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ŠTUDIJNÝ PROGRAM : KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII 
 

 

 

Metódy operačného výskumu 
 

1. Princípy merania produktivity a efektívnosti, geometrická interpretácia produktivity a 

inputovo- a outputovo orientovanej miery technickej efektívnosti. 

2. Použitie lineárneho programovania pri meraní efektívnosti - model zlomkového 

programovania a jeho úprava na model lineárneho programovania - primárny 

multiplikátorový DEA model. Princíp maximalizácie produktivity a minimalizácie potreby 

inputov. Interpretácia miery technickej efektívnosti θ a váh primárneho modelu v(i) a u(r). 

3. Duálny obalový model DEA a jeho výhody. Inputovo-orienovaný a outputovo-orientovaný 

obalový model DEA, interpretácia mier technickej efektívnosti θ a φ a premenných λ(j) 

obalového duálneho modelu. 

4. Výnosy z rozsahu a ich zohľadnenie v modeloch DEA. Geometrická interpretácia, a výpočet 

miery technickej efektívnosti za predpokladu konštantných, variabilných, neklesajúcich a 

nerastúcich výnosov z rozsahu, výpočet a  interpretácia miery efektívnosti z rozsahu určenie 

oblasti výnosov z rozsahu. 

5. Slabá efektívnosť a Pareto-Koopmansovská efektívnosť. Viacfázové riešenie modelov 

DEA, interpretácia odchýľkových premenných s+ a s-. 

6. Princíp merania superefektívnosti (Andersenov-Petersenov DEA model). Inputovo a 

outputovo orientovaný super DEA model, interpretácia mier superefektívnosti.  

7. Aditívne modely DEA, FDH modely, ich vlastnosti a oblasť použitia.  

8. Modely DEA s asymetrickou transformáciou inputov na outputy: subvektorová efektívnosť, 

kontrolovateľné, nekontrolovateľné premenné inputov a outputov, neželané outputy. 

Metódy zohľadnenia externých faktorov efektívnosti, kategorické premenné v DEA 

analýzach. 

9. Alokačné modely DEA, princíp výpočtu alokačnej efektívnosti, výnosová efektívnosť, 

nákladová efektívnosť, zisková efektívnosť.  

10. Malmquistov index zmeny celkovej produktivity a jeho odhad pomocou dištančných 

funkcií s použitím DEA. Grafická interpretácia. Dekompozícia Malmquistovho indexu na 

index zmeny technickej efektívnosti a index technickej (technologickej) zmeny. Grafická 

interpretácia. 

11. Modelovanie stochastických systémov Markovovými reťazcami. Stochastický proces. 

Klasifikácia Markovových reťazcov 

12. Skúmanie očakávaného vývoja systému pomocou ergodických Markovových reťazcov. 

Určenie vektora absolútnych pravdepodobností po k-krokoch. Asymptotické správanie sa 

ergodických reťazcov. 

13. Aplikácie ergodických Markovových reťazcov. Markovove reťazce s výnosmi (ocenením). 

Markovove reťazce s alternatívami. 

14. Skúmanie očakávaného vývoja systému pomocou absorpčných Markovových reťazcov. 

Analýza nákladov podniku súvisiacich so záručnými opravami. Analýza splácania 

finančných pohľadávok. 

15. Modely hromadnej obsluhy. Modely základných typov systémov HO. Otvorený systém HO 

bez strát. 

16.  Modely hromadnej obsluhy. Otvorený systém HO s vynútenou netrpezlivosťou. Uzavretý 

systém HO bez strát. 

17. Modely zásob dynamické deterministické. Optimalizácia veľkosti objednávok pri 

konštantnom dopyte. Optimalizácia zásob pri rôznej dĺžke cyklov a rôznych veľkostiach 



dopytu v jednotlivých cykloch. Optimalizácia zásob pri zohľadnení množstevných 

diskontov. Optimalizácia veľkostí objednávok pre n rôznych skladových položiek s rôznou 

veľkosťou dopytu. 

18. Poistná zásoba. Určenie veľkosti poistnej zásoby ak je dopyt je spojitou náhodnou veličinou 

s normálnym rozdelením. Určenie veľkosti poistnej zásoby ak je dopyt vyjadrený 

empirickým rozdelením. 

19. Modely zásob stochastické. Model určenia jednorazovej zásoby. Statický model s 

maximalizáciou ziskovej funkcie. Modely dynamické stochastické.  

20. Modely obnovy. Modely optimálnej životnosti a stratégie obnovy. Modely obnovy 

zlyhávajúcich objektov. 
 


