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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou využívania informačných technológií 

v podnikoch v Českej republike. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie a popis 

časových radov a regresnej analýzy. Praktická časť je venovaná samostatnej analýze na 

základe výsledkov získaných z dotazníkového šetrenia Českého štatistického úradu. 

Pomocou štatistických ukazovateľov je stanovená prognóza budúceho vývoja vo 

využívaní informačných a komunikačných technológií. 

 

Abstract 

 This thesis deals with analysis of information technologies usage in companies 

based in Czech Republic. Theoretical part of the thesis deals with description of time 

series and regression analysis. Practical part of this document is dedicated to analysis of 

real data results gained from surveys of Czech statistic office. Prognosis of future usage 

of information and communication technologies is made with help of statistical 

indicators.  

 

 

 

 

 

Kľúčové slová 

Analýza, Informačné a komunikačné technológie, Časové rady, Prognóza, Trend 

 

Keywords 

Analysis, Information and Communication Technology, Time series, Prognosis, Trend 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citácia  

 

VIDRNÁKOVÁ, S. Využívaní informačních a komunikačních technologií v podnicích v 

České republice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016. 77 

s. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prehlásenie 

  

Prehlasujem, že predložená bakalárska práca je pôvodná a spracovala som ju 

samostatne. Prehlasujem, že citácia použitých prameňov je úplná, že som v svojej práci 

neporušila autorské práva (v zmysle Zákona č. 121/2000 Sb., o práve autorskom a o 

právach súvisiacich s právom autorským). 

 

V Brne dňa 22. mája 2016 

        ……………………………... 

                                                                                                      Simona Vidrnáková                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 

Ďakujem pani Mgr. Eve Michalíkovej Ph.D. za kvalitné rady, odbornú 

spoluprácu, ústretový prístup a usmerňovanie pri písaní tejto práce. 

 



 

 

Obsah 

 

ÚVOD A METODIKA PRÁCE ..................................................................................... 10 

CIEĽ PRÁCE .................................................................................................................. 11 

1   TEORETICKÁ ČASŤ ............................................................................................... 12 

1.1 Rozdelenie podnikov ........................................................................................ 12 

1.1.1    Členenie podnikov z hľadiska veľkosti ....................................................... 12 

1.2 Informačné a komunikačné technológie .......................................................... 13 

1.2.1   Počítačova sieť ............................................................................................. 13 

1.2.2   Internet .......................................................................................................... 14 

1.2.3   Intranet .......................................................................................................... 15 

1.2.4   Typy pripojenia k internetu .......................................................................... 15 

1.2.5   Webové stránky ............................................................................................ 17 

1.2.6   Elektronické objednávky .............................................................................. 18 

1.3 Časové rady ...................................................................................................... 18 

1.3.1 Druhy časových radov .............................................................................. 19 

1.3.2 Charakteristiky časových radov ................................................................ 21 

1.3.3 Dekompozícia časových radov ................................................................. 23 

1.3.4   Analýza trendu časového radu ...................................................................... 25 

1.4  Regresná analýza ................................................................................................. 26 

1.4.1   Regresná priamka ......................................................................................... 28 

1.4.2   Lineárne regresné modely ............................................................................ 30 

1.4.3   Nelineárne regresné modely ......................................................................... 30 

1.4.4   Voľba regresnej funkcie ............................................................................... 33 

2 PRAKTICKÁ ČASŤ ............................................................................................... 34 

2.1   Internet ................................................................................................................ 35 



 

 

    2.2   Intranet ................................................................................................................ 39 

2.3   Siete LAN ........................................................................................................... 42 

2.4   ADSL linka ......................................................................................................... 46 

2.5   WiFi pripojenie ................................................................................................... 49 

2.7   Mobilné pripojenie .............................................................................................. 53 

2.8   Webové stránky .................................................................................................. 57 

2.9   Elektronické objednávky .................................................................................... 61 

3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA .......................................................................... 66 

3.1   Komunikácia vo vnútri podniku ......................................................................... 66 

3.2   Komunikácia so zákazníkmi ............................................................................... 67 

3.3   Prezentácia a image podniku .............................................................................. 69 

3.4   Efektívne riadenie podnikových procesov .......................................................... 71 

ZÁVER ........................................................................................................................... 73 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY .......................................................................... 74 

ZOZNAM TABULIEK .................................................................................................. 76 

ZOZNAM GRAFOV ...................................................................................................... 77 

 

 

 

 



10 

 

ÚVOD A METODIKA PRÁCE 

 

 Informácie majú pre podnik neoceniteľný význam a preto majú informačné 

a komunikačné technológie v podnikoch nezastupiteľnú úlohu už niekoľko rokov. 

V súčasnej dobe snáď ani nenájdeme podnik v ktorom by nepoužívali aspoň jeden počítač 

a pripojenie k internetu. Vďaka informačným a komunikačným technológiám dochádza 

každoročne k zlepšeniu komunikácie a možnosti šírenia informácií v podniku, ale aj 

medzi podnikom a ostatnými spoločnosťami. Informačné a komunikačné technológie 

ponúkajú rôzne možnosti na vykonávanie podnikových procesov, stimulujú rast 

podnikov a podnecujú ich k investíciám do inovácií a taktiež môžu kladne prispieť ku 

konkurencieschopnosti podniku. 

Keďže sa informačné a komunikačné technológie každoročne rozvíjajú, sleduje Český 

štatistický úrad už od roku 2002 každoročne nielen ich rozvoj a využívanie. Dáta, ktoré 

zozbieral Český štatistický úrad na základe pravidelného, každoročného štatistického 

šetrenia o využívaní informačných a komunikačných technológií budem ďalej v práci 

analyzovať pomocou štatistických metód, konkrétne za pomoci časových radov.  

Mojou úlohou v tejto práci bude zhodnotiť súčasný stav v oblasti využívania 

informačných a komunikačných technológií a zhodnotiť trendy budúceho vývoja. 

Následne podľa výsledkov analýzy navrhnem stredným podnikom, ktoré informačné 

a komunikačné technológie by mali do budúcnosti využívať, aby sa ako podniky neustále 

rozvíjali a zlepšovali svoje postavenie na trhu. 

  



11 

 

CIEĽ PRÁCE 

 

 Cieľom bakalárskej práce je štatisticky spracovať dáta týkajúce sa využívania 

informačných technológií v podnikoch v Českej republike. Dáta, ktoré sú potrebné pre 

výpočty sú získané z výsledkov každoročne vykonávaného dotazníkového šetrenia 

Českého štatistického úradu.  

Za pomoci štatistických metód, konkrétne časových radov bude určená prognóza 

budúceho vývoja ukazovateľov v oblasti využívania informačných technológií. Následne 

po zhodnotení prognózy podám stredným podnikom odporúčania k jednotlivým 

informačným a komunikačným technológiám. 

  



12 

 

1   TEORETICKÁ ČASŤ 

 

 V teoretickej časti tejto práce budú najskôr rozdelené a popísané podniky podľa 

veľkosti, ďalej budú objasnené pojmy z oblasti informačných a komunikačných 

technológií, ktorých vývojom sa budem v tejto práci zaoberať. Koniec teoretickej časti je 

venovaný  časovým radom a jednotlivým funkciám, ktoré som využila pri spracovávaní 

praktickej časti. 

 

 

1.1 Rozdelenie podnikov 

 

Podnikom rozumieme akýkoľvek subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť a to 

bez ohľadu na jeho právnu formu. Každý podnik je tvorený troma zložkami podnikania: 

 hmotné zložky – tie predstavujú všetok majetok podniku a to hmotný aj nehmotný 

majetok, 

 osobné zložky – zahŕňajú všetkých zamestnancov a zamestnávateľov podniku, 

 nehmotné zložky – pod týmito zložkami sú zahrnuté rôzne patenty, licencie, 

ochranné známky alebo napríklad obchodné meno podniku, atď. 

Podniky sú členené podľa rôznych kritérií ako napríklad podľa právnej formy podnikania, 

podľa formy vlastníctva, podľa príslušnosti k určitému odvetviu, atď. V tejto práci sa 

však budem venovať analýze využívania informačných a komunikačných technológií vo 

všetkých stredných podnikoch bez ohľadu na oborové odvetvie a preto ďalej popíšem iba 

členenie z hľadiska veľkosti podniku [1]. 

 

1.1.1    Členenie podnikov z hľadiska veľkosti 

 

Pri členení podnikov z hľadiska veľkosti sa zohľadňuje koľko zamestnancov daný 

podnik zamestnáva a aký obrat vykazuje [1]: 
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 mikropodnik – zamestnáva menej ako 10 zamestnancov a jeho ročný obrat 

dosahuje maximálne 2 mil. Eur, 

 malý podnik – zamestnáva od 10 do  50 zamestnancov a jeho ročný obrat 

dosahuje maximálne 10 mil. Eur, 

 stredný podnik – zamestnáva od 50 do 250 zamestnancov a jeho ročný 

obrat sa pohybuje do 50 mil. Eur, 

 veľký podnik – zamestnáva cez 250 zamestnancov a ročný obrat takéhoto 

podniku je vyšší ako 50 mil. Eur. 

 

 

1.2 Informačné a komunikačné technológie 

 

V tejto časti vymedzím základné pojmy z oblasti informačných a komunikačných 

technológií, ktorých využívanie budem v tejto práci skúmať. Samotný pojem informačné 

a komunikačné technológie predstavuje súhrnné označenie informačných systémov 

a informačných technológií, ktoré priniesli rôzne nové možnosti využívania podnikových 

informácií a dát. Vďaka informačným a komunikačným technológiám dnes dokážu 

podniky zlepšovať svoje rozhodovanie, urýchľujú podnikové procesy a celkovo tak 

zvyšujú svoju výkonnosť [2]. 

 

 

1.2.1   Počítačova sieť 

 

Počítačové siete sa členia podľa viacerých kritérií, najčastejšie sa však vyskytuje 

členenie podľa rozlohy na ktorej sa sieť nachádza. Na základe tohto kritéria rozlišujeme 

nasledovné počítačové siete [3, 4, 5]: 

 Personal Area Network (PAN) je označenie pre tzv. osobné siete, ktoré spájajú 

len veľmi malý počet zariadení s dosahom v ráde niekoľkých metrov. Ako príklad 
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môžeme uviesť prenos dát medzi počítačom a mobilným telefónom 

prostredníctvom Bluetooth pripojenia, 

 Local Area Network (LAN) sú tzv. lokálne siete, ktoré slúžia na prenos informácií 

v rámci jedného lokálneho miesta, napr. v podniku. Dosah v lokálnej sieti sa 

pohybuje väčšinou v ráde jednotiek až stoviek metrov, no maximálne je možné 

dosiahnuť až niekoľko kilometrov. Ako príklad tejto počítačovej siete môže byť 

zdieľanie informácií, tlačiarní či aplikácií v rámci jedného podniku, 

 Metropolitan Area Network (MAN) sú tzv. metropolitné siete, ktoré môžeme 

chápať ako prepojenie niekoľkých LAN sietí navzájom a majú dosah v ráde 

niekoľko desiatok kilometrov. Tento typ počítačovej siete vďaka vysokej 

prenosovej rýchlosti slúži na prenos všetkých typov komunikácie, či už klasické 

dáta, ale aj telefónne služby a videá, 

 Wide Area Network (WAN) je globálna sieť, ktorá prepojuje niekoľko LAN 

a MAN sietí a pokrýva tak oblasť v rádoch stoviek až tisícok kilometrov. Jedná 

sa teda o siete ktoré dosahujú na úroveň jednotlivých štátov či kontinentov. Ako 

typický príklad WAN siete je internet, ktorého presnejšia definícia je uvedená 

v podkapitole 1.2.2.. 

Zo všetkých vyššie uvedených typov počítačových sietí budem v praktickej časti mojej 

práce skúmať podniky, ktoré majú zavedené siete LAN, ktorú môžeme označiť aj ako 

podnikovú sieť. 

 

 

1.2.2   Internet 

 

Internet môžeme definovať ako celosvetovú verejnú počítačovú sieť, ktorá 

prepojuje obrovské množstvo počítačov, ktoré tak môžu medzi sebou komunikovať 

a zdieľať informácie. Komunikácia medzi jednotlivými počítačmi prebieha 

prostredníctvom rodiny protokolov TCP/IP.  [6].  

 

Zárodok dnešného internetu vznikol v roku 1969, kedy spoločnosť ARPA, ktorá je 

súčasťou Ministerstva vnútra USA, zaviedla ARPANET. ARPANET mal pôvodne iba 
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vojenské využitie a počas vojny mala zaistiť kvalitnú komunikáciu medzi jednotlivými 

armádnymi jednotkami, vládnymi úradmi či vedeckými pracoviskami v celých 

Spojených štátoch amerických. Postupne sa ARPANET nevyužíval iba pre vojenské 

účely, začal sa vo veľkom využívať na univerzitách a prešlo sa k civilným službám ako 

je elektronická pošta alebo diskusné skupiny. V roku 1973 sa ARPANET rozšíril aj za 

hranice Spojených štátov amerických, kedy sa k tejto sieti pripojili uzly v Nórsku a vo 

Veľkej Británii. Postupne sa tak sieť ARPANET rozširovala po celom svete 

a transformovala na internet aký poznáme dnes. Najväčší rozmach internetu nastal 

koncom 20. storočia, kedy nastúpila služba WWW (World Wide Web) a sprístupnila tak 

internet obrovskému okruhu užívateľov [7]. 

 

 

1.2.3   Intranet 

 

Intranetom rozumieme počítačovú sieť, ktorá funguje na rovnakých technológiách 

ako internet, no veľký rozdiel medzi týmito sieťami je v tom, že intranet je sieť uzavretá 

a neverejná. Prístup do tejto siete majú teda iba oprávnený užívatelia – zamestnanci firmy 

alebo organizácie. Vďaka funkciám, ktoré ponúka intranet je oveľa jednoduchšie 

komunikovať a zdieľať súbory medzi jednotlivými zamestnancami ale aj v rámci 

organizácie ako celku [8]. 

 

 

1.2.4   Typy pripojenia k internetu 

 

V tejto časti popíšem niektoré možnosti pripojenia k internetu, pričom sa budem 

venovať iba tým, ktoré budem v práci ďalej sledovať. 

DSL linka   

 

 DSL je skratka anglického výrazu Digital Subscriber Line a označuje technológiu, 

ktorá umožňuje aj cez bežnú telefónnu linku uskutočniť vysokorýchlostný dátový prenos. 
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Medzi najrozšírenejšie DSL techniky patrí ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line), 

ktorá označuje asymetrickú DSL linku. Pre túto technológiu je typické, že asymetrická 

prenosová rýchlosť v smere od poskytovateľa je rýchlejšia než v smere od užívateľa. Aj 

keď táto technológia funguje cez telefónnu linku, užívateľ môže zároveň telefonovať aj 

využívať internet bez toho aby sa znížila kvalita služieb. Aby mohol užívateľ využívať 

ADSL pripojenie je nevyhnutné zaobstarať najskôr vlastnú telefónnu prípojku a taktiež 

je k tomuto pripojeniu potrebný modem, ktorý zabezpečuje spojenie počítača a ADSL 

prístupu a splitter, ktorý zabezpečuje rozdelenie frekvenčných pásiem na pásmo hlasové 

a ADSL. V súčasnosti už ale stačí, ak má zákazník telefónnu prípojku a nemusí od 

poskytovateľa internetu nutne využívať aj telefónne služby [9].  

 

Bezdrátové pripojenie (WiFi) 

 

 Skratka Wi-Fi označuje anglický termín Wireless Fidelity a predstavuje v dnešnej 

dobe veľmi obľúbený typ bezdrátového pripojenia k internetu. K využívaniu tohto typu 

pripojenia je potrebný Wi-Fi router, čo je zariadenie, ktoré pokryje napríklad domov či 

pracovisko signálom. Tento signál je prenášaný elektromagnetickým vlnením, ktoré 

poskytuje užívateľom a ich prenosným zariadeniam väčšiu pružnosť. Elektromagnetické 

vlny sa od seba rozlišujú vlnovou dĺžkou a frekvenciou. Aby sa od seba jednotlivé 

prenosové linky rozlíšili, je nutné použiť pre každú z nich inú frekvenciu. Pre bezdrátové 

siete je vyhradená frekvencia 2,4 GHz ktorej pásmo využívajú aj iné technológie a preto 

môže dôjsť k rušeniu prenosu a ďalej je vyhradená frekvencia 5GHz, ktorej prevádzka je 

regulovaná pravidlami Českého telekomunikačného úradu [3]. 

 

Mobilné pripojenie 

 

 Mobilné pripojenia primárne slúžia na prenos hlasových služieb no umožňujú tiež 

užívateľom pripojiť sa k internetu z ľubovoľného miesta. Toto pripojenie je však viazané 

na signál mobilného operátora. V súčasnosti je tento typ pripojenia dostupný 

prostredníctvom niekoľkých technológií z ktorých popíšem nasledovné štyri technológie 

[5, 10]: 
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 GSM (Global System for Mobile Communications) – v oblasti dátových služieb 

toto pripojenie prináša len veľmi pomalé dátové pripojenie a je teda určené pre 

nenáročné požiadavky pre pripojenie k internetu. V dnešnej dobe sa táto 

technológia využíva už iba pre hlasové služby. 

 GPRS (General Packet Radio Service) – touto technológiou disponuje v dnešnej 

dobe takmer každý mobilný telefón. Nevýhodou tohto pripojenia je celkom nízka 

prenosová rýchlosť, naopak výhodou je, že užívateľ neplatí za objem prenesených 

dát, ale za dobu počas ktorej je pripojený, 

 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) – táto technológia je založená 

na predchádzajúcej GPRS technológií a  ponúka vyššiu prenosovú rýchlosť. 

V prípade EDGE pripojenia sa nespoplatňuje čas strávený na internete, ale môžu 

byť spoplatňované prenesené dáta a to v prípade, že si užívateľ vybral dátovo 

obmedzené pripojenie. 

 UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) – technológia UMTS sa 

radí medzi technológie 3G, teda technológie tretej generácie. UMTS je dátová 

sieť, ktorá je definovaná pre multimediálne služby, čo zahŕňa aj prenos hlasu. Táto 

dátová sieť funguje na princípe prepínania paketov, no podporuje aj metódu 

prepínania okruhov. Výhodou sietí 3G sú obzvlášť vyššie prenosové rýchlosti ako 

sú u technológií GSM, GPRS a EDGE.  

 

 

1.2.5   Webové stránky 

 

Webové stránky predstavujú súbor dokumentov umiestnených na webovom 

serveri, kde sú uložené tak aby k nim mali prístup viacerí užívatelia prostredníctvom 

internetu. Dané webové stránky si užívateľ môže prezerať pomocou internetového 

prehliadača ako napríklad Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer a pod. 

Každá jednotlivá webová stránka má svoju unikátnu adresu a je tvorená textom, prípadne 

aj multimediálnym obsahom a taktiež môže obsahovať rôzne odkazy na iné webové 

stránky. Webové stránky sú obvykle tvorené kódom jazyka HTML (Hyper Text Markup 

Language) či PHP (Hypertext Preprocessor), alebo je možné k tvorbe webových stránok 
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využiť napríklad redakčné systémy ako WordPress, Drupal, Joomla ktoré výrazne 

uľahčujú tvorbu webových stránok. Aby boli webové stránky funkčné, je potrebné 

zaregistrovať internetovú doménu a predplatiť si prevádzku webových stránok na serveri 

tzv. webhosting [11, 12]. 

 

 

1.2.6   Elektronické objednávky  

 

Elektronická objednávka je štandardný obchodný dokument, ktorý je 

spracovávaný elektronickou formou a to buď vytvorením objednávky v elektronickom 

obchode, vytvorením objednávky v podnikovom informačnom systéme alebo 

prostredníctvom EDI (Electronic Data Interchange) teda elektronickej výmeny dát. 

Elektronické objednávky, ktoré sú spracovávané prostredníctvom EDI medzi dvoma 

nezávislými podnikovými informačnými systémami najviac automatizujú celý proces 

vytvárania a prijímania objednávky. Pomocou elektronickej výmeny dát odberateľ 

vytvorí elektronickú objednávku v informačnom systéme a dodávateľ túto objednávku 

automaticky obdrží do svojho informačného systému. V prípade, že by sa pri 

elektronickej objednávke vynechala elektronická výmena dát, dodávateľ príjme 

objednávku napríklad faxom alebo e-mailom a všetky údaje uvedené v objednávke musí 

ručne zadať do informačného systému [13]. 

 

V praktickej časti budú sledované podniky, ktoré využívajú elektronické objednávky 

vytvorené akoukoľvek elektronickou formou a nie len prostredníctvom elektronickej 

výmeny dát. 

 

 

1.3 Časové rady 

 

Pod pojmom časová rada rozumieme postupnosť hodnôt určitého vecne 

a priestorovo vymedzeného ukazovateľa, ktorá je usporiadaná v čase smerom od 
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minulosti do prítomnosti. Je však nutné, aby vecná náplň ukazovateľa aj jeho priestorové 

vymedzenie boli zhodné v celom sledovanom časovom úseku [14, 15]. 

 

 

1.3.1 Druhy časových radov 

 

Časové rady sa členia z nasledovných hľadísk [16]:  

1) rozdelenie časových radov podľa charakteru ukazovateľa: 

 intervalové, 

 okamihové, 

2) rozdelenie časových radov podľa periodicity: 

 ročné, 

 krátkodobé, 

3) rozdelenie časových radov podľa druhu sledovaných ukazovateľov: 

 časové rady absolútnych ukazovateľov, 

 časové rady odvodených charakteristík, 

4) rozdelenie časových radov podľa spôsobu vyjadrenia ukazovateľov: 

 časové rady naturálnych ukazovateľov, 

 časové rady peňažných ukazovateľov. 

 

Intervalový časový rad 

 

Intervalový časový rad je rad intervalového ukazovateľa, t. j. ukazovateľa ktorého 

veľkosť závisí na dĺžke intervalu, za ktorý je sledovaný. Znamená to teda, že časový rad 

je intervalový, ak ukazovatele v ňom charakterizujú, koľko vecí, udalostí či javov vzniklo 

alebo zaniklo v určitom časovom intervale [15, 17]. 
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Okamihový časový rad 

 

Ukazovateľ okamihového časového radu sa vzťahuje k presne definovanému 

okamžiku a jeho hodnota teda nezávisí na dĺžke intervalu za ktorý je sledovaný. To 

znamená, že časový rad je okamihový, ak ukazovatele v ňom charakterizujú, koľko vecí, 

udalostí či javov existuje v určitom časovom okamihu [15, 17]. 

 

Ročný časový rad 

 

O ročných časových radoch hovoríme vtedy, ak hodnoty týchto časových radov 

sú sledované v ročných či dlhších časových úsekoch [14]. 

 

Krátkodobý časový rad 

 

Časový rad je krátkodobý ak hodnoty v časovom rade sú sledované za kratšie 

časové obdobie. Môžu to byť časové rady štvrťročné, mesačné, týždenné, atď [14]. 

 

Časové rady absolútnych ukazovateľov 

 

Absolútne ukazovatele sa inak nazývajú aj neodvodené alebo prvotné. Je to teda 

časový rad, ktorý je získaný meraním alebo pozorovaním a porovnáva a vyhodnocuje 

údaje ktoré sú pôvodné. Pri absolútnych ukazovateľoch je možné jednoznačne určiť typ 

charakteristiky, štatistickej jednotky a štatistického znaku [14]. 

 

Časové rady odvodených charakteristík 

 

Tieto časové rady sú vytvárané z absolútnych údajov. Môžu to byť napríklad 

súčtové časové rady, pomerové časové rady, podielové časové rady, atď [14]. 
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Časové rady naturálnych ukazovateľov 

 

Hodnoty naturálnych ukazovateľov sú vyjadrené v naturálnej forme, napr. 

ukazovateľ produkcie. Tieto ukazovatele majú však obmedzenú možnosť agregovania 

a preto majú aj menšiu vypovedaciu schopnosť [16]. 

 

Časové rady peňažných ukazovateľov 

 

Ukazovatele týchto časových radov sú vyjadrené v peňažnej forme. Tieto 

ukazovatele je však veľmi často nutné očistiť od inflácie, ktorá by skresľovala vývoj 

časového radu [16]. 

 

 

1.3.2 Charakteristiky časových radov 

 

Aby sme vedeli získať aspoň orientačnú predstavu o tom, aký charakter procesu 

reprezentuje časový rad, musíme analyzovať správanie sa ukazovateľa a to buď za 

pomoci rôznych druhov grafov alebo za pomoci empirických charakteristík časového 

radu [16]. 

 Jednou z najjednoduchších charakteristík je priemer časového radu. Pri jeho 

výpočte však musíme rozlišovať, či sa jedná o časový rad intervalový alebo okamihový. 

Pre intervalový časový rad sa jeho priemerná hodnota označuje �̅� a vypočíta sa ako prostý 

aritmetický priemer. Vypočítame pomocou vzorca [15]: 

                                                                 �̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 .                                                          (1.1) 

 

Priemer okamihového časového radu, nazývaný chronologický priemer sa 

rovnako ako priemer intervalového radu označuje �̅�. Ak vzdialenosti medzi jednotlivými 

časovými okamihmi 𝑡1, 𝑡2,...,𝑡𝑛, v ktorých sú hodnoty tohto časového radu zadané, sú 

rovnako dlhé, nazýva sa neváženým chronologickým priemerom. Je daný vzorcom [15]: 
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                                                  �̅� =  
1

𝑛 − 1
 [

𝑦1

2
+  ∑ 𝑦𝑖

𝑛−1

𝑖=2

+  
𝑦𝑛

2
] .                                        (1.2) 

Charakteristika, ktorá je zameraná na dynamiku a tempo časových radov sú prvé 

diferencie, ktoré popisujú vývoj časovej rady. Prvé diferencie nazývané aj absolútne 

prírastky označujeme 1𝑑𝑖(𝑦) a vypočítame ich ako rozdiel dvoch po sebe nasledujúcich 

hodnôt časového radu. Výsledok výpočtu prvej diferencie nám hovorí o koľko sa zmenila 

hodnota sledovanej veličiny v určitom okamžiku. Počítame ju pomocou vzorca [15]: 

                                             𝑑𝑖1 (𝑦) =  𝑦𝑖 −  𝑦𝑖−1,     𝑖 = 2, 3, . . . , 𝑛.                                   (1.3) 

Ďalšia elementárna charakteristika, ktorá vychádza z prvej diferencie je priemer 

prvých diferencií. Túto charakteristiku označujeme 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 a vyjadruje o koľko sa 

priemerne zmenila hodnota časového radu za jednotkový časový interval. Je daný 

vzorcom [15]: 

                                                                 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  

𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
 .                                                 (1.4) 

Dôležitou mierou dynamiky časových radov je koeficient rastu, niekedy nazývaný 

aj tempo rastu. Tento koeficient označujeme 𝑘𝑖(𝑦) a slúži pre výpočet rýchlosti poklesu, 

či rastu hodnôt časového radu a počítame ho ako pomer dvoch po sebe nasledujúcich 

hodnôt časového radu. Vzorec pre výpočet je [14, 15]: 

                                                         𝑘𝑖(𝑦) =  
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 ,   𝑖 = 2, 3, . . . , 𝑛.                                    (1.5) 

Z koeficientu rastu vychádza priemerný koeficient rastu inak nazývaný aj 

priemerné tempo rastu. Označuje sa 𝑘 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ a vypočíta sa ako geometrický priemer 

jednotlivých koeficientov rastu. Pomocou priemerného koeficientu vyjadríme priemernú 

zmenu koeficientov rastu za jednotkový časový interval. Vzorec pre výpočet je [14, 15]: 

                                                                 𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ =  √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

 .                                                       (1.6) 
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Ďalším koeficientom je medziročný koeficient rastu, ktorý je udávaný ako podiel 

hodnôt časových radov v rovnakých obdobiach po sebe idúcich rokoch. Pri štvrťročnom 

časovom rade, by mal medziročný časový koeficient rastu tvar [14]: 

                                                          𝑘(4),𝑡 =  
𝑦𝑡

𝑦𝑡−4
 ,    𝑡 = 5, 6, … , 𝑛.                                    (1.7) 

Dôležitým vyjadrením miery dynamiky časových radov je relatívny prírastok 

označovaný ako 𝛿𝑡. Pre výpočet sa používa vzorec: 

                                                         𝛿𝑡 =  
𝑦𝑡

𝑦𝑡−1
− 1,    𝑡 = 2, 3, … , 𝑛.                                    (1.8) 

Relatívny prírastok po vynásobení stom poukazuje o koľko percent sa zmenila hodnota 

časového radu v čase t v porovnaní s časom t – 1 [18]. 

 

 

1.3.3 Dekompozícia časových radov 

 

Pojem dekompozícia časového radu znamená postupný rozklad časového radu na 

jeho štyri základné zložky. Takémuto rozkladu podliehajú predovšetkým časové rady 

z ekonomickej praxe [17, 19]. 

 

Zložky časového radu sú [19]: 

 trendová zložka T, 

 sezónna zložka S, 

 cyklická zložka C, 

 náhodná zložka E. 

 

Trendová zložka T  

 

Táto zložka zachytáva dlhodobé zmeny vo vývoji skúmaného javu, napr. 

dlhodobý pokles alebo dlhodobý rast. Táto zložka je ovplyvňovaná pôsobením rôznych 
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faktorov, ktoré systematicky pôsobia v rovnakom smere. Týmito faktormi môžu byť 

napríklad demografické podmienky či technologické zmeny. Časový rad môže mať 

rastúci trend, klesajúci trend, alebo môže existovať aj časový rad bez trendu [15, 19]. 

 

Sezónna zložka S  

 

Sezónna zložka opisuje periodické zmeny v časovom rade. Perióda predstavuje 

určitú jednotku času (deň, mesiac, rok), prípadne sa rovná jej konštantnému násobku. 

Sezónna zložka teda zachytáva pravidelne opakujúcu sa odchýlku od trendovej zložky. 

Dôsledkom týchto odchýlok sú napríklad sviatky, dovolenky alebo striedanie ročných 

období [15, 19]. 

 

Cyklická zložka C 

 

Cyklická zložka nazývaná aj periodická zložka predstavuje fluktuáciu, čiže 

kolísanie okolo trendovej zložky v dôsledku dlhodobého periodického vývoja. Periódy 

sú vytvárané za obdobie dlhšie ako jeden rok a mávajú nepravidelnú dĺžku a amplitúdu. 

Cyklická zložka vzniká vplyvom rôznych faktorov, napríklad ekonomických faktorov, 

technologických faktorov, či inovatívnych faktorov. Typickým príkladom na cyklickú 

zložku časového radu je tzv. obchodný cyklus charakterizujúci rast a následne pokles 

ekonomickej aktivity [15, 19]. 

 

Náhodná zložka E  

 

Táto zložka ostane v časovom rade po odstránení všetkých predchádzajúcich 

zložiek. Náhodná zložka vyjadruje náhodné výkyvy, ktoré nemajú systematický charakter 

a tiež aj rôzne chyby v meraní údajov či zaokrúhľovanie. Predpokladom je, že náhodná 

zložka je tzv. biely šum, ktorý predstavuje nekorelované náhodné veličiny s nulovou 

strednou hodnotou [15, 19]. 
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Na základe spôsobu akým rozkladá časový rad rozlišujeme dva typy modelov: 

 aditívna dekompozícia, 

 multiplikatívna dekompozícia. 

 

Aditívna dekompozícia  

 

Pri tomto type rozkladu sú jednotlivé zložky časového radu uvažované vo svojich 

absolútnych hodnotách. Hodnoty časového radu sú vyjadrené ako súčet jednotlivých 

zložiek. Vzorec pre výpočet je [14, 19]: 

                                                          𝑌𝑡 =  𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝐸𝑡.                                                 (1.9) 

 

Multiplikatívna dekompozícia  

 

V prípade multiplikatívneho rozkladu časového radu je v absolútnej hodnote 

uvažovaná iba trendová zložka a ostatné zložky sú vyjadrené v relatívnych hodnotách. 

Hodnoty časového radu sú určené ako súčin hodnôt jednotlivých zložiek časového radu. 

Predpis pre výpočet je [14, 19]: 

                                                             𝑌𝑡 =  𝑇𝑡  .  𝑆𝑡 .  𝐶𝑡 . 𝐸𝑡 .                                                (1.10) 

 

 

1.3.4   Analýza trendu časového radu 

 

V časových radoch sa pre vyjadrenie trendovej zložky používa analytický alebo 

adaptívny prístup pomocou ktorých z časového radu eliminujeme trendovú zložku. Pojem 

eliminácia trendovej zložky je v niektorých literatúrach označovaný ako vyrovnanie, 

resp. vyhladenie časového radu, čo znamená, že časový rad je očistený od sezónnych, 

cyklických a náhodných fluktuácií [20]. 
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Analytický prístup 

 

 V analytickom prístupe sa používajú pre určenie trendovej zložky trendové 

funkcie. Pri trendových funkciách vychádzame z predpokladov, že časový rad je rad 

usporiadaných hodnôt v čase t a tieto hodnoty sú získané meraním určitého ukazovateľa 

v rovnako dlhých časových úsekoch. Pri tomto prístupe sa predpokladá, že časový rad má 

tvar 𝑦𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝐸𝑡 [14]. 

K odhadu neznámych parametrov trendovej funkcie sa používa metóda najmenších 

štvorcov, ktorá spočíva v minimalizácií odchýlok hodnôt časového radu. 

Najpoužívanejšie trendové funkcie sú konštantný trend, lineárny trend, exponenciálny 

trend, modifikovaný exponenciálny trend a logistický trend [17, 19]. 

 

Adaptívny prístup modelovania trendu 

 

 Tento prístup pre popis trendu umožňuje pracovať s takým časovým radom, ktorý 

v čase mení svoj charakter a pre jeho popis nie je možné použiť vhodnú matematickú 

krivku. Pri adaptívnom prístupe modelovania trendovej zložky časového radu sa 

najčastejšie využíva vyrovnanie metódou kĺzavých priemerov a exponenciálnym 

vyrovnaním [17, 20]. 

 

 

1.4  Regresná analýza 

 

Pri rôznych pozorovaniach a experimentoch pracujeme v štatistike s premennými 

veličinami – závisle premennou, ktorú označujeme y a nezávisle premennými , ktoré 

označujeme 𝑥1, 𝑥2,... . V prípade, že sa zaoberáme iba jednou nezávisle premennou x, 

jedná sa o jednoduchú regresiu. Ak máme ale nezávisle premenných viac, hovoríme 

o viacnásobnej regresií [15, 17]. 
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Medzi týmito dvoma premennými existuje určitá závislosť, ktorú je možné vyjadriť 

funkčným predpisom y = φ(x), kde ale funkciu φ(x) nepoznáme, prípadne nie je možné 

túto závislosť vyjadriť určitou funkciou. Ak ale nastavíme určité hodnoty nezávisle 

premennej x, dostaneme tak jednu hodnotu závisle premennej y [15]. 

 

Pri meraniach pozorujeme hodnoty závisle premennej y pri nastavených hodnotách 

nezávisle premennej x a dostaneme vždy n dvojíc (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), i = 1, 2, …, n pričom n > 2, 𝑥𝑖 

tu označuje nastavenú hodnotu nezávisle premennej x v i-tom pozorovaní a 𝑦𝑖 je k nej 

priradená hodnota závisle premennej y [15]. 

 

Pri opakovaných pozorovaniach pri nastavenej hodnote premennej x nedostaneme vždy 

rovnakú hodnotu premennej y. Premenná y sa teda chová ako náhodná veličina, ktorú 

označíme Y [15]. 

 

Závislosť medzi veličinami x a y je ovplyvnená tzv. „šumom“. Tento „šum“, ktorý 

ovplyvňuje veličiny x a y je náhodná veličina, ktorú označujeme e a vyjadruje vplyv 

náhodných a neuvažovaných činiteľov. V prípade tejto náhodnej veličiny sa predpokladá, 

že jej stredná hodnota sa rovná nule, t. j. E(e) = 0, čo znamená, že sa pri meraniach 

nevyskytujú žiadne systematické chyby a odchýlky od skutočnej hodnoty [15]. 

 

Aby sme mohli vyjadriť závislosť náhodnej veličiny Y na premennej x, zavedieme 

podmienenú strednú hodnotu náhodnej veličiny Y pre hodnotu x, ktorú označujeme 

E(𝑌|𝑥). Túto strednú hodnotu následne položíme rovno vodne zvolenej funkcií, ktorú 

označíme 𝜂(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝) a vzťah medzi nimi môžeme zapísať nasledovne [15]: 

 

                                                E(𝑌|𝑥) =  𝜂(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝).                                    (1.11) 

 

Funkciu  𝜂(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝), ktorú budeme stručne označovať 𝜂(𝑥), je funkcia nezávisle 

premennej x a nazýva sa regresná funkcia. Neznáme parametre, ktoré sú označené 𝛽1,

𝛽2, … , 𝛽𝑝, kde p ≥ 1 nazývame regresné koeficienty [15]. 
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1.4.1   Regresná priamka 

 

Za najjednoduchší príklad regresnej úlohy môžeme uviesť prípad, kedy je 

regresná funkcia 𝜂(𝑥) vyjadrená priamkou 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥, pričom platí [15]: 

                                      E(𝑌|𝑥) = 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥.                                       (1.12)  

  

K výpočtu odhadov koeficientov 𝛽1 a 𝛽2 pre zadané dvojice (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) označíme tieto 

odhady 𝑏1 a 𝑏2. Aby sme tieto koeficienty určili čo „najlepšie“, použijeme k výpočtu 

metódu najmenších štvorcov [15]. 

Odhady 𝑏1 a 𝑏2 neznámych parametrov 𝛽1 a 𝛽2  získame tak, že za najlepšie koeficienty 

považujeme tie, ktoré minimalizujú funkciu 𝑆(𝑏1, 𝑏2) vyjadrenú predpisom [16]: 

                                                    𝑆(𝑏1, 𝑏2) =  ∑(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

.                                (1.13) 

 

K určeniu odhadov 𝑏1 a 𝑏2 koeficientov 𝛽1 a 𝛽2  najskôr prevedieme výpočet prvej 

parciálnej derivácie funkcie 𝑆(𝑏1, 𝑏2) podľa premenných 𝑏1 resp. 𝑏2 a tieto parciálne 

derivácie položíme nule. Zo získaných rovníc po úprave dostaneme sústavu normálnych 

rovníc [15]: 

𝑛 . 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖  . 𝑏2

𝑛

𝑖−1

=  ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 , 

(1.14) 

∑ 𝑥𝑖 . 𝑏2

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1

. 𝑏2 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

í=1

 . 

Z týchto rovníc už jednoducho vypočítame koeficienty 𝑏1 a 𝑏2. K výpočtu môžeme 

použiť buď niektorú metódu pre riešenie sústavy lineárnych rovníc o dvoch neznámych 

alebo nasledovné vzorce [15]: 
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                                       𝑏2 =  
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 −𝑛

𝑖=1 𝑛�̅�2
 ,       𝑏1 =  �̅� − 𝑏2�̅� ,                              (1.15) 

 

kde �̅� resp. �̅� sú výberové priemery, ktoré vypočítame pomocou vzorcov [15]: 

                                                      �̅� =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

,    �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 .                                        (1.16) 

Pre odhad regresnej priamky, ktorý je označený �̂�(𝑥) použijeme predpis [15]: 

                                                                   �̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 .                                                (1.17) 

 

Vlastnosti koeficientov regresnej priamky 

 

 Po opakovaných meraniach získavame vždy iné hodnoty 𝑦𝑖 ale aj iné hodnoty 

koeficientov 𝑏1 a 𝑏2 a inú regresnú priamku, čo znamená, že vypočítané koeficienty a tiež 

aj samotná regresná priamka sú náhodnými veličinami. Označíme ich 𝐵1, 𝐵2 a �̂�(𝑥) 

a nazveme ich štatistikami. O týchto štatistikách môžeme získať zo zadaných dát viac 

informácií a to za pomoci teórie regresných funkcií [15]. 

Ako jednu z týchto informácií môžeme uviesť rozptyl, označený 𝜎2, ktorého hodnota 

charakterizuje presnosť merania. V prípade, že táto hodnota nie je zadaná, musíme ju 

odhadnúť a to za pomoci tzv. reziduálneho súčtu štvorcov, ktorý označujeme 𝑆𝑅. 

Reziduálny súčet štvorcov je rovný súčtu kvadrátov reziduí �̂�𝑖, ktoré vyjadrujú odchýlky 

zadaných hodnôt 𝑦𝑖 od hodnôt �̂�(𝑥𝑖) regresnej priamky [15]: 

                                                    𝑆𝑅 = ∑ �̂�𝑖
2 = ∑(𝑦𝑖 − �̂�(𝑥𝑖))2

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 .                                   (1.18) 

Odhad rozptylu 𝜎2 označujeme �̂�2 a je rovný [15]: 

                                                                   �̂�2 =
𝑆𝑅

𝑛 − 2
 .                                                         (1.19) 
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1.4.2   Lineárne regresné modely 

 

Regresné funkcie, ktoré sú lineárne z hľadiska svojich parametrov nazývame 

lineárne regresné funkcie a patria medzi najpoužívanejší typ regresných funkcií 

a môžeme ich zapísať v tvare  

                                                 𝜂 = 𝛽1 + 𝛽2𝑓1(𝑥) + ⋯ + 𝛽𝑝𝑓𝑝(𝑥),                                   (1.20)  

kde 𝛽1, 𝛽2, ..., 𝛽𝑝 predstavujú neznáme parametre a 𝑓1, 𝑓2, ..., 𝑓𝑝 sú známe funkcie 

nezávisle premennej x. Medzi tento typ regresných funkcií patria napríklad [16]: 

regresná priamka, ktorá má tvar: 

                                                                𝜂(𝑥) =  𝛽1 + 𝛽2𝑥,                                                   (1.21)  

parabolická regresia, ktorá má tvar:  

                                                          𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2,                                           (1.22) 

polynomická regresia, ktorá má tvar: 

                                            𝜂(𝑥) =  𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2 + ⋯ +  𝛽𝑝𝑥𝑝,                               (1.23) 

logaritmická regresia, ktorá má tvar:   

                                                              𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2 log 𝑥 .                                            (1.24) 

 

 

1.4.3   Nelineárne regresné modely 

 

V prípade, že je daný regresný model v ktorom regresná funkcia nie je vyjadrená 

lineárnou kombináciou regresných koeficientov a známych funkcií, ktoré sú na týchto 

koeficientoch závislé, jedná sa o nelineárny regresný model. Pre niektoré nelineárne 

regresné funkcie je možné určiť koeficienty rôznymi metódami [15]. 
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Linearizovateľné funkcie 

 

Ak vieme vhodnou transformáciou nelineárnej regresnej funkcie 𝜂(𝑥, 𝛽) dostať 

funkciu, ktorá na svojich regresných koeficientoch závisí lineárne, hovoríme že ide 

o funkciu linearizovateľnú. K určeniu koeficientov regresnej funkcie ako aj ďalších 

charakteristík tejto linearizovanej funkcie môžeme použiť napríklad regresnú priamku. 

Spätnou transformáciou následne dostaneme zo získaných výsledkov odhady 

koeficientov aj ďalších charakteristík pre nelineárny model. Ako príklad takýchto 

regresných funkcií uvedieme [15]: 

𝜂(𝑥) = 𝛽1𝑒𝛽2𝑥 ,  

𝜂(𝑥) =  𝛽1𝑥𝛽2  , 

𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑒𝛽3𝑥 . 

 

 

Nelinearizovateľné funkcie 

 

 V prípade, že regresné funkcie nie je možné vhodnou transformáciou linearizovať, 

hovoríme o špeciálnych nelinearizovateľných funkciách. Najčastejšie sa nelinearizovateľné 

funkcie využívajú v časových radoch, ktoré popisujú ekonomické deje a patria medzi ne 

modifikovaný exponenciálny trend, logistický trend a Gompertzova krivka [15]. 

 

Modifikovaný exponenciálny trend  je vhodné použiť pri regresnej funkcií, ktorá je 

ohraničená zhora resp. zdola. Predpis pre modifikovaný exponenciálny trend je [15]: 

                                                                  𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 .                                              (1.25) 

Odhady 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 koeficientov 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 určíme pomocou vzorcov [15]: 

                                                                 𝑏3 =  [
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
]

1
𝑚ℎ⁄

 ,                                           (1.26) 
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                                                     𝑏2 = (𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1(𝑏3

𝑚ℎ − 1)2
 ,                                    (1.27) 

                                                  𝑏1 =  
1

𝑚
[𝑆1 −  𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ ] ,                                      (1.28) 

kde výrazy 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 predstavujú súčty, ktoré určíme nasledovne [15]: 

                            𝑆1 =  ∑ 𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1

 ,    𝑆2 = ∑ 𝑦𝑖

2𝑚

𝑖=𝑚+1

 ,    𝑆3 = ∑ 𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

 .                             (1.29) 

Tieto vzorce však platia, ak spĺňajú nasledovné predpoklady [15]: 

 zadaný počet n dvojíc hodnôt (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), i = 1, 2, ..., n, je deliteľný troma, tj. n = 3m, 

kde m je prirodzené číslo. Znamená to, že dáta je možné rozdeliť do troch skupín 

o rovnakom počte prvkov m. V prípade, že dáta nespĺňajú túto požiadavku, 

vynechá sa príslušný počet počiatočných, prípadne koncových dát. 

 hodnoty 𝑥𝑖 sú od seba rovnako vzdialené, kde táto vzdialenosť má dĺžku h > 0, tj. 

𝑥𝑖 =  𝑥1 + (𝑖 − 1)ℎ. 

 

Logistický trend má inflexiu a zároveň je ohraničený zhora aj zdola. Patrí medzi tzv.         

S-krivky, ktoré sú symetrické okolo inflexného bodu a každá S-krivka vymedzuje na 

časovej ose päť základných fáz ekonomického cyklu. Predpis logistického trendu je [15]: 

                                                                𝜂(𝑥) =
1

𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥  ,                                               (1.30) 

pričom regresné koeficienty 𝑏1, 𝑏2 a 𝑏3 sa určia pomocou vzorcov pre výpočet 

modifikovaného exponenciálneho trendu s tým rozdielom, že do súm 𝑆1, 𝑆2 a 𝑆3 sa miesto 

hodnôt 𝑦𝑖 dosadia ich prevrátené hodnoty 1 𝑦𝑖
⁄  [15]. 

 

Gompertzova krivka rovnako ako logistický trend je ohraničená zhora aj zdola a má 

inflexiu. Radí sa medzi tzv. S-krivky, ktoré sú nesymetrické okolo inflexného bodu 

a väčšina jej hodnôt leží až za jej inflexným bodom. Predpis Gompertzovej krivky je [15]: 
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                                                                      𝜂(𝑥) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
 .                                             (1.31) 

Pri výpočte regresných koeficientov 𝑏1, 𝑏2 a 𝑏3 postupujeme podľa vzorcov 

modifikovaného exponenciálneho trendu, ale miesto hodnôt 𝑦𝑖 dosadíme do súm 𝑆1, 𝑆2 a 

𝑆3 ich prirodzené hodnoty ln 𝑦𝑖 [15]. 

 

 

1.4.4   Voľba regresnej funkcie 

 

Medzi úlohy regresnej analýzy patrí aj posúdenie, či sme zvolili správnu regresnú 

funkciu pre vyrovnanie dát, pričom musíme zistiť ako „tesne“ zvolená regresná funkcia 

k dátam prilieha a ďalej ako „dobre“ vystihuje nami zvolená funkcia funkčnú závislosť 

medzi závisle a nezávisle premennou. Intenzitu závislosti ako aj kvalitu regresnej funkcie 

je možné zhodnotiť podľa toho ako sa podieľa rozptyl vyrovnaných hodnôt na rozptyle 

skutočne zistených hodnôt. Dá sa povedať, že závislosť medzi premennými bude tým 

silnejšia, čím väčší bude podiel rozptylu vyrovnaných hodnôt na celkovom rozptyle [15, 

16]. 

Silu závislosti  a teda aj posúdenie vhodnosti zvolenej funkcie je možné zmerať pomocou 

tzv. indexu determinácie, ktorý označujeme 𝐼2 a je vyjadrený vzorcom [15]: 

                                                𝐼2 =
𝑆�̂�

𝑆𝑦
   alebo   𝐼2 = 1 −

𝑆𝑦−�̂�

𝑆𝑦
 .                                       (1.32) 

 𝑆𝑦 je označenie pre rozptyl empirických hodnôt a je rovný súčtu kvadrátov 

odchýlok zadaných hodnôt od ich priemeru, 

 𝑆�̂� je označenie pre rozptyl vyrovnaných hodnôt a rovná sa priemeru zo súčtov 

kvadrátov odchýlok vyrovnaných hodnôt od priemeru zadaných dát, 

 𝑆𝑦−�̂� je označenie pre reziduálny rozptyl a je rovný priemeru zo súčtov kvadrátov 

odchýlok zadaných hodnôt od vyrovnaných [15]. 
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2 PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

 

Táto časť bakalárskej práce bude zameraná na analýzu využívania informačných 

a komunikačných technológií. Sledované budú nasledovné technológie: 

 internet,  

 intranet,  

 siete LAN,  

 ADSL pripojenie k internetu,  

 WiFi pripojenie k internetu,  

 mobilné pripojenie k internetu,  

 webové stránky,  

 elektronické objednávky. 

Každej z uvedených technológií bude venovaná samostatná podkapitola v ktorej bude 

popísaný a graficky znázornený vývoj využívania danej technológie, prvé diferencie za 

jednotlivé roky, koeficienty rastu za jednotlivé roky a následne podľa indexu 

determinácie bude zvolená najvhodnejšia funkcia pre odhad trendu časového radu. 

Všetky dáta, ktoré budú pri výpočtoch využité som získala z dotazníkového šetrenia 

Českého štatistického úradu, ktorý už od roku 2002 sleduje využívanie informačných 

a komunikačných technológií v podnikateľskom sektore. Český štatistický úrad pri 

svojom dotazníkovom šetrení rozdeľuje podniky podľa počtu zamestnancov na malé, 

stredné a veľké. V tejto práci sa zameriam na využívanie informačných a komunikačných 

technológií v stredne veľkých  podnikoch, čo sú podniky s 50 - 250 zamestnancami.  

Každý jeden časový rad bude sledovaný a spracovaný za obdobie od roku 2007 po rok 

2015. Pri všetkých ukazovateľoch pracujem s okamihovými časovými radmi, keďže 

každý jeden časový rad predstavuje v akom množstve (uvádzanom v %) sa využívali 

jednotlivé informačné technológie v danom roku. Pretože sa teda jedná o okamihové 

časové rady a vzdialenosti medzi jednotlivými časovými okamihmi sú rovnako dlhé, 

budem pri každom ukazovateli počítať nevážený chronologický priemer. 
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V tabuľke č. 1  je zobrazený prehľad jednotlivých sledovaných ukazovateľov za 

jednotlivé roky a ich percentuálne využívanie v stredných podnikoch. 

 

Tabuľka 1: Prehľad počtu stredných podnikov využívajúcich jednotlivé ICT 

Ukazateľ/ 

Rok 

Internet 

(v %) 
Intranet 

(v %) 
LAN 

(v %) 
ADSL 

(v %) 
WiFi 

(v %) 

Mobilné 

pripojenie 

(v %) 

WEB 

(v %) 

Elektronic. 

objednávky 

(v %) 

2007 98,6 41,7 93,4 43,8 28,8 39,6 83,7 16,3 

2008 98,3 36,3 86,4 49,9 38,3 42,2 85,8 12,5 

2009 98,5 38,1 91,2 49,5 40,0 45,7 89,3 18,7 

2010 98,3 44,2 88,9 54,1 44,6 47,5 88,1 30,1 

2011 98,8 37,3 89,3 59,1 46,9 43,8 89,9 21,8 

2012 99,1 49,8 90,9 61,8 53,3 47,4 89,9 22,5 

2013 99,1 47,9 91,1 67,2 58,0 50,5 92,5 26,1 

2014 99,3 48,6 92,5 59,7 62,5 42,6 91,2 31,1 

2015 98,8 46,9 91,5 59 63,0 44,8 90,2 8,2 
(Zdroj: Český štatistický úrad)   

 

 

2.1   Internet 

 

Prvým ukazovateľom vývoja ktorý budem v tejto práci sledovať je internet. 

V tabuľke č. 2 sú uvedené hodnoty využívania internetu v stredných podnikoch od roku 

2007 až po rok 2015, ďalej prvé diferencie a koeficienty rastu. 

 

Tabuľka 2: Časový rad a základné charakteristiky využívania internetu v stredných podnikoch 

i/(xi) Rok 
Využívanie internetu v % 

(yi) 

Prvá 

diferencia 

𝟏𝒅(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Koeficient rastu 

ki(y) 

1 2007 98,6 - - 

2 2008 98,3 -0,3 0,9970 

3 2009 98,5 0,2 1,0020 

4 2010 98,3 -0,2 0,9980 

5 2011 98,8 0,5 1,0051 

6 2012 99,1 0,3 1,0030 

7 2013 99,1 0 1,0000 

8 2014 99,3 0,2 1,0020 

9 2015 98,8 -0,5 0,9950 

(Zdroj: Vlastné spracovanie)  
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Z tabuľky č. 2 je zrejmé, že internet je samozrejmosťou takmer vo všetkých podnikoch. 

Za celé sledované obdobie sa využíval internet skoro rovnako a  iba s minimálnymi 

medziročnými nárastmi respektíve poklesmi. Najväčší nárast nastal v roku 2011, kedy 

využívalo internet 98,8% stredných podnikov, čo je o 0,5% viac oproti predošlému roku. 

Tento nárast bol za sledované obdobie aj najrýchlejší. Koeficient rastu v roku 2011 

dosiahol hodnotu 1,0051 čo znamená že v roku 2011 využívalo internet 1,0051-krát viac 

stredných podnikov ako v roku 2010. Naopak najväčší pokles je zaznamenaný v roku 

2015, internet využívalo rovnaký počet podnikov ako v roku 2011 a teda 98,8%, čo ale 

znamená pokles o 0,5% oproti roku 2014. 

 

Charakteristiky časového radu : 

 

 chronologický priemer vypočítaný podľa vzorca (1.2) je rovný 98,76 a táto 

hodnota znamená, že za sledované obdobie využívalo internet priemerne 98,76% 

stredných podnikov, 

 priemer prvých diferencií vypočítaný podľa vzorca (1.4) má hodnotu 0,02 

a znamená to, že v období od roku 2007 po rok 2015 sa počet stredných podnikov, 

ktoré využívajú internet zvyšoval každoročne priemerne o 0,02% oproti 

predošlému roku, 

 priemerný koeficient rastu vypočítaný podľa vzorca (1.6) je rovný hodnote 

1,0003 a vyjadruje, že využívanie internetu v stredných podnikoch narastá 

v sledovanom období každoročne priemerne 1,0003-krát oproti 

predchádzajúcemu roku. 

 

Na grafe č. 1 je zobrazené využívanie internetu od roku 2006 po rok 2015. Môžeme 

vidieť, že už od začiatku sledovaného obdobia dosahuje využívanie internetu vysoké 

hodnoty a je jasné že internet je nevyhnutnou súčasťou takmer každého podniku.  
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Graf 1: Analýza využívania internetu v stredných podnikoch 

(Zdroj: Vlastné spracovanie)  

 

Vyrovnanie hodnôt časového radu 

 

Pre tento časový rad bolo zvolené vyrovnanie regresnou priamkou. Index determinácie, 

ktorý bol vypočítaný podľa vzorca (1.32) dosiahol najvyššiu hodnotu pri regresnej 

priamke a je rovný hodnote 0,5380. Keďže index determinácie nadobúda hodnoty 

z intervalu 〈0, 1〉, výsledná hodnota nie je moc vysoká ale nie je ani veľmi nízka. 

Vzhľadom k tomu, že využívanie internetu prináša pre spoločnosti obrovské množstvo 

výhod, je veľmi málo pravdepodobné, že by počet podnikov využívajúcich internet 

nadmerne poklesol.  

 

 

Prognóza na rok 2016 

 

Predpis pre výpočet odhadu regresnej priamky je daný vzorcom (1.17).  

�̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 

Koeficienty regresnej priamky boli vypočítané podľa vzorcov (1.15) a ich hodnoty sú: 
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𝑏1 = 98,27 , 

𝑏2 = 0,10 . 

Po dosadení vypočítaných koeficientov a hodnoty 10 do vzorca pre odhad regresnej 

priamky získame predpokladanú prognózu pre rok 2016: 

�̂�(𝑥) = 98,27 + 0,10 . 10 , 

�̂�(10) = 99,27 .  

Na základe tohto výpočtu sa dá predpokladať, že v roku 2016 bude v Českej republike 

využívať internet pravdepodobne 99,27% stredných podnikov. 

Graf č. 2 zaznamenáva analyzovaný časový rad, jeho vyrovnané hodnoty a vyznačenú 

prognózu pre rok 2016. 

 

Graf 2: Vyrovnanie analyzovaného časového radu regresnou priamkou 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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2.2   Intranet 

 

V druhej podkapitole rozoberiem využívanie intranetu v stredných podnikoch od 

roku 2007 až 2015. Ukazovateľom vývoja je intranet. Tabuľke č. 3 obsahuje počty stredne 

veľkých podnikov uvedené v %, ktoré využívali intranet v danom období, ďalej tabuľka 

obsahuje prvé diferencie a koeficienty rastu za jednotlivé roky. 

Tabuľka 3: Časový rad a základné charakteristiky využívania intranetu v stredných podnikoch 

i/(xi) Rok 
Využívanie intranetu v % 

(yi) 

Prvá 

diferencia 

𝟏𝒅(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Koeficient rastu 

ki(y) 

1 2007 41,70 - - 

2 2008 36,30 -5,4 0,8705 

3 2009 38,10 1,8 1,0496 

4 2010 44,20 6,1 1,1601 

5 2011 37,30 -6,9 0,8439 

6 2012 49,80 12,5 1,3351 

7 2013 47,90 -1,9 0,9618 

8 2014 48,60 0,7 1,0146 

9 2015 46,90 -1,7 0,9650 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z dát uvedených v tabuľke č. 3 vyplýva, že najväčší a zároveň najrýchlejší nárast vo 

využívaní intranetu nastal v roku 2012, kedy využívalo intranet až o 12,5% stredných 

podnikov viac ako v predošlom roku. Tento nárast bol 1,3351 krát väčší oproti roku 2011. 

Najmenej stredných podnikov využívalo intranet v roku 2008 a to 36,3% z celkového 

počtu sledovaných stredných podnikov. Najväčší a najrýchlejší pokles nastal v roku 2011, 

kedy len 37,3% stredných podnikov využívalo intranet a znamená to pokles o -6,9% 

oproti roku 2010. 

 

Charakteristiky časového radu : 

 

 chronologický priemer vypočítaný podľa vzorca (1.2) má po zaokrúhlení 

hodnotu 43,31, čo znamená, že v sledovanom období využívalo intranet 

priemerne 43,31% stredných podnikov v Českej republike, 
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 priemer prvých diferencií vypočítaný podľa vzorca (1.4) má hodnotu 0,65 

a znamená to, že od roku 2007 po rok 2015 sa zvyšovalo využívanie intranetu 

v stredných podnikoch v priemere o 0,65%, 

 priemerný koeficient rastu vypočítaný podľa vzorca (1.6) má hodnotu 1,0148 

čo značí, že využívanie intranetu v stredných podnikoch v sledovanom období 

narastá priemerne 1,0148-krát. 

Graf č. 3 zobrazuje využívanie intranetu v stredných podnikoch v sledovanom období. 

Z grafu je vidno, že intranet využíva stále celkom málo podnikov, najmenej ich bolo 

v roku 2011. Hneď nasledujúci rok ale hodnoty vzrástli a intranet využíval takmer 

polovica stredných podnikov.  

 

 

Graf 3:Analýza využívania intranetu v stredných podnikoch 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Vyrovnanie hodnôt časového radu 

 

K vyrovnaniu časového radu bola zvolená regresná priamka. Index determinácie 

vypočítaný podľa vzorca (1.32) je pri regresnej priamke rovný 0,5213. Táto hodnota nie 

je stále moc vysoká a preto ani toto vyrovnanie nemusí dobre vystihovať závislosť medzi 
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závisle a nezávisle premennou. Intranet je ale bezpochyby veľmi užitočný nástroj ktorý 

uľahčuje rôzne bežné podnikové procesy a preto by sa stredne veľké podniky určite 

nemuseli báť investovať do tejto technológie. 

 

 

Prognóza na rok 2016 

 

Predpis pre výpočet odhadu regresnej priamky je daný vzorcom (1.17).  

�̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 

Koeficienty regresnej priamky boli vypočítané podľa vzorcov (1.15) a ich hodnoty sú: 

𝑏1 = 36,51 , 

𝑏2 = 1,38 . 

Po dosadení vypočítaných koeficientov a hodnoty 10 do vzorca pre odhad regresnej 

priamky získame predpokladanú prognózu pre rok 2016: 

�̂�(𝑥) = 36,51 + 1,38 . 10 , 

�̂�(10) = 50,31 .  

Podľa tohto výpočtu sa dá predpokladať, že v roku 2016 bude využívať intranet 

pravdepodobne 50,31% stredných podnikov v Českej Republike.  

 

Na grafe č. 4 je zobrazené vyrovnanie časového radu regresnou priamkou a taktiež 

vyznačený bod, ktorý predstavuje prognózu pre rok 2016. 

 



42 

 

 

Graf 4: Vyrovnanie analyzovaného časového radu regresnou priamkou 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

2.3   Siete LAN 

 

V tejto podkapitole sa budem zaoberať strednými podnikmi so zavedenými 

sieťami LAN v období od roku 2007 do roku 2015. Za ukazovateľ vývoja je určená sieť 

LAN. V tabuľke č. 4 sú uvedené počty stredných podnikov so sieťami LAN v %, prvé 

diferencie a koeficienty rastu za sledované obdobie. 

Tabuľka 4: Časový rad a základné charakteristiky využívania sietí LAN  v stredných podnikoch 

i/(xi) Rok 
Využívanie sietí LAN v % 

(yi) 

Prvá 

diferencia 

𝟏𝒅(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Koeficient rastu 

ki(y) 

1 2007 93,4 - - 

2 2008 86,4 -7 0,9251 

3 2009 91,2 4,8 1,0556 

4 2010 88,9 -2,3 0,9748 

5 2011 89,3 0,4 1,0045 

6 2012 90,9 1,6 1,0179 

7 2013 91,1 0,2 1,0022 

8 2014 92,5 1,4 1,0154 

9 2015 91,5 -1 0,9892 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Údaje uvedené v tabuľke č. 4 poukazujú na to, že na začiatku sledovaného obdobia t. j. 

v roku 2007 malo až 93,4% stredných podnikov zavedené siete LAN. Hneď nasledujúci 

rok ale nastal pokles, ktorý bol v analyzovanom období najvýraznejší a počet podnikov 

využívajúcich siete LAN poklesol až o 7% oproti roku 2007. V roku 2009 je 

zaznamenaný najväčší nárast, kedy sa zvýšil počet podnikov využívajúcich siete LAN 

o 4,8%. V ten istý rok nastal aj najrýchlejší nárast vo využívaní sietí LAN. Koeficient 

rastu v roku 2008 dosiahol hodnotu 1,0556 čo znamená, že sa počet podnikov 

využívajúcich siete LAN zvýšil oproti roku 2007 1,0556-krát. 

 

Charakteristiky časového radu : 

 

 chronologický priemer vypočítaný podľa vzorca (1.2) sa rovná 90,34 a znamená 

to, že počas analyzovaného obdobia využívalo podnikové siete LAN priemerne 

90,34% stredných podnikov v Českej republike, 

 priemer prvých diferencií vypočítaný podľa vzorca (1.4) je rovný hodnote -0,23 

a táto hodnota vyjadruje, že počas sledovaného obdobia sa počet podnikov 

využívajúcich siete LAN znižoval priemerne o -0,23%, 

 priemerný koeficient rastu vypočítaný podľa vzorca (1.6) sa rovná 0,9974 čo 

značí, že od roku 2007 do roku 2015 sa počet podnikov využívajúcich siete LAN 

medziročne zníži v priemere 0,9974-krát. 

 

Graf č. 5 zobrazuje analyzovaný časový rad a chronologický priemer tohto časového 

radu. Ako je vidno na grafe na začiatku sledovaného obdobia sa využívali siete LAN 

v stredných podnikoch v najväčšej miere ale v prvej polovici sledovaného obdobia nastali 

najvýraznejšie poklesy a po zvyšok rokov hodnoty mierne stúpali. 
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Graf 5: Analýza využívania sietí LAN v stredných podnikoch 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Vyrovnanie hodnôt časového radu 

 

Pre vyrovnanie analyzovaného časového radu bola zvolená regresná priamka na základe 

indexu determinácie vypočítaného podľa vzorca (1.32). Index determinácie vypočítaný 

pre regresnú priamku dosiahol najvyššiu hodnotu a to 0,0740, pričom táto hodnota je 

skutočne veľmi nízka a nedá sa teda predpokladať že bude mať vyrovnanie regresnou 

priamkou veľkú vypovedaciu hodnotu o prognóze pre nasledovné obdobie. 

 

Prognóza pre rok 2016 

 

Predpis pre výpočet odhadu regresnej priamky je daný vzorcom (1.17).  

�̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 

Koeficienty regresnej priamky boli vypočítané podľa vzorcov (1.15) a ich hodnoty sú: 

𝑏1 = 89,54 , 

𝑏2 = 0,21 . 
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Po dosadení vypočítaných koeficientov a hodnoty 10 do vzorca pre odhad regresnej 

priamky získame predpokladanú prognózu pre rok 2016: 

�̂�(𝑥) = 89,54 + 0,21 . 10 , 

�̂�(10) = 91,6 .  

Podľa predchádzajúceho výpočtu by v roku 2016 malo využívať siete LAN 

pravdepodobne 91,6% stredných podnikov v Českej republike. Keďže hodnota indexu 

determinácie bola veľmi nízka takáto prognóza sa vôbec nemusí naplniť. Dá sa ale 

predpokladať, že v roku 2016 sa bude počet podnikov so zavedenými sieťami LAN 

pohybovať okolo hodnoty chronologického priemeru a t. j. okolo 90,34%. 

 

Graf č. 6 zobrazuje časový rad analyzujúci využívanie sietí LAN v stredných 

podnikoch,  jeho vyrovnanie regresnou priamkou a vyznačenú prognózu na rok 2016. 

 

Graf 6: Vyrovnanie analyzovaného časového radu regresnou priamkou 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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2.4   ADSL linka 

 

Ďalším sledovaným ukazovateľom vývoja je ADSL linka a v tejto podkapitole si 

ukážeme koľko stredných podnikov túto technológiu využívalo v období od roku 2007 

do roku 2015. Tabuľka č. 5 obsahuje percentuálne množstvo stredných podnikov s ADSL 

linkou, ktorú využívajú pre pripojenie k internetu. Ďalej tabuľka obsahuje prvé diferencie 

a koeficienty rastu za sledované obdobie. 

Tabuľka 5: Časový rad a základné charakteristiky využívania ADSL pripojenia  v stredných podnikoch 

i/(xi) Rok 
Využívanie ADSL linky v % 

(yi) 

Prvá 

diferencia 

𝟏𝒅(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Koeficient rastu 

ki(y) 

1 2007 43,8 - - 

2 2008 49,9 6,1 1,1393 

3 2009 49,5 -0,4 0,9920 

4 2010 54,1 4,6 1,0929 

5 2011 59,1 5 1,0924 

6 2012 61,8 2,7 1,0457 

7 2013 67,2 5,4 1,0874 

8 2014 59,7 -7,5 0,8884 

9 2015 59 -0,7 0,9883 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Za sledované obdobie využívanie ADSL linky v stredných podnikoch postupom rokov 

rástlo. V roku 2013 využívalo pre pripojenie k internetu práve ADSL linku až 67,2% 

stredných podnikov. Najväčší a najrýchlejší nárast zaznamenávame v roku 2008, kedy 

využívalo ADSL linku k pripojeniu na internet o 6,1% stredných podnikov viac ako 

v roku 2007. To predstavuje 1,1393-krát viac stredných podnikov s ADSL linkou oproti 

roku 2007. Najväčší pokles nastal v roku 2014 a to až o -7,5% oproti roku 2013. Tento 

pokles môže mať za následok aj vývoj rôznych nových technológií, pomocou ktorých sa 

podniky pripojovali k internetu. 

 

Charakteristiky časového radu : 

 

 chronologický priemer vypočítaný podľa vzorca (1.2) je rovný 56,58 a znamená  

 



47 

 

to, že za analyzované obdobie využívalo ADSL linku priemerne 56,58% 

stredných podnikov, 

 priemer prvých diferencií vypočítaný podľa vzorca (1.4) je rovný hodnote 1,9 

a táto hodnota udáva, že od roku 2007 do roku 2015 narastal počet stredných 

podnikov využívajúcich ADSL linku priemerne o 1,9%, 

 priemerný koeficient rastu vypočítaný podľa vzorca (1.6) má hodnotu 1,0379 

a vyjadruje, že počet podnikov, ktoré využívajú ADSL linku v sledovanom 

období za zvyšuje priemerne o 3,7%. 

 

Na grafe č. 7 je zaznamenané využívanie ADSL linky v stredných podnikoch v rokoch 

2007 až 2015. Z grafu je zrejmé že sa pomocou ADSL linky pripojovalo k internetu čoraz 

viac podnikov. Keďže ide o pripojenie, ktoré funguje na bežnej telefónnej linke, podniky 

tak môžu využívať dve služby v jednom. V dnešnej dobe majú poskytovatelia 

telekomunikačných služieb rôzne výhodné balíčky a prenosové rýchlosti a taktiež kvalita 

poskytovaných služieb sa neustále zvyšujú a aj vďaka tomu sa z dlhodobého hľadiska 

počet podnikov, ktoré využívajú ADSL linku zvyšuje. Hoci na konci sledovaného 

obdobia nastal jeden výraznejší a jeden menší pokles, nemusí to nutne znamenať, že 

podniky túto technológiu prestanú vo veľkom využívať. 

 

Graf 7: Analýza využívania ADSL linky v stredných podnikoch 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Vyrovnanie časového radu 

 

Časový rad zaznamenávajúci využívanie ADSL liniek v stredných podnikoch bol 

vyrovnaný pomocou logistického trendu. Index determinácie vypočítaný podľa vzorca 

(1.32) dosiahol pri logistickom trende hodnotu 0,8244 čo predstavuje veľmi dobrý 

výsledok a zvolená funkcia tak dobre vystihuje závislosť medzi závisle a nezávisle 

premennou. 

 

Prognóza na rok 2016 

 

Predpis pre výpočet odhadu logistického trendu je daný vzorcom (1.30).  

�̂�(𝑥) =
1

𝑏1 + 𝑏2𝑏3
𝑥 

Koeficienty logistického trendu boli vypočítané podľa vzorcov (1.26), (1.27) a (1.28) 

a ich hodnoty sú: 

𝑏1 =  0,0158, 

𝑏2 = 0,0119 , 

𝑏3 = 0,6396 . 

Po dosadení vypočítaných koeficientov a hodnoty 10 do vzorca pre odhad logistického 

trendu získame predpokladanú prognózu pre rok 2016: 

�̂�(𝑥) =
1

0,0158 + 0,0119 . 0,639610
 , 

�̂�(10) = 62,60 .  

 

V roku 2016 by malo ADSL linku teda pravdepodobne využívať 62,60% stredných 

podnikov v Českej republike, bo by znamenalo iba mierny nárast oproti roku 2015. 

Vzhľadom k tomu, že ide o pomerne obľúbený typ pripojenia k internetu sa dá 

predpokladať, že bude využívanie tejto technológie v stredných podnikoch narastať aj 

v ďalších rokoch. 
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Na grafe č. 8 je zaznamenaný analyzovaný časový rad a vyrovnané hodnoty časového 

radu spolu s vyznačenou prognózou na rok 2016. 

 

 

Graf 8: Vyrovnanie analyzovaného časového radu logistickým trendom 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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bezdrátového WiFi pripojenia v stredných podnikoch. WiFi pripojenie je veľmi obľúbený 

typ pripojenia, vďaka ktorému sa užívateľ môže pripojiť k internetu prakticky 

z akéhokoľvek miesta ktoré je v dosahu WiFi routra a to aj z rôznych mobilných 

zariadení. Tabuľka č. 6 zaznamenáva koľko % stredných podnikov v sledovanom období 

využívalo na svojich pracoviskách bezdrátové WiFi pripojenie, ďalej prvé diferencie 

a koeficienty rastu v období od roku 2007 do roku 2015. 
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Tabuľka 6: Časový rad a základné charakteristiky využívania WiFi pripojenia v stredných podnikoch 

i/(xi) Rok 

Využívanie WiFi 

pripojenia v % 

(yi) 

Prvá 

diferencia 

𝟏𝒅(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Koeficient rastu 

ki(y) 

1 2007  28,80     - - 

2 2008  38,30      9,50      1,3299     

3 2009  40,00      1,70      1,0444     

4 2010  44,60      4,60      1,1150     

5 2011  46,90      2,30      1,0516     

6 2012  53,30      6,40      1,1365     

7 2013  58,00      4,70      1,0882     

8 2014  62,50      4,50      1,0776     

9 2015  63,00      0,50      1,0080     

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Podľa údajov zaznamenaných v tabuľke č. 6 je vidno že obľúbenosť WiFi pripojenia od 

začiatku sledovaného obdobia stále rastie a ani jeden rok nenastali žiadne poklesy. 

Najväčší počet stredných podnikov ktoré využívali na svojich pracoviskách WiFi 

pripojenie bol zaevidovaný na konci sledovaného obdobia t.j. v roku 2015 kedy využívalo 

toto pripojenie 63% stredných podnikov v Českej republike. Najväčší medziročný nárast 

nastal v roku 2008 kedy sa zvýšilo využívanie WiFi pripojenia v stredných podnikoch až 

o 9,5% oproti roku 2007. Rok 2008 zaznamenal nie len najväčší ale aj najrýchlejší nárast. 

Hodnota koeficientu rastu pre rok 2008 je rovná 1,3299 čo znamená že sa počet stredných 

podnikov s WiFi pripojením zvýšil oproti roku 2007 1,3299-krát. 

 

Charakteristiky časového radu: 

 

 chronologický priemer vypočítaný podľa vzorca (1.2) sa rovná hodnote 48,68 

a táto hodnota vyjadruje, že v sledovanom období využívalo WiFi pripojenie 

k internetu priemerne 48,68% stredných podnikov v Českej republike, 

 priemer prvých diferencií vypočítaný podľa vzorca (1.4) je rovný 4,27, čo 

znamená, že v období od roku 2007 do roku 2015 sa využívanie WiFi pripojenia 

v stredných podnikoch zvyšovalo medziročne priemerne o 4,27%, 

 priemerný koeficient rastu vypočítaný podľa vzorca (1.6) sa rovná hodnote 

1,1028 a znamená to, že počas sledovaného obdobia sa zvyšoval počet podnikov 

s WiFi pripojením každoročne priemerne 1,1028-krát oproti roku predošlému. 
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Na grafe č. 9 je zobrazený časový rad v období od roku 2007 do roku 2015 

a chronologický priemer tohto časového radu. Z grafu je vidno že tento časový rad má od 

začiatku sledovaného obdobia neustále rastúci charakter a nie sú tu zaznamenané žiadne 

veľké výkyvy. 

 

Graf 9: Analýza využívania WiFi pripojenia v stredných podnikoch 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Vyrovnanie časového radu 

 

Pre vyrovnanie tohto časového radu by mohla byť zvolená prakticky akákoľvek funkcia 

vzhľadom k veľmi dobrým výsledkom indexu determinácie počítaného podľa vzorca 

(1.32). Pri všetkých funkciách dosiahol hodnoty od 0,9 a viac, pričom najlepší výsledok 

vyšiel pre regresnú priamku kde dosiahol index determinácie hodnotu 0,9769. Zvolená 

regresná funkcia bude teda veľmi dobre vystihovať závislosť medzi závislou a nezávisle 

premennou. 

 

Prognóza pre rok 2016 

 

Predpis pre výpočet odhadu regresnej priamky je daný vzorcom (1.17).  
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�̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 

Koeficienty regresnej priamky boli vypočítané podľa vzorcov (1.15) a ich hodnoty sú: 

𝑏1 = 27,20 , 

𝑏2 = 4,24 . 

Po dosadení vypočítaných koeficientov a hodnoty 10 do vzorca pre odhad regresnej 

priamky získame predpokladanú prognózu pre rok 2016: 

�̂�(𝑥) = 27,20 + 4,24 . 10 , 

�̂�(10) = 69,6 .  

Vzhľadom k veľmi dobrej hodnote indexu determinácie sa dá z uvedeného výpočtu 

predpokladať že sa táto prognóza skutočne naplní a využívanie WiFi pripojenia 

v stredných podnikoch sa bude aj naďalej zvyšovať. Na základe výpočtu bude teda v roku 

2016 využívať na svojich pracoviskách WiFi pripojenie k internetu 69,6% stredných 

podnikov v Českej republike. Keďže v posledných rokoch neustále napreduje vývoj 

rôznych mobilných zariadení, ktoré využívajú pre pripojenie k internetu práve WiFi, 

zvyšuje sa tak neustále aj obľúbenosť tohto pripojenia. V dnešnej dobe je WiFi pripojenie 

dostupné bežne na rôznych verejných miestach, alebo aj v dopravných prostriedkoch 

a v budúcnosti budeme môcť určite nájsť dostupnú WiFi sieť naozaj všade. 

Graf č. 10 zobrazuje časový rad analyzujúci využívanie WiFi pripojenia v stredných 

podnikoch, vyrovnanie regresnou priamkou a vyznačenú prognózu na rok 2016. 
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Graf 10: Vyrovnanie analyzovaného časového radu regresnou priamkou 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

2.7   Mobilné pripojenie 

 

Nasledovná podkapitola bude venovaná analýze využívania mobilného pripojenia 

k internetu. Mobilné pripojenie patrí k menej využívaným formám pripojenia k internetu. 

Oproti iným typom pripojenia k internetu má mobilné pripojenie rôzne nevýhody. Okrem 

toho, že je toto pripojenie viazané na signál mobilného operátora, veľakrát býva u tohto 

typu pripojenia malá prenosová rýchlosť a to predovšetkým pri starších technológiách 

mobilného pripojenia, prípadne má obmedzenia po prečerpaní dát. Samozrejme so sebou 

mobilné pripojenie prináša aj rôzne výhody, medzi ktoré patrí napríklad skvelá 

dostupnosť a pripojiť sa tak dá z akéhokoľvek miesta, kde je pokrytie signálu mobilného 

operátora. V tabuľke č. 7 sú uvedené počty stredných podnikov využívajúcich mobilné 

pripojenie k internetu uvedené v %, prvé diferencie a koeficienty rastu za sledované 

obdobie. 

 

 

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
o

če
t 

p
o

d
n

ik
o

v
 v

 %

Rok

Využívanie WiFi pripojenia v stredných 

podnikoch - vyrovnanie regresnou priamkou

Y Vyrovnané Y



54 

 

Tabuľka 7:Časový rad a základné charakteristiky využívania mobilného pripojenia  v stredných podnikoch 

i/(xi) Rok 

Využívanie mobilného 

pripojenia v % 

(yi) 

Prvá 

diferencia 

𝟏𝒅(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Koeficient rastu 

ki(y) 

1 2007 39,6 - - 

2 2008 42,2 2,6 1,0657 

3 2009 45,7 3,5 1,0829 

4 2010 47,5 1,8 1,0394 

5 2011 43,8 -3,7 0,9221 

6 2012 47,4 3,6 1,0822 

7 2013 50,5 3,1 1,0654 

8 2014 42,6 -7,9 0,8436 

9 2015 44,8 2,2 1,0516 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Ako je vidno z tabuľky, mobilné pripojenie k internetu nie je až také populárne ako 

napríklad ADSL pripojenie, ktoré je popísané v podkapitole 2.4. Aj napriek rôznym 

obmedzeniam, ktoré toto pripojenie so sebou prináša sa však nájdu podniky, ktoré ho 

aktívne využívajú a podľa údajov z tabuľky je vidno, že sa tento typ pripojenia využíval 

postupom rokov viac a viac. Najväčší počet stredných podnikov využívajúcich mobilné 

pripojenie bol zaznamenaný v roku 2013 a podnikov bolo až 50,5%. Najväčší nárast pri 

využívaní mobilného pripojenia v podnikoch nastal v roku 2012, kedy bolo napočítaných 

o 3,6% stredných podnikov viac oproti roku 2012. Najväčší pokles bol zase zaznamenaný 

v roku 2014 a mobilné pripojenie prestalo využívať až o 7,9% stredných podnikov menej 

ako v roku 2013. Najrýchlejší nárast vo využívaní mobilného pripojenia v stredných 

podnikoch nastal v roku 2009, kedy koeficient rastu dosiahol hodnotu 1,0829 čo znamená 

že v tomto roku narástol počet podnikov využívajúcich mobilné pripojenie 1,0829-krát 

oproti roku 2008.  

 

Charakteristiky časového radu: 

 

 chronologický priemer vypočítaný podľa vzorca (1.2) je rovný hodnote 45,23 

a táto hodnota znamená, že v priebehu sledovaného obdobia využívalo mobilné 

pripojenie k internetu v priemere 45,23% stredných podnikov v Českej republike, 
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 priemer prvých diferencií vypočítaný podľa vzorca (1.4) sa rovná 0,65 čo 

vyjadruje, že v analyzovanom období narastal medziročne počet stredných 

podnikov využívajúcich mobilné pripojenie k internetu v priemere o 0,65%, 

 priemerný koeficient rastu vypočítaný podľa vzorca (1.6) je rovný 1,0155 

a znamená to, že v celom sledovanom období sa počet stredných podnikov 

s mobilným pripojením zvyšoval medziročne v priemere 1,0155-krát. 

 

Na grafe č. 11 je zobrazené využívanie mobilného pripojenia k internetu v stredných 

podnikoch. Z grafu je vidno, že využívanie mobilného pripojenia zo začiatku mierne 

stúpalo, ale od roku 2013 počet podnikov používajúcich mobilné pripojenie k internetu 

klesol takmer o 8%. 

 

 

Graf 11: Analýza využívania mobilného pripojenia v stredných podnikoch 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Vyrovnanie časového radu 

 

K vyrovnaniu tohto časového radu bola zvolená Gompertzova krivka, pri ktorej dosiahol 

index determinácie vypočítaný podľa vzorca (1.32) hodnotu 0,4733. Táto hodnota je stále 

veľmi nízka a preto sa predpovedaná prognóza pre rok 2016 nemusí naplniť. Keďže má 
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ale mobilné pripojenie rôzne nevýhody a obmedzenia, dá sa predpokladať, že budú 

podniky pre pripojenie k internetu uprednostňovať iné technológie. 

 

 

Prognóza pre rok 2016 

 

Predpis pre výpočet odhadu Gompertzovej krivky je daný vzorcom (1.31).  

�̂�(𝑥) = 𝑒𝑏1+𝑏2𝑏3
𝑥
 

Koeficienty Gompertzovej krivky boli vypočítané podľa vzorcov (1.26), (1.27) a (1.28) 

a ich hodnoty sú: 

𝑏1 =  3,84 , 

𝑏2 = −0,38 , 

𝑏3 = 0,45 . 

Po dosadení vypočítaných koeficientov a hodnoty 10 do vzorca pre odhad Gompertzovej 

krivky získame predpokladanú prognózu pre rok 2016: 

�̂�(𝑥) = 𝑒3,84−0,38 . 0,4510
, 

�̂�(𝑥) = 46,58 . 

Na základe výpočtu prognózy pre rok 2016 je pravdepodobné, že mobilné pripojenie 

k internetu v stredných podnikoch bude mať len mierny nárast a bude ho využívať 

45,58% podnikov. Postupom rokov sa samozrejme zlepšuje aj kvalita mobilných 

pripojení no aj napriek značnému pokroku je pomer cena/kvalita oproti stabilným typom 

pripojenia neporovnateľná. Aj preto je možné, že podniky toto pripojenie nebudú 

v budúcnosti aktívne využívať, prípadne ho budú zabezpečovať iba ako doplnok pre 

svojich zamestnancov, ktorí potrebujú pracovať a byť pripojení na rôznych miestach kde 

nie je dostupné iné pripojenie.  

Graf č. 12 zaznamenáva vývoj využívania mobilného pripojenia v sledovanom období, 

vyrovnané hodnoty časového radu a vyznačenú prognózu pre rok 2016. 
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Graf 12: Vyrovnanie analyzovaného časového radu Gompertzovou krivkou 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

2.8   Webové stránky 

 

V tejto podkapitole rozoberiem stredné podniky s webovými stránkami, ktoré sú 

veľmi dobrým zdrojom informácií a podniky na nich môžu prehľadne prezentovať svoje 

pole pôsobnosti. Tabuľka č. 8 zaznamenáva počty stredných podnikov v %, ktoré majú 

svoje vlastné webové stránky, prvé diferencie a koeficienty rastu za obdobie od roku 2007 

do roku 2015. 

Tabuľka 8: Časový rad a základné charakteristiky stredných podnikov s webovými stránkami 

i/(xi) Rok 

Využívanie webových 

stránok v % 

(yi) 

Prvá 

diferencia 

𝟏𝒅(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Koeficient rastu 

ki(y) 

2 2007 83,7 - - 

3 2008 85,8 2,1 1,0251 

4 2009 89,3 3,5 1,0408 

5 2010 88,1 -1,2 0,9866 

6 2011 89,9 1,8 1,0204 

7 2012 89,9 0 1,0000 

8 2013 92,5 2,6 1,0289 

9 2014 91,2 -1,3 0,9859 

10 2015 90,2 -1 0,9890 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Používanie webových stránok sa neustále rozširuje nielen v podnikateľskej sfére. Dá sa 

povedať že v dnešnej dobe si môže webovú stránku zaobstarať každý, keďže existuje 

veľké množstvo nástrojov, ktoré zhotovenie webových stránok veľmi uľahčuje. 

Z tabuľky č. 8 je takisto vidno,  že vlastnú webovú stránku využíva stále viac a viac 

stredných podnikov a dá sa predpokladať že počty podnikov budú stúpať aj do 

budúcnosti. Najväčší počet stredných podnikov s vlastnou webovou stránkou bol zatiaľ 

zaznamenaný v roku 2013, kedy malo až 92,5% stredných podnikov podnikovú webovú 

stránku. Najväčší nárast vo využívaní podnikových webových stránok nastal v roku 2009, 

kedy sa zvýšil počet podnikov s webovou stránkou o 3,5% oproti predošlému roku 

a znamená to takisto aj najrýchlejší nárast, pretože počet stredných podnikov sa v tomto 

roku zvýšil o 1,0408-krát. Naopak najväčší pokles sa zaznamenal v roku 2014 a počet 

podnikových webových stránok poklesol o 1,3% oproti roku 2013.  

 

Charakteristiky časového radu: 

 

 chronologický priemer vypočítaný podľa vzorca (1.2) je rovný 89,20 a znamená 

to, že počas sledovaného obdobia malo vlastnú webovú stránku priemerne 89,20% 

stredných podnikov v Českej republike, 

 priemer prvých diferencií vypočítaný podľa vzorca (1.4) má hodnotu 0,8125 čo 

znamená, že za sledované obdobie medziročne narastá počet stredných podnikov 

s webovou stránkou priemerne o 0,81%, 

 priemerný koeficient rastu vypočítaný podľa vzorca (1.6) sa rovná 1,0094 a táto 

hodnota vyjadruje, že sa počas sledovaného obdobia zvýši počet stredných 

podnikov s vlastnou webovou stránkou v priemere 1,0094-krát. 

 

Na grafe č. 13 je zobrazený časový rad, ktorý zaznamenáva využívanie webových stránok 

strednými podnikmi a chronologický priemer za sledované obdobie. Z grafu je poznať, 

že počet stredných podnikov s webovými stránkami stále narastá. Veľmi mierne poklesy 

nastali iba v rokoch 2010, 2014 a 2015. Vzhľadom k dobrej využiteľnosti webových 

stránok nebudú v budúcnosti určite zaznamenané nadmerné poklesy v počte stredných 
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podnikov s vlastnou webovou stránkou a podniky tak rozhodne nič nestratia ak 

zainvestujú hoci len do jednoduchej informačnej stránky. 

 

 

Graf 13: Analýza stredných podnikov s webovými stránkami 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Vyrovnanie časového radu 

 

K vyrovnaniu časového radu bol zvolený logistický trend. Index determinácie vypočítaný 

podľa vzorca (1.32) je pri logistickom trende rovný hodnote 0,8091. Táto hodnota je 

pomerne vysoká a dá sa teda predpokladať, že sa prognóza na rok 2016 skutočne naplní. 

 

 

Prognóza na rok 2016 

 

Predpis pre výpočet odhadu logistického trendu je daný vzorcom (1.30).  
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Koeficienty logistického trendu boli vypočítané podľa vzorcov (1.26), (1.27) a (1.28) 

a ich hodnoty sú: 

𝑏1 = 0,0106 , 

𝑏2 =  0,0014, 

𝑏3 =  0,8487. 

Po dosadení vypočítaných koeficientov a hodnoty 10 do vzorca pre odhad logistického 

trendu získame predpokladanú prognózu pre rok 2016: 

�̂�(𝑥) =
1

0,0106 + 0,0014 . 0,848710 
 , 

�̂�(10) =̇ 92,22  .  

Z vyššie uvedeného výpočtu vyplýva že v roku 2016 bude pravdepodobne až 92,22% 

stredných podnikov mať svoju vlastnú webovú stránku. Webové stránky sú v súčasnosti 

skutočne dobrým zdrojom informácií a preto si potencionálny klienti môžu veľmi ľahko 

zistiť všetko potrebné o danom podniku. Čím viac informácií o podniku môžu 

potencionálny zákazníci na danej webovej stránke dohľadať, prípadne si môžu prečítať 

dobré referencie, určite sa tým zvýši šanca, že u podniku aj nakúpia. Vzhľadom k tomu, 

že pri podnikových webových stránkach ide o určitú formu reklamy,  dá sa predpokladať, 

že aj do budúcnosti bude počet podnikov s vlastnou webovou stránkou narastať.  

 

Graf č. 14 zobrazuje analyzovaný časový rad,  jeho vyrovnanie logistickým trendom 

a vyznačenú prognózu pre rok 2016. 
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Graf 14: Vyrovnanie analyzovaného časového radu logistickým trendom 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

2.9   Elektronické objednávky 

 

Posledná podkapitola bude venovaná analýze využívania elektronických 

objednávok v stredných podnikoch v Českej republike. V tabuľke č. 10 sú uvedené počty 

stredných podnikov v %, ktoré využívali v sledovanom období k nákupom elektronické 

objednávky, ďalej prvé diferencie a koeficienty rastu. 

Tabuľka 9:Časový rad a základné charakteristiky využívania elektronických objednávok  v stredných 

podnikoch 

i/(xi) Rok 

Stredné podniky 

využívajúce elektronické 

objednávky v % 

(yi) 

Prvá 

diferencia 

𝟏𝒅(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Koeficient rastu 

ki(y) 

2 2007 8,2 - - 

3 2008 16,3 8,1 1,9878 

4 2009 12,5 -3,8 0,7669 

5 2010 18,7 6,2 1,4960 

6 2011 30,1 11,4 1,6096 

7 2012 21,8 -8,3 0,7243 

8 2013 22,5 0,7 1,0321 

9 2014 26,1 3,6 1,1600 

10 2015 31,1 5 1,1916 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Ako je vidno v tabuľke, podnikov, ktoré využívajú elektronické objednávky k nákupom 

je ešte stále málo, ale množstvo týchto podnikov každoročne stúpa. Medziročne nastali 

ale určité nárasty resp. poklesy. Najväčší počet stredných podnikov nakupujúcich 

elektronicky bol zaznamenaný v roku 2015, kedy využilo elektronické objednávky 31,3% 

stredných podnikov. Najväčší medziročný nárast nastal v roku 2011, kedy vzrástol počet 

podnikov nakupujúcich elektronickou formou o 11,4% oproti roku 2010. Hneď o rok 

neskôr po tomto výraznom náraste ale nastal najväčší pokles v sledovanom období. 

V roku 2012 sa znížil počet stredných podnikov využívajúcich elektronické objednávky 

o -8,3%. Najrýchlejší nárast v tomto časovom rade nastal v roku 2008 kedy dosiahol 

koeficient rastu hodnotu 1,9878 čo znamená že v tomto roku narástol počet podnikov 

nakupujúcich elektronicky o 98,78%. 

 

 

Charakteristiky časového radu: 

 

 chronologický priemer vypočítaný podľa vzorca (1.2) má hodnotu 20,95 

a znamená to, že priemerne 20,95% stredných podnikov v období od roku 2007 

do roku 2015 využívalo elektronické objednávky k svojim nákupom, 

 priemer prvých diferencií vypočítaný podľa vzorca (1.4) je rovný hodnote 

2,8625 a znamená to, že v sledovanom období medziročne narastá počet 

stredných podnikov využívajúcich elektronické objednávky priemerne o 2,86%, 

 priemerný koeficient rastu vypočítaný podľa vzorca (1,6) sa rovná hodnote 

1,1813 a táto hodnota vyjadruje, že sa v sledovanom období zrýchľuje nárast 

počtu podnikov využívajúcich elektronické objednávky priemerne o 18,13%. 

 

Na  grafe č. 15 je zaznamenaný analyzovaný časový rad, ktorý sleduje využívanie 

elektronických objednávok v stredných podnikoch a chronologický priemer tohto 

časového radu za obdobie od roku 2007 do roku 2015. Ako je vidno z grafu, poklesy 

v tomto časovom rade nastali iba v roku 2009 a v roku 2012, inak má časový rad rastúci 

charakter. Celkovo je ale počet objednávok vytvorených elektronickou formou pomerne 

málo. Podniky by si pritom mohli prostredníctvom elektronických objednávok výrazne 
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uľahčiť niektoré podnikové procesy a taktiež by sa im znížili náklady, ktoré bývajú 

spojené s klasickou formou objednávok.  

 

 

Graf 15: Analýza využívania elektronických objednávok v stredných podnikoch 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Vyrovnanie časového radu 

 

K vyrovnaniu sledovaného časového radu bol zvolený modifikovaný exponenciálny 

trend. Index determinácie, ktorý bol vypočítaný podľa vzorca (1.32) je pri 

modifikovanom exponenciálnom trende rovný hodnote 0,7042. Táto hodnota je dosť 

vysoká a teda zvolený typ krivky bude dobre vyjadrovať závislosť medzi závisle 

a nezávisle premennou a takisto je pravdepodobné, že sa naplní aj prognóza pre rok 2016. 

 

 

Prognóza na rok 2016 

 

Predpis pre výpočet odhadu modifikovaného exponenciálneho trendu je daný vzorcom 

(1.25)  
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Koeficienty modifikovaného exponenciálneho trendu boli vypočítané podľa vzorcov 

(1.26), (1.27) a (1.28) a ich hodnoty sú: 

𝑏1 = 27,69 , 

𝑏2 = −34,48 , 

𝑏3 = 0,65 . 

Po dosadení vypočítaných koeficientov a hodnoty 10 do vzorca pre odhad 

modifikovaného exponenciálneho trendu získame predpokladanú prognózu pre rok 2016: 

�̂�(𝑥) = 27,69 + (−34,48) . 0,6510, 

�̂�(10) =̇  27,25.  

Z uvedených výpočtov pre odhad prognózy na rok 2016 sa dá predpokladať, že stredné 

podniky budú elektronické objednávky využívať aj naďalej v približne rovnakom 

množstve a časový rad bude mať mierny pokles. V roku 2016 bude teda pravdepodobne 

elektronicky objednávať približne 27,25% stredných podnikov. Z dlhodobého hľadiska 

je ale pravdepodobné že množstvo elektronických objednávok bude vzrastať. Keďže ide 

o veľmi jednoduchú formu nákupov hlavne ak podnik objednáva prostredníctvom 

elektronickej výmeny dát, výrazne tak uľahčuje prácu so spracovávaním objednávky nie 

len vo svojom podniku ale aj v podniku dodávateľa. Podniky zároveň môžu ušetriť 

náklady spojené s tlačou, doručovaním či archiváciou tlačených objednávok. 

Na grafe č. 16 je zobrazený časový rad analyzujúci využívanie elektronických 

objednávok v stredných podnikoch, vyrovnanie časového radu modifikovaným 

exponenciálnym trendom a vyznačenú prognózu pre rok 2016. 
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Graf 16: Vyrovnanie analyzovaného časového radu modifikovaným exponenciálnym trendom 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

 

 

V praktickej časti bakalárskej práce boli spracované časové rady, ktoré popisovali 

využívanie rôznych informačných a komunikačných technológií v stredne veľkých 

podnikoch v Českej republike. K spracovaniu výsledkov časových radov bol použitý 

program pre analýzu časových radov (program spracovali doc. RNDr. J. Kropáč, CSc. a 

Ing. K. Doubravský, Ph.D. a bol vytvorený ako pomôcka pre študentov FP VUT),  ktorý 

je vytvorený v prostredí MS Excel. Tento program som si pre potreby mojej práce 

upravila. 

Pri spracovávaní analytickej časti tejto práce sa zistilo, že nie všetky podniky efektívne 

využívajú rôzne možnosti ktoré im prinášajú informačné a komunikačné technológie. 

Táto kapitola bude teda venovaná návrhom pre stredne veľké podniky, pomocou ktorých 

by mohli zapracovať na účinnom využívaní informačných a komunikačných technológií 

a prispieť tak k ziskovosti, konkurencieschopnosti a celkovému rastu podniku. 

 

 

3.1   Komunikácia vo vnútri podniku 

 

 Komunikácia a výmena informácií je veľmi dôležitá v každom podniku. Keďže 

stredne veľké podniky nemajú už malý počet zamestnancov, mali by takéto podniky brať 

dôraz na to, aby mali všetci jeho zamestnanci pohodlný prístup ku všetkým potrebným 

informáciám a dokumentom.   

Základom zdieľania informácií v spoločnosti je podniková sieť, ktorá rozhodne nie je 

určená iba pre veľké podniky. Podľa výsledkov analýzy v podkapitole 2.3 za posledných 

9 rokov využíva podnikovú sieť v priemere až 90,34% stredných podnikov v Českej 

republike. Zvyšné podniky by sa určite nemali báť investovať do podnikovej siete, 

pretože v súčasnosti môžeme nájsť niekoľko firiem, ktoré ponúkajú kompletné riešenie 

podnikových sietí na mieru a navrhnú ideálnu sieťovú infraštruktúru ktorú aj naďalej 
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spravujú. Medzi popredné spoločnosti, ktoré navrhujú sieťové riešenia pre podniky patrí 

napríklad medzinárodná spoločnosť Cisco Systems, alebo spoločnosť T-Mobile, ktorá 

okrem sieťového riešenia poskytuje aj dátové a komunikačné služby. 

Ďalším dôležitým riešením, ktoré výrazne uľahčuje komunikáciu vo vnútri podniku je 

intranetová aplikácia, tá však môže fungovať iba ak má podnik vlastnú sieť. Na základe 

výsledkov analýzy v podkapitole 2.2 nevyužíva intranet ani polovica stredných podnikov, 

konkrétne má intranet iba 43,31% stredných podnikov v Českej republike. Intranet je ale 

veľmi užitočný nástroj, ktorý môže výrazne uľahčiť komunikáciu v celej spoločnosti, 

zlepšuje obeh informácií v podniku a šetrí čas pri zdieľaní informácií, podporuje 

výkonnosť podniku atď. Ak má firma napríklad okolo 200 zamestnancov, ktorých tými 

potrebujú kľúčový bod pre spoluprácu na rôznych projektoch, papierové zdieľanie 

informácií medzi takýmito zamestnancami je absolútne neefektívne, neúsporné a časovo 

náročné. Vďaka intranetovému riešeniu môže mať podnik internú sieť do ktorej majú 

prístup iba oprávnení užívatelia a rovnako sa podnik môže rozhodnúť s ktorými 

zamestnancami bude zdieľať a aké informácie s nimi bude zdieľať. Samozrejme 

informácie ako napríklad kontakty, firemné predpisy, interné smernice, vzory 

dokumentov či rôzne manuály by mali byť zdieľané so všetkými zamestnancami. 

V súčasnosti je na trhu množstvo firiem, ktoré poskytujú intranetové riešenia pre rôzne 

podniky, napríklad T-Mobile, Schindler Systems, Omega Design, UNISMINI, atď. 

Podniky by sa však pred realizáciou intranetového riešenia mali rozhodnúť, či chcú 

vytvoriť aplikáciu presne na mieru ktorá by ich mohla stáť oveľa viac ako keby zakúpia 

hotové riešenie. Ďalšou možnosťou je tzv. cloudové riešenie intranetu, kedy si podnik 

prostredníctvom internetu prenajíma prístup k aplikáciám a nemusí tak vynaložiť veľké 

počiatočné investície.  

 

 

3.2   Komunikácia so zákazníkmi  

 

 Zákazníci sú obzvlášť dôležitou súčasťou podniku a každý podnik by si mal 

svojich zákazníkov vážiť, pretože vďaka nim dokáže podnik produkovať zisk a neustále 
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sa rozvíjať a zlepšovať. Aby mohol podnik svoje vzťahy so zákazníkmi udržiavať 

a prehlbovať, musí byť s nimi v kontakte. Okrem osobného a telefonického kontaktu by 

mali podniky určite komunikovať so svojimi zákazníkmi aj prostredníctvom internetu.  

V podkapitole 2.1 v praktickej časti tejto práce sa zistilo že v období od roku 2007 do 

roku 2015 využívalo v priemere až 98,76% stredných podnikov v Českej republike 

internet. Aj keď podľa výsledkov analýzy využíva internet naozaj veľké množstvo 

podnikov, stále sa nájdu podniky, ktoré prístup k internetu vôbec nemajú. V dnešnej dobe 

považujem komunikáciu cez internet, resp. samotné využívanie internetu za úplnú 

samozrejmosť a určite každý zákazník ocení, ak by mohol komunikovať s podnikom 

v ktorom nakupuje napríklad prostredníctvom e-mailu. 

V prípade, že sa podnik ešte len rozhoduje zaviesť internet do svojej spoločnosti, mal by 

si najskôr stanoviť, na aké účely chce internet využívať, koľko zamestnancov ho bude 

využívať, aká technológia bude pre podnik najlepšou variantov a či je vybraná 

technológia dostupná aj v lokalite podniku. Pre porovnanie vypíšem výhody a nevýhody 

jednotlivých technológií, ktoré som v práci sledovala. 

 ADSL internet – pevný a spoľahlivý vysokorýchlostný internet, ktorý je dostupný 

takmer v celej Českej republike. Stačí mať prípojku pre pevnú telefónnu linku, 

ktorú však popri internete vôbec nie je nutné využívať. Pre podnik je ale výhodou, 

ak môžu od jedného poskytovateľa využívať zároveň aj telefónne a dátové služby, 

ktoré sú ponúkané vo zvýhodnených balíčkoch. Bežne je ponúkaná prenosová 

rýchlosť sťahovania okolo 6 Mbit/s resp. 8 Mbit/s, ale sú samozrejme 

poskytovatelia, ktorí ponúkajú aj oveľa vyššie prenosové rýchlosti. Podnik by mal 

brať pri tomto type pripojenia do úvahy, že prenosové rýchlosti v smere od 

užívateľa, tzv. upload bývajú veľmi malé a poskytovaný prenos dát záleží 

napríklad aj na kvalite a dĺžke vedenia.  

 WiFi pripojenie – ako som už popísala v podkapitole 1.2.4, pripojenie 

prostredníctvom WiFi je veľmi obľúbené, pretože sa užívatelia môžu pohodlne 

pripojovať k internetu z rôznych zariadení a bez nutnosti pripojovania kabeláže 

k nim. Bezdrátové WiFi pripojenie môžu podniky zaobstarať od rôznych 

poskytovateľov za výhodné ceny a prenosové rýchlosti tohto pripojenia sú taktiež 

veľmi dobré aj v smere k užívateľovi aj v smere od užívateľa. Ďalšou výhodou 
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tohto typu pripojenia je, že si môžu podniky vytvoriť WiFi pokrytie aj pri iných 

použitých technológiách pre pripojenie k internetu. Stačí spraviť z nejakého 

zariadenia (notebook, tablet, mobil) tzv. hotspot a pripojenie k internetu budú mať 

všetci užívatelia v dosahu. WiFi sieť je možné využívať napríklad aj pri pripojení 

pomocou ADSL linky, veľa poskytovateľov má v ponuke modemy, ktoré sú 

skombinované s routermi a podnik tak môže pokryť potrebné miesta WiFi 

signálom. Pripojenie prostredníctvom WiFi ale nemusí byť vôbec stabilné, 

vzájomne sa môžu rušiť rôzne WiFi siete v blízkosti a v prípade nedostatočného 

zabezpečenia siete môžu byť ľahko zneužiteľné.  

 Mobilné pripojenie - ak by existoval stredný podnik, v ktorom by sa potrebovalo 

pripojiť k internetu iba pár zamestnancov a internet by využívali iba na zasielanie 

e-mailov, bolo by zbytočné investovať do pevného vysokorýchlostného internetu. 

V takomto podniku by pre potreby zamestnancov postačil iba mobilný internet, 

ktorý býva často zahrnutý v rôznych balíčkoch operátora, prípadne je možné 

zaobstarať modem do ktorého sa vloží SIM karta s dátami. Mobilný internet je 

taktiež vhodný pre všetky podniky, ktoré chcú svojim zamestnancom zabezpečiť 

určitý doplnok – aby  mali prístup na internet kdekoľvek potrebujú. Najväčšou 

výhodou tohto typu pripojenia je skutočne veľká mobilita pripojenia a je dostupné 

všade kde je pokrytie signálom mobilného operátora. Nevýhodou sú nižšie 

prenosové rýchlosti, prípadne aj limity na množstvo prenesených dát.  

 

 

3.3   Prezentácia a image podniku 

 

 V tejto časti sa budem venovať výhodám podnikových webových stránok, ktoré 

sú skvelým miestom na ktorom sa môže podnik prezentovať a taktiež poskytovať svoje 

produkty či služby. V podkapitole 2.8 v praktickej časti tejto práce som analyzovala práve 

využívanie webových stránok. Zistilo sa, že za posledných 9 rokov využívalo vlastné 

podnikové webové stránky priemerne 89,20% stredných podnikov v Českej republike. 

V súčasnosti sú rôzne možnosti pre tvorbu webových stránok, dokonca aj také, v ktorých 

sú investície úplne minimálne. Podniky, ktoré teda ešte nemajú svoju vlastnú webovú 
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stránku, by určite mali zvážiť aspoň zhotovenie základnej informačnej webovej stránky. 

Nižšie popíšem možnosti, ktoré by mohli podniky využiť pre zhotovenie vlastných 

podnikových webových stránok: 

 Webové stránky vytvorí iná firma – tento postup býva častokrát veľmi drahý 

a časovo náročný a preto by ho mali využiť iba tie stredné podniky, ktoré hľadajú 

komplexné riešenie pre svoje podnikové webové stránky a nejde im iba 

o základnú informačnú stránku. Aby si dal podnik zhotoviť podnikové webové 

stránky inej firme, musí si najskôr premyslieť aký obsah prípadne aplikácie chce 

na stránky dostať. Ďalej by mal mať aj predstavu o tom ako by mali byť stránky 

riešené z designového hľadiska, aj keď to vôbec nie je nutnosťou a externá firma 

podá designový návrh aj sama.  Množstvo firiem pracujúcich v oblasti tvorby 

webových stránok navyše ponúkajú aj optimalizáciu webových stránok pre 

prehliadače tzv. SEO (Search Engine Optimization) a tvorbu internetových 

reklamných kampaní PPC (Pay Per Click), ktoré napomáhajú webovým stránkam 

zvýšiť ich viditeľnosť. Pred výberom firmy, ktorá má realizovať tvorbu webových 

stránok by mal podnik určite preveriť jej referencie, pretože sa samozrejme stáva, 

že podnik zaplatí nemalé peniaze za webové stránky, ktoré nakoniec nefungujú 

tak ako majú. 

 Redakčné systémy pre tvorbu webových stránok – v dnešnej dobe je veľmi 

populárny redakčný systém WordPress a je na ňom postavené veľké množstvo 

webových stránok. WordPress je omnoho menej nákladnejšie riešenie tvorby 

webových stránok, pri ktorom nie je nutné mať znalosti z programovania 

a s trochou šikovnosti by mohli podniky prostredníctvom neho lacno 

a jednoducho prezentovať všetko, čo by mali o nich zákazníci vedieť. Aby mohli 

byť webové stránky na systéme WordPress postavené, musí podnik najskôr 

zaregistrovať internetovú doménu a predplatiť si webový hosting ku ktorému je 

potrebná aj databáza. Za internetovú doménu podnik zaplatí približne 250 Kč/rok 

a ceny za webový hosting sa pohybujú rôzne, no dá sa zriadiť hosting už aj od 200 

Kč/rok. Niektoré webhostingy ponúkajú k prevádzke hostingu aj domény za 

zvýhodnené ceny, v lepšom prípade sa dá nájsť aj webhosting, kde je doména 

zdarma. Následná inštalácia WordPressu nie je nijako náročná, na internete sa dá 

nájsť množstvo podrobných návodov a podnik tak môže mať vlastné funkčné 
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webové stránky v priebehu jedného dňa. Samozrejme aj pri tvorbe webových 

stránok cez systém WordPress môže podnik naraziť na nepríjemnosti. Ak by bolo 

nutné upraviť prednastavenú šablónu, prípadne by sa vyskytla chyba, je nutné mať 

aspoň nejaké znalosti z jazykov HTML, PHP a CSS ktorými je vytvorený kód 

webových stránok. Ďalšou možnosťou je, že si podnik najme externého 

administrátora, ktorý bude vždy podľa potreby spravovať obsah stránok. 

 

 

3.4   Efektívne riadenie podnikových procesov 

 

 V každom podniku prebiehajú určité procesy, ktoré treba riadiť čo 

najefektívnejšie. Objednávky, ktoré podnik zriaďuje u svojich dodávateľov sú súčasťou 

nákupného procesu podniku. Podľa analýzy využívania elektronických objednávok 

v podkapitole 2.9 sa zistilo, že počet stredných podnikov, ktoré využívajú k nákupom 

práve elektronické objednávky sa každoročne zvyšuje. V dnešnej dobe, kedy je možné za 

pomoci informačných a komunikačných technológií zjednodušiť rôzne podnikové 

procesy je týchto podnikov stále pomerne málo. Podniky môžu realizovať objednávky 

klasickou papierovou formou, ktorá je v dnešnej modernej dobe už veľmi neefektívna 

alebo elektronickou formou. Ako najvhodnejší spôsob realizácie elektronických 

objednávok jednoznačne považujem objednávky uskutočnené prostredníctvom 

elektronickej výmeny dát, ktoré ako som popísala v podkapitole 1.2.6.  fungujú 

prostredníctvom informačných systémov medzi dvoma podnikmi. V tejto časti teda 

navrhnem stredným podnikom niektoré riešenia podnikových informačných systémov, 

inak nazývaných aj ERP (Enterprise Resource Planning) systémy, ktoré by im rozhodne 

pomohli zefektívniť nie len procesy v oblasti nákupu. 

Stredné podniky si môžu vybrať z niekoľkých dodávateľov ERP systémov na českom 

trhu, pričom by mali ideálne zvoliť takého dodávateľa, ktorý ponúka aj oborové riešenia 

aby informačný systém čo najlepšie zodpovedal potrebám podniku. Ďalej by sa mali 

stredné podniky zamyslieť aké riešenie ERP systému by bolo pre nich najvhodnejšie. Pri 

klasickom ERP systéme musia podniky investovať aj do hardwarového vybavenia. 
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Druhou možnosťou je tzv. cloudové riešenie, kedy si podniky v podstate prenajímajú 

služby informačného systému a rovnako nemusia investovať do hardwarového riešenia. 

Nižšie uvediem zoznam niekoľkých ERP systémov od významných dodávateľov, ktoré 

sú určené pre stredne veľké podniky: 

 SAP Business One, dodávatelia: SAP ČR, INFORIS, Versino CZ, ABIA group. 

 Microsoft Dynamics NAV, dodávatelia: Microsoft, Navitec systems, NAVISYS. 

 ABRA G4, dodávateľ ABRA Software, 

 Vema, dodávateľ Vema a.s., 

 Money S4, dodávateľ CÍGLER SOFTWARE, 

 HELIOS Orange, dodávateľ Asseco Solutions a.s. 
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ZÁVER 

 

 Bakalárska práca bola zameraná na analýzu využívania informačných 

a komunikačných technológií v stredných podnikoch v Českej republike za obdobie od 

roku 2007 do roku 2015. Všetky dáta potrebné k analýze som získala z každoročného 

dotazníkového šetrenia Českého štatistického úradu.  

V teoretickej časti tejto práce som najskôr popísala jednotlivé rozdelenie podnikov podľa 

ich veľkosti. Ďalej som rozobrala jednotlivé informačné a komunikačné technológie, 

ktorých využívanie som v tejto práci sledovala. Koniec teoretickej časti popisuje 

štatistické metódy, ktoré boli využité pri analýze jednotlivých ukazovateľov vývoja. 

Praktická časť bola zameraná na samotnú analýzu vstupných dát, boli sledované 

jednotlivé charakteristiky časových radov a nasledovalo vyrovnanie časového radu 

vhodnou funkciou a stanovenie prognózy pre rok 2016. 

V poslednej časti bola vyzdvihnutá dôležitosť využívania jednotlivých informačných 

a komunikačných technológií. Stredným podnikom boli taktiež dané odporúčania, ktoré 

informačné a komunikačné technológie by mali začať viac využívať a ako im tieto 

technológie môžu pomôcť v podnikaní.   
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