1 1 1 0 0 

st 1 1 0 0 0 1 0 1 

čt 0 1 0 1 1 0 1 1 

pá 1 0 1 1 0 1 1 1 

xj 1 0 0 1 0 0 0 1 
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ÚLOHA O POKRYTÍ  
Typickým příkladem úlohy o pokrytí je situace, kdy máme n obvodů O1, O2…On, v nichž chceme postavit 

celkem K obslužných stanic, které všech těchto n obvodů obsluhovat, přičemž n > K. Navíc je třeba určit, 

které obvody budou obsluhovány kterou stanicí. 

K dispozici máme informace o čase/dojezdové vzdálenosti ze stanice postavené v obvodu Oi do obvodu Oj 

a průměrnou frekvenci zásahů v každém obvodu. Cílem je rozhodnout, ve kterých obvodech postavit 

obslužné stanice a které obvody jim přiřadit tak, aby doba zásahu byla minimální. 

Na rozdíl od přiřazovacího problému neplatí, že jeden prvek množiny musí být přiřazen právě jednomu 

jinému prvku, naopak jeden prvek množiny (jedna stanice) by měla obsluhovat více prvků. 

Na rozdíl od pokrývacího problému tímto modelem určíme přesné přiřazení. U pokrývacího problému jsme 

pouze zjistili, které firmy vybrat, aby byly všechny úkoly splněny, ale nikoli která firma by měla dělat který 

úkol. Všechny úkoly zajišťovala daná firma s týmiž náklady. Tady se však náklady stanic na obsluhu 

jednotlivých obvodů (v podobě dojezdových vzdáleností) liší. Modelem zjistíme i jednoznačné přiřazení 

obvodů jednotlivým stanicím v závislosti na těchto nákladech. 

Zavádí se dvě binární proměnné:  

yi, která je rovna 1, pokud je v lokalitě Oi zřízena stanice, jinak 0 

xij, která se rovná 1, pokud stanice v obvodu Oi obsluhuje stanici v obvodě Oj 

Náklady (čas či vzdálenost) na dojezd ze stanice v i-tém obvodě do j-tého obvodu označíme cij. Frekvenci 

zásahů v j-tém obvodě označme fj. 

 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑓𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Minimalizujeme dojezdový čas/vzdálenost násobenou frekvencí 

zásahů. 
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑛𝑦𝑖    𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 (1) Když bude v obvodě i stanice, bude obsluhovat nejvýše n 

obvodů, jinak 0. 
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 = 1       𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 (2) Každý obvod musí být obsluhován právě jednou stanicí. 

∑ 𝑦𝑖
𝑚
𝑖=1 = 𝐾  (3) Celkem musí být zřízeno K stanic. 

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1},        𝑖 = 1,2 … 𝑚, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛  (4) Je obvod j obsluhován stanicí i? 
𝑦𝑖 ∈ {0, 1},         𝑖 = 1, 2, … , 𝑚  (5) Je v obvodě i postavena stanice? 
 

Možné (ne nutně optimální) řešení by mohlo vypadat takto: 

 

 

 

xij O1 O2 O3 O4 O5 yi 

O1 4 3 7 8 3 1 

O2 6 4 5 4 8 0 

O3 8 9 7 2 9 0 

O4 7 6 3 4 6 1 

O5 6 6 7 6 7 0 

fj 10 8 5 12 9  
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ÚLOHA OPTIMÁLNÍHO ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ (PLANT LOCATION PROBLEM) 
Máme k dispozici M = {1,2,…m} míst a v některých z nich chceme zřídit sklad. Každý sklad má kapacitu ai a 

fixní náklady na jeho provoz jsou fi. Dále máme N zákazníků = {1,2,…n} a každý z nich má určité požadavky 

bj. Známe jednotkové přepravní náklady cij z i-tého skladu k j-tému zákazníkovi. Naším cílem je určit 

optimální rozmístění skladů tak, aby byly splněny požadavky zákazníků, a to s minimálními náklady. 

Zavádí se jedna binární proměnná:  

xi, která je rovna 1, pokud je v místě Mi zřízen sklad, jinak 0 

Dále se zavádí proměnná yij 

yij, představuje množství zboží přepravovaného z i-tého skladu k j-tému zákazníkovi 
 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗 +𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Minimalizujeme dojezdový čas/vzdálenost násobenou frekvencí 

zásahů. 
∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑎𝑖𝑥𝑖   i = 1,2…m (1) Když bude v i-tém místě zřízen sklad, musí být součet 

přepraveného zboží do všech j míst menší než jeho kapacita. 
∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 = 𝑏𝑗     𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 (2) Musí být uspokojeny požadavky všech zákazníků. 

𝑦𝑖𝑗 ≥ 0               𝑖 = 1,2 … 𝑚, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛  (3) Kolik zboží přepravuje i-tý sklad k j-tému zákazníkovi? 
𝑥𝑖 ∈ {0, 1},        𝑖 = 1, 2, … , 𝑛  (4) Je v místě i zřízen sklad? 
 

Jednodušší příklad: 

!Mame k dispozici 6 mist, kde bychom mohli zridit sklad, a fixni naklady by byly: 

25, 15, 35, 30, 20 a 25 tisíc Kč. 

Každý sklad má určitou kapacitu: 60, 50, 30, 35, 25 a 30 tisíc kusů. 

Zároveň máme 5 zákazníků, kteří chtějí odebírat zboží z těchto skladů. Jejich 

požadavky jsou 12, 18, 23, 17 a 30 tisíc ks zboží. 

Matice jednotkových přepravních nákladů je uvedena níže. Ve kterých místech máme 

postavit sklad a jak rozvrhnout rozvoz zboží?; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

model: 

sets: 

sklady/1..6/:f,x,kapacity; !f = fixni naklady, x = zrizen sklad?; 

odberatele/1..5/:pozadavky; 

preprava(sklady,odberatele): y,c; !c = prepravni naklady, y = objem prepravy; 

endsets 

 

min = @sum(preprava(i,j): y(i,j)*c(i,j)) + @sum(sklady(i): x(i)*f(i)); 

@for(odberatele(j): @sum(sklady(i): y(i,j)) = pozadavky(j)); 

@for(sklady: @bin(x)); 

@for(sklady(i): @sum(odberatele(j): y(i,j)) <= kapacity(i)*x(i)); !pokud bude v 

miste i zrizen sklad, pak nesmi preprava prekrocit pozadavky; 

 

 

data: 

kapacity = 60 50 30 35 25 30; 

cij O1 O2 O3 O4 O5 fi ai 

S1 2 3 2 4 5 25 60 

S2 3 4 5 6 5 15 50 

S3 1 1 7 8 2 35 30 

S4 5 6 3 4 2 30 35 

S5 5 6 4 3 2 20 25 

S6 4 3 2 6 6 25 30 

bj 12 18 23 17 30   
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pozadavky = 12 18 23 17 30; 

f = 25 15 35 30 20 25; 

c = 

2 3 2 4 5 

3 4 5 6 5 

1 1 7 8 2 

5 6 3 4 2 

5 6 4 3 2 

4 3 2 6 6; 

 

enddata 

Řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cij O1 O2 O3 O4 O5 Σ kap xi 

S1 5 0 23 17 0 45 60 1 

S2 0 0 0 0 0 0 50 0 

S3 7 18 0 0 5 30 30 1 

S4 0 0 0 0 0 0 35 0 

S5 0 0 0 0 25 20 25 1 

S6 0 0 0 0 0 0 30 0 

Σ 12 18 23 17 30    

poz 12 18 23 17 30    
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Trošku složitější příklad: 

Popis situace: 

Společnost PHARMA objevila v Tichém oceánu tři ostrovy sopečného původu (O1, O2, O3), na nichž se 

vyskytuje zvláštní hornina, která by podle nich mohla být používaná pro lékařské účely. Proto se rozhodla 

zřídit na nich výzkumné stanice.  

Problémem je, že kromě této horniny na ostrovech není nic jiného, proto musí PHARMA stanice zásobovat 

z pevniny. Vzhledem k tomu, že pevnina je velmi daleko, došla PHARMA na základě nákladové analýzy 

k závěru, že z ní nemá smysl dovážet do stanic vodu. Tu lze totiž na rozdíl od ostatních potřeb pro jejich 

provoz odebírat i ze čtyř neobydlených ostrovů poblíž (D1, D2, D3, D4). 

Vodu je možné dopravovat v barelech, a to buď na malých lodích, nebo letecky. Barely mají kapacitu 1000 

litrů vody a jsou přepravovány vždy plné. Do jedné lodi se vejde 60 barelů, letadlo může přepravit 40 barelů. 

Lodě ani letadla společnost kupovat nemusí, jelikož jich vlastní dostatek.  

Náklady na přepravu jednoho letadla, respektive jedné lodě z ostrovů s vodou na ostrovy se stanicemi v 

tisících Kč jsou uvedeny v tabulce: 

LOĎ O1 O2 O3  LETADLO O1 O2 O3 

D1 9 12 15  D1 12 16 20 

D2 18 15 6  D2 24 20 8 

D3 18 18 12  D3 24 24 16 

D4 15 21 15  D4 20 28 20 

Na prvním ostrově (O1) je potřeba měsíčně 180 tisíc litrů vody, na druhém 120 tisíc litrů a na třetím 200 

tisíc litrů. 

Bylo zjištěno, že vzhledem k relativně malému průtoku vodních toků na dodavatelských ostrovech je možné 

z prvního ostrova (D1) měsíčně poskytnout 150 tisíc litrů vody, z druhého 100 tisíc litrů, z třetího 250 tisíc 

litrů a ze čtvrtého 200 tisíc litrů. 

Aby bylo možné realizovat přepravu, je však nutné na dodavatelských ostrovech postavit buď malý přístav, 

nebo příletovou plochu (nazvěme trochu nadneseně „letiště“). Měsíční obsluha přístavu stojí 35 tisíc Kč, 

měsíční obsluha příletové plochy pak jen 18 tisíc Kč, na druhou stranu přeprava letadlem je dražší než 

přeprava lodí. Náklady na samotné zřízení přístavů a letišť jsou srovnatelné, a není tedy třeba je při 

optimalizaci uvažovat, protože vzhledem ke kapacitám dodavatelů je zřejmé, že budou postaveny celkem 

tři objekty (společnost by zřizovací náklady zahrnula do výpočtu v případě, že by výsledkem optimalizace 

byla stavba čtyř objektů, a zřizovací náklady by tudíž také hrály roli).  

Protože má PHARMA obavu, že projekt bude stát velké množství peněz, informovala se u Evropské unie 

ohledně grantů. Zjistila, že EU je ochotná výzkum finančně podporovat, ale pouze ve výši 600 eur, tzn. 15 

tisíc Kč měsíčně, a navíc jen za předpokladu, že se při výše zmíněné přepravě vody budou používat výhradně 

lodě, protože je to ekologičtější a nevzniká tolik emisí CO2, proti kterým EU bojuje. 

1. Problém: 

2. Na kterých ostrovech s vodou se má zřídit přístav a na kterých letiště? 

3. Z kterého ostrova na který je nejvýhodnější přepravovat vodu a jakým dopravním prostředkem? 

4. V jakém množství má být voda přepravována, tzn. kolika loďmi či letadly? 

5. Vyplatí se využít podpory EU?  
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Model 1: 
! 

Proměnné: 

x = počet barelů s vodou, které jsou přepravované od D(i) k O(j) 

y = počet lodí přepravovaných od D(i) k O(j) 

w = počet letadel přepravovaných od D(i) k O(j) 

P = přístav (binární proměnná, kdy P(i)=1, je-li na ostrově D(i) zřízen přístav, 

P=0 jinak) 

L = letiště (binární proměnná, kdy L(i)=1, je-li na ostrově D(i) zřízeno letiště, 

P=0 jinak) 

 

Parametry: 

c = měsíční náklady na provoz přístavu 

d = měsíční náklady na provoz letiště  

naklod = náklady na přepravu jedné lodi od D(i) k O(j) 

naklet = náklady na přepravu jednoho letadla od D(i) k O(j) 

pozadavky = měsíční potřeba vody u jednotlivých odběratelů (uvedena v počtu barelů) 

kapacity = množství, které je možno měsíčně dodat z jednotlivých ostrovů s vodou 

(uvedeno v počtu barelů) 

kaplod = kapacita lodi; kaplet = kapacita letadla; 

 

model: 

sets: 

odberatele/1..3/:pozadavky; 

dodavatele/1..4/:kapacity,P,L; 

preprava(dodavatele,odberatele): naklod,naklet,x,y,w; 

endsets 

 

data: 

naklod= 

9 12 15 

18 15 6 

18 18 12 

15 21 15; 

naklet= 

12 16 20 

24 20 8 

24 24 16 

20 28 20; 

pozadavky = 180 120 200; 

kapacity = 150 100 250 200;  

kaplod=60; 

kaplet=40; 

c=35; 

d=18; 

enddata 

 

min = @sum(preprava: naklod*y)+@sum(preprava: naklet*w)+@sum(dodavatele: 

c*P)+@sum(dodavatele:d*L); 

 

@for(dodavatele: @bin(P));  

@for(dodavatele: @bin(L)); 

 

@for(odberatele(j): @sum(dodavatele(i): x(i,j))=pozadavky(j)); 

@for(dodavatele(i): @sum(odberatele(j): x(i,j))<=kapacity(i)*(P(i)+L(i))); 

 

@for(dodavatele(i): P(i)+L(i)<=1); !na ostrove muze byt jen jeden pristav ci 

letiste 

@for(preprava(i,j): x(i,j)<=kaplod*y(i,j)+kaplet*w(i,j)); 

 

@for(preprava: @gin(y)); 

@for(preprava: @gin(w)); 

 

@for(dodavatele(i): @sum(odberatele(j): w(i,j))<= 100*L(i)); 

@for(dodavatele(i): @sum(odberatele(j): y(i,j))<= 100*P(i)); 

!tyto dve podmínky zajistuji, ze pokud nebude na i-tém ostrove letiste, nebudou 

z nej letat zadna letadla, totez v pripade lodi 

end 
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Výsledky 1: Účelová funkce: 209 tisíc Kč 

Matice X O1 O2 O3 Celkem    Přístav Letiště 

D1 0 0 0 0    0 0 

D2 0 0 80 80    0 1 

D3 0 120 120 240    1 0 

D4 180 0 0 180    1 0 

Celkem 180 120 200       

 

Letadla O1 O2 O3 Lodě O1 O2 O3 

D1 0 0 0 D1 0 0 0 

D2 0 0 2 D2 0 0 0 

D3 0 0 0 D3 0 2 2 

D4 0 0 0 D4 3 0 0 

 
Model 2 

Přidáme podmínku: 
@for(dodavatele(i): L(i) = 0); 

Výsledky 2: Účelová funkce: 222 tisíc Kč 

Matice X O1 O2 O3 Celkem    Přístav Letiště 

D1 0 120 0 120    1 0 

D2 0 0 0 0    0 0 

D3 0 0 200 200    1 0 

D4 180 0 0 180    1 0 

Celkem 180 120 200       

 

Letadla O1 O2 O3 Lodě O1 O2 O3 

D1 0 0 0 D1 0 2 0 

D2 0 0 0 D2 0 0 0 

D3 0 0 0 D3 0 0 4 

D4 0 0 0 D4 3 0 0 

Interpretace 

Pokud by se společnost rozhodla nevyužít grant EU, pak by pro ni bylo nejvýhodnější zřídit na druhém 

ostrově letiště a na třetím a čtvrtém ostrově přístav. Z druhého dodavatelského ostrova poletí dvě letadla 

na třetí odběratelský ostrov, z třetího dodavatelského ostrova poplují dvě lodě na druhý a dvě na třetí 

odběratelský ostrov, ze čtvrtého dodavatelského ostrova poplují tři lodě na první odběratelský ostrov. 

Požadavky odběratelských ostrovů by byly splněny, kapacity dodavatelů by nebyly vyčerpány. Lodě i letadla 

by jely zcela plné a společnost by celkem zaplatila 209 tisíc Kč.  

Pokud by se společnost rozhodla využít grantu EU, pak by nesměla vůbec stavět letiště. Proto by na prvním, 

třetím a čtvrtém dodavatelském ostrově zřídila přístavy. Z prvního dodavatelského ostrova by pluly dvě lodě 

na druhý odběratelský ostrov, ze třetího dodavatelského ostrova čtyři lodě na třetí odběratelský ostrov a 

ze čtvrtého dodavatelského ostrova tři lodě na první odběratelský. Kapacity dodavatelských ostrovů by 

rovněž nebyly překročeny. Čtvrtá loď plující z dodavatelského ostrova by nebyla zcela plná, ale vzhledem 

k nejistotě doby trvání celého projektu společnost neuvažuje při výpočtech využití této kapacity k vytváření 

zásoby na další měsíce. V případě zřízení tří přístavů by společnost měsíčně zaplatila 222 tisíc Kč. Jelikož od 

částky 222 tisíc Kč je možné odečíst 15 tisíc Kč, které společnost dostane od EU, celkové náklady při druhé 

alternativě budou jen 207 tisíc Kč, a proto se právě pro tuto alternativu společnost rozhodne. 
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ROZŠÍŘENÁ ÚLOHA BATOHU (BIN PACKING PROBLEM) 
Uvažujme n typů výrobků, které označme V1, V2, …, Vn. U každého typu výrobku je dán jeho počet rj, 

hmotnost aj a objem bj. K dispozici máme m kontejnerů o hmotnosti K a objemu L. Chtěli bychom umístit 

všechny tyto výrobky do kontejnerů tak, aby nebyla překročena jejich hmotnost ani objem, a aby byl 

zároveň počet použitých kontejnerů co nejmenší.  

Zavádí se jedna binární proměnná:  

xi, která je rovna 1, pokud je i-tý kontejner obsazen, jinak 0. 

Dále se zavádí nezáporná celá proměnná yij 

yij, představuje množství j-tého výrobku v i-tém kontejneru 

 

𝑧 =  ∑ 𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Minimalizujeme počet použitých kontejnerů. 

 
∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 = 𝑟𝑗   j = 1,2…n (1) Pro každý výrobek typu j musí platit, že do všech kontejnerů 

dohromady musíme umístit všech rj výrobků.  
∑ 𝑎𝑗𝑦𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ≤ 𝐾𝑥𝑖   i = 1,2…m (2) Pro každý kontejner i musí platit, že jeho kapacita není 

překročena (hmotnost). 
∑ 𝑏𝑗𝑦𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ≤ 𝐿𝑥𝑖   i = 1,2…m (3) Pro každý kontejner i musí platit, že jeho kapacita není 

překročena (objem). 
𝑦𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑐𝑒𝑙é     𝑖 = 1,2 … 𝑚, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛  (4) Kolik výrobku j je v kontejneru i? 
𝑥𝑖 ∈ {0, 1},        𝑖 = 1, 2, … , 𝑛  (5) Je i-tý kontejner obsazen? 
 

!Firma má možnost si pronajmout 10 identických kontejnerů o kapacitě 5000 kg,  

s jejichž pomocí má přepravit 3 druhy výrobků v následujícím množství: 65 ks, 68 ks 

a 150 ks.  

Hmotnost výrobků je 50 kg, 86 kg a 63 kg. Cílem je minimalizovat náklady spojené s 

pronájmem kontejnerů, tedy vlastně počet použitých kontejnerů.; 

 

model: 

sets: 

vyrobek/1..3/:pozadavek,hmotnost; 

kontejner/1..10/:x; 

preprava(kontejner,vyrobek): y; 

endsets 

 

data: 

hmotnost = 40 86 63; 

pozadavek = 65 68 150; 

kapacita = 5000; 

enddata 

 

min = @sum(kontejner: x); 

@for(vyrobek(j): @sum(kontejner(i): y(i,j)) = pozadavek(j)); 

@for(kontejner: @bin(x)); 

@for(kontejner(i): @sum(vyrobek(j): y(i,j)*hmotnost(j)) <=x(i)*kapacita); 

end 

!Řešením jsou 4 použité kontejnery.; 

Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 
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KONTEJNEROVÝ DOPRAVNÍ PROBLÉM 
Kontejnerový dopravní problém je modifikací klasického dopravního problému. V něm je cílem rozvézt zboží 

od dodavatelů D1,D2…Dm k odběratelům O1,O2...On tak, aby nebyla překročena kapacita dodavatelů ai, byly 

uspokojeny požadavky odběratelů a celkové náklady na přepravu byly  minimální.  

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Minimalizujeme náklady na přepravu, kde 𝑐𝑖𝑗  𝑗𝑠𝑜𝑢 jjednotkové 

náklady na přepravu od dodavatele i k odběrateli ija xij je objem 
přepravy. 

 
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑎𝑖   i = 1,2…m (1) Pro každého dodavatele musí platit, že suma zboží 

přepravená od něj k odběratelům nepřekročí jeho kapacitu. 
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 = 𝑏𝑗   j = 1,2…n (2) Pro každého odběratele musí platit, že suma zboží 

přepravená k němu od dodavatelů se bude rovnat jeho 
požadavkům. 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0              𝑖 = 1,2 … 𝑚, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 (3) Kolik výrobků je přepravováno z i do j? 

 

Na rozdíl od dopravního problému se u kontejnerového dopravního problému přeprava realizuje pomocí 

kontejnerů o kapacitě K. Uvažujme dodavatele D1,D2…Dm s kapacitou ai a odběratele O1,O2...On s požadavky 

bj. Známe přepravní náklady na jeden kontejner od i-tého dodavatele k j-tému odběrateli. Naším cílem je 

minimalizovat celkové přepravní náklady tak, abychom nepřekročili kapacitu kontejneru ani kapacitu 

jednotlivých dodavatelů a zároveň uspokojili požadavky odběratelů. 

Zavádí se dvě proměnné:  

xij, představuje objem přepravy od dodavatele i k odběrateli j 

yij, představuje počet kontejnerů přepravených od dodavatele i k odběrateli j (celočíselná) 

 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Minimalizujeme náklady na přepravu kontejnerů. 

 
𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝐾𝑦𝑖𝑗   i = 1,2…m, j = 1,2…n (1) Pokud bude přepravován kontejner z i do j, pak v něm musí 

být přepravováno nejvýše tolik zboží, kolik činí jeho kapacita.  
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑎𝑖   i = 1,2…m (2) Pro každého dodavatele musí platit, že suma zboží 

přepravená od něj k odběratelům nepřekročí jeho kapacitu. 
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 = 𝑏𝑗   j = 1,2…n (3) Pro každého odběratele musí platit, že suma zboží 

přepravená k němu od dodavatelů se bude rovnat jeho 
požadavkům. 

𝑦𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑐𝑒𝑙é     𝑖 = 1,2 … 𝑚, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛  (4) Kolik kontejnerů je přepravováno z i do j? 
𝑥𝑖𝑗 ≥ 0              𝑖 = 1,2 … 𝑚, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 (5) Kolik výrobků je přepravováno z i do j? 
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!Máme 4 dodavatele s kapacitami 30, 25, 21 a 35 tun a 5 odběratelů s požadavky 

15,17, 22, 12 a 33 tun. Přeprava probíhá v kontejnerech o kapacitě 10 tun. Náklady 

spojené s přepravou 1 kontejneru od jednotlivých dodavatelů k odběratelům jsou dány 

maticí C. Úkolem je splnit požadavky odběratelů a minimalizovat celkové přepravní 

náklady 

 

C = 6 2 6 7 9 

 4 9 5 3 6 

 8 8 1 5 3 

 7 4 5 8 5 

; 

model: 

sets: 

dodavatele/1..4/:kapacity; 

odberatele/1..5/:pozadavky; 

preprava(dodavatele,odberatele):x,y,C; 

endsets 

 

data: 

kapacity = 30 25 21 35; 

pozadavky = 15 17 22 12 33; 

C = 6 2 6 7 9 4 9 5 3 6 8 8 1 5 3 7 4 5 8 5; 

KAP = 10; 

enddata 

 

min = @sum(preprava: y*C); 

@for(odberatele(j): @sum(dodavatele(i): x(i,j)) = pozadavky(j)); 

@for(dodavatele(i): @sum(odberatele(j): x(i,j)) <=kapacity(i)); 

@for(preprava: x<=KAP*y); 

@for(preprava:@gin(y)); 

end 

Zdroj: Ing. Jan Fábry, Ph.D.: 4EK314 Diskrétní modely 
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16C    TECHNIKA UMĚLÝCH PROMĚNNÝCH V PRŮŘEZOVÉ 

ANALÝZE A V MODELECH ČASOVÝCH ŘAD 
 

Umělé (dummy) proměnné se používají, pokud chceme do modelu zahrnout proměnné, které mají 

kvalitativní či diskrétní charakter, takže je nemůžeme přímo kvantifikovat. To nám umožní zkoumat 

působení kvalitativních faktorů jako pohlaví nebo vzdělání.  

Kde používáme umělé proměnné? 

1) v průřezové analýze: 

a. sociální, demografické, regionální charakteristiky jako vzdělání, pohlaví, úroveň 

ekonomického rozvoje země; 

b. pokud chceme rozdělit spojité kvantitativní veličiny (jako třeba věk) do kategorií (viz 

příklad 4) 

2)  v časových řadách: 

a. pro zahrnutí sezónnosti (sezónní očišťování) či cyklických vlivů (například vliv vánočních 

svátků na poptávku, výdaje na energie v zimě / v létě apod.)  

b. pro zahrnutí určitého zlomu do modelu (například doba před válkou a po válce nebo před 

zavedením určitého opatření a po něm  – může jít o novou daň apod.) 

Může jít o: 

- diskrétní proměnné nabývající jen dvou hodnot (pohlaví)   

- diskrétní proměnné nabývající několika hodnot (vzdělání) 

- spojité proměnné, které lze rozdělit do několika kategorií (věk) 

- interakci výše uvedených proměnných (pohlaví + vzdělání apod.) 

Nejprve je potřeba určit klasifikační stupnici (škálu). Umělé proměnné jsou obvykle binární (dichotomické, 

tj. nabývají jen hodnot 0 a 1), ale lze použít i jinou škálu (0, 1, 2), v tom případě se však musíme zamyslet 

nad tím, zda je taková specifikace opodstatněná, protože hodnoty parametrů mohou být citlivé na použitou 

klasifikační stupnici (viz příklad 4).  

V případě binárních proměnných označuje hodnota 1 přítomnost určitého znaku. Nula pak odpovídá 

základní kategorii (tzv. referenční skupině), s níž se druhá skupina srovnává.  

Umělých proměnných musí být v modelu vždy o jednu méně, než kolik je kategorií, protože jinak by se 

v modelu vyskytla perfektní multikolinearita.  

Pokud je vysvětlovaná proměnná zlogaritmovaná, pak koeficienty vysvětlujících umělých proměnných 

představují relativní rozdíly v proměnné Y. Jednotková změna nezávisle proměnné v tom případě vyvolá 

změnu ve výši (eβ – 1) %. Například kdybychom měli model závislosti výše platu v nějaké firmě na pohlaví 

ve tvaru: lnYi = β0 +β1Di + ui, kde Di = 1 pro muže a 0 pro ženy, a odhadli bychom parametry jako: lnYi = 10 + 

0,2Di, pak exp(10) = 22 026 Kč by byl průměrný plat žen, exp(10 + 0,2) = 26 903 Kč by byl průměrný plat 

mužů, a to je o (e0,2 – 1) % = 22 % více než plat žen. 
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Lze rozlišovat mezi umělými proměnnými, které mění úrovňovou konstantu (intercept dummy variables) a 

které mění sklon křivky (slope dummy variables). 

 „intercept dummy variables“: mějme následující model, kde Di = 1, má-li pozorování určitou sledovanou 

vlastnost (například je-li to muž): 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛿𝐷𝑖 + 𝛽1𝑋𝑖1 … + 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 + 𝑢𝑖  

  

 Pak střední hodnota vysvětlované proměnné bude: 

  pro muže  𝐸(𝑌𝑖) =  (𝛽0 + 𝛿) + 𝛽1𝑋𝑖1 … + 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 

  pro ženy   𝐸(𝑌𝑖) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 … + 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘  

 

To znamená, že se mění úrovňová konstanta pro jednotlivé skupiny, 

takže regresní přímka pro muže, resp. ženu, může vypadat například 

takto. Kdybychom například zkoumali závislost výše platu na pohlaví 

D a počtu let praxe X, znamenalo by to, že nezávisle na počtu let praxe 

mají muži vyšší plat o δ Kč. 

 

 

 „slope dummy variables:“ mějme následující model, kde Di = 1, jde-li o muže: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛾𝐷𝑖𝑋𝑖1 + 𝛽1𝑋𝑖1 … + 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 + 𝑢𝑖 

Pak střední hodnota vysvětlované proměnné bude: 

   pro muže  𝐸(𝑌𝑖) =  𝛽0 + (𝛾 + 𝛽1)𝑋𝑖1 … +

𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 

  pro ženy   𝐸(𝑌𝑖) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 … + 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 

To znamená, že se mění sklon křivky pro jednotlivé skupiny, takže 

regresní přímka pro muže, resp. ženu, může vypadat například takto. 

Pokud bychom opět zkoumali výši platu v závislosti na pohlaví a počtu 

let praxe, znamenalo by to, že platy žen a mužů bez praxe se shodují, ale 

s rostoucím počtem let praxe roste plat mužů rychleji než plat žen. 

 

 

 nebo to lze obojí zkombinovat, jako třeba v modelu                               Yi = 

β0 + δDi + β1Xi + γDiX1i, + … ui. kde X je počet let praxe a Di = 1 pro muže, 

0 pro ženy. Tím říkáme, že muži mají jednak vyšší nástupní plat než ženy, 

jednak že jejich plat s počtem let praxe roste rychleji. Regresní přímky by 

mohly vypadat nějak takto. 
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Příklad 1  

 

Uvažujme model, v němž zkoumáme závislost platu na úrovni vzdělání (ZŠ, SŠ, VŠ). Specifikace modelu je:  

Yi = β1 + β2D2i + β3D3i + ui, 

kde Yi je plat i-tého pracovníka, D2i = 1 pro pracovníka se ZŠ vzděláním, D3i = 1 pro pracovníka se SŠ vzděláním. 

Pro podmíněné střední hodnoty platů tedy platí:  

- střední hodnota platu pracovníka se ZŠ vzděláním se rovná β1 + β2,  

- střední hodnota platu pracovníka se SŠ vzděláním se rovná β1 + β3   

- střední hodnota platu pracovníka s VŠ vzděláním se rovná β1.  

To znamená, že úrovňová konstanta představuje průměrný plat vysokoškolsky vzdělaného člověka a 

parametry β2  resp. β3 pak rozdíly průměrného platu pracovníka se ZŠ resp. SŠ vzděláním proti pracovníkovi 

s VŠ vzděláním. Pravděpodobně by tedy byly záporné. 

 Mohli bychom testovat významnost parametrů β2 a β3, čímž bychom testovali, zda existuje 

statisticky významný rozdíl mezi platy osob s různým vzděláním.  Všimněme si, že žádná umělá 

proměnná pro vysokoškolsky vzdělané osoby do modelu zahrnuto není, abychom se vyhnuli 

perfektní multikolinearitě (tato proměnná by byla lineární kombinací zbylých proměnných).  

Alternativně lze do modelu zahrnout všechny tři umělé proměnné, ale pak je potřeba vynechat 

úrovňovou konstantu a tím se také změní interpretace parametrů. Parametry β2 a β3 by pak už 

neříkaly, jaký je rozdíl v platech ZŠ a SŠ vzdělaného člověka proti vysokoškolákovi, ale šlo by zkrátka 

o průměrný plat v jednotlivých skupinách. 

 

Příklad 2  

 

Do modelu lze zahrnout i několik skupin umělých proměnných. Rozšíříme model z příkladu 1 o proměnnou 

MUŽ, kde MUŽi = 1 pro muže a 0 pro ženy: Yi = β1 + β2D2i + β3D3i +αMUŽi + ui. Jaká bude interpretace? 

Zkuste sami spojit, co patří k sobě: 

 

A) β1  1. průměrný plat středoškoláka 

B) β1 + β2 2. průměrný plat vysokoškolačky 

C) β1 + β3 3. průměrný plat středoškolačky 

D) β1 + α 4. průměrný plat ženy se ZŠ 

vzděláním 

E) β1 + β2 +α 5. průměrný plat muže se ZŠ 

vzděláním 

F) β1 + β3 +α 6. průměrná plat vysokoškoláka 

 

Odpovědi: 1F, 2A, 3C, 4B, 5E, 6D 
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Příklad 3 – interakce mezi umělými proměnnými 

 

Zkoumáme závislost poptávky domácností po službách v závislosti na vzdělání ženy a na tom, jestli je či není 

zaměstnaná. Model je specifikován jako: Yi = α0 + α2V2i + α3V3i +β2NZi +γ1D2i + γ2D3i + ui, kde  

- Yi jsou výdaje i-té domácnosti na služby 

- V2 = 1 pro středoškolsky vzdělanou ženu, jinak 0 

- V3  = 1 pro vysokoškolsky vzdělanou ženu, jinak 0 

- NZI = 1 pro nezaměstnanou ženu, jinak 0 

- D2  = V2NZ = 1 pro středoškolsky vzdělanou nezaměstnanou ženu, jinak 0 

- D3 = V3NZ = 1 pro vysokoškolsky vzdělanou nezaměstnanou ženu, jinak 0.  

Tím lze určit i vliv kombinace kvalitativních proměnných. Interpretace je pak následující. Průměrné 

výdaje domácností na služby jsou …  

α0  …  v případě domácnosti se zaměstnanou ženou se ZŠ vzděláním 

α0 + α2 … v případě domácnosti se zaměstnanou ženou se SŠ vzděláním 

α0 + α3 …  v případě domácnosti se zaměstnanou ženou s VŠ vzděláním 

α0 + β2 …  v případě domácnosti s nezaměstnanou ženou se ZŠ vzděláním 

α0 + α2 +β2 + γ1 …  v případě domácnosti s nezaměstnanou ženou se SŠ vzděláním 

α0 + α3 +β2 + γ2 …  v případě domácnosti s nezaměstnanou ženou s VŠ vzděláním 

Příklad 4  

 

Mějme model, v němž zkoumáme závislost výše úspor (Si) na příjmu (Xi) a věku. Rozdělíme si osoby do tří 

kategorií: 15-29 let, 30-44 let a 45-60 let. V modelu budou dvě umělé proměnné: proměnná D2i = 1 pro osoby 

ze střední věkové skupiny, jinak 0. Proměnná D3i se rovná 1 pro osoby z nejstarší věkové skupiny, jinak 0. 

Myslíme si, že starší lidé více spoří. Model by mohl mít tvar Si = β1 + β2D2i  + β3D3i + αXi + ui a interpretace 

by byla v tomto případě následující:  

- průměrná výše úspor nejmladší skupiny (podmíněná střední hodnota) je β1 + αXi,  

- průměrná výše úspor střední skupiny (podmíněná střední hodnota) je β1 + β2D2i  + αXi  

- průměrná výše úspor nejstarší skupiny (podmíněná střední hodnota) β1 + β3D3i + αXi.  

Regresní parametr alfa (mezní sklon k úsporám) je stejný ve všech skupinách. Mohli bychom místo toho 

použít i proměnné D = 0, 1, 2 pro jednotlivé skupiny, ale v tom případě by rozdíly ve výši úspor mezi 

jednotlivými skupinami musely být ekvivalentní. 

 

Příklad 5 – časové řady 

 

Specifikace časové řady s umělými proměnnými by mohla vypadat například takto:  

Yt = β1 + β2D2t + β3D3t + β4D4t + αXt + ui, 

kde závislou proměnnou jsou spotřební výdaje domácností, Xi jsou příjmy i-té domácnosti, a umělé 

proměnné D odpovídají jednotlivým čtvrtletím, přičemž referenční je první čtvrtletí. Tím očistíme časovou 

řadu o sezónnost.  
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DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE 
1. Chceme zkoumat, zda má absolvovaná fakulta VŠE vliv na nástupní plat. Uvažujeme jen pět pražských fakult, 

kde pro absolventa i-té fakulty platí, že Di = 1. Kolik v modelu použijeme celkem umělých proměnných? 

 

2. Zkoumáme nástupní plat absolventů VŠE a UK, kdy vysvětlovaná proměnná Yi je ve tvaru logaritmů. 

Vysvětlujícími proměnnými počet let praxe při studiu Xi a absolvovaná škola Di, přičemž platí, že Di = 1 pro 

absolventa VŠE a 0 pro absolventa UK. Model vyšel následovně: lnY = 10 + 0,05Xi + 0,1Di. Znamená to, že 

s každým rokem praxe vzroste nástupní plat absolventa v průměru o ____ % a že při stejném počtu let praxe 

budou mít absolventi VŠE plat v průměru o ____ % vyšší. Průměrný nástupní plat absolventa VŠE s dvěma 

roky praxe bude ____ Kč. Aby měl absolvent UK v průměru stejný nástupní plat, musel by mít o ____  

roky/let praxe více. 

 

ANALÝZA VÝSTUPU 
Zdroj dat a specifikace modelu: University of Queensland, ECON2300, přednáška 6: Models with dummy variables, 2012. 

Budeme zkoumat závislost výše hodinové mzdy v USD (WAGEi) na pohlaví (FEMALEi = 1 pro ženy, jinak 0), 

barvě pleti (BLACKi = 1 pro osoby černé pleti, jinak 0i) a počtu let vzdělání (EDUCi). Model specifikujeme 

takto: 

𝑊𝐴𝐺𝐸𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝐸𝐷𝑈𝐶𝑖+ 𝛿1𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 𝑖+𝛿2𝐹𝐸𝑀𝐴𝐿𝐸 𝑖+ 𝛾(𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾𝑖 ∙ 𝐹𝐸𝑀𝐴𝐿𝐸𝑖) + 𝑢𝑖 

Výstup z programu E-views je zde: 

 

 

I. Úrovňová konstanta je dle modelu stejná pro ženy i pro muže téže pleti. ANO / NE   

II. Sklon regresní přímky je dle modelu stejný pro ženy i pro muže téže pleti. ANO / NE   

III. V modelu se vyskytuje umělá proměnná, která zachycuje interakci mezi pohlavím a barvou pleti, přesněji 

vliv této kombinace na mzdu. ANO / NE   

IV. Model jako celek je na 5% hladině významnosti statisticky významný. ANO / NE   

V. Všechny proměnné modelu jsou na 5% hladině významnosti statisticky významné. ANO / NE  
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VI. Referenční skupinou jsou: muži bílé pleti / ženy bílé pleti / muži černé pleti / ženy černé pleti.  

VII. Muž bílé pleti s 10 lety vzdělání bude průměrně dostávat ____ USD na hodinu.  

VIII. Žena černé pleti s 20 lety vzdělání bude průměrně dostávat ____ USD na hodinu.  

IX. Žena bílé pleti s 15 lety vzdělání bude průměrně dostávat _____ USD na hodinu.  

X. Kdybychom chtěli zároveň testovat významnost všech umělých proměnných v modelu, musíme použít t-

test / F-test. 

XI. Každý rok vzdělání zvýší průměrnou hodinovou mzdu o 1,11 USD / o 1,11 % / o 11 % / o 0,11 %.  

 

Odpovědi: 

1. Použijeme 4 umělé proměnné. 

2. S každým rokem praxe vzroste nástupní plat absolventa v průměru o 5 %. Při stejném počtu let 

praxe budou mít absolventi VŠE plat v průměru o 10,5 % vyšší. Průměrný nástupní plat absolventa 

VŠE s dvěma roky praxe bude 26 903 Kč. Aby měl absolvent UK v průměru stejný nástupní plat, 

musel by mít o 2 roky praxe více. 

3. I. NE 

II. ANO 

III. ANO 

IV. ANO 

V. NE 

VI. muži bílé pleti 

VII. 7,9 USD 

VIII. 15,3 USD 

IX. 10,9 USD 

X. F-test 

XI. o 1,11 USD 
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17A    VÝSLEDKY SIMULACE 

Simulace s konečným horizontem a simulace dlouhodobého chování. 
Replikační metoda, metoda skupinových průměrů, regenerativní metoda. 

Metoda společných náhodných čísel a její využití při srovnání variant. 
 

ANALÝZA VÝSLEDKŮ SIMULACE 
Analýza výsledků simulace může být komplikovaná tím, že vstupní charakteristiky simulačního modelu jsou 

náhodné veličiny, takže i výstupy náhodné veličiny, proto je uvádíme jako bodový či intervalový odhad.  

Výsledky se mohou významně lišit z následujících důvodů: 

1. Vlivem náhodného kolísání: abychom eliminovali vliv náhodného kolísání, můžeme využívat vždy 
stejnou posloupnost náhodných čísel (v R je na to funkce set.seed), což ale není vždy proveditelné, 
nebo můžeme využít některé metody matematické statistiky (průměry, odchylky…); 

2. Vlivem různých počátečních podmínek: lze vynechat počáteční pozorování, nebo eliminovat jejich 
vliv replikační metodou, metodou skupinových průměrů či regenerativní metodou; 

3. Vlivem experimentálních zásahů: ty samozřejmě většinou naopak eliminovat nechceme. 
 

Problém je, že v simulaci často pracujeme s daty, která jsou nestacionární (jejich rozdělení se mění v čase) 

či autokorelovaná (když jeden zákazník čeká dlouho, bude zákazník po něm nejspíš také čekat dlouho). 

Řešení autokorelace závisí na tom, zda jde o simulaci s konečným horizontem, či o simulaci dlouhodobého 

chování. 

SIMULACE S KONEČNÝM HORIZONTEM A SIMULACE DLOUHODOBÉHO CHOVÁNÍ 
1. U simulace s konečným horizontem známe počáteční stav a událost, která simulaci ukončuje (čas uzavření 

ochodu či pobočky, počet průchozích prvků – např. vyrobených výrobků, náhodná událost – vyčerpání 
zdrojů apod.). Problém autokorelace řešíme replikační metodou: simulační běh několikrát opakujeme a 
bodový a intervalový odhad stanovíme na základě průměrných hodnot v jednotlivých bězích. Průměry 
z nezávislých replikací jsou totiž nezávislé, takže problém autokorelace zde nehrozí. Metoda může být ale 
poměrně výpočetně náročná. 
 

Když chceme odhadnout střední hodnotu 𝜇 pro veličinu X, postupujeme následovně. Uvažujme, že máme 

k replikací (i = 1,2…k) a v i-té replikaci máme ni veličin. V jednotlivých replikacích můžeme spočítat odhad 

střední hodnoty veličiny X jako: 

�̅�𝑖 =  
1

𝑛𝑖
 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛𝑖

𝑗=1

              𝑖 = 1,2, … 𝑘. 

kde xij je j-tá hodnota veličiny X v i-té replikaci. Bodový odhad střední hodnoty 𝜇 přes všech k replikací 

spočítáme jako: 

�̅� =  
1

𝑘
 ∑ �̅�𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Protože střední hodnoty z jednotlivých replikací jsou nezávislé veličiny, nebezpečí autokorelace už nehrozí. 

Intervalový odhad získáme jako  

�̅� ± 𝑡1−
𝛼

2
,𝑘−1

𝑠

√𝑘
,  

kde s2 je výběrový rozptyl stanovený podle vzorce: 
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𝑠2 =
1

𝑘−1
∑ (�̅� − 𝑥�̅�)

2𝑘
𝑖=1   

2. U simulace s dlouhodobého chování neexistuje žádná událost, která by ji ukončila. Cílem je analýza 
běžného, dlouhodobého provozu. Musíme se tedy nějak vypořádat s počátečním, přechodným 
(tranzientním) stavem, což je stav, než se systém dostane do svého běžného provozu (na počátku mohou 
být fronty prázdné apod.). Můžeme použít opět replikační metodu, ale musíme v ní vynechat několik 
počátečních pozorování. Pokud chceme odhadnout střední hodnotu 𝜇  pro veličinu X, provedeme opět 
několik simulačních běhů. Z každého i-tého běhu (replikace) získáme odhad střední hodnoty náhodné 
veličiny X: 

�̅�𝑖 =  
1

𝑛𝑖−𝑙
 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=𝑙−1               𝑖 = 1,2, … 𝑘    

kde k je počet replikací,  𝑥𝑖𝑗  je j-tá hodnota náhodné veličiny X v i-té replikaci, přičemž vynecháme l 

počátečních pozorování, ni je počet pozorování v i-té replikaci. 

Z těchto odhadů vypočteme celkový průměr a intervaly spolehlivosti. Bodový odhad střední hodnoty 𝜇 

získáme jako: 

�̅� =  
1

𝑘
 ∑ �̅�𝑖

𝑘
𝑖=1   

Intervalový odhad získáme jako: 

�̅� ± 𝑡
1−

𝛼
2

,𝑘−1

𝑠

√𝑘
. 

Kde s2 je výběrový rozptyl stanovený podle vzorce: 

𝑠2 =
1

𝑘−1
∑ (�̅� − 𝑥𝑖)2𝑘

𝑗=1   

Při použití metody skupinových průměrů na rozdíl od replikační metody uděláme pouze jeden simulační 

běh, ale rozdělíme jej na k stejně dlouhých úseků. Výhodou je, že neztrácíme tolik pozorování, protože 

počáteční stav vynecháme jen jednou. Nevýhodou je, že po sobě jdoucí úseky mohou být zkorelovány, takže 

riziko autokorelace se zmenší, ale stále tam je, zvlášť pokud jsou úseky moc krátké. Delší úseky snižují 

pravděpodobnost výskytu autokorelace, ale zase tím ztrácíme stupně volnosti, protože počet úseků klesá. 

Bodový odhad střední hodnoty 𝜇 získáme jako průměr v každém z  k úseků. 

�̅� =  
1

𝑘
 ∑ �̅�𝑖

𝑘
𝑖=1   

Pak pro intervalový odhad platí: 

�̅� ± 𝑡
1−

𝛼
2

,𝑘−1

𝑠

√𝑘
. 

Regenerativní metoda je podobná metodě skupinových průměrů. Liší se od ní způsobem dělení na úseky, 

které na rozdíl od předchozí metody nemusí být stejně dlouhé. Další úsek začíná tehdy, když se systém 

dostane do tzv. regenerativního stavu (např. prázdná fronta). Z toho plyne, že autokorelace bude při použití 

této metody skutečně nulová. U složitějších systémů může být ale problém tento regenerativní stav najít. 

Částečným řešením je nacházet stavy, které jsou velmi podobné. Další nevýhoda je, že neznáme celkovou 

délku simulačního chodu, protože regenerativní cykly mohou být velmi dlouhé (při stanovené délce 

simulačního běhu nemůžeme zaručit potřebné množství pozorování).  

Stejně jako v předchozím případě nejprve musíme vypočítat průměr z každého úseku, ale celkový průměr 

musí brát v úvahu nestejnou délku úseků. Bodový odhad střední hodnoty 𝜇 získáme jako: 

�̅� =
𝐸(𝑦𝑖)

𝐸(𝑇𝑖)
 

kde 𝑦𝑖   je součet veličiny X v i-tém regenerativním cyklu a 𝑇𝑖  je délka i-tého cyklu. Interval spolehlivosti 

získáme jako: 
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�̅� ± 𝑡
1−

𝛼
2

,𝑘−1

𝑠

�̅�√𝑘
. 

 

𝑠2 = 𝑠11 − 2�̅�𝑠12 + �̅�2𝑠22 

kde 

𝑠11 =
1

𝑘−1
∑ (�̅� − 𝑦𝑖)2𝑘

𝑖=1  je výběrový rozptyl 𝑦𝑖 

𝑠12 =
1

𝑘−1
∑ (�̅� − 𝑦𝑖)(𝑘

𝑖=1 �̅� − 𝑇𝑖) je výběrová kovariance 

𝑠22 =
1

𝑘−1
∑ (𝑘

𝑖=1 �̅� − 𝑇𝑖)2 je výběrový rozptyl 𝑇𝑖. 

 

JAK REDUKOVAT ROZPTYL VÝSLEDKŮ? 
Cílem redukce rozptylu je zmenšení rozptylu výběrového průměru. Patří sem metoda společných 

náhodných čísel, metoda stratifikovaných výběrů a metoda protikladných veličin.  

Metoda společných náhodných čísel spočívá v tom, že simulujeme různé varianty (například provoz 

s jednou a dvěma pokladnami), ale v každé variantě použijeme stejná náhodná čísla. To znamená, že rozdíly 

mezi variantami budou systémové, protože vliv náhody se tímto eliminuje. To, co nás skutečně zajímá, je 

rozdíl mezi variantami. Mějme dvě varianty X, Y a jejich rozdíl označme Z = X – Y. Pro rozptyl součtu či rozdílu 

náhodných veličin platí vztah  

D(X±Y) = D(X) + D(Y) ± 2cov(X,Y). 

Pokud nepoužijeme společná náhodná čísla, kovariance X, Y bude nulová, v opačném případě bude ale 

kladná. Rozptyl rozdílu mezi variantami X, Y bude tedy v případě použití společných náhodných čísel menší, 

protože platí: 

D(X) + D(Y) − 2cov(X,Y) < D(X) + D(Y) 

Metoda stratifikovaných výběrů spočívá v zapojení nějakých apriorních informací (časté při výběrových 

šetřeních), kdy můžeme například předem omezit extrémní varianty, a rozptyl tak snížit. 

Metoda protikladných veličin pracuje tak, že se spustí dva simulační běhy, v prvním se použijí náhodná čísla 

r a ve druhém pak (1 – r). Důvod je ten, že můžeme mít někdy smůlu a vygenerovat velmi velká náhodná 

čísla. Proto pustíme druhý běh, kde budou tím pádem náhodná čísla naopak malá. 
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17B    HRY V ROZVINUTÉM TVARU 

Model, koncepce řešení 

CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? 
Teorie her je ekonomická vědní disciplína, která se zabývá studiem konfliktních situací. Konflikty bychom 

mohli zjednodušeně rozdělit takto: 

 

JAK SI PORADIT S HROU V ROZVINUTÉM TVARU? 
Hra v rozvinutém tvaru (hra v explicitním tvaru, tahová hra) sestává z řady po sobě následujících tahů, 

přičemž hráči se v tazích střídají. Patří sem například šachy, kostky, dáma atd.  

Lze ji zobrazit pomocí tzv. stromu hry. Strom hry je souvislý acyklický graf. Má jeden počáteční uzel, 

kterému se říká kořen, a ten určuje výchozí bod hry (například rozestavění figurek na šachovnici). Dále 

má několik koncových uzlů, kterým se říká listy a které reprezentují konec hry. Zbylé uzly jsou uzly 

rozhodovací. V nich hráči činí svá rozhodnutí. Hru řešíme tzv. zpětnou indukcí: rozložíme ji na podhry 

(část hry, která je sama o sobě hrou), začneme posledním rozhodnutím, najdeme nejlepší řešení a 

pokračujeme o úroveň výš, až dojdeme na začátek hry. Takto můžeme najít tzv. dokonalou rovnováhu 

podhry. Dokonalá rovnováha podhry ukazuje, kterou strategii by měli hráči hrát v jednotlivých 

rozhodovacích uzlech, aby pro ně tato strategie byla optimální. 

 

Platí věta: Každá konečná hra v rozvinutém tvaru s dokonalou informací má řešení v ryzích 

strategiích. Hra s dokonalou informací je taková hra, kde zná každý hráč po celou dobu stav, ve kterém 

se hra nachází a zároveň zná strategie své i svého protihráče. Hra se označuje za konečnou, pokud má 

konečný počet tahů a v každém tahu může hráč volit z konečného počtu strategií. 

 

 



Hry v rozvinutém tvaru  Otázka 17B 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 208 

 

PŘÍKLADY HER 

Ruská ruleta 
Hráči se rozhodují v každém kole, zda vystřelit nebo odstoupit. Pokud odstoupí, prohráli. Pokud vystřelí a 

padne na ně ostrý náboj, pak zemřou, v opačném případě hra pokračuje a rozhoduje se další hráč, zda 

vystřelí. V každém dalším kole se zvyšuje pravděpodobnost ostrého náboje. Výsledek závisí na užitku hráčů 

z jednotlivých alternativ. 

Stonožka 
Je dán počet tahů (stonožka = 100). Na začátku hry 1. hráč vyhrává více než dvojnásobek výhry druhého 

hráče. Hráč na tahu může buď výhru přijmout (hra končí), nebo výhru nepřijmout (hra pokračuje tak, 

že se výhry zdvojnásobí a vymění mezi hráči). Pokud se hráči dohodnou na pěti tazích, může strom hry 

vypadat následovně: 

 

  Řešení hry Stonožka 

          Zdroj: prezentace 4EK421 (Mgr. Jana Sekničková, PhD.) 

 

V prvním kole se rozhoduje první hráč, zda si vzít 4, nebo pokračovat ve hře. Pokud si vezme 4, bude 

jeho výhra v1 = 4 a výhra druhého hráče bude v2 = 1. V opačném případě se výhry zdvojnásobí a obrátí: 

ve druhém „kole“ si může druhý hráč vzít 8 a hra skončí, nebo může rozhodnout, že hra bude 

pokračovat. 

Řešení hry vychází z posledního rozhodovacího uzlu, kdy se rozhoduje první hráč, zda si má nechat v1 = 

64, nebo zda má pokračovat ve hře. Protože jde již o poslední kolo, získal by jen 32. Optimální pro něj 

tedy je vzít si 64. 

Přesuneme se do předposledního rozhodovacího uzlu, kde se rozhoduje druhý hráč, jestli si má vzít 

v2 = 32 a hru ukončit, nebo jestli má ve hře pokračovat. Víme ale, že v tom případě by nakonec získal 

pouze v2 = 16. Pro druhého hráče je tedy také optimální hru ukončit. 

Takto pokračujeme až ke kořeni. Červeně značíme dokonalou rovnováhu podhry. Racionální je tedy 

paradoxně ukončit hru okamžitě. Závisí to však na počátečních výhrách, resp. jejich poměru. 
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Salónní hry: NIM obecný 
Předpokládejme pro jednoduchost 2 hráče, 2 hromádky, každou s 2 kameny. Hráč na tahu si vybere 

hromádku, která není prázdná, a odebere z ní libovolný počet kamenů: minimálně jeden, maximálně 

všechny v dané hromádce. Odebírá vždy jen z jedné hromádky. Hráč, který odebere poslední kámen, 

prohrál. Celý strom hry včetně dokonalé rovnováhy podhry je zachycen na následujícím obrázku 

(zeleně). Z něj je vidět, že ať zvolí první hráč jakoukoli strategii, prohraje. Při úplné informaci o hře 

známe vítěze/poraženého předem. 

 

 

  Řešení hry NIM obecný 

          Zdroj: prezentace 4EK421 (Mgr. Jana Sekničková, PhD.) 

 

Salónní hry: Šachy 
Šachy jsou typická tahová hra v rozvinutém tvaru s dokonalou informací (každý hráč zdá svou pozici i 

předchozí tahy a ví, kde se v rozhodovacím stromě nachází). Hra je konečná (opakování tahu v šachu 

je ošetřeno = 3x opakovaná pozice znamená remízu). Protože každá konečná hra v rozvinutém tvaru s 

dokonalou informací má řešení v ryzích strategiích, bylo by teoreticky možné sestavit rozhodovací 

strom a zjistit výsledek hry předem. V praxi tento strom sestavit nelze ani pomocí počítačů, protože je 

obrovský: odhad dolní meze velikosti stromu je 10120, což je údajně více, než počet atomů v galaxii. 

Existuje 318 979 564 000 způsobů, jak zahrát první čtyři tahy, a 169 518 829 100 544 000 000 000 

000 000 způsobů, jak zahrát prvních 10 tahů. 

Nicméně jestli se to jednou podaří, nastane jedna ze 3 možností: bílý má vítěznou strategii (1. hráč 

vyhrává), černý má vítěznou strategii (2. hráč vyhrává) nebo hra skončí remízou. Počítač nyní 

konstruuje pouze části stromu. Nezná konec stromu, nemůže tedy hledat řešení pomocí zpětné 

indukce. Každý uzel se tedy vyhodnocuje pomocí vyhodnocovací funkce. Každá pozice je oceněna 

číslem podle počtu figurek a jejich postavení. Počítač zvolí tah, který vede k pozici s nejvyšším 

oceněním.
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17C    KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ. POLYNOMICKY 

ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ 
 

Tento text je zaměřen na modely konečně zpoždění, podrobněji je pak rozebráno polynomicky 

rozdělené zpoždění. Občas bývá rozumné zahrnout do modelu nejen současné, ale i minulé hodnoty 

určitých proměnných. Například pokud předpokládáme, že dovoz do země závisí nejen na HDP 

v současném období, ale i na HDP v minulém období, nebo na dovozu v minulém období, nebo na 

obojím, je vhodné to v modelu nějak zohlednit. Z modelu statického se tak stane model dynamický.  

 

V případě, že do modelu zahrneme zpožděné hodnoty vysvětlující proměnné, nazývá se to model 

rozdělených zpoždění (distributed lag). Pokud zahrneme zpožděné hodnoty vysvětlované proměnné, jde o 

autoregresní model (autoregressive mode). A konečně, pokud zahrneme obojí, říká se tomu 

autoregressive-distributed-lag, ADL model.  

Musíme však nějakým způsobem určit délku zpoždění a jeho strukturu. Na to neexistuje striktní postup, 

můžeme vyjít z ekonomické hypotézy či si pomoci informačními kritérii (Akaikeho AIC, Hannan-Quinn, 

Schwarz), a hledáme model, kde budou tato kritéria co nejmenší. Pro určení struktury zpoždění 

potřebujeme mít k dispozici dodatečnou informaci, jak by to nejspíš mohlo vypadat, tedy jestli by třeba 

koeficienty mohly trvale klesat apod. Často můžeme předpokládat, že váhy jsou generovány nějakou 

známou pravděpodobnostní funkcí.  

Máme-li nějaké informace o délce zpoždění, můžeme použít modely konečně rozděleného zpoždění, kdy 

do modelu zahrneme třeba jen dvě nebo tři zpožděné proměnné. Zpožděné vlivy vysvětlujících proměnných 

tak trvají pouze určitý čas a pak jejich vliv vyprchá.  

Co se týče struktury koeficientů, čili určení vah parametrů, můžeme předpokládat: 

 že trvale rovnoměrně klesají (druhé pozorování má menší vliv než první, třetí než druhé atd.)  aritmeticky 

rozdělené zpoždění 

 že váhy nejprve lineárně rostou a pak lineárně klesají  „obrácené V“ 

 že jejich forma není lineární (klesají, rostou, klesají…)  aproximace polynomem nízkého stupně 

Jestliže nemáme informace o délce zpoždění, vyjdeme většinou z modelu nekonečně rozdělených 

zpoždění. Opět je potřeba určit, jak mohou vypadat váhy parametrů (reakční koeficienty) zpožděných 

vysvětlujících proměnných. 

 nejčastěji předpokládáme, že klesají geometrickou řadou  geometrické zpoždění 

 také si ale můžeme myslet, že maximální efekt má jiná vysvětlující proměnná než ta z posledního období  

Pascalovo rozdělení 

 další možnosti: racionálně rozdělené zpoždění, gama rozdělené zpoždění, exponenciálně rozdělené 

zpoždění… 
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Modely nekonečně rozděleného zpoždění jsou podrobněji rozebrány v otázce „Modely rozdělených 

zpoždění. Friedmanova spotřební funkce a permanentní důchod.“ 

 

KONEČNĚ ROZDĚLENÁ ZPOŽDĚNÍ 
 

Obecný tvar modelu konečně rozdělených zpoždění je následující: 

Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + β2Xt-2 … βnXt-n + ut 

To znamená, že současná hodnota vysvětlované proměnné je závislá na současných a minulých hodnotách 

vysvětlujících proměnných. Při splnění GM předpokladů můžeme takovýto model odhadnout metodou 

nejmenších čtverců. Parametry β mají následující interpretaci.  

Představme si, že X bylo konstantní a pak se v období t zvýšilo o jednotku, ale v dalších obdobích se vrátilo 

zpět na svou původní úroveň. 

 β0 nám říká, jak se v průměru změní Yt. Říká se mu běžný multiplikátor. 

 β1 nám říká, jak se v průměru změní Yt+1. Říká se mu dynamický multiplikátor (zpožděný o jedno 

období). 

 βi nám říká, jak se v průměru změní Yt+i. Říká se mu dynamický multiplikátor (zpožděný o i období). 

Představme si, že X bylo konstantní a pak se v období t zvýšilo o jednotku a už zůstalo vyšší. 

 β0 nám říká, jak se v průměru změní Yt. Říká se mu běžný multiplikátor. 

 β0 +β1 nám říká, jak se v průměru změní Yt+1. Říká se mu střednědobý kumulativní multiplikátor. 

 β0 +β1 +…βi  nám říká, jak se v průměru změní Yt+i. Říká se mu střednědobý kumulativní 

multiplikátor. 

 ∑ 𝛽𝑖
𝑛
𝑖=0   nám říká, jaká bude celková průměrná změna Yt+q. Říká se mu celkový multiplikátor. 

Co když se ale netrefíme s délkou zpoždění? Jestliže je skutečné zpoždění n*, pak 

a) při specifikaci n < n* nebudou kvůli vypuštění relevantních vysvětlujících proměnných odhady 

parametrů nestranné 

b) při n > n* nebudou kvůli přítomnosti irelevantních proměnných odhady parametrů vydatné 
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Příklad: podívej se na následující odhad modelu, pomocí něhož šikovný ekonometr jménem Bob odhadl 

závislost své měsíční útraty za kulturu (Y) na výši svého měsíčního platu (X) s požitím modelu konečně 

rozdělených zpoždění. 

Yt = 50 + 0,08Xt  + 0,04Xt-1 + 0,02Xt-2 + 0,01Xt-3 

 

 

 

Při své běžné výši platu, která činí 10 000 Kč (Bob pracuje na part-time, ne že by si ekonometrové vydělávali 

tak málo, zároveň ještě studuje), Bob průměrně utratí za kulturu 1 550 Kč měsíčně.  

Když Bob dostane v prosinci bonus ke své výplatě ve výši 1 000 Kč, tak v prosinci utratí za kulturu v průměru 

o 80 Kč více = běžný multiplikátor. 

 

V lednu už Bob žádný bonus nedostane, protože práci fláká, neboť se pilně připravuje na zkoušky. Přesto i 

v lednu utratí díky prosincovému měsíčnímu bonusu v průměru o 40 Kč více za kulturu = dynamický 

multiplikátor zpožděný o jedno období. 

 

Kdyby ale Bob dostal bonus ve výši 1 000 Kč jak v prosinci, tak v lednu, utratil by v lednu za kulturu v průměru 

o 120 Kč více než obvykle = střednědobý kumulativní multiplikátor. 

 

Bobův šéf se rozhodl, že mu trvale zvýší plat o 1 000 Kč. Díky tomu bude Bob v průměru utrácet o 150 Kč více 

za kulturu než dříve = celkový multiplikátor. 

 

Přesné odhady parametrů může být těžké získat, protože mezi zpožděnými hodnotami vysvětlující 

proměnné bývá silná kolinearita, v modelu se často vyskytuje autokorelace, a směrodatné chyby 

odhadnutých parametrů bývají tedy vysoké (to znamená, že odhady mají velkou variabilitu a při jiném 

výběru můžou vyjít úplně jinak). 

Může ale pomoci to, když do modelu zahrneme apriorní informaci o tvaru zpoždění. To znamená, že 

přijmeme určitý předpoklad o tom, jak nejspíš působí vysvětlující proměnná na vysvětlovanou (zda její vliv 

s rostoucím časem stále klesá, nebo nejprve roste a pak klesá apod.). Na základě tohoto předpokladu 

zavedeme určitou restrikci parametrů a odhadneme tzv. omezený model, z něhož pak můžeme parametry 

původního modelu zpětně dopočítat. 

 

 

 

 

čas 

běžný 

multiplikátor 

dynamické 

multiplikátory 

střednědobé 

kumulativní 

multiplikátory 

celkový 

multiplikátor 

t = 0 0,08    

t = 1  0,04 0,12  

t = 2  0,02 0,14  

t = 3  0,01  0,15 
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ARITMETICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ 
Jestliže předpokládáme, že váhové koeficienty klesají aritmetickou řadou, můžeme je definovat jako  
 
βi  = (n + 1 – i)β    pro i = 0,1…n,  
βi  = 0    pro i > n. 
 
Dosadíme-li to do vztahu Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + β2Xt-2 … βqXt-q + ut, dostaneme: 
𝑌𝑡 =  𝛽 ∑ (𝑛 + 1 − 𝑖)𝑋𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡

𝑛
𝑖=0      𝑌𝑡 =  𝛽𝑍𝑡 + 𝑢𝑡 

 
Například pro n = 3 (vliv mají 3 zpožděné hodnoty vysvětlující proměnné) platí: 
β0= (3 + 1 – 0)β = 4β ;  
β1= (3 + 1 – 1)β  = 3β;  
β2= 2β;  
β3= 1β ;  
β4= 0;  
β5= 0;… 
 
Yt = α +  β0Xt     + β1Xt-1   + β2Xt-2  +β3Xt-3 +ut 

Yt = α +  4βXt    + 3βXt-1 + 2βXt-2 +1βXt-3 +ut 

Yt = α +  β(4Xt + 3Xt-1    + 2Xt-2   +1Xt-3)  +ut 

Yt = α + βZt        +ut,   kde Zt = 4Xt + 3Xt-1 + 2Xt-2 +1Xt-3 
 
Model Yt = α + βZt  + ut je snadné odhadnout klasickou MNČ. Tak získáme β a dopočítáme βi. 

 

OBRÁCENÉ V 

Jestliže předpokládáme, že váhové koeficienty klesají aritmetickou řadou, můžeme je definovat jako  
βi. = (i + 1)β    pro 0 ≤ i ≤ n/2 
βi  = (n + 1 – i)β    pro i ≥ 1 + n/2 
 
Dosadíme-li to do vztahu Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + β2Xt-2 … βqXt-q + ut,, dostaneme: 

𝑌𝑡 =  𝛽[ ∑ (𝑖 + 1)𝑋𝑡−𝑖 + ∑ (𝑛 + 1 − 𝑖)𝑋𝑡−𝑖]𝑛
𝑖=1+𝑛/2 + 𝑢𝑡

𝑛/2
𝑖=0      𝑌𝑡 =  𝛽𝑍𝑡 + 𝑢𝑡  

 
Například pro n = 4 (vliv mají 4 zpožděné hodnoty vysvětlující proměnné) platí: 
β0= (0 + 1)β = 1β;  
β1= (1 + 1)β = 2β;  
β2= (2 + 1)β =3β;  
β3= (4 + 1 – 3) = 2β;  
β4= (4 + 1 – 4) = 1β;  
β5= 0;… 
 
Yt = α  +  β0Xt     + β1Xt-1   + β2Xt-2  +β3Xt-3 + β4Xt-4 +ut 

Yt = α  +  1βXt    + 2βXt-1 + 3βXt-2 +2βXt-3 + 1β4Xt-4 +ut 

Yt = α  +  β(1Xt + 2Xt-1    + 3Xt-2   +2Xt-3      + 1Xt-4 )  +ut 

Yt = α  + βZt        +ut,   kde Zt = 1Xt + 2Xt-1 + 3Xt-2 +2Xt-3 +1Xt-4 
 
Opět, model Yt = α + βZt  + ut je snadné odhadnout klasickou MNČ. Tak získáme β a dopočítáme βi. 
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POLYNOMICKY ROZDĚLENÉ ZPOŽDĚNÍ 
Jestliže by nám pomohlo specifikovat pružnější formu váhových koeficientů, můžeme využít model 

Almonové. Tento model, nazývaný model polynomicky rozdělných zpoždění, předpokládá, že průběh vah 

v čase se dá aproximovat polynomem nízkého řádu, obecně: 

 

βi  = a0 + a1i + a2i2 + …+ arir 

 

Jak vybrat polynom? Pro tento polynom by mělo platit, že je menší než délka zpoždění, ale větší než počet 

bodů zvratů křivky. Když váhy rostou a pak klesají (jako je tomu u obráceného V), tak je dobrý polynom 2. 

řádu. Jestliže má trajektorie β cyklický charakter, tak je dobrý polynom 3. řádu. 

 

Příklad bude ukázán pro polynom 2. řádu. Pak tedy apriorním omezením vah bude: 

               βi  = a0 + a1i + a2i2 pro i = 0,1…n (kde n je délka zpoždění) 

Tedy:   Yt = α + a0Xt + (a0 + a1 + a2)Xt-1 + … (a0 + na1 + n2a2)Xt-n  + ut 

               Yt = α + a0∑ 𝑋𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=0  + a1∑ 𝑖𝑋𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0  + a2∑ 𝑖2𝑋𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0 + ut 

 

Definují se tři nové proměnné:  𝑍0𝑡 =  ∑ 𝑋𝑡−𝑖
𝑛
𝑖=0  ; 𝑍1𝑡 =  ∑ 𝑖𝑋𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0 ; 𝑍2𝑡 =  ∑ 𝑖2𝑋𝑡−𝑖

𝑛
𝑖=0  

A přepíšeme model jako   Yt = α + a0Z0t + a1Z1t + a2Z2t  + ut.  

To je omezený model konečně rozděleného zpoždění, protože n + 1 neznámých váhových koeficientů je 

redukováno jen na r + 1 koeficientů (zde pro r = 2 máme 3 koeficienty). Zpožděné hodnoty X jsou nahrazeny 

jejich lineárními kombinacemi (proměnnými Z). 

 

Příklad pro n = 4: 

βi  = a0 + a1i + a2i2  

b0  = a0 + 0a1 + 0a2 = a0 

b1  = a0 + 1a1 + 1a2 

b2  = a0 + 2a1 + 4a2  

b3  = a0 + 3a1 + 9a2 

b4 = a0 + 4a1 + 16a2 

 

Z0t = Xt + Xt-1 + Xt-2 + Xt-3 + Xt-4 

Z1t = 1Xt-1 + 2Xt-2 + 3Xt-3 + 4Xt-4 

Z2t = 1Xt-1 + 4Xt-2 + 9Xt-3 + 16Xt-4 

 

Proměnné Z si tedy dopočítáme z X, odhadneme a0, a1, a2 a dopočítáme b.  

Výhodou je snížení multikolinearity. 

Problémem v praxi bývá neznalost délky zpoždění n. Chce to vyzkoušet a porovnat modely s různou délkou 

zpoždění například pomocí informačních kritérií.  Zároveň ale neznáme ani ten „nejlepší“ polynom. Ideální 

je udělat to dvoustupňově, tedy určit si nejprve délku zpoždění, a pak pro danou délku určit polynom. 

 

 

 

 

 

 

 



Konečně rozdělená zpoždění  Otázka 17C 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 215 

 

PŘÍKLAD 
(Zdroj: 9. cvičení ECON2300 University of Queensland) 

Následující výstup zachycuje odhad modelu závislosti počtu akrů pěstované cukrové třtiny na farmě pana 

Donalda (A) na ceně cukrové třtiny (P)  v Bangladéši. Konkrétně jde o následující model (model 1): 

 

ln(𝐴𝑡) = 𝛼 + 𝛽0 ln(𝑃𝑡) + 𝛽1 ln(𝑃𝑡−1) + 𝛽2 ln(𝑃𝑡−2) + 𝛽3 ln(𝑃𝑡−3) + 𝛽4 ln(𝑃𝑡−4) + 𝑢𝑡  

 

Pracujeme tedy s proměnným ve tvaru logaritmů a jde o model konečně rozdělených zpoždění, kdy má vliv 

současná a čtyři předchozí hodnoty vysvětlující proměnné. Odhad modelu v E-views vypadá následovně: 

 
Zkuste si na následující otázky nejprve odpovědět sami: 

1) Pozor na to, jak se interpretují zlogaritmované proměnné. Konkrétně zde se parametr β0 

interpretuje tak, že: 

a) když se současná cena zvedne o jednotku, zvedne se počet akrů také o 0,77 jednotek 

b) když se současná cena zvedne o jednotku, zvedne se počet akrů o 0,77 % 

c) když se současná cena zvedne o 1 %, zvedne se počet akrů o 0,77 jednotek 

d) když se současná cena zvedne o 1 %, zvedne se počet akrů o 0,77 % 

2) Jaký podíl variability vysvětlované proměnné se podařilo modelem vysvětlit? ____________ 

3) Kolik parametrů je dle modelu, nepočítáme-li úrovňovou konstantu, statisticky významných na 5% 

hladině významnosti? __________ 

4) Co nejspíš způsobilo statistickou nevýznamnost některých parametrů? ____________ 

 

Odpovědi: 

1) Správně je d), protože vysvětlující i vysvětlovaná proměnná jsou ve tvaru logaritmů. 

2) Podařilo se nám vysvětlit 29,8 % variability vysvětlované proměnné. Zjistíme to z koeficientu 

determinace. 

3) Pouze jeden (β0), jehož p-hodnota je menší než 0,05. 

4) Příčinou je pravděpodobně multikolinearita. Je těžké modelem zachytit oddělený vliv jednotlivých 

proměnných. Pomoci by mohlo to, kdybychom využili apriorní informaci o vahách parametrů. Pak 

bychom mohli sestavit omezený model s menším počtem proměnných, což by mohlo vyřešit 

problém multikolinearity.  
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Model není nic moc, usoudil farmář Donald. Odhadl tedy nový model s apriorním omezením vah. Rozhodl 

se, že použije aproximaci vhodným polynomem. Délku zpoždění nechal opět stejnou, čili n = 4, a a βi 

aproximoval vztahem: 

βi = α0 + iα1 

Zde je model (model 2) a jeho odhad: 

 

ln(𝐴𝑡) = 𝛼 + 𝛼0z𝑡0 + 𝛼1z𝑡1 + 𝑢𝑡, kde 

            z𝑡0 =  ln(𝑃𝑡) + ln(𝑃𝑡−1) + ln(𝑃𝑡−2) + ln(𝑃𝑡−3) + ln(𝑃𝑡−4) 

            z𝑡1 =  ln(𝑃𝑡−1) + 2ln(𝑃𝑡−2) + 3ln(𝑃𝑡−3) + 4ln(𝑃𝑡−4) 

 

 
Čemu se dle tohoto modelu budou rovnat parametry βi? 

β0= α0 + 0α1 = 0,42 

β1 = α0 + 1α1  = 0,32 

β2 = α0 + 2α1  = 0,22 

β3 = α0 + 3α1  = 0,12 

β4= α0 + 4α1 = 0,02 

 

Odhadnuté modely tedy vypadají následovně: 

ln(�̂�𝑡) = 𝛼 + 𝛽0 ln(𝑃𝑡) + 𝛽1 ln(𝑃𝑡−1) + 𝛽2 ln(𝑃𝑡−2) + 𝛽3 ln(𝑃𝑡−3) + 𝛽4 ln(𝑃𝑡−4) 

Model 1: ln(�̂�𝑡) = 3,82 + 0,77 ln(𝑃𝑡) − 0,21 ln(𝑃𝑡−1) − 0,003 ln(𝑃𝑡−2) + 0,59 ln(𝑃𝑡−3) − 0,01 ln(𝑃𝑡−4) 

Model 2: ln(�̂�𝑡) = 3,82 + 0,42 ln(𝑃𝑡) + 0,32 ln(𝑃𝑡−1) + 0,22 ln(𝑃𝑡−2) + 0,12 ln(𝑃𝑡−3) + 0,02 ln(𝑃𝑡−4) 

Ani druhý model není nikterak skvělý. Nicméně vidíme, že odhadnuté parametry mají hodnoty smysluplnější 

hodnoty. Druhý model získaný s využitím apriorní informace o vahách parametrů bychom preferovali před 

prvním. 
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18A    ÚLOHA ČÍNSKÉHO LISTONOŠE, MATEMATICKÉ MODELY 

PRO ORIENTOVANÝ A NEORIENTOVANÝ GRAF 
 

Uvažujme situaci, kdy exstuje nějaký výchozí uzel a další uzly spojené hranami (může jít o cesty, ulice 

apod.). Vzdálenost mezi uzly i, j označme cij. Naším cílem je projít každou „ulicí“ alespoň jednou a vrátit se 

do výchozího místa tak, aby délka trasy byla minimální. 

Jestliže jsou všechny uzly v grafu sudého stupně, existuje v grafu eulerovský cyklus, tzn. dokážeme projít 

každou hranou a vrátit se do výchozího uzlu. V opačném případě ale musíme některé hrany zdvojit (tzn. 

přidáme hrany do grafu). Otázkou je, které.  

 

PRVNÍ MODEL PRO NEORIENTOVANÝ GRAF: 
Zavedeme binární proměnnou xij, která bude rovna 1 v případě, že do grafu přidáme hranu mezi uzly i, j, 

jinak 0. Dále zavedeme pomocnou celočíselnou proměnnou yij. 

Uzly rozdělíme na: 

 uzly lichého stupně: T je množina uzlů lichého stupně. K nim musíme přidat lichý počet hran. 

 uzly sudého stupně: U−T je množina uzlů lichého stupně. K nim musíme přidat sudý počet hran. 

Pracujeme jen s horní trojúhelníkovou maticí. Model má následující tvar: 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se, aby součet ohodnocení (tzn. vzdálenosti) 

dodatečných hran přidaných do grafu byl co nejmenší. Celková 
vzdálenost, kterou listonoš urazí, je součtem ohodnocení všech 
hran (protože jednou jimi musí projít každopádně) a hodnoty 
účelové funkce z tohoto modelu (ta představuje dodatečnou 
vzdálenost, která odpovídá přidaným hranám). 

 ∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑖−1
𝑗=1 + ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=𝑖+1 = 2𝑦𝑖 + 1  𝑖 ∈ 𝑇 (1) Pro uzly lichého stupně musí platit, že k nim přidáme lichý 

počet hran. Například pokud z uzlu i vedou 3 hrany, musíme 
přidat 1, 3, 5... hran. 

 ∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑖−1
𝑗=1 + ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=𝑖+1 = 2𝑦𝑖    𝑖 ∈ 𝑈 − 𝑇 (2) Pro uzly sudého stupně musí platit, že k nim přidáme sudý 

počet hran. 
𝑥𝑖𝑗  ∈ {0, 1}  i = 1,2…n-1, j = i+1,i+2…n (3) Přidáme hranu mezi uzly i a j? 
yi ≥ 0, celé,   𝑖 ∈ 𝑈                                               (4) Pomocná proměnná. 
 

Ad podmínka (1) a (2): například pro 5 uzlů bychom v matici proměnných sčítali takto: 
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Alexej Nikolajevič si našel zajímavý přivýdělek: ve všech stanicích metra musí rozvěsit reklamní letáky. Metro 

v Petrohradě má však více linií než v Praze (viz obrázek) a Alexej Nikolajevič by rád věděl, jakým způsobem si má 

cestu naplánovat, aby byla co nejkratší co do celkového počtu projetých stanic.  

Model je zadán výčtem hran a pracuje jen s hranami, kde i < j. Uzly představují přestupní nebo konečné stanice. 

Náklady (cij) počítáme podle toho, kolik stanic se mezi uzly nachází, nebereme tedy v úvahu skutečnou 

vzdálenost, kterou metro ujede. Rovněž nyní nebudeme brát v úvahu přestupování mezi jednotlivými linkami. 

model: 

sets: 

stanice/1..16/:y; 

trasa(stanice,stanice)/1 14,2 13,3 13,4 16,5 11,6 11,7 15,8 10,9 15,   10 11, 10 12,10 

15,10 16,11 16,12 13,12 14,12 16,13 14,14 15/:x,c; 

endsets 

 

data: 

c=9 4 5 4 7 6 2 6 8   3 3 2 2  2  5 2 2   3 3; 

enddata 

 

min=@sum(trasa:c*x);  

@for(stanice(i)|i#GE#11: @sum(trasa(j,i)|j#LT#i: x(j,i)) + 

@sum(trasa(i,j)|j#GT#i:x(i,j)) = 2*y(i)); 

 

@for(stanice(i)|i#LT#11: @sum(trasa(j,i)|j#LT#i: x(j,i)) + 

@sum(trasa(i,j)|j#GT#i:x(i,j)) = 2*y(i)+1); 

! k uzlům sudého stupně je třeba přidat sudý počet hran, zatímco k uzlům lichého 

stupně lichý počet hran; 

 

@for(trasa: @gin(x)); 

@for(stanice: @gin(y)); 

end 

Výsledek: Kromě cest od koncových uzlů do centra, kudy určitě musíme jet dvakrát, je nejvýhodnější projet 

dvakrát mezi uzly 12-14 a 12-16. Alexej Nikolajevič, který bydlí na konečné stanici červené linie, tedy projede uzly 

v tomto pořadí: 1-14-15-9-15-7-15-10-8-10-11-6-11-16-4-16-12-13-2-13-14-12-16-10-12-14-1. Model nám 

pouze řekne, kterými hranami máme projet dvakrát, cestu si musíme naplánovat sami. Účelovou funkci ve výši 

55 lze interpretovat jako počet stanic, mezi nimiž musí Alexej Nikolajevič projet navíc, jelikož všemi stanicemi 

projede alespoň jednou. Součet „nákladů“ všech hran je 78, což je třeba při plánování délky cesty přičíst.  

         Zadání       Řešení 

 

Zdroj obrázku: http://www.davidhacha.cz/Petrohrad.html 

http://www.davidhacha.cz/Petrohrad.html
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DRUHÝ MODEL PRO NEORIENTOVANÝ GRAF: 
Zavedeme celočíselnou proměnnou xij, která nám tentokrát říká, kolikrát bude hrana (i,j) celkem zahrnuta 

v Eulerově cyklu. Pracujeme s celou maticí. Model má následující tvar: 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se, aby byl celková vzdálenost, kterou urazíme, byla co 

nejmenší. V tomto modelu nám hodnota účelové funkce na rozdíl 
od předchozího modelu přímo řekne, čemu se tato vzdálenost 
rovná.  

xij + xji  ≥ 1    (i, j) ∈ H (1) Po každé existující hraně (i, j) musíme jet alespoň jednou (buď po 
ní do příslušného uzlu vjedeme nebo vyjedeme). 

 ∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑛
𝑗=1 = ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1      𝑖 = 1,2 … 𝑛 (2) Pro všechny uzly musí platit, že do nich vjedeme tolikrát, 

kolikrát z nich vyjedeme.  
xij  ≥ 0, celé,   𝑖 ∈ 𝑈                                             (3) Kolikrát projedeme hranou (i,j)? 
xij  = 0, xji = 0    (𝑖, 𝑗) ∉ 𝐻                                (4) Pokud mezi uzly i, j neexistuje hrana, pak mezi nimi 
                                                                                neprojedeme ani jednou.           
  

Ve hře Pacman musí figurka sníst všechny puntíky. Kudy má jít, aby byla její cesta co možná nejkratší? Model je zadán 

výčtem hran, aby jej bylo možné řešit demoverzi Linga (takhle jich je přesně 50). „Náklady“ jsou stanoveny jako počet 

mezer mezi všemi puntíky při cestě od jednoho uzlu k druhému (viz obrázek). 

model: 

sets: 

uzel/1..19/; 

cesta(uzel,uzel)/1 2,1 16,1 17,2 1,2 3,2 18,2 19,3 2,3 4,3 5,4 3,4 8,5 3,5 6,6 5,6 

7,7 6,7 8,7 12,8 4,8 7,8 9,8 19,9 8,9 10,10 9,10 11,10 13,11 10,11 14,11 16 11 19,12 

7,12 13,13 10,13 12,14 11,14 15,15 14,15 16,16 1,16 11,16 15,17 1,17 18,18 2,18 17,19 

2,19 8,19 11/: x,c; 

endsets 

 

data: 

c=7 4 2    7 2 2 2   2 1 2  1 2   2 3   3 4   4 2 4   2 2 2 3   2 1   1 2 2   2 2 7 

2   4 3   2 3   2 7   7 2   4 7 2  2 7    2 7   2 3 2; 

enddata 

 

min=@sum(cesta:x*c); 

@for(uzel(i): @sum(cesta(i,j): x(i,j)) = @sum(cesta(j,i): x(j,i))); !kolikrát do uzlu 

přijdeme, tolikrát musíme i vyjít; 

@for(cesta:@gin(x)); 

@for(cesta(i,j): x(i,j)+x(j,i)>=1); !každé dva uzly, mezi nimiž je hrana, musí být 

spojené; 

end  

Účelová funkce má hodnotu 90. Model nám řekne, kolikrát máme kterou hranou projít, ale finální trasu si musíme 

sestavit sami. Některé hrany vyjdou rovnou zdvojeně (xij = 2), u jiných vyjde xij = 1 a xji = 1, takže je zřejmé, že mezi 

těmito dvěma uzly (i,j) bude hrana také zdvojená. Samozřejmě jde o neorientovaný graf, takže nevadí, kdyby se např. 

x34 rovnalo jedné a my bychom přitom šli z uzlu 4 do uzlu 3.  S pomocí znalosti hran, kterými musíme projít více než 

jednou, lze načrtnout Pacmanovu nejkratší cestu:  

Zadání                       Řešení 

      
Zdroj obrázku: http://courses.cs.washington.edu/courses/cse473/12sp/pacman/multiagent/multiagentProject.html 
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MODEL PRO ORIENTOVANÝ GRAF: 
Rozdělíme si uzly na dvě skupiny. 

I bude množina uzlů, ve kterých je počet vstupujících hran větší než počet vystupujících hran. Těmto uzlům 

přidáme atribut ai, což bude rozdíl počtu vstupujících a vystupujících hran, tedy vlastně počet vystupujících 

hran či cest, který musíme u těchto uzlů přidat. Tyto uzly budou vlastně analogií „dodavatelů“: mají totiž 

nějaké výstupní hrany navíc, což jsou jakoby jejich kapacity. 

J bude množina uzlů, ve kterých je počet vystupujících hran větší než počet vstupujících hran. Těmto uzlům 

přidáme atribut bi, což bude rozdíl počtu vystupujících a vstupujících hran, tedy vlastně počet vstupujících 

hran či cest, který musíme u těchto uzlů přidat. Tyto uzly budou vlastně analogií „odběratelů“: chybí jim 

totiž nějaké vstupní hrany, což jsou jakoby jejich požadavky. 

Úlohu tedy v podstatě převádíme na dopravní problém. 

Náklady na hranu/cestu mezi uzly i, j označíme cij. Nevadí, že mezi některými uzly žádná hrana není. V matici 

bude v tomto případě hodnota odpovídající nejkratší možné vzdálenosti mezi uzly i, j.  

Zavedeme jednu proměnnou xij, což bude počet orientovaných hran/cest mezi uzly i a j, které přidáme do 

grafu. 

Model bude mít následující tvar: 

𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗∈𝐽

𝑛
𝑖∈𝐼 → 𝑚𝑖𝑛  Snažíme se, aby byl náklad na dodatečné hran/cesty byl co 

nejmenší. Skutečné celkové náklady jsou pak součtem nákladů na 
všechny hrany, protože každou musíme projet aspoň jednou, a 
tohoto dodatečného nákladu získaného z modelu. 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗∈𝐽 = 𝑎𝑖      𝑖 ∈ 𝐼 (1) Pro všechny „dodavatele“ musí platit, že z nich povede tolik 

hran/cest navíc, kolik odpovídá jejich kapacitě. Ke každému 
takovému uzlu přidáme právě tolik výstupních hran, aby se jejich 
celkový počet vyrovnal s počtem vstupních hran. 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖∈𝐼 = 𝑏𝑗      𝑗 ∈ 𝐽                                         (2) Pro všechny „odběratele“ musí platit, že do nich povede tolik 

hran/cest navíc, kolik odpovídá jejich požadavkům. Ke každému 
takovému uzlu přidáme právě tolik vstupních hran, aby se jejich 
celkový počet vyrovnal s počtem výstupních hran. 

xij  ≥ 0   𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽,                                            (3) Kolikrát přidáme hranu/cestu mezi uzly i, j? 
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Vyrazili jsme si na hory zalyžovat. Lyžařské středisko nabízí mnoho sjezdovek a my bychom je chtěli 
projet všechny, ale jelikož jsme omezeni časově, rádi bychom to zvládli co možná nejrychleji. Plán 
střediska s očíslovanými uzly a dobou cesty v minutách mezi jednotlivými uzly zachycuje obrázek. 
Nejdéle samozřejmě trvá cesta vlekem nahoru, protože se u něj tvoří fronty. 

 

 

 
Model úlohy čínského listonoše převedeme na dopravní problém, jelikož jde o orientovaný graf, 
protože po sjezdovkách se bohužel nedá jezdit nahoru. Každou cestou musíme projet alespoň jednou, 
výjimkou jsou cesty mezi jednotlivými vleky (uzly 13, 10 a 1), mezi nimiž ovšem také existuje hrana, 
kterou můžeme v případě potřeby použít.  
 
Nejprve si sestavíme matici nejkratších vzdáleností. Pokud mezi dvěma uzly neexistuje přímo hrana, 
pak sečteme nejkratší dobu, kterou bychom museli urazit při cestě přes jiné uzly. Například z uzlu pět 
je možné dostat se do uzlu čtyři buď za 25 minut s použitím prostředního vleku, nebo za 24 minut s 
použitím pravého vleku, což je tedy ohodnocení nejkratší vzdálenosti.  
 
Uzly, do nichž více hran vede, než z nich vychází, jsou „dodavatelé,“ naopak uzly, z nichž více hran 
vychází, jsou „odběratelé,“ jelikož do nich musíme dodat hranu, po které přijedeme, abychom mohli 
opětovně vyjet. Odběratelem je třeba uzel 4, do kterého vede cesta jen z uzlu 3, zatímco jet z něj 
musíme do uzlů 2, 5 a 10. Dodavatelem je, kromě vleků samozřejmě, například uzel 2, z nějž vedou jen 
dvě sjezdovky, ale do něj celkem tři.  
 
Kapacity, resp. požadavky, jsou rozdílem počtu vstupních a výstupních hran. Tyto počty jsou patrné z 

následující tabulky. Dodavetelé jsou označení modře, odběratelé zeleně. 
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UZEL počet 
vstupů 

počet 
výstupů 

z uzlů do ulzů 

1 2 1 2,16 3 

2 3 2 3,4,6 1,16 

3 2 3 1,8 2,4,6 

4 1 3 3 2,5,10 

5 3 1 4,8,11 10 

6 1 1 3 2 

7 1 3 10 11,9,10 

8 1 2 9 3,5 

9 1 2 7 8,11 

10 5 1 4,5,7,11,14 7 

11 2 3 7,9 5,10,12 

12 2 4 11,13 13,14,15,17 

13 2 1 12,14 12 

14 2 2 12,15 10,13 

15 2 1 12,17 14 

16 1 1 2 1 

17 1 1 12 15 

 32 32   

 

 

model:  

sets:  

dodavatele/1..6/:kapacity;  

odberatele/1..7/:pozadavky;  

preprava(dodavatele,odberatele):x,c;  

endsets 

 

data:  

kapacity=1 1 2 4 1 1;  

pozadavky=1 2 2 1 1 1 2;  

c=  

15 16 23 25 24 25 21  

16 17 24 26 25 26 22  

23 24 21 23 22 23 19  

20 21 18 20 19 20 16  

24 25 22 24 23 24 12  

27 28 25 27 26 29 17;  

enddata  

 

min=@sum(preprava:c*x);  

@for(dodavatele(i): @sum(odberatele(j): x(i,j)) = kapacity(i));  

@for(odberatele(j): @sum(dodavatele(i): x(i,j)) = pozadavky(j));  

end 
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Řešení zachycuje následující matice a obrázek.  

 

 

Účelová funkce je 183, což ale není celkový čas, ale jen čas, který strávíme tím, že po některých „cestách“ 

pojedeme více než jednou. Celkový čas získáme součtem všech hran (kromě hran mezi vleky, po nichž jet 

nemusíme) a této účelové funkce, což je 297 minut, neboli 4 hodiny a 57 minut. Tolik času nám nejméně 

zabere projet všechny vyznačené sjezdovky. 

Zdroj obrázku: http://www.newenglandmagazine.com/ski-resorts/crotched-mountain-new-hampshire/  
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18B    MODELY OLIGOPOLU 

COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL 

 

DOKONALÁ KONKURENCE 
Trh dokonalé konkurence  je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní 

produkt a nemohou ovlivnit tržní cenu, cenu tedy určuje trh (jsou tzv. price taker, cenoví příjemci). 

Neexistují bariéry pro vstup do odvětví, ani státní regulace a prodávající i kupující mají dokonalé informace. 

Zdroje jsou dokonale mobilní. 

Příjem firmy je součinem ceny a množství: R(q) = p∙q. Mezní příjem firmy je roven ceně: MR = dR(q)/dq = p. 

Firma může prodat každou další jednotku za stejnou cenu p. Co se týče vztahu ceny a množství, je důležité 

rozlišovat vztahy mezi situací dokonale konkurenčního trhu a situací individuální dokonale konkurenční 

firmy. Na trhu poptávané množství klesá s rostoucí cenou. Ale individuální firma tuto cenu převezme a bude 

vyrábět takové množství, aby se její mezní příjmy rovnaly mezním nákladům. Křivka poptávky po produkci 

dokonale konkurenčního trhu je tedy klesající, ale křivka poptávky po produkci dokonale konkurenční firmy 

je horizontální a splývá s křivkou MR a AR. 

Pokud bude dokonale konkurenční firma realizovat ekonomický zisk, přiláká to do odvětví další firmy. Tím 

dojde k posunu tržní nabídkové křivky a tržní cena výrobku klesne, takže i zisk individuální firmy se sníží. 

Další firmy budou do odvětví přicházet až do doby, kdy nebudou všechny firmy realizovat nulový 

ekonomický zisk. V dlouhém období tedy dokonale konkurenční firmy vyrábějí s minimálními průměrnými 

náklady. 

 

                   Ztrátová dokonale konkurenční firma.  

          Zdroj: prezentace 4EK421 (Mgr. Jana Sekničková, PhD.) 

Zisk π je rozdílem mezi příjmy R(q) a náklady C(q). Firma se snaží maximalizovat svůj zisk, bude tedy vyrábět 

takové množství produkce, v němž se mezní příjmy rovnají mezním nákladům. Derivaci zisku podle množství 

tedy položíme rovnou nule (podmínka prvního řádu) a spočítáme optimální objem produkce. Jinak řečeno 

hledáme takový objem produkce, kde se mezní příjmy budou rovnat mezním nákladům. 

𝜋 =  𝑅(𝑞) − 𝐶(𝑞) → max                                 
𝑑𝜋(𝑞)

𝑑𝑞
= 0 → 𝑀𝑅 = 𝑀𝐶  

Druhá derivace musí být záporná, aby šlo skutečně o maximum (podmínka druhého řádu): 
𝑑2𝜋(𝑞)

𝑑𝑞2 < 0 
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MONOPOL 

Na nedokonalém trhu  jsou porušeny některé předpoklady dokonalé konkurence. Firmy se snaží odlišovat 

své produkty, takže produkce není homogenní. Křivka poptávky po produkci individuální firmy je klesající: 

když chce firma prodat další zboží, musí snížit cenu. Pokud chce firma maximalizovat svůj zisk, vyrábí stejně 

jako dokonale konkurenční firma právě takové množství, aby se její mezní příjmy vyrovnaly mezním 

nákladům. Cena, za kterou toto množství prodá, je ale vyšší než mezní náklady. Nedokonale konkurenční 

firma tak bude vyrábět menší objem zboží, než by bylo společensky efektivní, a za vyšší cenu. Ani 

dlouhodobě nemusí vyrábět s minimálními průměrnými náklady. 

 

V případě monopolu je na trhu mnoho spotřebitelů, ale jen jediný výrobce, který určuje cenu (tzv. price 

maker, cenový tvůrce). Prodává menší množství zboží a za vyšší cenu, než by tomu bylo v případě dokonalé 

konkurence. Neefektivitu monopolu se může stát snažit regulovat fixní daní, daní ze zisku (% zisku) nebo 

daní z monopolního výrobku (z každého výrobku platí část), ale první dvě daně nemají žádný účinek, ve 

třetím případě bude monopol dokonce vyrábět ještě méně a za ještě vyšší cenu než bez regulace. 

 

Poptávková funkce po produkci monopolu vyjadřuje závislost poptávaného množství na ceně. Je klesající, 

její derivace je tudíž záporná: q = f(p). K ní existuje inverzní funkce, vyjadřující závislost ceny produkce na 

nabídce: p = g(q). Její derivace je také záporná. 

 

Příjem firmy je součinem ceny a množství: R(q) = p∙q.  

Mezní příjem udává velikost změny příjmu při jednotkové změně objemu produkce: MR = dR(q)/dq 

Zisk je rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Firma vyrábí takový objem produkce, při němž 

je tento rozdíl maximální, tedy při němž se mezní příjmy rovnají mezním nákladům. To je úloha na volný 

extrém: 
𝑑𝜋(𝑞)

𝑑𝑞
=

𝑑𝑅(𝑞)

𝑑𝑞
−

𝑑𝐶(𝑞)

𝑑𝑞
= 0. 

Příklad:       p = 100 – 2q, C = 150 + 40q.  

Zisková funkce:       𝜋 =  𝑅(𝑞) − 𝐶(𝑞)  max   

       𝜋 = (100 – 2q)q – 150 – 40q  max 

Derivaci ziskové funkce podle q položíme rovnu nule:  100 – 4q – 40 = 0 

Spočítáme q:      q = 15 

Druhá derivace ziskové funkce podle q se rovná –4, a protože je záporná, jde o maximum. 

Dopočítáme cenu, příjem, náklady a zisk: p = 100 – 2∙15 = 70, R = 70∙15 = 1050, C = 150 + 40∙15 = 750, zisk = 300 

 

 
  Nedokonale konkurenční firma 

          Zdroj: prezentace 4EK421 (Mgr. Jana Sekničková, PhD.) 
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OLIGOPOL 

 

V případě oligopolu je na trhu několik málo výrobců (dva u duopolu), jejichž strategie jsou provázané. Jeden 

výrobce tak svým chováním nepřímo ovlivňuje chování ostatních firem. Nekooperativní modely oligopolu 

jsou založeny na principu Nashovy rovnávahy a předpokládají maximalizaci zisku každé z firem vzhledem 

k tomu, co jí ostatní firmy dovolí. Patří mezi ně například Cournotův a Stackelbergův model. Kooperativní 

modely spočívají v maximalizaci celkového zisku: firmy tedy uzavírají kartelové dohody. 

 

Cournotův model 
Uvažujme dvě firmy (duopol), které si konkurují. Obě firmy chtějí maximalizovat svůj zisk a obě chtějí 

být následníky, nikoli vůdci. První vyrábí množství q1, druhá množství q2. Tržní cena zboží závisí na 

množství zboží na trhu: p = g(q1 + q2). 

 

Příjem i-té firmy závisí tím pádem i na objemu produkce druhé firmy, protože ten ovlivní tržní cenu: 

𝑅𝑖(𝑞1,𝑞2)=𝑝∙𝑞𝑖=𝑔(𝑞1,𝑞2)∙𝑞𝑖 

 

Mezní příjem firmy MR udává velikost změny příjmu v důsledku jednotkové změny objemu produkce 

(derivace součinu): 𝑀𝑅𝑖(𝑞1,𝑞2)=
∂R𝑖(q1,q2)

∂q𝑖
 = 

∂g(q1,q2)

∂q𝑖
𝑞𝑖 + 𝑔(q1, q2)= 

∂p

∂q𝑖
𝑞𝑖 + 𝑝 (protože platí  p = 𝑔(q1, q2)). 

Mezní příjem je menší než cena. 

 

Nákladová funkce firmy i-té firmy se značí Ci(qi) a je rostoucí.  

 

Mezní náklady i-té firmy udávají velikost změny nákladů v důsledku jednotkové změny objemu produkce: 

𝑀C𝑖(𝑞i)=
∂C𝑖(q𝑖)

∂q𝑖
. Mezní náklady jsou kladné. 

 

Zisk je rozdílem mezi příjmy a náklady: πi = 𝑅𝑖(𝑞1,𝑞2) − Ci(qi) = p∙qi − Ci(qi) = 𝑔(q1 + q2) ∙ q𝑖− Ci(qi)  

 

Pokud jsou obě firmy následníky, pak stačí položit první derivace jejich zisku podle jejich vyráběného 

množství rovny nule, čímž získáme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých (q1 a q2), kterou je už snadné 

vyřešit. 
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Stackelbergův model 
Stackelbergův model je rozšířením Cournotova modelu. Předpokládáme opět dvě vzájemně si konkurující 

firmy, které chtějí maximalizovat svůj zisk. Jedna z firem je však vůdce, chová se tedy jako monopolista, 

zatímco druhá firma ji následuje. 

Ve Stackelbergerově modelu pracujeme s funkcemi reakce. Jak je získat? První firma nemůže ovlivnit 

produkci druhé firmy: q2 = q2
0. Když se první firma snaží maximalizovat svůj zisk, položí první derivaci svého 

zisku podle množství  q1 rovnu nule: 
∂π1( 𝑞1, 𝑞2

0)

∂ 𝑞1
 = 0. Jde tedy o rovnici s jednou proměnnou  q1 a jedním 

parametrem  q2
0.  Z této rovnice lze vyjádřit  q1 jako funkci  q2

0:  q1 = ϕ1( q2
0). Tomu se říká funkce reakce 

první firmy. 

 

Obdobně druhá firma se snaží maximalizovat svůj zisk, takže položí první derivaci svého zisku podle 

množství  q2 rovnu nule: 
∂π2( 𝑞1,

0  𝑞2)

∂ 𝑞2
 = 0. Jde tedy o rovnici s jednou proměnnou  q2 a jedním parametrem  

q1
0.  Z této rovnice lze vyjádřit  q2 jako funkci  q1

0:  q2 = ϕ2( q1
0). Tomu se říká funkce reakce druhé firmy. 

 

Mohou nastat v zásadě tři situace: první firma bude vůdcem a druhá následníkem, druhá bude vůdcem a 

první následníkem, nebo se obě budou chovat jako vůdci. 

 

V prvním případě druhá firma stanovuje objem své produkce podle své funkce reakce. S tím první firma 

dopředu počítá, takže její zisková funkce bude π1(𝑞1, 𝜑(𝑞1)) → 𝑚𝑎𝑥. Derivaci zisku podle  q1 položíme 

rovnu nule: : 
dπ1( 𝑞1,𝜑(𝑞1))

d𝑞1
 = 0. To je funkce jedné proměnné, takže není problém najít optimální množství  

q1. Množství  q2 pak dopočítáme z funkce reakce druhé firmy. 

 

Ve druhém případě první firma stanovuje objem své produkce podle své funkce reakce. S tím druhá firma 

dopředu počítá, takže její zisková funkce bude π2(𝜑(𝑞2), 𝑞2) → 𝑚𝑎𝑥. Derivaci zisku podle  q2 položíme 

rovnu nule: : 
dπ2(𝜑(𝑞2),𝑞2)

d𝑞2
 = 0. To je funkce jedné proměnné, takže není problém najít optimální množství  

q2. Množství  q1 pak dopočítáme z funkce reakce druhé firmy. 

 

Ve třetím případě stanovují obě firmy svůj objem produkce tak, jako by byly vůdci, což ve svém důsledku 

povede k nižšímu zisku pro ně obě. 
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Příklad: 

Zadání p = 100 – (q1 + q2) 

𝐶1(𝑞1)=150+12𝑞1  

𝐶2(𝑞2)=𝑞2
2 

COURNOTŮV MODEL 

Vyjádříme zisky každé z firem. 

πi = p∙qi − Ci(qi)  
π1 = [100 – (q1 + q2)] 𝑞1 – (150+12𝑞1) 

     = – q1
2 – q1q2 + 88q1 – 150  

π2 = [100 – (q1 + q2)] 𝑞2 – 𝑞2
2 

     = – 2q2
2 – q1q2 + 100q2  

Obě firmy se snaží maximalizovat zisk. Položíme derivace 

zisku rovny 0.  

Řešíme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 

∂π1/∂q1 = 0 

∂π2/∂q2 = 0 

– 2q1
 – q2 + 88 = 0 

– 4q2
 – q1 + 100 = 0 

q1 = 36, q2 = 16 

Z toho lze dopočítat cenu. 

Lze dopočítat také zisky jednotlivých firem. 

p = 100 – (q1 + q2) = 48 

π1 = 1146 

π2 = 512 

STACKELBERGŮV MODEL 

Funkce reakce první firmy 

1. firma nemůže ovlivnit produkci 2. firmy: q2 = q2
0 

Firma se snaží maximalizovat zisk. První derivaci zisku podle 

množství q1 tedy položíme rovnu nule. 

Z toho vyjádříme funkci reakce první firmy. 

π1(q1, q2
0)  max 

∂π1(𝑞1,𝑞2
0)

∂𝑞1
 = 0 

– 2q1
 – q2

0 + 88 = 0 

q1 = ϕ1(q2
0) 

q1 = 44 – 0,5q2
0 

Funkce reakce druhé firmy 

2. firma nemůže ovlivnit produkci 1. firmy: q1 = q1
0 

Firma se snaží maximalizovat zisk. První derivaci zisku podle 

množství q2 tedy položíme rovnu nule. 

Z toho vyjádříme funkci reakce druhé firmy. 

π2(q1
0, q2)  max 

∂π2(𝑞1,
0 𝑞2)

∂𝑞2
 = 0 

– 4q2
 – q1

0 + 100 = 0 

q2 = ϕ2(q1
0) 

q2 = 25 – 0,25q1
0 

Předpokládejme, že první firma je vůdce. Její zisková 

funkce bude: 

První derivaci položíme rovnu nule a spočítáme q1: 

 

Dopočítáme q2 z funkce reakce: 

Rovnovážná cena bude: 

Zisk firem bude: 

π1 = – q1
2 – q1q2 + 88q1 – 150   

     = – q1
2 – q1(25 – 0,25q1) + 88q1 – 150 

dπ1/dq1 = –1,5q1 + 63 = 0 

q1 = 42 

q2 = 25 – 0,25q1 = 14,5 

p = 100 – (q1 + q2) = 43,5 

π1  = 1173,  π2 = 420,5 

Předpokládejme, že druhá firma je vůdce. Její zisková 

funkce bude: 

První derivaci položíme rovnu nule a spočítáme q2: 

 

Dopočítáme q1 z funkce reakce:  

Rovnovážná cena bude: 

Zisk firem bude: 

π2 = – 2q2
2 – q1q2 + 100q2 

     = – 2q2
2 – (44 – 0,5q2)q2 + 100q2 

dπ2/dq2 = –3q2 + 56 = 0 

q2 = 18,67 

q1 = 44 – 0,5q2= 34,67 

p = 100 – (q1 + q2)= 46,67 

π1  = 1051,78,  π2 = 522,67 

Pokud si budou obě firmy myslet, že jsou vůdci, stanoví 

podle toho vyráběné množství, ale jejich zisk bude nižší. 

q1 = 42, q2 = 18,67, p = 39,33 

π1  = 998  π2 = 388,75 
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  Srovnání výsledků různých modelů 

          Zdroj: prezentace 4EK421 (Mgr. Jana Sekničková, PhD.) 

 

Pokud je firma vůdcem, má nejvyšší zisk (ve srovnání s Cournotovým modelem a Stackelbergovým, ve 

kterém je následníkem). Kdyby ovšem vyráběly obě firmy toto „optimální“ množství, zisk obou firem 

by byl mnohem nižší 

Kartel 
Předpokladem vzniku kartelu je možnost firem dopředu uzavřít dohodu o výrobních kvótách. To udělají 

tehdy, pokud je to pro obě výhodné. Uzavřením kartelu vlastně vzniká „monopol.“ 

 

Cena na trhu je opět funkcí množství obou firem: p = q(q1 + q2). Každá z firem má opět svou vlastní 

nákladovou funkci. Na rozdíl od případu nespolupráce se ale firmy budou tentokrát snažit maximalizovat 

nikoli svůj vlastní zisk, ale zisk celého kartelu: 

 

π(𝑞1,𝑞2) = 𝑅(𝑞1,𝑞2) − 𝐶1(𝑞1) − 𝐶2(𝑞2) = 𝑝∙(𝑞1+𝑞2) − 𝐶1(𝑞1) − 𝐶2(𝑞2)  max 

 

To udělají tak, že parciální derivace zisku podle množství položí rovny 0, což povede na soustavu dvou rovnic 

o dvou neznámých. 
∂π(𝑞1,𝑞2)

∂𝑞1
 = 0,            

∂π(𝑞1,𝑞2)

∂𝑞2
=0 

Spolupráce se vyplatí, pokud π > π1 + π2, kde zaručené zisky jsou dány modelem bez spolupráce, tzn. 

z Cournotova modelu. Pak si firmy musí zisk rozdělit mezi sebe. Každá firma musí získat alespoň tolik, 

kolik by dokázala získat sama, a zároveň musí být veškerý zisk rozdělen mezi členy kartelu. Pokud první 

firma dostane a1, druhá a2, pak musí platit a1 ≥ π1, a2 ≥ π2, π = a1 + a2. Množina bodů, která toto splňuje, 

se nazývá jádro hry. Jednou z možností je první firmě dát její zaručený zisk π1, druhé firmě dát její 

zaručený zisk π2 a zbytek rozdělit mezi firmy rovným dílem. 
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KARTEL 

Zadání p = 100 – (q1 + q2) 

𝐶1(𝑞1)=150+12𝑞1  

𝐶2(𝑞2)=𝑞2
2 

Celkový příjem kartelu: 

Celkový zisk: 

R = [100 – (q1 + q2)](q1+q2) = 100q1 + 100q2 – 2q1q2 – q1
2 – q2

2 

π =  100q1 + 100q2 – 2q1q2 – q1
2 – q2

2 – (150+12𝑞1) – 𝑞2
2  max 

Parciální derivace podle 

jednotlivých proměnných 

položíme rovny 0. 

 

Spočítáme množství ze soustavy 

rovnic: 

∂π1/∂q1 = 0 

∂π2/∂q2 = 0 

100 – 2q2 – 2q1 – 12 = 0 

100 – 2q1 – 4q2 = 0 

q1 = 38 

q2 = 6 

Dopočítáme cenu: 

Dopočítáme zisk kartelu: 

Rozdělíme jej mezi firmy: 

p = 100 – (38 + 6) = 56 

zisk = 2464 – 606 – 36 = 1822 

V Cournotově modelu získala první firma 1146, druhá 512, celkem tedy 

1658. V kartelu tak získají o 164 více. To si mohou rozdělit rovným dílem: 

první získá 1146 + (164/2) = 1228, druhá 594. 

 

a1, a2, které toto splňují, tvoří tzv. jádro hry. 
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18C    SPECIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH 

EKONOMETRICKÝCH MODELŮ 

Interdependentní a rekurzivní systémy. 

 

V ekonomické praxi se často stává, že endogenní proměnné nejsou určeny pouze jednou rovnicí, ale jde o 

soustavu vzájemně závislých vztahů. Pokud jsou endogenní proměnné určeny nikoli pouze 

predeterminovanými proměnnými, nýbrž i dalšími endogenními proměnnými, nacházejí se v modelu 

vysvětlující proměnné stochastického charakteru. Pro zopakování: endogenní proměnné jsou ty, které se 

snažíme vysvětlit modelem. Exogenní jsou ty proměnné, které jsou určeny mimo model. Predeterminované 

proměnné jsou exogenní a zpožděné endogenní proměnné.  

MSR je tedy model, ve kterém je několik endogenních proměnných současně determinováno určitou 

soustavou vztahů. Jestliže jsou v modelu zpětné vazby, nemůžeme odhadovat parametry jednotlivých 

rovnic jen tak odděleně, aniž bychom vzali v úvahu informaci z ostatních rovnic modelu.  

V  případě MSR se zpětnými vazbami je porušen GM předpoklad, který říká, že vysvětlující proměnné musí 

být nezávislé na náhodné složce modelu.  MNČ tedy většinou neposkytuje nestranné ani konzistentní 

odhady. Při použití MNČ vzniká tzv. chyba simultánních rovnic. 

STRUKTURNÍ, REDUKOVANÝ A KONEČNÝ TVAR MSR 
Uvažujme model, v němž je G endogenních proměnných a K predeterminovaných proměnných. 

Strukturní tvar 

Strukturní tvar MSR lze maticově zapsat jako 

Byt + Γxt = ut 

kde yt je G x 1 vektor endogenních proměnných, xt  je K x 1 vektor predeterminovaných proměnných, B je 

regulární matice G x G strukturních parametrů endogenních proměnných a Γ je G x K matice strukturních 

parametrů predeterminovaných proměnných, ut je vektor náhodných složek, přičemž platí ut ~ N(0, Σ) a 

E(ut’us) = 0, t, s = 1,2….T, t ≠ s. Koeficienty rovnice označujeme jako strukturní parametry. 

Redukovaný tvar 
Redukovaný tvar MSR je tvar, ve kterém jsou endogenní proměnné vyjádřeny pouze jako funkce všech 

predeterminovaných proměnných a náhodných složek. V modelu tak už nejsou interakce mezi endogenními 

proměnnými, nýbrž pouze jednosměrné příčinné vazby.  

Omezený redukovaný tvar získáme řešením podle B:  

yt = −B-1Γxt + B-1ut    

 

Neomezený redukovaný tvar získáme z omezeného substitucí: 

yt = Πxt + vt 

 

kde vt ~ N(0, Ω), přičemž Ω = B-1Σ(B-1)´ a E(vt’vs) = 0 pro t, s = 1,2….T, t ≠ s. Prvky matice Π jsou přímé nebo 

dynamické multiplikátory: měří průměrnou reakci vysvětlovaných endogenních proměnných na 

jednotkovou změnu predeterminované proměnné. Redukovaný tvar obsahuje jako vysvětlující proměnné 

pouze predeterminované proměnné nezávislé na náhodných složkách rovnic. Konzistentní odhady matice 
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Π lze tedy získat i MNČ. Parametry redukovaného tvaru vyjadřují celkovou změnu endogenní proměnné při 

změně predeterminované proměnné (tzn. změnu přímo v důsledku změny této predeterminované 

proměnné a nepřímo v důsledku jejího působení na zbylé endogenní proměnné, které danou endogenní 

proměnnou také ovlivňují). Parametry strukturního tvaru proti tomu měří pouze přímý efekt. 

  

Keynesiánský model: C je spotřeba, Y je důchod, I jsou investice.  

Strukturní 

tvar 

Ct = β0 + β1Yt + ut, 

Yt = Ct + It 

Ct = 2 + 0,8Yt + ut, 

Yt = Ct + It 

Omezený  

redukovaný 

tvar 

Yt = β0/(1− β1) + 1/(1− β1)It + ut / (1 – β1) 

Ct = β0/(1− β1) + β1/(1− β1)It + ut / (1 – β1) 

Yt = 2/(1− 0,8) + 1/(1− 0,8)It + ut / (1 – 0,8) 

Ct = 2/(1− 0,8) + 0,8/(1− 0,8)It + ut / (1 – 0,8) 

Neomezený  

redukovaný 

tvar 

Yt = π11 + π12It + vt, 

Ct = π21 + π22It + vt, 

Yt = 10 + 4It + vt 

Ct = 10 +5 It, + vt 

 

Koeficienty redukovaného tvaru jsou přímé nebo běžné multiplikátory. Kdyby byly mezi vysvětlujícími 

proměnnými nějaké zpožděné hodnoty, nazýval by se příslušný koeficient dynamický multiplikátor. 

Například multiplikátor π12 říká, jak se změní Y při změně I o jednotku: změní se jednak díky změně I, jednak 

díky tomu, že změna I vyvolá změnu C, a v důsledku toho se změní Y. 

 

Konečný tvar 
Konečný tvar MSR se týká takových MSR, které obsahují zpožděné hodnoty endogenních proměnných. 

Vyjadřuje endogenní proměnné v běžném období jako funkci pouze běžných a zpožděných hodnot vektorů 

exogenních proměnných a náhodných složek.  Konečný tvar se odvodí takto: 

1) Přepíšeme strukturní tvar tak, že rozdělíme predeterminované proměnné na exogenní (z) a zpožděné 

endogenní (yt-1) : Byt + Γ1xt + Γ2yt-1 = ut  , kde Γ1 je G x K matice parametrů exogenních proměnných, a 

Γ2 = G x G matice parametrů endogenních proměnných zpožděných o jedno období.   

2) Řešením podle B a substitucí získáme redukovaný tvar: yt  = Π1zt + Π2yt-1 + vt . 

3) Vyjádříme redukovaný tvar pro předcházející období: yt-1  = Π1zt-1 + Π2yt-2 + vt -1. 

4) Dosadíme Π1zt-1 + Π2yt-2 + vt -1 za yt-1 do rovnice z bodu 2: yt  = Π1zt + Π2Π1zt-1 + Π2
2 yt-2 + vt  + Π2vt -1 

5) Totéž opakujeme (postupně dosazujeme) a dostaneme:   

yt  = Π1zt + Π2Π1zt-1 + … + Π2 t-1Π1z1 + vt  + Π2vt -1  + … + Π2 t-1v1 + Π2t y0  

6) Jestliže se hodnoty yt mají asymptoticky blížit ke své rovnovážné úrovni, tak Π2
t musí konvergovat k nule, 

takže pro t  ∞lze model přepsat jako 

yt  = Π1zt + Π2Π1zt-1 + … wt = M0zt + M1zt-1 + … wt 

 

M0 je běžný multiplikátor. Mr (M1, M2… ) jsou dynamické multiplikátory zpožděné o r období, kde Mr = Π2
rΠ1. 

Konečný součet běžných multiplikátorů se nazývá kumulativní multiplikátor: CS = ∑ 𝐌𝑟
𝑠
𝑟=0 = ∑ 𝚷2

𝑟𝚷1
𝑠
𝑟=0   

a vyjadřuje kumulovaný účinek trvalé jednotkové změny exogenní proměnné za r období na endogenní 

proměnnou v běžném období. Nekonečný součet běžných multiplikátorů se nazývá dlouhodobý (celkový) 

multiplikátor: CS = ∑ 𝑀𝑟
∞
𝑟=0 = ∑ Π2

𝑟Π1
∞
𝑟=0  . Pokud platí, že lim

𝑡→∞
𝚷𝟐

𝒕   se blíží nule, pak CS = 
 𝚷1

𝐼− 𝚷2
. V tom případě 

se po exogenní změně (šoku) hodnoty endogenních proměnných po čase vrátí ke své rovnovážné hodnotě 

(systém je stabilní). Konečný tvar se hodí ke zkoumání podmínek stabilizace. 
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INTERDEPENDENTNÍ A REKURZIVNÍ MSR 
Interdependentní jsou takové MSR, které obsahují zpětné vazby, jako například keynesiánský model: 

Ct = β1 + β2Yt + ut, 

Yt = Ct + It, 

kde C je spotřeba, Y je důchod, I jsou investice. První rovnice je stochastická, je to tzv. behaviorální rovnice 

(popisuje chování ekonomických subjektů). Druhá rovnice je tzv. identita nebo definiční rovnice. V 

tomto modelu je exogenní proměnná I, která není závislá na náhodné složce, a dvě endogenní proměnné 

C, Y, které jsou určeny systémem.  

Rekurzivní jsou takové MSR, které neobsahují zpětné vazby mezi endogenními proměnnými ani vzájemně 

závislé náhodné složky. Říká se jim i modely řetězových příčin. Endogenní proměnné strukturního tvaru 

můžeme uspořádat tak, že matice strukturních parametrů B všech endogenních proměnných je 

trojúhelníková. To znamená, že model můžeme zapsat například takto: 

Y1 = exogenní proměnné  + u1 

Y2 = exogenní proměnné + β21Y1 + u2 

Y3 = exogenní proměnné + β31Y1 + β32Y2 + u3 

… 

V systému není žádná rovnice, která by obsahovala proměnné vysvětlované následující rovnicí systému. 

Náhodné složky jednotlivých rovnic jsouvnezávislé. Kovarianční matice náhodných složek je diagonální, 

mimo diagonálu jsou nuly (kovariance jsou nulové). Matice B má tvar: 

 1 0 0 … 0  σ12 0 0 … 0 

 β21 1 0 … 0  0 σ2
2 0 … 0 

B= β31 β32 1 … … Σ= 0 0 σ32 … … 

 ⋮ ⋮ ⋮ … ⋮  ⋮ ⋮ ⋮ … ⋮ 

 βG1 βG2 βG3 … 1  0 0 0 … σG2 

 

Rekurzivní modely jsou vždy přesně identifikované (díky těmto apriorním omezením matic B a Σ). Můžeme 

použít MNČ a dostaneme konzistentní, asymptoticky vydatné odhady. Zobecněním jsou tzv. blokově 

rekurzivní MSR, v nichž tyto jednosměrné vazby mez endogenními proměnnými existují pro podmnožiny 

(bloky) proměnných. 

 

IDENTIFIKACE MSR 
Viz otázka Kritéria identifikace MSR 
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SKRIPT 

#(priklad - Zouhar 2010 str. 229) 

 

I = seq(2,4,length.out = 20) 

bRED = NULL 

bSTR = NULL 

for (i in 1:1000) 

{ 

u = rnorm(20,0,0.2) 

Y = 10 + 5*I + 5*u 

C = 10 + 4*I + 5*u 

bRED = c(bRED,lm(C~I)$coef[2]) 

bSTR = c(bSTR,lm(C~Y)$coef[2]) 

} 

 

par(mfrow = c(1,2)) 

plot(density(bRED), main = "Odhad redukovaneho tvaru") 

abline(v = 4) 

abline(v = mean(bRED),col = "violet") 

 

plot(density(bSTR), main = "Odhad strukturniho tvaru") 

abline(v = 0.8) 

abline(v = mean(bSTR),col = "violet") 
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19A     METAHEURISTICKÉ ALGORITMY 
 

Metaheusiticky jsou obecné algoritmy pro řešení obtížných úloh. Není třeba definovat, jakou úlohu 

řešíme. 

METODA LOCAL SEARCH 
1. Zvolíme si libovolné řešení x ∈ X. 

2. Definujeme okolí bodu x: U(x) ⊂ X (například u obchodního cestujícího by to mohly být všechny 

okruhy s výměnou 2x2). 

3. Existuje-li x’ takové, že f(x’) < f(x) (v případě minimalizace), pak x = x’ a pokračujeme bodem 2. 

Jinak skončíme. 

Nevýhodou je, že často skončíme v lokálním optimu (algoritmus hledá lokální extrém funkce).  Algoritmus 

lze přerušit na základě určitého přerušovacího pravidla. 

 

METODA TABU SEARCH 
Je podobná metodě Local Srach, ale během hledání se vytváří tzv. TABU seznam, čili seznam bodů, kam se 

již nevracíme. U metody Local Search totiž není zajištěno, abychom se znovu nevrátili do bodu, který jsme 

již prohledali. 

1. Hledáme nejlepší x’ v okolí U(x) při respektování TABU listu.  

2. Najdeme-li řešení, které není v TABU listu, přidáme ho do něj a porovnáme ho s dosud nejlepším 

nalezeným řešením x*. Pokud je f(x’) < f(x*) (v případě minimalizace), pak x* = x’. 

3. Pokračujeme až do splnění ukončovacího pravidla. 

 

METODA PRAHOVÉ AKCEPTACE 
Metoda vylepšuje nedostatek metody Local Search tak, že se nutně nezastaví v lokálním optimu. Definuje 

se totiž nějaký práh T > 0, a prohládává se okolí i takového bodu, který má horší hodnotu účelové funkce 

než předcházející bod, ale ne o více, než činí prahová hodnota. Práh se postupně snižuje (násobíme jej 

zvolenou hodntou r z intervalu (0,1)).  

1. x je výchozí řešení, definujeme práh T > 0 

2. Opakujeme n-krát: 

a. zvolíme x’ ∈ U(x), tzn. vezmeme nějaký bod z okolí bodu x 

b. pokud f(x’) – T < f(x), pak x = x’, tzn. pokud rozdíl účelové funkce v tomto bodě a 

v původním bodě x nepřesáhne práh, skočíme do něj,  když je třeba o něco málo horší, a 

budeme prohledávat jeho okolí 

c. f(x’) < f(x*), pak x* = x’, tzn. pokud je účelová funkce v tomto bode lepší než dosud nalezené 

optimum x*, označíme jej jako nové optimální řešení 

3. Pokud je splněno ukončovací pravidlo, skončíme, jinak snížíme práh T = T∙r a vracíme se k bodu 2. 
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METODA SIAM (SIMMULATED ANNEALING, SIMULOVANÉ ŽÍHÁNÍ) 
Tato metoda vznikla jako analogie procesu žíhání oceli. Je navržena tak, abychom nezůstali v lokálním 

minimu, takže s určitou pravděpodobností přijmeme nové řešení I v případě, že má horší hodnotu účelové 

funkce. Tato pravděpodobnost závisí na teplotě. Ta se postupně snižuje, čímž se pravděpodobnost, že 

skočíme do jiného řešení s horší hodnotou účelové funkce, stává čím dál nižší. 

1. Uvažujme minimalizační úlohu, kde x je výchozí řešení. Definujeme teplotu T > 0, parametr 

ochlazování r z intervalu (0,1) a dobu žíhání n. 

2. Opakujeme n-krát: 

a. zvolíme x’ ∈ U(x), tedy nějaký bod z okolí bodu x 

b. pokud f(x’) < f(x), pak x = x’, tedy pokud je účelová funkce v tomto bodě nižší, skočíme do něj 

a budeme prohledávat jeho okolí 

c. pokud f(x’) ≥ f(x), pak x = x’ s pravděpodobností e-Δ/T, kde Δ = f(x’) –  f(x). Tedy i pokud je účelová 

funkce v tomto novém bodě vyšší, skočíme do něj s určitou pravděpodobností, která závisí na 

tom, o kolik vyšší tato účelová funkce je (čím horší je nová hodnota účelové funkce proti staré, 

tím nižší je pravděpodobnost, že do nového bodu skočíme). Prakticky to uděláme tak, že 

vygenerujeme hodnotu p z rovnoměrného rozdělení (0,1). Pokud je p menší než e-Δ/T, skočíme 

do tohoto řešení. 

Například pravděpodobnost přechodu do nového řešení, když f(x) = 10, ukazuje pro dvě různé 

teploty následující tabulka:  

f(x´) T = 50 T = 5 

20 0,82 0,14 

15 0,90 0,37 

11 0,98 0,82 

10 1,00 1,00 
d. Pokud f(x’) < f(x*), pak x* = x’. 

3. Pokud ve druhém kroku zůstaneme v řešení x, říkáme, že proces ztuhl. Jinak snížíme teplotu T = T∙r 

a vracíme se do bodu 2. 

GENETICKÉ ALGORITMY 
Jsou inpirovány Darwinovou evoluční teorií. Soubor řešení optimalizačního problému se nazývá populace. 

Fitness value udává, jak dobré je dané řešení ve srovnání s ostatními. Při vytváření další generace se 

používají tři operace: výběr, křížení (spojení dvou řešení do jednoho) a mutace. 

MRAVENČÍ ALGORITMY 
Algoritmus vychází z chování mravenců (překvapivě). Ti 

nejdříve při hledání potravy chodí náhodně, ale když 

najdou potravu, vrací se do výchozího místa a nechávají za 

sebou feromonovou stopu. Pokud další mravenec narazí 

na tuto feromonovou stopu, bude se pravděpodobně 

pohybovat po ní a vypouštět své feromony, takže stopa se 

posiluje. Feromony však postupně vyprchávají, takže 

pokud je nějaká cesta  dlouhá, trvá mravencům dlouho, 

než po ní přejdou, a feromonová stopa vyprchá spíš než u 

kratší cesty, kde se naopak posiluje. 

 

 

Zdroj: University of Queensland, MATH3202, 2012 
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PŘÍKLAD  
Simulované žíhání a genetický algoritmus si ukážeme na příkladu Ztracené mapy (zdroj zadání: MATH3202, 

University of Queensland, 2012).  

Uvažujme následující situaci. Máme 9 měst a známe matici jejich vzdáleností. Bohužel jsme však zapomněli, 

kde tato města leží, tzn. ztratili jsme jejich souřadnice a potřebovali bychom je zpětně najít. Jak na to? 

Data 
######################### DATA  ############################ 

rm(list = ls()) #cisti pamet 

vzdalenosti = matrix(c( 

  0, 143, 108, 118, 121, 88, 121, 57, 92, 

  143, 0, 35, 63, 108, 228, 182, 73, 162, 

  108, 35, 0, 45, 86, 193, 165, 42, 129, 

  118, 63, 45, 0, 46, 190, 203, 73, 105, 

  121, 108, 86, 46, 0, 172, 224, 98, 71, 

  88, 228, 193, 190, 172, 0, 174, 160, 108, 

  121, 182, 165, 203, 224, 174, 0, 129, 212, 

  57, 73, 42, 73, 98, 160, 129, 0, 117, 

  92, 162, 129, 105, 71, 108, 212, 117, 0),ncol = 9) 

n = 9 #pocet mest 

d = 9 #pocet binarnich promennych kazde souradnice kazdeho mesta,  

          #ktere se pak prevedou na skutecne souradnice x,y (viz dale) 

          #pr x1 = 110000000 = 1*(2^0) + 1*(2^1) + ... 0*(2*8) = x1 = 3, budou tedy z intervalu 0 az 511 

############################################################## 

Účelová funkce 
Než se pustíme do metaheuristik, potřebujeme funkci, která bude umět vygenerovat náhodné řešení, 

v jehož okolí pak budeme hledat řešení lepší.  Dále potřebujeme funkci, která bude schopná počítat pro 

zadaná řešení hodnotu účelové funkce.   

 

Jednotlivá řešení tedy musíme mít v takové podobě, abychom byli schopni snadno prohledávat jejich okolí. 

Nabízí se pracovat ve dvojkové soustavě. Pokud budeme mít řešení v podobě řady jedniček a nul, okolní 

řešení získáme tak, že náhodně některou jedničku vyměníme za nulu či naopak. Každé takové řešení 

můžeme převést do desítkové soustavy, kde čísla budou představovat souřadnice jednotlivých měst. Pak 

můžeme pro toto řešení snadno spočítat hodnotu účelové funkce. 

 

Budeme pracovat s mřížkou 511 x 511, kam budeme umisťovat jednotlivé body. Tato velikost by měla 
stačit. Pro každé z devíti měst budeme potřebovat 2 souřadnice [x, y], každou z intervalu <0; 511>. 
Protože 511 = 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28, stačí vygenerovat pro každé město 9 bivalentních 
proměnných určujících souřadnici x a 9 bivalentních proměnných určujících souřadnici y. Potřebujeme 
18 bivalentních proměnných pro 9 různých měst, což je celkem 162 bivalentních proměnných. 
Například bychom mohli vygenerovat následující řetězec 162 bivalentních proměnných. Ten bychom 
rozdělili na 18 devítimístných řetězců a každý řetězec bychom převedli do desítkové soustavy, čímž 
bychom získali 18 čísel představujících 18 souřadnic. 

 
Souřadnice x prvního bodu by byla: x1 = 0∙20 + 1∙21 + 0∙22 + 1∙23 + 0∙24 + 0∙25 + 1∙26 + 0∙27 +1∙28 = 330. 
Souřadnice y prvního bodu by byla: y1 = 0∙20 + 1∙21 + 1∙22 + 0∙23 + 1∙24 + 0∙25 + 0∙26 + 1∙27 +1∙28 = 406. 
Všechny souřadnice pro daný řetězec by byly: 
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Definujeme tedy nejprve funkci mapa, která bude převádět zadaný řetězec bivalentních proměnných na 

souřadnice v desítkové soustavě. Vstupem bude daný řetězec (jako na obrázku výše). Výstupem budou 

souřadnice pro jednotlivé body v podobě, kterou vidíme výše. Parametry v této funkci jsou n = 9 = počet 

měst a d = 9 = délka binárního řetězce pro každou souřadnici.  

 
####################  PREVODNI FUNKCE  ###################### 
#funkce mapa: VSTUPNI hodnota je retezec n*d*2 bivalentnich promennych, VYSTUPNI hodnota je matice souradnic 
mapa = function(r) #r je retezec n*d*2 bivalentnich promennych (kazde z n mest musi dostat 2 souradnice(x,y)) 
{                  #tyto souradnice se ziskaji prevodem binarniho retezce delky d do desitkove soustavy - to bude navratova hodnota funkce 
  x_bits = NULL    #zalozime si promenne, kam ulozime subretezce delky d 
  y_bits = NULL 
  for (k in 1:n)   #pro kazde z n mest... 
  { 
    x_bits = rbind(x_bits,r[(1 + 18*(k-1)) : (d + 18*(k-1))]) #rozsekame retezec r na subretezce po 9 
                                                                                                                  #z pulky udelame souradnice x 
    y_bits = rbind(y_bits,r[((d+1) + 18*(k-1)) : ((2*d) + 18*(k-1))]) #z druhe pulky souradnice y 
  } 
  x = matrix(rep(NA,(n*d)),ncol = d) #zalozime si matici, v niz prevedeme bivalentni promenne do desitkove soustavy       
                                                               #radkove soucty v teto matici budou predstavovat souradnice x 
  for (i in 1:n)                                       #pro kazde z n mest... (pro kazdy radek) 
    for(j in 1:d) 
    {x[i,j] = (x_bits[i,j])*2^(j-1)} #prevedeme prvek ve sloupci j=1...d do desitkove soustavy 
  x = apply(x,1,sum)                  #secteme prvky v kazdem radku - dostaneme souradnice x mest 1,2...n 
   
  y = matrix(rep(NA,(n*d)),ncol = d) #stejnym postupem nalezneme souradnice y 
  for (i in 1:n) 
    for(j in 1:d) 
    {y[i,j] = (y_bits[i,j])*2^(j-1)} 
  y = apply(y,1,sum) 
   
  souradnice = cbind(c(1:n),x,y) #souradnice X a Y spojime do jedne matice, radky jsou dana mesta 
  return(souradnice)             #navratovou hodnotou je tato matice souradnic 
} 
################################################################## 
 

Máme tedy matici souřadnic. Teď bychom chtěli znát hodnotu účelové funkce tohoto řešení. Co bude 

účelovou funkcí v případě, že chceme najít takovou matici souřadnic, aby vzdálenosti mezi nimi odpovídaly 

zadané matici? Bude to součet rozdílů skutečných (zadaných) vzdáleností a vzdáleností spočítaných pro 

každé dva body na základě vygenerovaných souřadnic daného řešení.   

Ze souřadnic daného řešení tedy spočítáme klasickou Pythagorovou větou vzdálenosti mezi každou dvojicí 

bodů a podíváme se, jak se liší od skutečných vzdáleností. Pokud bychom našli optimální řešení, pak by 

součet absolutních hodnot rozdílů vzdáleností mezi takto spočítanou maticí a zadanou maticí měl být roven 

0. To se pravděpodobně nepodaří na "první pokus" (vlastně se to asi nepodaří vůbec, ale mohli bychom se 

k nule přiblížit). Budeme tedy souřadnice nepatrně náhodně měnit a zjišťovat, zda se přibližujeme optimu, 

tedy zda se součet rozdílů začíná blížit nule. 

 

Za tímto účelem definujeme funkci objective. Vstupem bude opět řetězec 162 bivalentních proměnných. 

Ten si funkce objective pomocí výše uvedené funkce mapa převede na souřadnice, spočítá vzdálenosti mezi 
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nimi Pythagorovou větou a porovná je se vzdálenostmi zadanými v matici vzdalenosti. Návratovou 

hodnotou funkce bude součet rozdílů spočtených a skutečných vzdáleností. 

 
####################  UCELOVA FUNKCE ###################### 

objective = function(r) #r je retezec n*d*2 bivalentnich promennych 

{ 

  souradnice = mapa(r) #retezec prevedeme na souradnice a ulozime do promenne souradnice 

  c = matrix(rep(NA,(n*n)),ncol = n) 

  for (i in 1:n) 

    for(j in 1:n) 

    {c[i,j] = sqrt((souradnice[i,2]-souradnice[j,2])^2  + (souradnice[i,3]-souradnice[j,3])^2)} 

                              #spocitame pythagorovou vetou vzdalenosti bodu se zadanymi souradnicemi 

  rozdil = abs(c-vzdalenosti) #zjistime rozdily skutecnych a spocitanych vzdalenosti pro kazdou dvojici mest 

  return (sum(rozdil))        #soucet rozdilu vzdalenosti je navratovou hodnotou funkce, mel by byt idealne 0 

} 

############################################################ 

 

Na závěr úvodní části je potřeba poznamenat, že úloha má z logiky věci více řešení, protože souřadnice měst 

můžeme na mřížce různě otáčet. Pokud bychom chtěli najít skutečné řešení, museli bychom si vzít do jedné 

ruky obrázek měst umístěných v mřížce (bude výstupem algoritmů níže) a skutečnou mapu Austrálie, v níž 

tato města leží, a zkusit to nějak spojit. Mně se zatím nepovedlo přijít na to, která města to skutečně jsou.  

 

Simulované žíhání 
Teď už můžeme skoro začít žíhat!  V procesu žíhání si budeme muset zvolit čtyři parametry:  

- parametr N znamená, kolikrát snížíme teplotu 

- parametr h znamená, kolikrát při dané teplotě prozkoumáme okolí určitého řešení 

- parametr T0 určuje výchozí teplotu 

- parametr s z intervalu <0; 1> určuje rychlost snižování teploty 

 

K prozkoumávání okolí daného řešení při dané teplotě T bude sloužit funkce jiggle. Vstupními parametry 

této funkce jsou teplota, řetězec 162 jedniček a nul a počet prohledávaných řešení.  Funkce vezme zadaný 

řetězec a spočítá pro něj hodnotu účelové funkce. Pak náhodně vygeneruje celé číslo k z intervalu <1; 162> 

a k-tý prvek řetězce nahradí prvek opačným, čímž získá jiné řešení z okolí řešení původního, a spočítá pro 

něj hodnotu účelové funkce. Pokud bude lepší, skočí do něj a bude prohledávat jeho okolí. Ale i pokud bude 

horší, skočí do něj, avšak pouze s určitou pravděpodobností, která se rovná e-Δ/T, kde Δ = rozdíl účelové 

funkce nového a původního řešení. Návratovou hodnotou funkce bude řetězec odpovídající řešení, ve 

kterém při této teplotě nakonec skončíme, a příslušná hodnota účelové funkce tohoto řetězce. 

  
############################### # JIGGLE ###################################### 

#VSTUPEM je vychozi reseni pri dane teplote, dana teplota a pocet prohledavanych reseni 

#VYSTUPEM je nove nalezene reseni pri dane teplote (lepsi, nebo s urcitou pravdepodobnosti i horsi, ale ne o moc...) 

jiggle = function (y0,T,h)    #T je teplota v dane iteraci, h je pocet prohledanych reseni pri teto teplote , y0 je vstupni binarni retezec 

{y = y0                       #y nastavime na y0 

 c = objective(y)             #spocitame ucelovou funkci pro tento retezec, ulozime ji do promenne c 

 for (i in 1:h)               #pro kazde z h opakovani... 

 {k = sample(1:(2*n*d),1)                      #...vybereme nahodne cele cislo k z <1, delka retezce> 

  yp = c(y[1:(k-1)], (1-y[k]), y[(k+1):162])   #k-ty prvek v retezci nahradime opacnym (1 misto 0 ci naopak) 

                                               #tak ziskame nove reseni z okoli puvodniho reseni 

  cp = objective(yp)                           #spocitame ucelovou funkci tohoto noveho reseni 

  if(runif(1)< exp(-(cp-c)/T))                 #pokud je nahodne cislo z intervalu <0;1> mensi nez e-delta/T, kde delta = (cp-c)... 

  {c = cp                                      #... pak bude cp novou hodnotou ucelove funkce 

   y = yp}                                     #... a yp bude nove reseni, jehoz okoli budeme prohledavat 

 }                                             #totez opakujeme h-krat 

 return (y) } 

################################################################################# 
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A konečně můžeme definovat samotnou funkci anneal. Tato funkce bude mít čtyři výše uvedené vstupní 

parametry: N, T0, s, h. Nejprve funkce vygeneruje nějaký náhodný řetězec 162 jedniček a nul, který nazvěme 

y. Pak pro každou z N iterací udělá následující: prozkoumá pomocí funkce jiggle okolí zadaného řešení při 

zadané teplotě T0. Výsledné řešení uloží do matice reseni jako další řádek. Řádky matice řešení tedy budou 

představovat výsledná řešení jednotlivých iterací tak, jak je vrátí funkce jiggle (tedy nikoli nutně nejlepší 

nalezená řešení v jednotlivých iteracích, ta by sice bylo možné ukládat do další proměnné, avšak při 

vhodném nastavení parametrů proces stejně bude k optimálnímu řešení konvergovat). Účelová hodnota 

výsledného řešení se uloží do proměnné convergence, což bude tedy vektor účelových hodnot výsledných 

řešení jednotlivých iterací. To vše se zároveň zakreslí do grafu. Pak se sníží teplota na s-násobek předchozí 

teploty a opakuje se tentýž postup, a to celkem N-krát. 

 
########################  ANNEAL  ############################ 

# ANNEAL 

reseni = NULL     #matice, jejiz radky budou vysledna reseni z jednotlivych iteraci  

convergence =NULL #vektor, jehoz prvky budou hodnoty ucelove funkce vyslednych reseni z jednotlivych iteraci 

 

anneal = function(N,T0,s,h) #VSTUPNI hodnotou bude N=pocet iteraci, T0=vstupni teplota,s=cislo 0 az 1, 

                            #ktere rika, jak rychle snizovat teplotu, h = pocet reseni prozkoumavanych funkci jiggle 

  #VYSTUPNI hodnotou je list obsahujici vektor hodnot ucelovych funkci z jednotlivych iteraci a souradnice finalniho reseni 

{ 

  x11()   #otevre se graficke okno 

  par(mfrow = c(1,2)) #graficky parametr 

  randbits =sample(0:1,(2*d*n),replace = TRUE) #vygeneruje se nahodny prvotni retezec jednicek  a nul 

  reseni = randbits 

  convergence = c(convergence, objective(randbits)) 

   

  ### funkce ### 

  y = randbits 

  T = T0             #teplota prvni iterace je T0 

  for (j in 1:N)     #pro kazdou z N iteraci... 

  {y = jiggle(y,T,h) #...prozkoumame okoli reseni y pri teplote T, a to celkem h ruznych okolnich reseni 

   convergence = c(convergence,objective(y)) #vracenou ucelovou funkci pridame do vektoru convergence 

   reseni = rbind(reseni,y)                  #vracene reseni pridame jako dalsi radek do matice reseni 

   T = s*T                                   #snizime teplotu 

    

   ### grafy ### 

   #nakreslime si mapu se soucasnym resenim  

   grid =0 # Velikost mrizky, kam budeme mesta umistovat  

   for (i in 0:(d-1)) 

     grid = grid + (2^i) 

   plot(mapa(y)[,3]~mapa(y)[,2], col = "blue",pch = 16, xlab = "souradnice x", ylab = "souradnice y",main = "mapa", 

        xlim = c(0,grid),ylim = c(0,grid)) 

   grid(nx =32,ny = 32,lwd = 0.01) 

   # zakreslime soucasnou hodnotu ucelove funkce 

   plot(convergence,xlim=c(1,N+1), pch = ".", ylim = c(0,objective(randbits)),main = "Konvergence",xlab = "iterace",ylab = "Ucelova funkce") 

   lines(convergence,xlim = c(1,N),ylim = c(0,objective(randbits)))} 

  return(list("convergence" = convergence,"reseni" = mapa(reseni[nrow(reseni),]))) 

  #navratova hodnota je vektor convergence a matice reseni  

}  

##################################################################### 
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EXPERIMENTY 
Pokud už jste porozuměli tomu, co algoritmus dělá, je na čase zkusit si pohrát s jeho vstupními parametry. 

Pokud se zkoumání algoritmu teď nechcete věnovat, překopírujte všechno do R a hrajte si taky. Příkaz pak 

spustíme takto: 

 

########################################################### 

x = anneal(10,2000,0.95,10) 

print(mapa(x$reseni[nrow(x$reseni), ])) 

print(paste("Účelová funkce je ", objective(x$reseni[nrow(x$reseni), ]))) 

########################################################### 

 

1) Vliv nastavení původní teploty: 

Podívejme se na vývoj hodnoty účelové funkce v případě, že nastavíme různě vysokou úvodní teplotu. 

Z obrázků je vidět, že při nízké teplotě účelová hodnota tolik „neskáče,“ ale je pravděpodobnější, že se 

zasekneme v lokálním minimu. Proč tomu tak je? Představme si, že máme dvě řešení, jedno má hodnotou 

účelové funkce 500, druhé 600. Při teplotě 200° máme jen 60 % pravděpodobnost, že se přesuneme do 

druhého řešení, zatímco při teplotě 20 000° by to bylo celých 95 %. Hodnota účelové funkce původního 

náhodného řešení však byla kolem 10 000, takže řešení s hodnotou účelové funkce 600 by mohlo být 

skutečně krokem k lepšímu a příliš nízká teplota nám nedovolí ho prozkoumat.  

          
x = anneal(200, 200, 0.95, 200), úč.funkce: 276         x = anneal(200, 20000, 0.95, 200), úč. funkce: 405 

 

2) Vliv nastavení rychlosti ochlazování 

Nyní nastavíme teplotu na 2 000, což se zdá jako rozumný kompromis, a budeme měnit rychlost 

ochlazování. Podívejme se opět na hodnoty účelové funkce v případě různých hodnot parametru s. Pokud 

je pokles příliš rychlý, jako například při nastavení parametru na 0,8, klesne teplota velice brzy na nulu. To 

znamená, že už nebudeme moci vůbec prozkoumávat okolní o něco horší řešení, a může se stát, že skončíme 

v lokálním optimu. Na druhou stranu, příliš vysoký parametr ochlazování znamená, že proces nikdy nebude 

konvergovat k optimálnímu řešení, protože budeme stále skákat od jednoho řešení ke druhému 

(pravděpodobnost, že se přesuneme do horšího řešení, bude i na konci procesu stále ještě dost vysoká). Je 

tudíž vhodné volit parametr ochlazování s ohledem na počet iterací, a to tak, aby se ke konci procesu začala 

teplota blížit nule. 
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x = anneal(200, 200, 0.8, 200), úč.funkce: 991         x = anneal(200, 20000, 0.99, 200), úč.funkce: 3 197 

 
3) Vliv nastavení počtu iterací 

Poslední, co vyzkoušíme, je vliv počtu iterací a počtu prohledávaných řešení v každé iteraci. Obrázky níže 

zachycují vývoj účelové funkce v případě, že prohledáváme mnoho řešení, ale jen v málo iteracích (vlevo), 

a v případě, že prohledáme pouze několik řešení, avšak v mnoha iteracích (vpravo). Zde však hraje velkou 

roli i nastavená teplota a parametr ochlazování. Například nastavení níže není zrovna ideální, protože 

v případě tisícovky iterací bude už po první desetině celého procesu teplota téměř na nule.  

     
x = anneal(100, 2000, 0.95, 1000), úč.funkce: 572     x = anneal(1000, 2000, 0.95, 100), úč.funkce: 946 
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Genetický algoritmus 
Genetický algoritmus funguje následujícím způsobem.  

1) Vygeneruje se náhodná populace a vyhodnotí se tzv. fitness value každého jedince (hodnota 

účelové funkce). 

2) Vyberou se nejvhodnější rodiče pro reprodukci, a to tak, aby s větší pravděpodobností byli 

vybráni rodiče s vyšší fitness value. 

3) Křížením dvou rodičů vzniknou dvě děti, a to tak, že se vezme část binárního kódu každého 

rodiče. Řetězce se rozseknou na náhodném místě. Například rodiče 000000 a 111111 by mohli 

vytvořit děti 001111 a 110000. 

4) U některých dětí dojde k náhodným mutacím (některá jednička se změní na nulu či naopak). To je 

prevence uvíznutí v lokálním minimu. 

5) Totéž se opakuje pro zadaný počet generací. 

Budou tedy třeba 4 funkce: 

 funkce parents bude ze zadané matice jedinců dané generace vybírat nejvhodnější rodiče 

 funkce crossover bude pro zadanou dvojici rodičů provádět křížení 

 funkce mutate bude pro zadaného jedince provádět náhodné mutace 

 funkce children budu propojení výše uvedených funkcí. Vybere nejvhodnější rodiče, provede pro 

jednotlivé dvojice rodičů křížení a u vzniklých dětí udělá náhodné mutace. 

A konečně funkce ga (genetic algorithm) zopakuje totéž pro zadaný počet generací. 

 

#Funkce parents: VSTUPNI hodnotou je matice jedincu v populaci (1 radek = 1 jedinec = 1 binarni retezec) a hodnota jejich ucelove funkce 

#Matice ma tolik radku, kolik je v populaci jedincu. 
#Ucelovou funkci fs se rozumi prevracena hodnota ucelove funkce objective, tzn. cim vyssi, tim lepsi. 
#VYSTUPNI hodnotou je vektor (jeho delka = pocet jedincu v populaci) s indexy nejvhodnejcich rodicu pro reprodukci  
#Funkce tedy ze zadane matice vrati indexy nejvhodnejsich jedincu pro repdodukci vzhledem k jejich hodnote ucelove funkce. 
parents = function(p,fs)    #p = matice jedincu v populaci, fs je jejich fitness  
{vybrani = NULL             # do matice vybrani budeme ukladat indexy vybranych rodicu 
 r = fs/sum(fs)             #kazdemu rodicovi jakoby priradime cast ciselne osy od 0 do 1, tyto hodnoty nazveme r 
                            #Napr. kdybychom meli 2 rodice s fitness value 3 a 7, pak r(1) = 0.3, r(2) = 0.7 
                            #Pak vygenerujeme nahodne cislo a postupne odecitame hodnoty r jednotlivych rodicu. 
                            #Vybran bude ten rodic, po odecteni jehoz hodnoty r spadne y do zapornych cisel.  
                            #Nejvice fit rodice tak pochopitelne vybereme vicekrat a nejmene fit rodice treba vubec. 
                            #Napr. vygenerujeme-li y = 0.5, odecteme 0.5 - r(1) = 0.2 > 0, avsak 0.2 - r(2) je jiz < 0, vybereme 2.rodice. 
                            #Tento postup zajisi, ze budou s vetsi pravdepodobnosti vybrani rodice s vyssi hodnotou fitness.  
 for (j in 1:(length(fs)))  #Vyse uvedeny postup dela nasledujici cyklys. Vybrat musíme zase stejny počet rodicu, jako bylo v puvodni populaci 
{k = 0 
 y = runif(1)   
 while(y > 0) 
 {k = k + 1 
  y = y - r[k]} 
 vybrani = c(vybrani, k)} 
 return(vybrani)}  #Navratovou hodnotou je vektor s indexy vybranych rodicu. 
 
#VSTUPNI hodnotou funkce crossover jsou 2 rodice. VYSTUPNI hodnotu jsou 2 deti vznikle nahodnym prohozenim casti retezce. 
#Vygenerujeme nahodne cele cislo od 1 po delku retezce-1, nazveme ho cut.  
#Z prvniho rodice vezmeme binarni promenne od 1 po cut, z druheho od cut po konec retezce. 
#Z druheho rodice pak vezmeme  binarni promenne od 1 po cut, z prvniho od cut po konec retezce. 
#Priklad: mame rodice 000000 a 111111, cut = 2, pak dite1 = 001111, dite2 = 110000. 
crossover = function(par1,par2) 
{cut = sample(1:(length(par1)-1),1) 
child1 = c(par1[1:cut], par2[(cut+1):length(par2)]) 
child2 = c(par2[1:cut], par1[(cut+1):length(par2)]) 
return(rbind(child1,child2))} 
 
#VSTUPNI hodnotou funkce mutate je jeden binarni retezec (=1 jedinec) a pravdepodobnost mutace. 
#Vybereme nahodne jeden prvek v retezci. 
#Pokud je nahodne vygenerovane cislo mensi nez pravdepodobnost mutace, nahradime tento prvek opacnym (1 za 0 ci naopak) 
#VYSTUPNI hodnotou je jedinec po mutaci. 
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mutate = function(v,mp) 
{j = sample(1:length(v),1) 
 if(runif(1) < mp) 
 {v[j] = abs(v[j]-1)} 
 return(v) 
} 
 
#funkce Children pracuje s funkcemi parents, crossover, mutate. 
#VSTUPNI hodnotu je matice rodicu a pravdepodobnost mutace. 
#VYSTUPNU hodnotou je matice deti stejneho rozmeru jako matice rodicu (velikost populace se nemeni) 
children = function(p,mp) #p je matice rodicu, mp je pravdepodobnost mutace 
 {pnew = NULL             #do pnew budeme ukladat deti 
  size = nrow(p)/2         
  fs = 1/(apply(p,1,objective)) #spocitame prevracenou hodnotu ucelove funkce kazdeho rodice, potrebuje ji totiz funkce Parents 
  ps = parents(p,fs) #Vybereme rodice kteri vytvori dalsi generaci, ps je index techto rodicu v zadane matici p. 
  for (i in 1:size)  #Vezmeme vzdy dvojice rodicu, tzn. v matici s 10 radky vzdy 1 a 6, 2 a 7... 5 a 10. 
  { child12= crossover(p[ps[i],],p[ps[(size+i)],]) #Deti vzniknou krizenim vybranych dvojic rodicu. 
    child1 = mutate(child12[1,],mp)                #Nektery gen kazdeho ditete s urcitou pravdepodobnosti zmutuje. 
    child2 = mutate(child12[2,],mp) 
    pnew = rbind(pnew,child1,child2) 
  } 
return(pnew)}                                      #Navratovou hodnotou funkce je matice deti. 
 
#A konecne samotna funkce ga... 
#VSTUPNI hodnotou je rodice = pocet jedincu v populaci, generace = pocet generaci, mp = mutation probability 
ga = function(rodice,generace,mp) 
{   
   x11() 
   par(mfrow = c(1,2)) #graficky parametr 
   convergence = NULL  #sem se bude ukladat ucelova funkce nejlepsiho reseni v kazde generaci 
   reseni = NULL       #sem se bude ukladat nejlepsi reseni v kazde generaci 
   p = matrix(sample(0:1,rodice*(d*n*2),replace = TRUE),nrow=rodice) #Vygeneruje se prvotni matice pocet rodicu, pocet radky = pocet rodicu. 

   convergence = min(apply(p,1,objective))                           #Spocita se ucelova funkce nejlepsiho rodice. 
   for (g in 1:generace) #Pro kazdou z g generaci... 
   {  
    p = children(p,mp) #Vezmeme matici rodicu p a pomoci funkce children z ni udelame matici deti p. 
    nejlepsi = p[which.min(apply(p,1,objective)),] #Z nich vybereme nejlepsi reseni (radek s nejlepsi hodnotou ucelove funkce) 
    reseni = rbind(reseni,nejlepsi)                #Nejlepsi reseni ulozime do matice reseni jako dalsi radek. 
    convergence = c(convergence, min(apply(p,1,objective))) #Hodnotu jeho ucelove funkce ulozime do vektoru convergence. 
    
    ### grafy ### 
    #Nakreslime si mapu se soucasnym nejlepsim resenim. 
    grid =0 # Velikost mrizky, kam budeme mesta umistovat  
    for (i in 0:(d-1)) 
      grid = grid + (2^i) 
    plot(mapa(nejlepsi)[,3]~mapa(nejlepsi)[,2], col = "blue",pch = 16, xlab = "souradnice x", ylab = "souradnice y",main = "mapa", 
         xlim = c(0,grid),ylim = c(0,grid)) 
    grid(nx =32,ny = 32,lwd = 0.01) 
    # Zakreslime soucasnou hodnotu ucelove funkce. 
    plot(convergence,xlim=c(1,generace+1), pch = ".", ylim = c(0,convergence[1]),main = "Geneticky algoritmus",xlab = "iterace",ylab = 
"Ucelova funkce") 
    lines(convergence,xlim = c(1,generace),ylim = c(0,convergence[1]))} 
    return(list("convergence" = convergence,"reseni" = mapa(reseni[nrow(reseni),]))) 
    #Navratova hodnota je vektor convergence a matice souradnic posledniho nejlepsiho reseni. 
    } 
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EXPERIMENTY 
I genetický algoritmus si zaslouží pár experimentů. 

########################################################### 

y = ga(200,200,0.95) 

print(y$reseni 

print(paste("Účelová funkce je ", y$convergence[length(y$convergence)])) 
########################################################### 

 

Uvažujme nejprve situaci, kdy snížíme pravděpodobnost mutace. To může být problém z toho důvodu, že 

zde hrozí riziko zaseknutí se v lokálním minimu, jak znázorňuje například následující obrázek. 

 

ga(200,200,0.05), účelová funkce = 1444 

Nyní zkusíme zvýšit počet jedinců v populaci a snížit počet generací a naopak. Zdá se, že méně jedinců 

v populaci a více generací (obrázek vlevo) vede k lepším výsledkům než více jedinců v populaci a méně 

generací. Důvod je ten, že když máme málo generací (obrázek vpravo), nemáme dost „času“ na to, abychom 

vyselektovali ty nejlepší jedince. Při menší populaci může být jako celek populace zpočátku horší, ale 

v průběhu jednotlivých generací se z ní nakonec vyselektují ti „nejlepší“ jedinci. 

            
ga(100,1000,0.95), účelová funkce = 409          ga(1000,100,0.95), účelová funkce = 713 
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19C    MODELY ROZDĚLENÝCH ZPOŽDĚNÍ. FRIEDMANOVA 

SPOTŘEBNÍ FUNKCE A PERMANENTNÍ DŮCHOD. 
 

V tomto textu bude nejprve vysvětleno, co jsou to modely rozdělených zpoždění a jak se dělí. Pak se 

zaměříme na Friedmanovu spotřební funkci. 

Když zkoumáme závislost nějakých veličin v čase, často je potřeba vzít v úvahu, že určitá veličina závisí i na 

svých předchozích hodnotách. Například naše spotřeba určitě závisí i na spotřebě v předchozím roce. Stejně 

tak ve výrobní sféře závisí objem investic i na předchozích pozorováních (loňská velikost produkce apod.). 

Důvodů je několik: setrvačnost, institucionální omezení, konzervatismus, či neschopnost učit se z minulých 

chyb, což nám, čtenářům tohoto textu, určitě nehrozí.  

V případě, že do modelu zahrneme zpožděné hodnoty vysvětlující proměnné, nazývá se to model 

rozdělených zpoždění (distributed lag). Pokud zahrneme zpožděné hodnoty vysvětlované proměnné, jde o 

autoregresní model (autoregressive model). A konečně, pokud zahrneme obojí, říká se tomu 

autoregressive distributed lag model (ADL model) a v češtině nevím jak. 

Musíme však nějakým způsobem určit délku zpoždění a jeho strukturu. Na to neexistuje striktní postup, 

můžeme vyjít z ekonomické hypotézy či si pomoci informačními kritérii (Akaikeho AIC, Hannan-Quinn, 

Schwarz), a hledáme model, kde budou tato kritéria co nejmenší. 

Máme-li nějaké informace o délce zpoždění, můžeme použít modely konečně rozdělených zpoždění, kdy do 

modelu zahrneme třeba jen dvě nebo tři zpožděné proměnné. Co se týče struktury koeficientů, čili určení 

vah parametrů, můžeme předpokládat: 

- že trvale rovnoměrně klesají (druhé pozorování má menší vliv než první, třetí než druhé atd.)  

aritmeticky rozdělené zpoždění 

- že váhy nejprve rostou a pak klesají  „obrácené V“ 

- že jejich forma není lineární (klesají, rostou, klesají…)  aproximace polynomem nízkého stupně 

Teď si s tím ale nebudeme lámat hlavu, protože konečně rozdělené zpoždění tvoří samostatnou otázku. 

Jestliže nemáme informace o délce zpoždění, vycházíme většinou z modelu nekonečně rozdělených 

zpoždění. Opět je potřeba určit váhy koeficientů zpožděných vysvětlujících proměnných: 

- nejčastěji předpokládáme, že klesají geometrickou řadou  geometrické zpoždění 

- taky si ale můžeme myslet, že maximální efekt nemá nejpozdější vysvětlující proměnná  

Pascalovo rozdělení 

- další možnosti: racionálně rozdělené zpoždění, gama rozdělené zpoždění, exponenciálně rozdělené 

zpoždění… 

Modely hezky shrnuje následující prezentace:  

http://www.powershow.com/view/13905f-

ZTE3Y/Time_Series_Econometrics_Distributed_Lag_Modeling_powerpoint_ppt_presentation  

Na modely nekonečně rozděleného zpoždění se podíváme podrobněji. 

 

 

http://www.powershow.com/view/13905f-ZTE3Y/Time_Series_Econometrics_Distributed_Lag_Modeling_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/13905f-ZTE3Y/Time_Series_Econometrics_Distributed_Lag_Modeling_powerpoint_ppt_presentation
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KOYCKOVA TRANSFORMACE 
Vyjdeme z jednoduchého modelu nekonečně rozdělených zpoždění: 

Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 …+ ut 

Předpokládejme nyní, že koeficienty βi tvoří exponenciálně klesající geometrickou řadu, čili že zpožděné 

hodnoty X mají stále menší a menší vliv na vysvětlovanou proměnnou: βi   = β0ci. Koeficientu c se říká míra 

účinku, hodnotě 1 – c se říká rychlost přizpůsobení.  

- β0  je běžný multiplikátor. Říká, o kolik se zvýší Yt s růstem Xt o jednotku; 

- βi  je dynamický multiplikátor zpožděný o i období. Říká, o kolik se zvýší Yt+i , pokud se Xt  zvedne 

o jednotku (ale pak se vrátí na svou běžnou úroveň). 

- konečný součet několika multiplikátorů se nazývá střednědobý kumulativní multiplikátor. 

Například sečteme-li β0, β1 a β2, dozvíme se, o kolik se zvedne Yt+2, když se nyní Xt zvedne o 

jednotku a už zůstane vyšší. 

- nekonečný součet všech multiplikátorů se nazývá dlouhodobý rovnovážný multiplikátor a říká 

nám, o kolik se zvedne průměrná rovnovážná hodnota Y po nekonečně dlouhém počtu období kvůli 

trvalému zvýšení X o jednotku (Xt se v běžném období zvedne o jednotku a zůstane o jednotku 

vyšší i nadále). Jde o součet nekonečné geometrické řady: ∑ 𝛽𝑖
∞
𝑖=0  = β0  / (1 – c). 

 

Příklad: 

Máme farmu a zjišťujeme, kolik pytlů brambor sklidíme (Y) v závislosti na množství hnojiva, které 

použijeme (X).  

α = 3,  β0    = 4, c = 0,5 

β1   = 0,5 ∙ 4 = 2      

β2   = 0,5 ∙ 0,5 ∙ 4 = 1    

β3   = 0,5 ∙ 0,5 ∙ 0,5 ∙ 4 = 0,5 

… atd.  Proto: 

 Yt = 3  + 4Xt + 2Xt-1+ 1Xt-2  + 0,5Xt-3 …+ ut 

 

 Jestliže letos použijeme o 1 kg hnojiva více (Xt se zvýší o jednotku), budeme mít tento rok o 4 pytle 

brambor více = běžný multiplikátor.  

 Něco z letošního navýšení hnojiva v zemi zůstane i příští rok (snad, protože autorka tohoto textu nemá 

moc tušení, jak to je s hnojením brambor), takže díky letošnímu jednotkovému navýšení množství 

hnojiva sklidíme příští rok o 2 pytle brambor více = dynamický multiplikátor.  

 Jestliže použijeme v roce 2010, 2011 a 2012 o 1 kg hnojiva více, budeme mít v roce 2012 o 7 pytlů 

brambor více = střednědobý kumulativní multiplikátor.  

 Trvalé navýšení ročního objemu hnojiva o 1 kg povede k tomu, že budeme sklízet o 4 / (1 – 0,5) = 8 pytlů 

brambor více. 

Teď je tu ale zjevně problém. Máme nekonečný počet parametrů, což je docela hodně, jak je tedy máme 

odhadnout? Není ale třeba truchlit, stačí si pomoci následujícím postupem, kterému se říká Koyckova 

transformace. 

1. Přepíšeme si výše uvedený model s využitím c:  Yt = α  + β0Xt + β0cXt-1  + β0c2 Xt-2 …+ ut 

2. Totéž si napíšeme pro Yt-1:  Yt-1 = α  + β0Xt-1 + β0cXt-2  + β0c2 Xt-3 …+ ut-1 

3. Druhou rovnici vynásobíme koeficientem c a odečteme od první rovnice, čímž dostaneme: 
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Yt  − cYt-1 = α (1 – c) + β0Xt + β0cXt-1 + β0c2 Xt-2 … − β0cXt-1 − β0c2Xt-2  … …+ (ut – cut-1) 

4. Stejné prvky se odečtou. Převedeme všechno kromě Yt na pravou stranu. 

5. A dostaneme model: 

Yt = α(1 – c)  + β0Xt + cYt-1  + vt,  kde vt = ut – cut-1 

Jako bychom tedy vlastně veškeré zpožděné hodnoty X shrnuli do proměnné Yt-1. Dostali jsme tak 

autoregresní model, kde náhodná složka představuje MA(1) proces. 

Výhodou je, že: 

 máme konečný počet parametrů, což zvládneme odhadnout pomocí MNČ; 

 vyhneme se multikolinearitě, se kterou bychom mohli mít problém při zahrnutí velkého počtu 

zpožděných vysvětlujících proměnných; 

 zvětší se počet stupňů volnosti. 

Nevýhodou je, že: 

 náhodná složka je zkorelovaná (nutno řešit problém autokorelace); 

 v modelu je proměnná Yt-1, ta ale není nezávislá na náhodné složce. Náhodná složka vt totiž 

obsahuje ut-1, a to přímo ovlivňuje Yt-1. Proto odhady nebudou nestranné, vydatné, ani konzistentní 

(pokud by byla Yt-1 nezávislá na náhodné složce, byly by aspoň asymptoticky vydatné a konzistentní 

– pomoci si můžeme tak, že místo Yt-1 dáme do modelu její vyrovnané hodnoty odhadnuté z regrese 

na Xt-1); 

 pro zjištění autokorelace nelze použít DW test (použijme Durbinovo h, příp. pro vyšší řády 

autokorelace BG test). 

Poznámky: 

 průměrná délka zpoždění je c/(1 – c). Říká, za jak dlouho proběhne polovina změny proměnné Y 

vyvolaná jednotkovou změnou X. Je to míra rychlosti reakce Y na změnu X.  

 rozptyl zpoždění je c / (1 – c)2 

 někdy se může vynechávat úrovňová konstanta 

 někdy lze použít modifikovanou Koyckovu transformaci, podle níž několik zpoždění určíme 

z původního modelu a u zbytku pak předpokládáme, stejně jako výše, že klesají geometrickou 

řadou. Například pokud ponecháme v modelu, z něhož vynecháme úrovňovou konstantu, první dva 

váhové koeficienty bez omezení, dostaneme Yt = β0Xt + β0Xt-1 +  𝛽2 ∑ 𝑐∞
𝑖=0

iXt-i-2 + ut, což po 

Koyckově transformaci povede na model Yt = β0Xt + (β1 – cβ0)Xt-1 + (β2 – cβ1)Xt-2 + cYt-1 + vt. 

 

 

 

 

 

 

 

FRIEDMANOVA SPOTŘEBNÍ FUNKCE 
Podle Friedmana permanentní spotřeba závisí na tzv. permanentním důchodu (příjmy z práce, z majetku), 

nikoli na běžném důchodu. 
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Co je to permanentní důchod? Je to neměřitelná proměnná, jde o důchod, který můžeme očekávat, přičemž 

toto očekávání formujeme na základě našeho vzdělání, majetku atd. Běžný důchod se skládá 

z permanentního důchodu a tranzitivní složky, čili běžný důchod = permanentní důchod + tranzitivní složka. 

Tedy běžný důchod kolísá kolem permanentního důchodu.  

 

Obdobně Friedman definuje i permanentní spotřebu. Skutečná spotřeba kolísá kolem permanentní 

spotřeby, skládá se z permanentní spotřeby + tranzitivní složky (občas utratíme víc, občas méně, může jít o 

nečekané výdaje typu zubař apod.). Důležité je, že tranzitivní složka důchodu a spotřeby jsou náhodné 

veličiny s průměrem nula a konstantním rozptylem.  

Friedman předpokládá, že permanentní spotřeba je přímo úměrná permanentnímu důchodu: 

 

CP = kYP 

Úrovňová konstanta je nulová. Koeficient k je mezní sklon ke spotřebě vzhledem k permanentnímu 

důchodu. Tento koeficient závisí na spotřebních zvyklostech a na úrokové míře. Obvykle se pohybuje v 

rozmezí 0,8-0,9, což vlastně znamená, že bohatství spotřebitele neustále roste. Závisí ale i na proporci 

bohatství drženého v podobě fyzických a finančních aktiv. Můžeme tedy upřesnit funkční vztah jako CP = 

k(r,w,z)YP, kde z jsou spotřební zvyklosti, w je podíl fyzických a finančních aktiv a r je úroková míra. 

Průměrný sklon ke spotřebě je dlouhodobě konstantní, i když krátkodobě může klesnout: při zvýšení 

důchodu spotřebitel neví, zda bude toto zvýšení trvalé, proto se spotřeba zvedne jen o trochu nebo vůbec. 

Teprve pokud zjistí, že jde o trvalou změnu, vzroste i spotřeba, takže podíl spotřeby na důchodu bude 

dlouhodobě konstantní. 

 

Co by se stalo, kdyby byla data generována v souladu s Friedmanovou hypotézou, ale my místo toho odhadli 

keynesiánský model Ci = β1 + β2Yi? Ve skutečnosti by permanentní spotřeba závisela na permanentním 

důchodu. Tranzitivní složka je náhodnou veličinou, která tvoří součást napozorované, běžné veličiny. Pokud 

bychom pracovali s běžným důchodem a běžnou spotřebou namísto permanentních veličin, pak by tyto 

tranzitivní složky představovaly chybu měření (pracovali bychom s napozorovanými hodnotami místo jejich 

skutečných, permanentních hodnot, které pozorovat nemůžeme). Chyba měření vysvětlované proměnné 

povede k většímu rozptylu náhodné složky, a co hůř, chyba měření vysvětlující proměnné povede 

k nekonzistentním odhadům parametrů – odhad  β2 bude podhodnocen, odhad β1 nadhodnocen. Například 

pokud by byl skutečný vztah takový, že CP = 0,9YP, a my bychom odhadli model Ci = β1 + β2Yi, mohlo by 

nám klidně vyjít něco jako Ci = 443 + 0,75Yi. Což by bylo od skutečnosti dost daleko. 

 

Samozřejmě je otázkou, co dělat, když naši hypotézu stavíme na permanentním důchodu a spotřebě, které 

jsou obě neměřitelnými, nepozorovatelnými proměnnými. Musíme je tedy nějak převést na pozorovatelné 

veličiny. Můžeme si pomoci hypotézou částečného přizpůsobení, nebo hypotézou adaptivních očekávání. 

Oba tyto modely vychází z Koyckovy transformace, od níž se liší teoretickým zdůvodněním (jsou založeny 

na nějaké ekonomické hypotéze). Stručně by se daly popsat takto: 

Hypotéza adaptivních očekávání 
Hypotéza adaptivních očekávání pracuje s optimální, neměřitelnou hodnotou vysvětlující proměnné, tedy 

spotřeba závisí na permanentním důchodu (neměřitelném). Podrobněji viz otázka Modely adaptivních 

očekávání a jejich aplikace. 

 

Hypotéza částečného přizpůsobení 
Hypotéza částečného přizpůsobení pracuje s optimální, neměřitelnou hodnotou vysvětlované proměnné, 

která je funkcí vysvětlující proměnné. Obecný tvar (Y zde neznačí důchod, ale jakoukoli vysvětlovanou 
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proměnnou!) je YtP = β1 + β2Xt +ut. Skutečná změna vysvětlované proměnné je pouze proporcionální 

požadované změně:       Yt – Yt-1 = d(YtP – Yt-1), kde d je koeficient přizpůsobení a 1/d je rychlost 

přizpůsobení. 

 

Příklad použití:  

Relativní vybavenost domácnosti předmětem dlouhodobé spotřeby (žádoucí úroveň vybavení) vzhledem 

k běžnému disponibilnímu důchodu. Při růstu důchodu se skutečná relativní vybavenost nemusí přizpůsobit 

okamžitě kvůli setrvačnosti apod. K plnému přizpůsobení by došlo jen v případě, že by se d rovnalo 1. 

Naopak pokud by se d rovnalo 0, pak by domácnost na novou výši důchodu vůbec nereagovala. 

V souladu s touto hypotézou bývá někdy specifikována právě i Friedmanova spotřební funkce, a to tak, že 

permanentní spotřeba je funkcí běžného důchodu: CtP = β1 + β2Yt + ut. Tento model vyjadřuje 

dlouhodobou závislost žádoucí úrovně spotřeby na běžném důchodu. 

o Optimální, permanentní spotřeba podle takto specifikované hypotézy závisí jednak na současné 

požadované hodnotě spotřeby, jednak na hodnotě spotřeby v předchozím období: Ct – Ct-1 = d(CtP – 

Ct-1), čili Ct = dCtP + (1–d)Ct-1, kde d je již zmiňovaný koeficient přizpůsobení. Je patrné, že současná 

skutečná hodnota spotřeby je váženým průměrem současné požadované hodnoty spotřeby a hodnoty 

spotřeby v předchozím období. Pro d = 0 se tedy spotřebitel plně adaptuje na předchozí období. 

Naopak pro d = 1 se skutečná spotřeba vůbec neřídí minulou výší spotřeby a přizpůsobuje se 

požadované výši spotřeby.  

o Úpravou získáme model autoregresní model ve tvaru Ct = β1d + β2dYt + (1 – d)Ct-1 + ut+, kde ut
+  = 

dut. Ten lze přepsat jako Ct = α1 + α2Yt + α3Ct-1 + ut+ . Takto specifikovaný model vyjadřuje 

krátkodobou reakci běžné spotřeby na běžném důchodu a na spotřebě v předchozím období. 

Formálně je shodný s Koyckovým modelem. Protože ale náhodná složka není autokorelovaná, lze 

pomocí MNČ získat konzistentní odhady. Pokud bude koeficient d roven nule (přizpůsobení je nulové), 

pak domácnost vůbec nebude reagovat na současnou výši důchodu, ale bude se řídit jen minulou 

spotřebou. Pokud bude roven jedné, pak se domácnost nestará o to, co bylo, ale řídí se současnou výší 

důchodu. 

 

Spojení obou hypotéz:  
 Obě hypotézy můžeme spojit a psát model ve tvaru YtP = β1 + β2Xt P+ ut 

 Pak bychom Y generovali v souladu s procesem částečného přizpůsobení a X v souladu s procesem 

adaptivních očekávání 

 Dostali bychom model Yt = β0dg + β1dg Xt + [(1 – d) + (1 – g)] Yt-1 – (1 – d)(1 – g)Yt-2 + [dut – (1 

– g) ut-1], který bychom mohli přepsat jako Yt = α1 + α2Xt + α3Yt-1 + α4Yt-2 + ut*. Ten je ale nelineární 

v původních parametrech a opět má autokorelovanou náhodnou složku. 

 

Příklad 

Ct = β1d    + β2dYt + (1 – d)Ct-1 + ut+, 

Ct = α1          +   α2Yt  + α3Ct-1              + ut+ 

𝐶𝑡 ̂= 0,9    + 0,6Yt  + 0,2Ct-1  

 

Krátkodobý mezní sklon ke spotřebě je roven β2d = α2  = 0,6. 

Hodnota α3  = (1 – d) = 0,2 říká, že kdyby byla minulá spotřeba o 1 milion větší, byla v spotřeba v současném 

období 200 tisíc větší.  

Hodnota d = 0,8 je rychlost přizpůsobení. Tedy zdá se, že se rychle přizpůsobujeme očekávané spotřebě a 

nestaráme se tolik o to, co bylo dřív.  



Modely rozdělených zpoždění  Otázka 19C 

LENKA FIŘTOVÁ (2014) 252 

 

Hodnotu β2 můžeme dopočítat jako α2/d = 0,6 / (1 – 0,2) = 0,75. A tohle je dlouhodobý mezní sklon ke 

spotřebě. Kvůli rychlému přizpůsobení jsou si krátkodobý a dlouhodobý sklon ke spotřebě docela blízké. 

 

PŘÍKLAD 
Je rok 2010 a farmář chce prozkoumat závislost počtu vajec jedné slepice (Y) v ks na množství krmiva (X) 

v kg. Předpokládá, že může použít model geometricky rozděleného zpoždění. Myslí si, že když bude slepici 

letos lépe krmit, bude mít tato slepice více vajec i v dalších letech. Pomůže si Koyckovou transformací, 

odhaduje tedy model ve tvaru Yt = α(1 – c)  + β0Xt + cYt-1  + vt 

Odhad je následující 𝑌�̂�= 20  + 5Xt + 0,2Yt-1   

Co z toho farmář může vyvodit? 

1) Když letos slepici navýší krmivo o 1 kg, bude mít tato slepice letos o ______  vajec více. 

2) Když letos slepici navýší krmivo o 1 kg, ale další rok jí ho opět sníží na původní množství, bude mít 

tato slepice v roce 2011 o ______ vajec více. 

3) Když jak letos, tak příští rok slepici navýší krmivo o 1 kg, bude mít díky tomu tato slepice v roce 

2011 o ______ vajec více. 

4) Když se rozhodne zvýšit slepici krmivo trvale o 1 kg ročně, bude mít z dlouhodobého hlediska o 

____ vajec ročně více. 

 

Odpovědi: 

1) 5, protože běžný multiplikátor β0 = 5 

2) 1, protože dynamický multiplikátor β1 = cβ0 = 0,2∙5 = 1 

3) 6, protože střednědobý kumulativní multiplikátor β0 +β1 = 6 

4) 6,25, protože dlouhodobý kumulativní multiplikátor = β0 / (1 – c) = 5/0,8 = 6,25 
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20A    METODY ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH OPTIMALIZAČNÍCH 

ÚLOH 
 

  Viz otázka 7A 
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20B    BIMATICOVÉ HRY 

FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, ZÁKLADNÍ VĚTA BIMATICOVÝCH HER, VĚZŇOVO DILEMA 

CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? 
Teorie her je ekonomická vědní disciplína, která se zabývá studiem konfliktních situací. Konflikty bychom 

mohli zjednodušeně rozdělit takto: 

 

JAK SI PORADIT S NEANTAGONISTICKÝM KONFLIKTEM? 
Neantagonistický konflikt je takový konflikt, kdy zájmy hráčů nejsou v přímém protikladu (říkáme tomu hra 

s nekonstantním součtem). Výhra prvního hráče není prohrou druhého, někdy se jim tedy může vyplatit 

spolupracovat. Tyto hry rozdělujeme na kooperativní, kdy hráči mohou spolupracovat, je-li to pro ně 

výhodné, a nekooperativní, kdy spolupracovat nemohou.  

Hra v normálním tvaru je dána: 

- množinou hráčů {1, 2, …, N},  

- množinou prostorů strategií {X1, X2, …, XN}, kde Xi označuje prostor strategií i-tého hráče,  

- množinou výplatních funkcí {f1(x1, x2, …, xN), f2(x1, x2, …, xN), …, fN(x1, x2, …, xN)}. 

Předpokládáme, že tito hráči jsou inteligentní: snaží se maximalizovat svůj užitek (hodnotu výplatní funkce) 

a mají dokonalé informace o hře, tedy znají množinu hráčů, svůj prostor strategií a výplatní funkci a prostor 

strategií a výplatní funkci ostatních hráčů. 
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NEKOOPERATIVNÍ HRA DVOU HRÁČŮ 
Hru můžeme opět uspořádat do matice. Tentokrát ale neplatí, že co jeden hráč získá, druhý ztratí. Mezi 

maticemi není definovaný přímý vztah, takže potřebujeme dvě matice: A pro prvního hráče a B pro druhého 

hráče. 

𝐀 = (

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

) , 𝐁 = (
𝑏11 ⋯ 𝑏1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑏𝑚1 ⋯ 𝑏𝑚𝑛

) 

První hráč (X) volí řádek, má tedy m možných strategií x1 až xm a získá aij (hodnota výplatní funkce prvního 

hráče). Druhý hráč (Y) volí sloupec, má tedy n možných strategií y1 až yn a získá bij (hodnota výplatní funkce 

druhého hráče). Prostor strategií je konečný, celkem existuje m ∙ n různých kombinací. Každé kombinaci lze 

přiřadit výhru prvního hráče 𝑓1(𝑥, 𝑦) a výhru druhého hráče 𝑓2(𝑥, 𝑦). 

Návod, jak najít optimální strategii hráčů v bimaticové hře, dává Nashova rovnováha. Ta říká, že pokud se 

některý z hráčů odchýlí od své optimální strategie (zatímco soupeř se své optimální strategie držet bude), 

nepolepší si. Nashovo rovnovážné řešení získáme nalezením sedlového prvku (sedlového bodu), což je číslo 

největší ve svém sloupci v matici A a největší ve svém řádku v matici B. Hra může mít jeden sedlový prvek, 

více sedlových prvků nebo žádný sedlový prvek. Pokud nemá žádný sedlový prvek, neexistuje řešení v ryzích 

strategiích. Optimální strategii v tom případě hledáme pomocí smíšeného rozšíření. Základní věta 

dvojmaticových her totiž říká: 

Každá dvojmaticová hra má alespoň jedno rovnovážné řešení (ve smíšených strategiích). 

Pomocí smíšeného rozšíření zjistíme, s jakou pravděpodobností budou hráči hrát jednotlivé strategie.  

 

VĚZŇOVO DILEMA 
Modelovým nekooperativním konfliktem je vězňovo dilema. Dva vězni jsou odděleně uvězněni, nemohou 

se tedy domlouvat, co udělají. Každý má možnost se přiznat nebo nepřiznat. Pokud se první přizná a druhý 

ne, dostane první nižší trest (nebo bude volný) a druhý dostane vyšší trest. Nepřiznají-li se oba, dostanou 

oba nižší trest. Přiznají-li se oba, dostanou oba vyšší trest. První vězeň uvažuje následovně: jestliže se druhý 

vězeň přizná, bylo by pro něj výhodnější se přiznat, protože by dostal nižší trest. Jestliže se nepřizná, bylo 

by pro něj také výhodnější se přiznat. Stejně přemýšlí i druhý vězeň. Postupem uvedeným výše najdeme 

sedlový bod: 

𝑎 𝑝ř𝑖𝑧𝑛𝑎𝑡      𝑛𝑒𝑝ř𝑖𝑧𝑛𝑎𝑡
𝑝ř𝑖𝑧𝑛𝑎𝑡

𝑛𝑒𝑝ř𝑖𝑧𝑛𝑎𝑡
(

− 6, −6 0, −10
−10,0 −2, −2

)
 

Zdá se, že optimální je, když se oba přiznají. Přitom pokud by se ani jeden nepřiznal, dopadli by oba lépe. Je 

to tedy rovnovážné řešení, ale není Paretovsky rovnovážné (na rozdíl od zbylých tří), protože pro něj platí, 

že si někdo může polepšit, aniž by si někdo jiný pohoršil. V ekonomii se podobná situace objevuje například 

u kartelových dohod. Konflikt ukazuje, že když se všechny osoby chovají tak, aby maximalizovaly svůj užitek, 

mohou si nakonec všichni pohoršit. 
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KOOPERATIVNÍ HRA DVOU HRÁČŮ 
Uvažujme nejprve jen dva hráče. Označme výhru prvního hráče, resp. druhého hráče při nespolupráci v(1), 

resp. v(2), a jejich celkovou výhru při spolupráci pak v(1,2). Výhodnost spolupráce mohou hráči posoudit 

porovnáním výhry při spolupráci se zaručenou výhrou, tedy s výhrou, kterou by získali, kdyby 

nespolupracovali. Můžou vzít v úvahu rovnovážnou nebo maximinovou zaručenou výhru. 

 

Rovnovážnou zaručenou výhru berou hráči v úvahu tehdy, když očekávají, že oba případnou domluvu 

dodrží. V tom případě hráči porovnávají výhru při spolupráci s výhrou při volbě sedlového prvku, který by 

zvolili při nespolupráci. 

Maximinovou zaručenou výhru berou hráči v úvahu tehdy, když se obávají, že někdo dohodu poruší. V tom 

případě porovnává každý hráč výhru při spolupráci s výhrou za situace, kdy mu druhý hráč bude dělat to 

nejhorší, co může. Zaručená výhra 1. hráče 𝑣(1) = max𝑖min𝑗𝑎𝑖𝑗 . Zaručená výhra 2. hráče 𝑣(2) =

max𝑗min𝑖𝑏𝑖𝑗. 

Pokud hráči zvolí spolupráci, musí se pak dohodnout, jak si výhru rozdělit.  Celková výhra musí být rozdělena 

mezi hráče: 𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 = 𝒗(𝟏, 𝟐), 1. hráč musí dostat hodnotu 𝑎1, která bude alespoň rovna zaručené výhře: 

𝒂𝟏 ≥ 𝒗(𝟏)  a 2. hráč musí dostat hodnotu 𝑎2 , která bude alespoň rovna zaručené výhře: 𝒂𝟐 ≥ 𝒗(𝟐) . 

Všechny dvojice a1, a2, které toto splňují, tvoří tzv. jádro hry. 
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20C   TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOTŘEBNÍCH FUNKCÍ. 

HYPOTÉZY ABSOLUTNÍHO, RELATIVNÍHO A PERMANENTNÍHO 

DŮCHODU 
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