
Štatistická  analýza a ekonometrické modelovanie 
 

1. Viacnásobná regresná a korelačná analýza – podstata metódy a jej využitie v praxi, 
viacnásobný regresný model. Štatistická a ekonometrická verifikácia modelu 
a interpretácia výsledkov  - parametrov.  

2. Princípy a aplikácie metód viacrozmernej štatistickej analýzy: Analýza hlavných 
komponentov, faktorová analýza, zhluková a diskriminačná analýza. Stručný popis 
metód. 

3. Analýza hlavných komponentov (PCA) – podstata metódy a jej využitie v praxi, 
matematické a geometrické vyjadrenie hlavných komponentov, určenie optimálneho 
počtu hlavných komponentov, interpretácia hlavných komponentov, komponentové 
skóre, biploty, detekcia odľahlých pozorovaní. 

4. Faktorová analýza - podstata metódy a jej využitie v praxi, matematický model FA, 
objasnenie pojmov spoločný faktor, špecifický faktor, komunalita, unicita, určenie 
počtu spoločných faktorov. Aplikácie faktorovej analýzy. Metódy odhadu parametrov 
faktorového modelu, Heywoodov prípad, určenie počtu spoločných faktorov, rotácia 
faktorov – ich význam, metódy a interpretácia faktorových váh, faktorové skóre, 
biploty, detekcia odľahlých pozorovaní. 

5. Zhluková analýza – podstata metódy a jej využitie v praxi, miery podobnosti objektov, 
zhlukovacie postupy, zhlukovacie metódy (hierarchické, nehierarchické), určenie 
počtu významných zhlukov, dendrogram, interpretácia zhlukov. 

6. Diskriminačná analýza – podstata metódy a jej využitie v praxi, základné úlohy DA, 
predpoklady použitia DA, matematické vyjadrenie modelu DA, určenie počtu 
významných diskriminačných funkcií a interpretácia koeficientov diskriminačných 

7. Klasická analýza časových radov, zložky časového radu, analýza trendu, sezónnosti 
v časových radoch, indexy sezónnosti, umelé premenné, kĺzavé priemery. 
Exponenciálne vyhladzovanie časových radov, princíp a použitie. Základné modely 
exponenciálneho vyhladzovania, ich použitie.  

8. Boxova - Jenkinsova metodológia analýzy časových radov, nástroje identifikácie typu 
modelu  ACF, PACF, verifikácia modelov, spôsoby transformácie časových radov. 

9. ARIMA modely, čisté modely, zmiešané a integrované modely. Aplikácie ARIMA 
modelov. 

10. Ekonometrický model, štatistická a ekonometrická verifikácia. Problém autokorelácie, 
identifikácia, dôsledky, testovanie. Problém heteroskedasticity a multikolinearity. 

11.  Ekonometrický model, druhy ekonometrických modelov. Základné typy 
jednorovnicových ekonometrických modelov, Cobb-Douglasova funkcia, lin-log 
a log-lin funkcie, resp. ďalšie. Interpretácia parametrov funkcií. Aplikácie modelov. 

12. Ekonometrický model s umelými premennými. Využitie umelých premenných 
v ekonometrickom modelovaní. Príklady aplikácií.  Panel dát. Modely z panelov dát. 
Modely s pevnými a náhodnými efektmi. Aplikácie modelov v ekonómii.  

13. Modely s kvalitatívnou vysvetľovanou premennou, LOGIT a PROBIT model. 
Kvantifikácia a aplikácia modelov. 

14. Stacionarita ekonomických časových radov. Testovanie stacionarity a stupňa 
integrácie časových radov. Analýza a testovanie Grangerovej kauzality. Kointegrácia 
časových radov a jej testovanie. Modely s korekčným členom (ECM). Príklady 
aplikácie. 

15. Autoregresívne modely s podmienenou  heteroskedasticitou – ARCH, GARCH 
modely. Charakteristika modelov a ich aplikácie v ekonómii a financiách. 



16. Riziko, alternatívne chápanie rizika. Rôzne klasifikácie rizík. Portfólio - efekt 
z diverzifikácie v znížení rizika portfólia.  Postoje rozhodovacieho subjektu k riziku, 
grafické zobrazenie postojov. Nenasýtenosť a odpor k riziku. 

17. Portfólio N- rizikových aktív. Výpočet výnosu a rizika portfólií rizikových aktív. 
Rozklad rizika portfólia na systematické a jedinečné riziko. 

18. Portfólio N-rizikových aktív. Množina portfólií, efektívna množina portfólií, grafické 
zobrazenie a objasnenie vlastností efektívnej množiny. Optimalizačný prístup 
k hľadaniu efektívnych portfólií.  

19. Kombinácia N-rizikových aktív a bezrizikového aktíva. Množina portfólií a efektívna 
množina portfólií N-rizikových aktív a bezrizikového aktíva. Čiara kapitálového trhu 
(CML), jej vlastnosti. Optimálne a trhové portfólio. 

20. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM), predpoklady. Priamka trhu cenných 
papierov (SML). Algebraické a grafické znázornenie  SML (kovariačná verzia a beta 
verzia).Kreslenie charakteristických čiar cenných papierov. Rovnovážne 
a nerovnovážne oceňovanie cenných papierov. Odhad „beta“ a „alfa“ koeficientov 
z historických údajov, interpretácia koeficientov.  

 
 

 
 
 


