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Abstrakt  

Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch 

práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne 

sa zameriava na analýzu a vývoj významných ekonomických ukazovateľov miery 

nezamestnanosti, dosiahnutého HDP a výšky priemernej mzdy. Následne pomocou metód 

korelačnej analýzy pojednáva o vzájomných vzťahoch medzi vybranými ukazovateľmi 

a nakoniec s využitím zhlukovej analýzy budú  jednotlivé štáty Európskej únie roztriedené do 

skupín na základe ich podobnosti.  

 

Abstract 

This Bachelor Thesis concentrates on evaluation and comparison of the situation on individual 

labour markets in European union using mathematical and statistical models. The thesis 

primarily focuses on the analysis and development of significant economical indexes, such as 

unemployment rate, GDP and average income. The thesis also targets on providing the 

relationship between the selected indexes with correlation analysis and finally sorts  

the mentioned EU countries into similarity ground using the cluster analysis.  

 

Kľúčové slová  

Trh práce, korelačná analýza, korelácia, nezamestnanosť, HDP, STATISTICA, zhluková 

analýza 
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Úvod 

Práca, ako jeden z hlavných výrobných faktorov, zohráva veľmi dôležitú úlohu 

v živote každého človeka. Nielenže je podmienkou dôstojnej existencie jedinca, ale je  

aj cestou k získavaniu skúseností, začleneniu do spoločnosti, budovaniu medziľudských 

vzťahov a vnútorného uspokojenia. Človek svojou prácou neobohacuje len seba, ale aj 

celú spoločnosť. Trh práce je dôležitou súčasťou ekonomiky každého štátu. Ekonomická 

situácia krajiny, býva značne ovplyvňovaná rôznymi významnými ukazovateľmi, 

pôsobiacimi na trhu práce.  

Pre účely bakalárskej práce boli medzi skúmané ukazovatele zaradené -  miera 

nezamestnanosti, priemerná mzda a hrubý domáci produkt. Všetky uvedené veličiny 

možno považovať za kritériá pre hodnotenie výkonnosti ekonomík a životnej úrovne 

krajín. Jedná sa o sociálno-ekonomické javy, ktoré v značnej miere ovplyvňujú prosperitu 

štátu a jeho občanov. 

Nasledujúce kapitoly poukážu na to, ako dané ukazovatele pôsobia na ekonomiku 

štátu a aké vzájomné vzťahy medzi nimi prevládajú. V prvej kapitole budú predstavené 

základné poznatky a teoretické východiská, potrebné pre praktickú analýzu dát. Druhá 

kapitola vyhodnotí aktuálnu situáciu na trhu práce v jednotlivých štátoch Európskej únie. 

Vzájomné vzťahy  budú zhodnotené využitím korelačnej analýzy a zhlukovaním budú 

štáty EU klasifikované do skupín podľa charakteru podmienok na trhu práce v týchto 

krajinách.  
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Ciele práce, metódy a postupy spracovania 

Cieľom tejto bakalárskej práce je  analýza podmienok na trhu práce v štátoch 

Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód.  

Prostredníctvom metód korelačnej analýzy budú vyhľadávané možné závislosti 

a prepojenia medzi dôležitými ekonomickými ukazovateľmi, pôsobiacimi na trhu práce. 

Na základe veľkej ekonomickej významnosti boli do rozboru zaradené veličiny hrubý 

domáci produkt, priemerná mzda a miera nezamestnanosti. Vďaka analýze dát bude 

odhalené či medzi vybranými indikátormi existujú vzájomné prepojenia a ako na seba 

jednotlivé faktory pôsobia. 

Využitím zhlukovej analýzy budú jednotlivé štáty roztriedené do skupín na základe 

ich podobnosti. Výsledné zhluky určia skupiny štátov s porovnateľnými podmienkami. 

Interpretácia zhlukovania umožní porovnanie krajín Európskej únie podľa atraktivity 

podmienok na trhu práce. 

Praktická využiteľnosť korelačnej a zhlukovej analýzy bude demonštrovaná 

aplikovaním vybraných metód na najaktuálnejšie kompletné dáta. Pre účely tejto 

bakalárskej práce budú využité dáta dostupné k septembru 2017, tj. údaje za rok 2016. 

Dátové súbory pochádzajú primárne z portálov Eurostat, OECD, The World Bank 

a Reinis Fischer. Výpočty budú prevedené pomocou matematických počítačových 

programov STATISTICA a MATLAB.  
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1. Teoretické východiská práce  

V nasledujúcich podkapitolách zhrnieme teoretické východiská a kľúčové poznatky 

potrebné pre praktickú analýzu dát, ktorá bude nadväzovať v druhej kapitole s názvom 

Analýza súčasného stavu.  

V 2. kapitole sa bližšie pozrieme na situáciu európskeho trhu práce a rozoberieme 

dôležité faktory ovplyvňujúce makroekonomické ukazovatele, ako napríklad dlhodobá 

nezamestnanosť alebo priemerné mzdy. Analýzou posúdime podmienky na trhu práce 

v jednotlivých krajinách EU.  

 

1.1 Trh práce  

Práca, ako jeden z hlavných výrobných faktorov zohráva nepredstaviteľnú rolu 

v živote každého človeka. Pre ľudí predstavuje riešenie existenciálnej otázky a vyjadruje 

mieru ich spoločenskej užitočnosti [1].  

Fungovanie trhu práce je založené na základných ekonomických princípoch,  

a to vzájomnom pôsobení dopytu a ponuky. Je to práve trh práce, kde ľudia ponúkajú 

firmám svoje znalosti a skúsenosti, ako kapitál na tvorbu zisku, ktorý tu zamestnávatelia 

vyhľadávajú a nakupujú.  

Pod pojmom ľudský kapitál si môžeme predstaviť napríklad jazykové schopnosti, 

vzdelanie, vedomosti získané dodatočným štúdiom a skúsenosti z praxe či niekedy  

aj povahu, daného človeka.  

Najdôležitejšou formou investície do ľudského kapitálu je práve vzdelanie a prax, 

ktoré sú základným predpokladom pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Poskytujú nám 

určitú konkurenčnú výhodu v očiach potencionálneho zamestnávateľa pred ostatnými 

kandidátmi.  

Firmy pri naberaní nových zamestnancov porovnávajú dodatočný úžitok spojený 

s náborom nového pracovníka so vzniknutými dodatočnými mzdovými nákladmi. 

Jedinec ponúkajúci prácu porovnáva úžitok vzniknutý dodatočnou prácou s úžitkom 

obetovaného voľného času. V oboch prípadoch sa však subjekty snažia maximalizovať 

svoj úžitok pri čo najmenšom vynaložení zdrojov. Medzi ďalšie subjekty tohto trhu 

radíme aj štát a jeho inštitúcie, odbory, politické zoskupenia či lobby. 
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Existujúce bariéry pri vstupe na trh práce, ako sú napríklad zlá informovanosť 

uchádzačov, rôzne vzdelanie alebo nerovnaké sociálne podmienky atp. tvoria tento trh 

nedokonalým [1, 2, 3]. 

 

1.1.1 Európska únia a trh práce 

Medzi hlavné oblasti záujmu Európskej únie patrí aj zamestnanosť a sociálne 

záležitosti. Politika v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí spadá predovšetkým 

pod národné vlády členských štátov,  EU tieto vnútroštátne politiky 

monitoruje, koordinuje a podporuje finančnými prostriedkami.  

Napriek tomu, že členské štáty EU sa významne odlišujú, národné trhy práce sa 

potýkajú s viac menej podobnými problémami. Poväčšine sa jedná o nízku pružnosť 

pracovných trhov, nevhodnú vzdelanostnú štruktúru alebo nízku mobilitu pracovníkov 

[1, 3]. 

 

1.2 Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť vyjadruje stav, kedy dôsledkom nerovnováhy medzi ponukou 

a dopytom na trhu práce, časť práceschopného obyvateľstva nedokáže nájsť zamestnanie. 

Tento sociálno-ekonomický jav predstavuje veľkú hrozbu jak pre jednotlivcov, tak  

pre celú ekonomiku štátu. Jedná sa o prejav nedokonalosti na trhu práce.  

Nezamestnanosť možno vnímať aj, ako kritérium pre zrovnávanie výkonnosti 

ekonomík jednotlivých štátov. Číselné vyjadrenie najčastejšie získavame, ako mieru 

nezamestnanosti 𝑢,	ktorú môžeme vypočítať, ako podiel nezamestnaných a celkovej 

pracovnej sily: 

																																																𝑢 =
𝑝𝑜č𝑒𝑡	𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛ý𝑐ℎ

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛á	𝑠𝑖𝑙𝑎
	,																																													(1.1) 

kde pracovná sila je tvorená súčtom zamestnaných a nezamestnaných jedincov.  

 

Za hlavné príčiny nezamestnanosti možno považovať najmä:  

- vysoké náklady na pracovnú silu (vysoké mzdy, dane, odvody na sociálne 

a zdravotné poistenie ..),  

- rozvoj technológií (nahradzovanie práce kapitálom), 
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- nesúlad medzi dopytom a ponukou (nesúlad v požadovanej kvalifikácií, 

vzdelanostná štruktúra pracovníkov nie vždy odpovedá potrebám trhu),  

- nízku mobilitu pracovníkov.   

Kombinácia vyššie uvedených faktorov je v súčasnosti hlavou príčinou dlhodobej 

nezamestnanosti [3]. 

 

Za dlhodobú nezamestnanosť považujeme, keď obdobie človeka bez práce 

presiahne jeden rok. Z ekonomického aj osobného pohľadu jedinca sa jedná o vážny 

problém. Je však dôležité rozlišovať osoby, ktoré pracovať nechcú a bez práce  

sú dobrovoľne a tých, ktorý sú nezamestnaní no prácu vytrvalo hľadajú. 

Medzi najrizikovejšie skupiny, ktoré často podliehajú zvýšenej miere 

nezamestnanosti patria napríklad zdravotne postihnutí občania, neskúsení absolventi 

škôl, málo kvalifikovaní uchádzači a osoby s nedostatočným vzdelaním alebo vyššie 

vekové kategórie pracovníkov. Týmto skupinám býva venovaná zvýšená pozornosť 

a snaha o zlepšenie ich postavenia na trhu práce priamo zo strany štátu [3, 4]. 

 

1.3 Rozdiely v mzdách a ich príčiny  

Nesúlad mzdových podmienok môže spôsobovať mnoho príčin. Medzi 

najhlavnejšie príčiny však patria veľké kvalitatívne rozdiely medzi jednotlivými 

účastníkmi trhu práce. Sem možno zaradiť napríklad vrodené schopnosti alebo 

hendikepy, vzdelanie, skúsenosti a mnoho iných faktorov. 

Veľké rozdiely v platoch bývajú spôsobené atraktivitou jednotlivých profesií. 

Nerovnosti môžu byť spôsobené aj pracovnými podmienkami, kedy sú zamestnancom 

vyplácané určité kompenzačné rozdiely, a to napríklad za prácu v nebezpečnom alebo 

znečistenom prostredí, sezónne zamerané aktivity, nepravidelnú či nestabilnú prácu 

a pod. [4].  

 

Rozdielne platové podmienky môžu byť vysvetľované aj teóriou duálneho trhu 

práce, podľa ktorej je tento trh možno rozdeliť nasledovne:  

 

 



 15 

Primárny trh práce  

- lepšie a výhodnejšie pracovné príležitosti, 

- vyššia prestíž profesií, 

- lepšie pracovné podmienky, 

- väčšia možnosť pracovného rastu, 

- relatívne dobre platená pracovné pozície. 

 

Sekundárny trh práce  

- pracovné miesta s menšou prestížou, 

- nižšia mzdová úroveň, 

- menej stabilné pozície, 

- nízka pravdepodobnosť kariérneho rastu, 

- obmedzenie či nemožnosť prechodu na primárny trh práce z dôvodu 

nedostatočnej kvalifikácie. 

 

Vyššie uvedenú klasifikáciu môžeme inak nazvať aj segmentáciou trhu práce [4].   

 

Mzdu zamestnancov väčšinou vzťahujeme k charakteristikám, ktoré dokážeme 

kvantifikovať a na základe toho potom porovnávať s inými uchádzačmi, ako napríklad 

počet rokov praxe, vek, dosiahnuté vzdelanie a podobne. Rozdiely na trhu práce však 

môžu byť spôsobené aj diskrimináciou, tá sa môže prejaviť, ako mzdová diskriminácia 

alebo segregácia v zamestnaní.  

Genderová segregácia na trhu práce označuje tendenciu mužov a žien vykonávať 

rôzne povolania. Faktom je, že ženy a muži sa do značnej miery pohybujú v odlišných 

odvetviach, zamestnaniach a pozíciách. Rozdiely v preferenciách môžu byť spôsobené 

napríklad výchovou alebo stereotypmi spoločnosti. Segregácia však môže byť 

zapríčinená aj nerovným prístupom k niektorým „čisto ženským“ alebo „čisto mužským“ 

povolaniam. Ďalším významným zdrojom segregácie je výber študijného oboru, rozdiely 

však môžu byť zavinené aj „slobodnou vôľou“ alebo inak povedané neochotou pracovať, 

prípadne pracovať na sebe a rozvíjať sa [2, 4]. 
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1.4 Genderové rozdiely na trhu práce 

Ľudí môžeme definovať mnohými rôznymi spôsobmi, najzákladnejšie vymedzenie 

je z hľadiska pohlavia, teda rozdelenie na muža a ženu. Informácia o pohlaví v nás 

vyvoláva predstavu istého súboru osobných vlastností a vzorcov správania a častokrát 

bez toho aby sme si to uvedomili si urobíme určitú predstavu o človeku, vrátane toho, 

ako sa oblieka, akým činnostiam sa venuje a podobne.  

V mnohých z nás panuje presvedčenie, že muži v spoločnosti tvoria rozhodujúcu 

ekonomickú a politickú silu zatiaľ čo ženy sa venujú menej podstatným zamestnaniam 

alebo rodine a výchove detí. V tejto súvislosti bývajú mužom i ženám pripisované rôzne 

vlastnosti, ktoré odvodzujeme z ich „prirodzenej“ povahy. Zatiaľ čo ženy spájame 

s materstvom, láskavosťou, emóciami a empatiou. Mužom prisudzujeme vlastnosti lovca 

či bojovníka, ako napríklad dominantnosť, nadradenosť či silu a racionalitu. 

 

Odlišné postavenie mužov a žien na trhu práce sa prejavuje ich 

- rôznou mierou zamestnanosti, 

- rôznym zastúpením v jednotlivých odvetviach, typoch zamestnaní a pozícií, 

- rôznym platovým ohodnotením.   

 

Pri porovnávaní platových podmienok mužov a žien je potrebné brať do úvahy 

rozdiely v odvetviach, vzdelaní a praxi, sociálneho zázemia alebo motivácie. Preto je 

dôležité analyzovať situáciu takú, aká je a porovnávať napríklad mužov a ženy 

pracujúcich v rovnakej firme, s rovnakou úrovňou praxe a vzdelaním, so zrovnateľnou 

výkonnosťou a podobne. Nie je správne porovnávať iba na základe pohlavia a opomenúť 

tieto kľúčové faktory. 

Pokiaľ je rozdiel v príjmoch možné vysvetliť vyšším vzdelaním alebo dlhoročnou 

praxou, nemali by sme zdroj problémov hľadať na trhu práce. V prípade, že zistíme 

zásadný nesúlad v platových podmienkach „porovnateľných“ mužov a žien, možno túto 

skutočnosť interpretovať, ako istý druh diskriminácie. 

Zásadným problémom pri porovnávaní rozdielov medzi mužmi a ženami  

je neschopnosť dát zachytávať všetky schopnosti a zručnosti, ktoré tieto odlišnosti mohli 
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spôsobiť.  Ďalším závažným problémom je to, že tieto dáta nezachytávajú ekonomickú 

úspešnosť firiem. Tento fakt môže tiež ovplyvniť výsledky analýzy dát [2, 5, 6]. 

 

V predchádzajúcich podkapitolách sme zhrnuli teoretické poznatky a základné 

problémy súvisiace s trhom práce. V nasledujúcej časti sa pozrieme na matematické 

metódy, ktoré budeme neskôr využívať v praktickej časti bakalárskej práce. 

 

1.5 Matematický aparát  

V ďalších podkapitolách si uvedieme kľúčové poznatky, základné matematické 

vzťahy  a postupy potrebné pre analýzu dát, ktoré neskôr využijeme v praktickej časti 

bakalárskej práce. Rozoberieme si pojem závislosti náhodných veličín a jej predpokladov 

a hodnotenia. V ďalšej časti sa pozrieme na základné princípy a metódy zhlukovej 

analýzy. 

Analýzu dát prevádzame pomocou rôznych štatistických metód. Vďaka štatistike 

tieto dátové súbory zbierame, spracovávame, analyzujeme a následne vyhodnocujeme, 

čím pripravujeme podklady na základe, ktorých vyslovujeme závery a rozhodnutia. Nič 

z toho by však nebolo možné, nemať kvalitnú informačnú sústavu. 

V súčasnej dobe, kedy rozsah informácií neustále narastá neexistuje oblasť ľudskej 

činnosti, ktorá by touto disciplínou nebola ovplyvňovaná. Štatistika má, ako veda 

v modernom svete mimoriadne významnú úlohu. 

Mnoho údajov máva charakter hromadného javu, ktorého skúmanie je hlavnou 

náplňou teoretickej, ale aj praktickej štatistiky [7, 8]. 

 

1.6 Závislosť náhodných veličín  

Pri úlohe spracovania dát často zisťujeme či medzi pozorovanými náhodnými 

veličinami existuje určitý druh závislosti. Testovanie hypotézy o prípadnej závislosti či 

nezávislosti dát následne prevádzame rôznymi štatistickými metódami. Tieto metódy 

a postupy vyberáme na základe typu dát, s ktorými pracujeme.  

V nasledujúcej kapitole si rozoberieme rôzne typy zvislostí medzi náhodnými 

veličinami a zoznámime sa aj s možnosťami výpočtu ich existencie a intenzity. 
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1.6.1 Druhy závislostí medzi náhodnými veličinami 

K základným typom závislostí skúmaných medzi náhodnými veličinami patrí tzv. 

pevná a voľná závislosť.  

O pevnej závislosti hovoríme vtedy, keď výskyt jedného javu nutne odpovedá  

výskytu javu druhého. Voľná závislosť predstavuje prípad, kedy prítomnosť jedného javu 

zvýši pravdepodobnosť vzniku druhého javu. Hovoríme teda o akejsi „tendencií“, ktorá 

sa prejaví pri zmene hodnôt týchto premenných. 

V praxi sa väčšinou stretávame s voľnou závislosťou a analyzovaním dát skúmame 

zákonitosti vzťahov medzi danými veličinami. K hlbšiemu skúmaniu týchto závislostí 

nám slúžia metódy regresnej a korelačnej analýzy. 

Zatiaľ čo regresná analýza skúma jednostranné závislostí, korelačná analýza  

sa zameriava skôr na intenzitu vzájomných vzťahov uvažovaných premenných [7, 8, 9].  

 

1.6.2 Funkčná (deterministická, pevná) závislosť 

Najprv rozoberieme náhodné veličiny spojené funkčnou závislosťou, ktorá je daná 

predpisom 𝑌 = 𝑓(𝑥). Ku každej realizácií náhodnej veličiny 𝑋 je priradená práve jedna 

realizácia druhej pozorovanej náhodnej veličiny 𝑌. Funkčná závislosť popisuje vzťah, 

ktorý nastane s istotou, čiže jeho pravdepodobnosť je rovná jednej, a práve preto ju 

nazývame aj pevnou závislosťou [10, 11].  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Obrázok 1: Funkčná závislosť (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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1.6.3 Stochastická (voľná) závislosť  

V prípade stochastickej závislosti môžeme hovoriť o vzťahu, kedy jedna náhodná 

veličina ovplyvňuje druhú, a to v rôznej miere. Ide o druh voľnej závislosti, kedy jednej 

realizácií náhodnej veličiny X môže náležať viacero realizácií náhodnej veličiny Y. 

Pozorovaná závislosť pritom môže byť jednostranná aj obojstranná [10, 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4 Stochastická (voľná) nezávislosť  

Stochastická nezávislosť je opakom stochastickej závislosti, náhodné veličiny sa 

v tomto prípade navzájom neovplyvňujú.  

Zo stochastickej nezávislosti dát nám plynie nekorelovanosť, zatiaľ  

čo z nekorelovnanosti dát, ale ešte nemôžeme predpokladať stochastickú nezávisloť 

pozorovaných hodnôt [10, 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 2: Stochastická závislosť (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Obrázok 3: Stochastická nezávislosť (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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Vyššie sme rozobrali možné druhy závislostí medzi náhodnými veličinami, touto 

problematikou sa v štatistike ďalej zaoberá regresná a korelačná analýza. V nasledujúcej 

podkapitole sa pozrieme bližšie na to, ako môžeme tieto vzťahy vypočítať a interpretovať. 

 

1.7 Hodnotenie závislosti dvoch náhodných veličín  

V prípade, že medzi pozorovanými hodnotami preukážeme určitý druh závislosti, 

je potrebné ho aj bližšie špecifikovať a interpretovať. Pre riadne prešetrenie súvislostí 

medzi pozorovanými hodnotami používame nástroje korelačnej analýzy, ktorej úlohou  

je tieto vzťahy identifikovať, kvantifikovať a následne štatisticky otestovať.  

Korelačná analýza sa zameriava na hľadanie a hodnotenie súvislostí medzi 

štatistickými znakmi. V praxi pri analyzovaní náhodných veličín skúmame akým 

spôsobom sa pozorované javy navzájom ovplyvňujú, prípadne čo spôsobí zmena hodnôt 

jednej z premenných s hodnotami ostatných, pričom sleduje hlavne ich lineárnu závislosť. 

Dôležité je uvedomiť si rozdiel medzi koreláciou a kauzalitou. Zatiaľ čo korelácia 

vyjadruje mieru lineárneho vzťahu náhodných veličín, z kauzality nám vyplýva, že ešte 

nemusí ísť o situáciu, kedy premenná 𝑋 ovplyvňuje premennú 𝑌 alebo naopak. Pokiaľ 

medzi náhodnými veličinami 𝑋, 𝑌 nameriame koreláciu, no neexistuje tu kauzalita vzniká 

nám tzv. falošná korelácia, ovplyvňovaná inou nezohľadnenou premennou [7, 10]. 

V nasledujúcich podkapitolách sa zoznámime s metódami výpočtu a spôsobmi 

interpretácie závislostí náhodných veličín. 

 

1.8 Kovariancia  

Kovariancia nám slúži pre odhalenie lineárneho vzťahu medzi analyzovanými 

náhodnými veličinami 𝑋 a 𝑌. Môžeme povedať, že kovariancia popisuje premenlivosť 

realizácií týchto veličín okolo ich stredných hodnôt.  

Kovariancu 𝐶(𝑋, 𝑌) náhodného vektoru 𝑋, 𝑌 	vypočítame, ako rozdiel strednej 

hodnoty náhodného vektoru 𝐸 𝑋, 𝑌  a súčinu jednotlivých stredných hodnôt náhodných 

veličín 𝑋 a 𝑌:  

 

															𝐶 𝑋, 𝑌 = 𝐸 𝑋 − 𝐸 𝑋 𝑌 − 𝐸 𝑌 = 	𝐸 𝑋𝑌 − 	𝐸 𝑋 𝐸 𝑌 .																				(1.2) 
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Pričom platí vzťah 𝐶 𝑋, 𝑌 = 𝐶 𝑌, 𝑋 . Výsledná hodnota kovariancie bude patriť  

do intervalu (−∞,∞). Pokiaľ je kovariancia kladná 𝐶 𝑋, 𝑌 > 0, medzi 𝑋 a 𝑌   

bude existovať priamy lineárny vzťah a znamená to, že veličiny spoločne buď rastú  

alebo klesajú [10, 12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade zápornej kovariancie 𝐶 𝑋, 𝑌 < 0, môžeme konštatovať výskyt 

nepriameho lineárneho vzťahu. Inak povedané, ak bude jedna z veličín klesať, druhá 

porastie [10, 12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhodné veličiny 𝑋, 𝑌 sú stochasticky nezávislé (tj. navzájom sa neovplyvňujú),  

ak platí 𝐶(𝑋, 𝑌) = 0. Nulová kovariancia svedčí o nekorelovanosti, čiže neexistencií 

lineárnej väzby medzi veličinami 𝑋 a 𝑌. Treba však mať na pamäti, že kovariancia 

Obrázok 5: Záporná kovariancia (Zdroj: Vlastná tvorba) 

Obrázok 4: Kladná kovariancia (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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nevypovedá o všeobecnom vzťahu skúmaných hodnôt, ktorý môže byť aj iný, ako 

lineárny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Na obrázkoch môžeme pozorovať rozdiel medzi lineárnou nezávislosťou 

a nelineárnou závislosťou, kde v oboch prípadoch ide o kovarianciu, ktorá sa svojou 

hodnotou blíži k nule. 

Špeciálnym prípadom kovariancie dvoch náhodných veličín je korelačný 

koeficient, ktorý si priblížime v dalšiej podkapitole [10, 11]. 

 

1.9 Korelácia premenných 

Často sa stretávame s otázkou či náhodná veličina 𝑋 je ovplyvňovaná náhodou 

veičinou 𝑌 alebo naopak. Pokiaľ vzťah medzi týmito hodnotami existuje, môže mať 

rôznu intenzitu. Kovariancia, ktorú sme rozobrali vyššie, teda nie je ideálnym nástrojom 

pre vyvodzovanie záverov o vzájomných vzťahoch pozorovaných premenných  

a väčšinou ju používame iba ako pomocný nástroj. 

Obrázok 6: Lineárna nezávislosť (Zdroj: Vlastná tvorba) 

               Obrázok 7: Nelineárna závislosť (Zdroj: Vlastná tvorba) 



 23 

Najpoužívanejšou charakteristikou intenzity lineárneho vzťahu je práve korelačný 

koeficient, vďaka ktorému dokážeme učiť silu vzájomného vzťahu a to od úplnej 

nezávislosti až po úplnú (pevnú) závislosť [10, 12].  

Využitím korelačného koeficientu dokážeme určiť mieru tesnosti závislosti medzi 

skúmanými veličinami. Nadobúda hodnôt z intervalu −1,1 , kde podľa znamienka 

výslednej hodnoty určujeme smer závislosti.  

Pre krajné body intervalu platí, že platí: ak 𝑟 = 1 ide o úplnú, priamu závislosť, 

a teda výskyt jedného javu odpovedá výskytu javu druhého.  

V prípade ak 𝑟 = −1	môžeme povedať, že korelácia je úplná no nepriama. Pokiaľ 

však 𝑟 = 0	nemôžeme ešte usúdiť, že medzi veličinami závislosť neexistuje a to 

z dôvodu, že závislosť môže byť aj iná ako lineárna. 

 V prípade meraní závislosti dvoch náhodných veličín, kedy bola preukázaná istá 

korelácia, môže nastať situácia, kedy táto závislosť bola spôsobená inou premennou, 

ktorú sme do našich výpočtov nezahrnuli. Tento jav nazývame falošná korelácia.  

Pre eliminovanie vplyvu ďalších známych, do výpočtu nezahrnutých premenných 

môžeme použiť napríklad parciálnu koreláciu [7, 13]. 

Korelačných koeficientov medzi štatistickými metódami existuje mnoho, my sa 

však obmedzíme iba na  niektoré z nich, konkrétne Pearsonov a Spearmanov koeficient 

korelácie.  

 

1.9.1 Korelačný diagram  

 Korelačný diagram slúži ako nástroj pre sledovanie vzájomnej závislosti dvoch 

parametrov a na určovanie ich vzťahov. Použiť ho môžeme v prípade, že skúmame 

závislosť dvoch číselných premenných. Vďaka bodovému diagramu získame orientačnú 

predstavu o závislosti, resp. nezávislosti daných premenných. Prípadne dokážeme 

predpokladať o akú koreláciu sa jedná (silná/slabá, pozitívna/negatívna), graf však 

nevysvetľuje, ktorý parameter je príčinou alebo následkom vzájomného vzťahu. 

Pomocou grafu dokážeme získať predstavu o priebehu závislosti a jeho intenzite. 

Tiež môžeme identifikovať aj určité vlastnosti nameraných dát, ako je napríklad linearita, 

alebo homogénnosť [14]. 
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1.9.2 Výberové charakteristiky 

Medzi funkcionálne charakteristiky náhodnej veličiny zaradujeme funkciu 

distribučnú 𝐹(𝑥), pravdepodobnostnú 𝑝(𝑥) a hustotu pravdepodobnosti 𝑓(𝑥). Uvedené 

charakteristiky v sebe nesú informáciu o priebehu funkcie a popisujeme pomocou nich 

správanie náhodných veličín. Niekedy však pri výpočte namiesto funkcionálnych 

charakteristík uvažujeme práve číselné charakteristiky (ako napríklad strednú hodnotu 

𝐸 𝑋 	alebo rozptyl 𝐷 𝑋 ), ktoré môžu byť prehľadnejšie, ako funkcionálne a to najmä 

v prípade, že nás zaujímajú nejaké konkrétne znaky pozorovanej náhodnej veličiny [12].  

 

Pre výpočet korelačného koeficienta, na určenie intenzity lineárnej závislosti,  

je potrebné poznať konkrétne simultánne rozdelenie náhodného vektoru (𝑋, 𝑌). 

Vzhľadom na to, že  väčšinou sme odkázaný iba na náhodný výber  

𝕏, 𝕐 = 𝑋N, 𝑌N , … , 𝑋P, 𝑌P 	rozsahu 𝑛 dvojrozmerného rozloženia je tento 

predpoklad v praxi veľmi ťažko realizovateľný. Pomôžeme si výberovými 

charakteristikami, ktoré z tohto dvojrozmerného náhodného rozdelenia dokážeme určiť. 

Fakt, že výberové charakteristiky nezávisia od neznámeho parametru rozdelenia nám 

značne uľahčuje výpočet [9, 10].   

 

Medzi dôležité výberové charakteristiky zaraďujeme nasledovné:  

- výberový priemer 

																																																					𝑋 =
1

𝑛
𝑋Q

P

QRN

,																																																											(1.3) 

- výberový rozptyl  

																											𝑆2 =
1

1 − 𝑛
	 𝑋𝑖 −	𝑋

2

𝑛

𝑖=1

,																												(1.4) 

- výberová smerodajná odchýlka 

																																	𝑆 = 𝑆2,																																																			(1.5) 

- výberová kovariancia  

																					𝑆𝑋𝑌 =
1

𝑛 − 1
𝑋𝑖𝑌𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑋 ∙ 𝑌 .

𝑛

𝑖=1

																							 (1.6)
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Výberový korelačný koeficient potom definujeme, ako:  

 

																													𝑟 𝑋, 𝑌 =
𝑆YZ

𝑆Y𝑆Z
=

𝑋Q − 𝑋 (𝑌Q − 𝑌)
P
QRN

𝑋Q − 𝑋
[P

QRN 𝑌Q − 𝑌
[P

QRN

	,																								(1.7) 

 

pričom platí vzťah 𝑟 𝑋, 𝑌 = 𝑟(𝑌, 𝑋) a výsledná hodnota patrí do intervalu 

−1,1 	 10 . 

 

1.9.3 Pearsonov korelačný koeficient 

Najčastejšie meriame intenzitu korelácie dvoch kvantitatých premenných pomocou 

jednoduchého pearsonovho korelačného koeficientu. Pre korektné použite tohto vzťahu 

potrebujeme najskôr overiť podmienku normality dát. Ďalšou podmienkou je linearita 

sledovanej závislosti dát.  

Pearsonov korelačný koeficient 𝜌(𝑋, 𝑌) dvoch náhodných veličín 𝑋, 𝑌	 

je definovaný, ako podiel kovariancie 𝐶 𝑋, 𝑌 = 𝐸{[𝑥 − 𝐸(𝑋)][𝑦 − 𝐸(𝑦)]} a súčinu  

ich smerodajných odchyliek: 

  

																																																			𝜌 𝑋, 𝑌 = 𝜌 𝑌, 𝑋 =
𝐶(𝑋, 𝑌)

𝐷 𝑋 𝐷(𝑌)
																																				(1.8) 

 

pre 𝐷(𝑋), 𝐷(𝑌) > 0, inak 0. Bodovým odhadom Pearsonovho korelačného 

koeficientu je výberový koeficient korelácie 𝑟(𝑋, 𝑌)[10, 15]. 

 

1.9.4 Spermanov korelačný koeficient 

Spearmanov koeficient korelácie je vlastne charakteristickou závislosťou dvoch 

poradí. Pri výpočte budeme predpokladať dve poradia n jednotiek, pričom v ani jednom 

nesmú byť jednotky hodnotené rovnako. 
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Spearmanov korelačný koeficient definujeme nasledovne:  

																																																			𝑟d = 	1 −
6	 𝑥Q − 𝑦Q

[P
QRN

𝑛 𝑛[ − 1
,																																																(1.9) 

kde 𝑥Q , 𝑦Q pre 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 sú dvojice prirodzených čísel, priradených jednotlivým 

jednotkám. 

Vďaka tejto neparametrickej metóde dokážeme popisovať závislosti, ktoré nemusia 

byť len lineárne. Koeficient sa zhoduje s výberovým koeficientom korelácie pre poradie 

zložiek náhodného vektoru a nadobúda hodnoty z intervalu −1,1 .  

Tento koeficient využívame pri náhodných veličinách ordinálneho (poradového) 

typu, kedy nepredpokladáme existenciu lineárneho vzťahu a za porušenia predpokladu 

normality skúmaného výberového súboru [7, 10]. 

 

1.9.5 Interpretácia korelačného koeficientu 

Korelačný koeficient môžeme interpretovať pomocou jeho absolútnej hodnoty, 

ktorá určuje silu lineárnej závislosti pojednávaných premenných. Ak je táto hodnota 

blízka jednej hovoríme o silne korelovaných premenných, v prípade však, že sa absolútna 

hodnota blíži k nule nemôžeme ešte konštatovať, že sa jedná o slabú závislosť. V takomto 

prípade premenné môžu byť ešte závislé aj inak, ako lineárne.  

 

Koeficient korelácie možno interpretovať aj pomocou nasledujúcej stupnice:  

- r < 0,3… triviálna závislosť, 

- 0,3 ≤ r < 0,5… mierna závislosť, 

- 0,5 ≤ r < 0,7… výrazná závislosť, 

- 0,7 ≤ r < 0,9… vysoká závislosť, 

- 0,9 ≤ r … veľmi vysoká závislosť. 

V prípade, že 𝑟 = 1 hovoríme o úplnej závislosti. Závislosť bude priama  

pre kladnú hodnotu alebo nepriama pre zápornú hodnotu korelačného koeficientu.  

Pre nulový korelačný koeficient ešte nemožno vysloviť záver, že premenné sú 

nekorelované, nakoľko medzi nimi môže existovať napríklad nelineárna závislosť. 

Pokiaľ koeficient r umocníme, získame koeficient determinácie, vďaka ktorému 

vieme určiť na koľko percent zmena jednej premennej ovplyvní hodnoty druhej [7, 16]. 
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1.9.6 Test významnosti korelačného koeficienta 

Pre overenie či nameranú závislosť medzi premennými 𝑋	𝑎	𝑌 môžeme považovať  

za štatisticky významnú na zvolenej hladine významnosti, použijeme test významnosti 

korelačného koeficientu, kde testujeme nulovú hypotézu 𝐻i: 𝑅 = 0 o nezávislosti 

náhodných veličín oproti jednej z nasledujúcich alternatívnych hypotéz:  

- HN: R ≠ 0,	veličiny	X	a	Y	sú stochasticky závislé,	

- HN: R > 0, veličiny X	a Y sú kladne korelované, 

- HN: R < 0, veličiny X	a Y sú záporne korelované. 

Nulovú hypotézu zamietame, pokiaľ p-hodnota daného testu je menšia alebo rovná 

nastavenej hladine významnosti 𝛼. 

Test významnosti korelačného koeficienta uskutočníme pomocou kritického oboru  

pre štatistiku 𝑇 alebo intervalu spoľahlivosti založenom na tejto štatistike. Testovacie 

kritérium vypočítame, ako  

																																																														𝑇 =
𝑟r,s 𝑛 − 2

1 − 𝑟r,s
[
	,																																																							(1.10) 

 

kde 𝑟r,s značí výberový korelačný koeficient a 𝑛 rozsah súboru. Nulovú hypotézu 

zamietame na hladine významnosti 𝛼, pokiaľ sa štatistika 𝑇 realizuje v kritickom obore 

𝑊 [10, 17]. 

 

1.9.7 Test 𝝌𝟐o nezávislosti  

Pearsonov chí kvadrát test (test dobrej zhody) je často používaným nástrojom  

pre prešetrenie závislosti dvoch premenných. Používame ho hlavne v prípade,  

keď potrebujeme overiť závislosť dvoch slovných premenných. Použiť ho však môžeme 

aj v prípade ak jedna alebo dokonca obe premenné sú číselné.  

Údaje usporiadame do dvojrozmernej tabuľky a testujeme hypotézu o nezávislosti 

premenných oproti alternatívnej hypotéze, že premenné sú navzájom závislé. Nulovú 

hypotézu prijímame alebo zamietame na základe porovnania testovacej charakteristiky 

s tabuľkovou hodnotou (kritická hodnota). 



 28 

Tento test môžeme použiť aj ku kontrole či pozorovaná vzorka dát odpovedá 

predpokladanému rozdeleniu [7]. 

V tejto podkapitole sme rozobrali možnosti výpočtu korelácie premenných.  

Pre korektnosť výsledku je dôležitý výber správneho korelačného koeficientu.  

Jeho výber je podmienený splnením určitých predpokladov. V ďalšej podkapitole sa 

pozrieme na to, ako správne vyhodnotiť podmienku normality, ktorá je kľúčovou pre 

voľbu vhodného postupu výpočtu.  

 

1.10 Normálne rozdelenie 

Predpokladom testovania nezávislosti náhodných veličín pomocou Pearsonového 

korelačného koeficientu je normálne rozdelenie pozorovanej náhodnej veličiny.  

Náhodná veličina s normálnym (Gaussovým) rozdelením je tvorená kombináciou 

mnoho rôznych náhodných vplyvov. Týchto vplyvov je veľký počet a sú navzájom 

nezávislé. V prípade však, že namerané hodnoty nemajú normálne rozdelenie, môže to 

znamenať, že na ne pôsobí nejaký nenáhodný, neznámy vplyv, ktorý sa pokúšame 

odhaliť. Oprávnenosť použitia mnohých štatistických metód závisí práve na predpoklade 

normálneho rozdelenia dátového súboru. Testovanie normailty dát je teda dôležitou 

úlohou pred samotným analyzovaním dát. 

Normalita náhodných veličín 𝑋, 𝑌 nám zabezpečí, že stochastická nezávislosť 

zložiek X a Y náhodného vektoru odpovedá ich nekorelovanosti. Vďaka tomuto 

predpokladu môžeme pre výpočet používať Pearsonov korelačný koeficient. 

Správny výpočet korelačného koeficientu je podmienený nasledujúcimi 

predpokladmi:  

- závislosť, ktorú sledujeme je lineárna, 

- súbor nameraných hodnôt má dvojrozmerné normálne rozdelenie. 

V prípade, že dôjde k porušeniu vyššie uvedených predpokladov budeme namiesto 

Pearsonovho uvažovať Spearmanov koeficient korelácie. 

 

Normalitu dát hodnotíme prostredníctvom testov štatistických hypotéz.  

Pri interpretácií výsledku môžeme naraziť na drobné odchýlky od normality,  

to ale väčšinou nebráni následnej analýze dát. Normálne rozdelenie môžeme určiť  
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aj pomocou rôznych grafických metód, kedy vizuálne porovnávame predpokladaný 

model rozdelenia s konkrétnym výsledkom [10, 11, 12, 15]. 

 

1.10.1 Grafické posúdenie normálneho rozdelenia  

Zmyslom rozboru dát je z nameraných hodnôt získať maximálne množstvo 

informácií, najjednoduchší spôsob, ako to docieliť je ich grafická analýza.  

Za najnákladnejšiu metódu, ktorá nám, ako prvá môže poskytnúť bližší pohľad  

na typ rozdelenia uvažovaných dát, považujeme vykreslenie histogramu. Práve tento graf 

nám pomôže identifikovať či je rozdelenie opticky podobné alebo sa od normálneho 

rozdelenia odlišuje až príliš. Vykreslením histogramu vizuálne porovnávame tvar hustoty 

početnosti dátového súboru s tvarom hustoty pravdepodobnosti normálneho rozdelenia. 

Normálny pravdepodobnostný graf (N-P Plot) nám umožňuje graficky posúdiť  

či namerané dáta pochádzajú z normálneho rozdelenia. Pokiaľ sa dáta riadia normálnym 

rozložením, potom budú hodnoty ležať na priamke alebo v jej tesnom okolí 

s minimálnymi odchýlkami. 

Kvantil – kvantil graf (Q-Q Plot) pomáha identifikovať či analyzované dáta 

pochádzajú z nejakého známeho rozloženia. Do grafu sa proti sebe vykresľujeme 

teoretické a pozorované kavantily, kde porovnávame hodnoty, ktoré sme namerali s tým, 

čo od úlohy očakávame [9, 12, 15, 18]. 

Pre predstavu uvádzam príklad histogramu a normálneho pravdepodobnostného 

grafu pre náhodné veličiny s normálnym rozdelením. Dáta sme získali vygenerovaním 

pomocou funkcie RndNromal v programe STATISTICA.  

 

 

 

 

 

Graf 1: Histogram - normálne 

rozdelenie (Zdroj: vlastná tvorba pomocou 

software STATISTICA) 

Graf 2: Normal. p-graf - normálne 

rozdelenie (Zdroj: vlastná tvorba pomocou 

software STATISTICA) 
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Napriek drobným odchýlkam môžeme na vyššie uvedených grafoch pozorovať 

charakter normálneho rozdelenia.  

 

1.10.2 Overovanie typu rozdelenia pomocou štatistických testov  

Existuje mnoho testov, ktorými možno overiť či dáta, ktoré chceme analyzovať 

spĺňajú predpoklad normálneho rozdelenia. Kvôli náročnosti výpočtov väčšinou tieto 

testy prevádzame na počítači pomocou rôznych matematických a štatistických softwarov.  

Zatiaľ čo pre väčšie dátové súbory je vhodné použiť Pearsonov test dobrej zhody 

(univerzálny test pre diskrétne aj spojité distribučné funkcie s dostatočne veľkým 

rozsahom výberového súboru), pre menšie výbery, 3 ≤ 𝑛 ≤ 50, je najvhodnejší Shapiro-

Wilkov test. 

 

Pre účely našej ďalšej analýzy dát sa pozrieme bližšie práve na spomínaný Shapiro-

Wilikov test. Ako nulovú hypotézu pokladáme tvrdenie o normálnom rozdelení skúmanej 

náhodnej veličiny. V prípade, že vypočítaná p-hodnota je menšia, ako zvolená hladina 

významnosti 𝛼, nulovú hypotézu zamietame a môžeme konštatovať porušenie 

predpokladu normality.  

 

Testovú štatistiku 𝑊, môžeme vypočítať, ako  

 

																																																							𝑊 =
𝑎Q𝑥 Q

P
QRN

[

𝑥Q − 𝑥
[P

QRN

,																																																							(1.11) 

 

kde 𝑛 je rozsahom súboru, 𝑥 Q  sú zoradené hodnoty súboru od najmenšej a hodnoty 

 𝑎Q predstavujú konštanty generované pomocou kovariancie, rozptylov a priemerných 

hodnôt dátového súboru.  

V prípade, že dáta naprosto zodpovedajú normálnemu rozdeleniu, testová štatistika 

𝑊nadobudne hodnotu 1. Pre menšie 𝑊 ako kvantil 𝑊Nwx zamietame hypotézu 

o normalite výberového dátového  súboru [10, 15, 17, 19, 20]. 

 



 31 

V uplynulých kapitolách sme rozobrali problematiku korelácie premenných. 

Pomocou uvedených metód budeme v praktickej časti analyzovať možné vzájomné 

vzťahy medzi vybranými ukazovateľmi na trhu práce v Európskej únií. V Ďalšej časti sa 

pozrieme na  metódy zhlukovania. 

 

1.11 Zhluková analýza 

Pod pojem zhluková analýza spadá veľká skupina metód. Jedná sa o viacrozmernú 

štatistickú metódu, využívanú ku klasifikácií objektov. Základným cieľom zhlukových 

analýz je zaradenie pojednávaných objektov do skupín tzv. zhlukov, alebo vytvorenie 

hierarchií zhlukov objektov. 

Objekty zaraďujeme do jednotlivých skupín pomocou základného pravidla: 

jednotky v rámci skupiny musia mať čo najviac spoločných parametrov v porovnaní 

s jednotkami v iných skupinách. Pri meraní podobnosti je každý objekt reprezentovaný 

množinou náležitých vlastností. 

Úlohou zhlukovej analýzy je vytvoriť skupiny (zhluky) a jednoznačne roztriediť 

všetky skúmané objekty do týchto tried na základe ich podobnosti. Aby sme mohli 

definovať podobnosť dvoch objektov, musíme objekty charakterizovať pomocou  

ich vlastností.  

Cieľom takejto analýzy je vytvoriť model na základe, ktorého vieme objekty  

bez známej príslušnosti zaradiť do určitej skupiny.  

Vstupným súborom pre zhlukovanie je dátová matica a výstupom je priradenie  

jej prvkov daným zhlukom [21, 22]. 

 

1.11.1 Určovanie miery podobnosti 

Jedným zo základných krokov pri zhlukovaní je vymedzenie spôsobov zisťovania 

podobnosti objektov. Podobnosť potom používame, ako kritérium na tvorbu zhlukov.  

Pre meranie podobnosti existuje mnoho rôznych metód a koeficientov - miery korelácie, 

miery vzdialenosti a miery asociácie. Použitie rôznych mier môže viesť k iným 

výsledným zhlukom. 
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V prípade kvantitatívnych dát najčastejšie podobnosť vyjadrujeme pomocou miery 

vzdialenosti.  Táto metóda je založená na reprezentácií objektov v priestore, ktorého 

súradnice reprezentujú skúmané premenné. Pokiaľ je splnená trojuholníková nerovnosť, 

hovoríme o metrike.  

Najpoužívanejšou metrikou je tzv. Euklidovská vzdialenosť, ktorá predstavuje 

štandardný typ vzdialenosti. Vypočítať ju môžeme pomocou nasledujúceho vzťahu 

 

																																												𝑑z 𝑥{ , 𝑥| = 𝑥{ − 𝑥|
[

P

QRN

																																																	(1.12) 

 

ide o dĺžku prepony pravouhlého trojuholníka [21, 22].  

 

1.11.2 Metódy zhlukovania 

Algoritmus zhlukovej analýzy môže byť hierarchický - hľadá nové zhluky 

pomocou už vytvorených zhlukov alebo nehierarchický – vytvára všetky zhluky naraz. 

Stanovenie optimálneho počtu zhlukov súvisí s konkrétnymi postupmi zhlukovania.  

Pri zhlukovaní sa rozhodujeme, akým spôsobom budeme vyjadrovať mieru podobnosti 

a medzi metódami zhlukovania. 

Za najzákladnejšiu metódu zhlukovania považujeme metódu najbližšieho suseda. 

Tento typ výpočtu sa zakladá na minimálnej vzdialenosti objektov, kde do jedného zhluku 

zaradíme dva objekty s najmenšou vzdialenosťou. Protikladným prípadom je metóda 

najvzdialenejšieho suseda, kedy je kritérium postavené na maximálnej vzdialenosti. 

Kritériom pre zhlukovanie tiež môže byť aj priemerná vzdialenosť objektov medzi 

každými objektami patriacimi do dvoch rôznych zhlukov. V prípade Wardovej metódy 

je kritérium pre zhlukovanie celkový súčet druhých mocnín odchýlok každého objektu 

od ťažiska zhluku, do ktorého daný objekt patrí. 

Výsledky získané použitím rôznych metód sa často môžu veľmi odlišovať,  

nedá sa však všeobecne povedať, ktorá z metód bude pre daný prípad najvhodnejšia [22, 

23].  
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1.11.3 Grafická reprezentácia zhlukov 

 Výsledkom hierarchického zhlukovania býva grafická reprezentácia zhlukov 

v podobe dendrogramu. Jedná sa o dvojrozmerný stromový diagram, ktorý vyobrazuje 

rozdelenie jednotlivých skúmaných objektov do zhlukov.  

 Pre interpretáciu analýzy, výsledný dendrogram na určitom mieste rozdelíme 

(opticky prerežeme). Rez volíme s uvážením na veľkosť a počet zhlukov, vytvorené 

skupiny by nemali byť príliš početné, no ani jednozložkové. Prierez grafu nám umožní 

určiť výsledný počet zhlukov. 

 Ako príklad nám poslúži nasledujúci dendrogram, pomyselným prerezaním grafu 

v okolí hodnoty 0,6 dostávame štyri výsledné zhluky. Prerezaním grafu vyššie,  

ako v hodnote 0,6 by sme dostali menší počet zhlukov s menšou podobnosťou, naopak 

prierezom nižšie by sme dosiahli väčšej podobnosti, no počet zhlukov by už bol priveľký. 

Pri každom zhlukovaní je teda potrebné odhadnúť vhodnú oblasť na rozdelenie grafu 

s ohľadom na výsledný počet zhlukov a ich následnú interpretáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os x znázorňuje jednotlivé pozorovania a os y predstavuje vzdialenosti objektov. 

 

Obrázok 8: Dendrogram (Zdroj: Mathworks) 
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 Rozloženie objektov do zhlukov v značnej miere závisí na voľbe zhlukovacej 

metódy a dendrogram je možné zostrojiť viacerými spôsobmi. Nesprávne zvolená metóda 

môže znamenať menšiu vierohodnosť výsledku.  

Aby sme predišli nepresnému výsledku vypočítame tzv. kofenetický korelačný 

koeficient, ktorý je definovaný, ako výberový korelačný koeficient medzi kofenetickými 

vzdialenosťami (výška spojenia objektov) z dendrogramu a pôvodnými vzdialenosťami 

zo vstupnej matice dát. Jeho výpočet nám umožní posúdiť zhodu medzi maticou 

vzdialeností objektov s výsledkom použitej zhlukovacej metódy. Čím viac sa hodnota 

koeficientu približuje k jednotke, tým vhodnejší model sme zvolili [22, 24].  

 

V teoretickej časti boli objasnené základné poznatky z oblasti trhu práce, závislosti 

náhodných veličín a jej merania pomocou korelačných koeficientov a zhlukovej analýze.  

Uvedené matematické metódy nám umožnia spracovanie reálnych dát a následnú 

interpretáciu výsledkov analýz. Nadobudnuté vedomosti využijeme v praktickej časti 

bakalárskej práce.  
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2. Analýza súčasného stavu 

V ďalších podkapitolách budeme analyzovať a porovnávať podmienky  

na trhu práce v Európskej únií. Predmetom výskumu je porovnanie situácie  

vo vybraných členských štátoch. 

Na začiatok prevedieme rozbor vybraných ukazovateľov a porovnáme ich vývoj 

naprieč štátmi v EU. V ďalších podkapitolách budeme skúmať či medzi vybranými 

indikátormi existujú vzájomné prepojenia, pre určenie možných vzťahov využijeme 

nástrojov korelačnej analýzy. Následne budeme uvažovať spoločné parametre  

a zhlukovou analýzou roztriedime pozorované krajiny do skupín podľa podobnosti. 

Na základe veľkej ekonomickej dôležitosti a významnému dopadu sme sa rozhodli 

medzi skúmané ukazovatele zaradiť najmä mieru nezamestnanosti, mzdy a hrubý domáci 

produkt.  

Analyzovať budeme dáta z roku 2016 získané zo zdrojov Eurostat, OECD,  

The World Bank a Reinis Fischer. 

 

2.1 Nezamestnanosť v štátoch EU 

Vývoj miery nezamestnanosti EU (28 krajín) v rokoch 2006-2017 môžeme 

pozorovať na nasledujúcom grafe. 

 

 

 

Graf 3: Miera nezamestnanosti 2006-2016 (Zdroj: dáta Eurostat, vlastné spracovanie 

pomocou software STATISTICA) 
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Najmenšia hodnota bola nameraná v roku 2008 a to vo výške 7%, zrejme 

následkom krízy rástla až do roku 2013, kedy dosiahla miera nezamestnanosti až 10,9%. 

Od tohto bodu môžeme opätovne sledovať klesajúcu tendenciu. Aktuálna miera 

nezamestnanosti EU28 (1/2018) už klesla na 7,3%.  

 

V ďalšej časti sa bližšie pozrieme na to, ako vyzerá miera nezamestnanosti 

v jednotlivých krajinách. Nasledujúci graf predstavuje priemernú hodnotu 

nezamestnanoti 28 európskych štátov (vstupné dáta viď. príloha č. 1). 

Na grafe možno pozorovať priemerné hodnoty nezamestnanosti EU28 za rok 2016. 

 

Celková miera nezamestnanosti v EU (28 krajín) dosiahla hodnotu 8,6%.  Z toho 

najnižšia hodnota bola nameraná v Českej republike – 4,0%, po ktorej nasledovalo 

Nemecko – 4,1%, Malta – 4,7 a Spojené kráľovstvo – 4,8%.  Najvyššia miera 

nezamestnanosti bola naopak nameraná v Grécku – 23,6%, vyššie hodnoty zaznamenalo 

napríklad aj Španielsko – 19,6%, Chorvátsko – 13,4% a Cyprus 13%. 

Príčinou nesúladu, ktorý pozorujeme môže byť odlišná štruktúra a úroveň 

ekonomík v jednotlivých krajinách, rôzna hospodárska politika a nerovnaké historické 

zázemie. Práve vďaka týmto faktorom môžu politické a ekonomické rozhodnutia 

v jednotlivých štátoch pôsobiť inak a mať rozdielne dopady na trh práce. 

  

Graf 4: Miera nezamestnanosti 2016 (Zdroj: dáta- Eurostat, vlastné spracovanie pomocou 

software STATISTICA) 
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2.1.1 Nezamestnanosť v regiónoch  

Nižšie uvedená mapa farebne rozlišuje oblasti jednotlivých štátov podľa výšky 

dosiahnutej miery nezamestnanosti. V rámci jednotlivých štátov môžeme pozorovať 

skutočne významné rozdiely nameraných hodnôt nezamestnanosti. 

 

 

 

Obrázok 9: Miera nezamestnanosti regióny EU (Zdroj: Eurostat) 
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Dalo by sa konštatovať, že z hľadiska nezamestnanosti sú na tom najlepšie regióny 

strednej a severnej časti Európskej únie, pričom nepriaznivých výsledkov dosiahli najmä 

južné regióny.  

Podľa Eurostatu najnižšie regionálne hodnoty za rok 2016 boli namerané v Dolnom 

Bavorsku – 2,1%, Prahe – 2,2% alebo Hornom Bavorsku – 2,4%, zatiaľ čo najvyššia 

miera nezamestnanosti prevláda v oblasti Západná Makedónia (Grécko) - 31,3% alebo 

v Španielskej Melille – 30,8%. 

 

Ako ilustračný príklad použijeme rozdielnu nezamestnanosť v krajoch Slovenskej 

republiky. Na nižšie uvedenej mape si môžeme všimnúť nerovnosť medzi západom, 

stredom a východom krajiny.  

Celková miera nezamestnanosti v SR za rok 2016 dosiahla 8,9%. V západných 

okresoch Piešťany a Galanta bola za rok 2016 nameraná najnižšia miera nezamestnanosti 

a to 3,29%, Zatiaľ čo v okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Kežmarok 

nameraná nezamestnanosť presiahla 20%. Najvyššia miera nezamestnanosti bola 

nameraná v okrese Rimavská Sobota, kde dosiahla až 24,58%. 

Podiel nezamestnaných osôb v krajoch k 31.12.2016 môžeme pozorovať 

 na uvedenej mape.  

Obrázok 10: Nezamestnanosť v krajoch SR (Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) 



 39 

Po predchádzajúcej analýze môžeme konštatovať, že pozorované rozdiely v rámci 

jednotlivých regiónov Európskej únie sú skutočne významné.  

 

2.1.2 Nezamestnanosť podľa pohlavia 

Nerovné podmienky pre mužov a ženy na trhu práce bývajú často diskutovanou 

témou. Pred vyvodením nejakých záverov je však potrebné dôkladne zvážiť všetky 

skutočnosti, ktoré prípadný nesúlad mohli spôsobiť, ako napríklad vzdelanie alebo roky 

praxe. V tejto časti bakalárskej práce sa zameriame na analýzu nezamestnanosti s pohľadu 

pohlavia.   

 

Nasledujúci graf uvádza vývoj miery nezamestnanosti v krajinách Európskej únie 

(28 krajín) v rokoch do 2006 do 2016, farebne odlíšené krivky predstavujú percento miery 

nezamestnanosti v danom roku zvlášť pre ženy a mužov (vstupné dáta viď. príloha č. 3). 

Najväčší nesúlad môžeme pozorovať v roku 2006, kedy rozdiel v nezamestnanosti 

predstavoval 1,4%, v ďalších rokoch boli nerovnosti v hodnotách zmenšované a v roku 

2010 bola nezamestnanosť žien dokonca o 0,1% nižšia ako u mužov. 

Graf 5: Miera nezamestnanosti podľa pohlavia (Zdroj: dáta OECD,  spracovanie vlastné 

pomocou software STATISTICA) 

Pretože graf zohľadňuje všetky štáty EU nemá pre nás veľkú výpovednú hodnotu, 

nakoľko nedokážeme analyzovať, kde a prečo pozorované rozdiely vznikli. Pre lepšie 

pochopenie príčin a vzniku rozdielnej zamestnanosti prevedieme ďalšiu analýzu.   
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Pozrieme sa bližšie na hodnoty dlhodobej nezamestnanosti v jednotlivých krajinách 

Európskej únie. Dáta predstavujú ročné priemery nezamestnanosti v 28 krajinách EU, 

pričom sme sa zamerali na vekovú skupinu 20-64 rokov aby sme vylúčili časť 

neaktívneho obyvateľstva a to najmä študentov stredných škôl a dôchodcov.  

 

Stĺpcový graf rozlišuje nameranú dlhodobú nezamestnanosť v jednotlivých 

krajinách zvlášť pre obe pohlavia (vstupné dáta viď. príloha č. 2). 

Z grafu môžeme pozorovať veľké rozdiely v nezamestnanosti v jednotlivých 

krajinách. Najmenšia pozorovaná nezamestnanosť bola nameraná vo výške 1,1% a to  

pre ženy v Spojenom kráľovstve a 1,4 % u mužov v Dánsku a Českej republike. Naopak 

najvyššie zaznamenané hodnoty boli namerané v Grécku, kde nezamestnanosť žien 

dosiahla až 20,5% a nezamestnanosť mužov bola 14,1%. Dvojciferná nezamestnanosť 

bola nameraná okrem Grécka ešte v Španielsku, kde toto číslo u žien tvorilo až 10,8%.  

Najmenšej nerovnosti 0,1% medzi pohlaviami v rámci jedného štátu dosiahli 

krajiny Dánsko, Maďarsko a Poľsko. Najväčší rozdiel v rámci krajiny s nižšou 

nezamestnanosťou mužov a to o 6,4% bol nameraný v Grécku, naopak v Litve prekonali 

ženy mužov s nižšou mierou nezamestnanosti o 1,8%.  

Smerodajná odchýlka, ktorá nám vypovedá o rozložení hodnôt v rámci dátového 

súboru vyšla pre mužov 2,763% a pre ženy 3,922% podľa, čoho môžeme tvrdiť,  

že rozdiely v nezamestnanosti medzi krajinami EU sú menšie pre mužov ako pre ženy.  

 

Graf 6: Stĺpcový graf - dlhodobá nezamestnanosť podľa pohlavia  (Zdroj: dáta Eurostat, 

spracovanie vlastné pomocou software STATISTICA) 
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V nasledujúcej časti uvádzame krabicové grafy vypovedajúce o miere 

nezamestnanosti, v percentách z aktívneho obyvateľstva, podľa dosiahnutej úrovne 

vzdelania v krajinách EU za rok 2016 (vstupné dáta viď. príloha č. 5). Dáta boli namerané 

na obyvateľstve vo veku od 20 do 64 rokov. Pre porovnanie uvádzame zvlášť graf pre 

obe pohlavia.  

Úroveň dosiahnutého vzdelania klasifikujeme podľa medzinárodnej štandardnej 

klasifikácie vzdelania ISCED (International Standard Classification of Education)  

a to nasledovne:  

1. skupina ISCED 0-2: primárne vzdelávanie nultého stupňa (materská škola)  

až nižšie sekundárne vzdelanie (2. stupeň základnej školy), 

2. skupina ISCED 3-4: stredné školy s maturitou a pomaturitné kvalifikačné 

vzdelávanie, 

3. skupina ISCED 5-8: terciárne vzdelávanie (vysokoškolské vzdelanie  

od 1. stupňa až po doktorandské štúdium). 

Nižšie uvedené krabicové grafy nám pomáhajú zhodnotiť rozloženie dát podľa 

veľkosti pomocou kvartilov. Jednotlivé grafy sú tvorené obdĺžnikmi vymedzujúcimi  

1. a 3. kvartil. Vnútri obdĺžnikov sa nachádza štvorec predstavujúci medián a svorky 

ohraničujú priestor medzi najmenšou a najväčšou pozorovanou hodnotou [12, 34]. 

Vďaka týmto grafom dokážeme identifikovať prípadnú asymetriu v dátach.  

Na grafoch pozorujeme odľahlé aj extrémne hodnoty, ktoré v našom prípade predstavujú 

percentuálnu nezamestnanosť v krajinách Grécko a Španielsko. 

  
Graf 8: Boxplot - nezamestnanosť mužov 

podľa dosiahnutej úrovne vzdelania (Zdroj: 

dáta Eurostat, vlastné spracovanie pomocou 

software STATISTICA) 

Graf 7: Boxplot - nezamestnanosť žien podľa 

dosiahnutej úrovne vzdelania (Zdroj:  dáta 

Eurostat, vlastné spracovanie  pomocou software 

STATISTICA) 
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Na grafoch už môžeme pozorovať jemnejšie rozdiely medzi pohlaviami,  

ako pri predchádzajúcich grafoch. Rozdelenie do skupín podľa úrovne vzdelania nám 

prinieslo iný pohľad na rozoberaný problém.  

Z grafu vidíme, že najvyššia nezamestnanosť a odlišnosti pretrvávajú v skupine 

so základným vzdelaním a naopak najmenšie hodnoty patria skupine s vysokoškolským 

vzdelaním. Môžeme konštatovať, že dosiahnuté vzdelanie má skutočne veľký vplyv  

na mieru nezamestnanosti.  

 

2.2 Dĺžka pracovnej doby 

Ako ďalší ukazovateľ podmienok na trhu práce možno považovať dĺžku pracovnej 

doby obyvateľov. Pre jednotlivé krajiny môžu platiť rôzne predpisy týkajúce  

sa pracovného času zamestnancov. Všeobecne pre európsku úniu však platí,  

že zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby priemerný týždenný pracovný čas vrátane 

nadčasov nepresahoval 48 hodín [25]. 

Za rok 2016 bol najmenší priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň 

nameraný v Dánsku a to 38,7 hodiny týždenne. Naopak najviac v priemere odpracovali 

Gréci, kde priemerný počet odpracovaných hodín dosiahol až 44,6 hodiny týždenne. 

Počet priemerne odpracovaných hodín za jeden týždeň v krajinách EU za rok 2016 

môžeme pozorovať na nasledujúcom grafe (vstupné dáta viď. príloha č. 4).  

Graf 9: Stĺpcový graf - priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň (Zdroj: dáta 

Eurostat, spracovanie vlastné pomocou software STATISTICA) 
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Priemerná hodnota odpracovaných hodín za jeden týždeň pre EU28 dosiahla v roku 

2016 hodnotu 41,4 hodiny. Vďaka prevedenej analýze môžeme konštatovať,  

že medzi jednotlivými krajinami neboli namerané významné rozdiely.   

 

2.3 Hrubý domáci produkt 

Hrubý domáci produkt je najpoužívanejším ukazovateľom pre meranie veľkosti 

hospodárstva. Pri hodnotení životnej úrovne v krajine používame prepočítanú hodnotu 

HDP na jedného obyvateľa. Nasledujúci graf znázorňuje veľkosť HDP v krajinách 

Európskej únie, meraný v USD na obyvateľa, za rok 2016 (vstupné dáta viď. príloha č.1). 

Graf 10: HDP v EU28 za rok 2016 (Zdroj: dáta OECD, spracovanie vlastné pomocou  

software STATISICA) 

Z grafu môžeme pozorovať pomerne významné rozdiely pomedzi jednotlivými 

štátmi. V čele najvyspelejších krajín stojí trojica krajín Luxembursko - 102 019 

USD/obyv., Írsko – 72 485 USD/obyv. a Holandsko – 50 551 USD/obyv. , ktorých HDP 

dosiahlo za rok 2016 najvyšších hodnôt. Nízkych hodnôt dosiahli krajiny ako Bulharsko  

s HDP vo výške 19 242 USD  na obyvateľa alebo Rumunsko - 23 045 USD na jedného 

obyvateľa. 

 

2.4 Platobné podmienky 

Ďalší graf vyobrazuje výšku priemerných miezd v štátoch EU za rok 2016 (vstupné 

dáta viď. príloha č. 1). Z grafu môžeme vidieť, že najvyššej priemernej mzdy dosahujú 

krajiny Luxembursko – 3 149 Eur, Dánsko – 3 100 Eur a Švédsko – 2 560 Eur. Najnižšie 

priemerné mzdy boli za rok 2016 v krajinách Bulharsko – 382 Eur a Rumunsko 463 Eur.  
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Graf 11: Priemerná mzda v EU28 za 2016( Zdroj: dáta  Reinis Fischer, vlastné spracovanie 

pomocou software STATISTICA) 

Rozdiel v platoch môžeme pozorovať aj v rámci jednotlivých krajín, opäť 

z pohľadu regiónov alebo napríklad pohlavia. Platobné podmienky mužov a žien  

sa naprieč Európou významne odlišujú. Za rok 2016 bola priemerná hrubá hodinová mzda 

žien v priemere o 16,2% nižšia, ako u mužov. Táto hodnota sa pohybovala od 5,2% 

v Rumunsku až po 25,3% v Estónsku.  

Rozdiel v odmeňovaní však závisí na mnoho ďalších aspektoch, napríklad  

pri mladšej generácií býva tento nesúlad podstatne nižší. Rozdiel sa môže zvyšovať  

aj s vekom, táto skutočnosť sa však dá vysvetliť napríklad, ako výsledok kariérnych 

rozhodnutí, dodatočného vzdelávania a podobne.  

Rozdielnosť v platoch možno pozorovať v súkromnom aj verejnom sektore,  

vo verejnom sektore však, pravdepodobne následkom tabuľkových miezd, býva tento 

nesúlad menší [26].  

Vyššie uvedené dáta použijeme na výpočet vzájomných vzťahov medzi 

ukazovateľmi. 

 

2.5 Vplyv HDP na mieru nezamestnanosti  

Makroekonomické veličiny, ako napríklad hrubý domáci produkt nám pomáhajú 

objasňovať mnohé problémy v rôznych oblastiach ekonomiky. Napriek určitým 

nedostatkom pri meraní HDP je tento ukazovateľ nečastejšie používaným pri sledovaní 

a porovnávaní výkonu národného hospodárstva jednotlivých krajín. 

Nezamestnanosť je sociálno-ekonomický problém, ktorý vo veľkej miere negatívne 

ovplyvňuje chod ekonomiky všetkých štátov. Prácu, ako výrobný faktor môžeme 

pokladať za jeden z hlavných zdrojov ekonomického rastu.  
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HDP vyjadruje celkovú peňažnú hodnotu statkov a služieb vyprodukovaných  

na území štátu za určité obdobie (z pravidla jeden rok). Možno teda predpokladať,  

že zvýšenie produkcie statkov a služieb v štáte je určitým spôsobom prepojené 

so zvýšenou podnikateľskou aktivitou a tým pádom aj zvýšenou zamestnanosťou 

(zníženou nezamestnanosťou) v krajine [14, 27].  

Obdobný výskum študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, skúmajúci 

závislosť medzi zmenou HDP a nezamestnanosťou v krajinách Vyšehradskej štvorky, 

preukázal existenciu určitého vzájomného prepojenia medzi nezamestnanosťou a rastom 

HDP. Výsledkom tejto analýzy bolo nameranie negatívnej, stredne silnej závislosti 

v troch zo štyroch prípadov. V štvrtej krajine, konkrétne na Slovensku, sa podarilo 

preukázať silnú negatívnu závislosť medzi pozorovanými premennými [27]. 

V súlade s uvedenými skutočnosťami vyslovíme predpoklad, že môžeme očakávať 

existenciu závislosti medzi množstvom práce (zamestnanosťou) a veľkosťou hrubého 

domáceho produktu. Medzi veličinami predpokladáme miernu, nepriamo úmernú 

lineárnu závislosť. Domnievame sa teda, že rast HDP je sprevádzaný poklesom 

nezamestnanosti.  

 

V ďalších podkapitolách overíme predpoklad normality a vyčíslime mieru 

závislosti. Následne výsledok korelácie rozoberieme a porovnáme so záverom uvedeného 

výskumu. Dáta využité pre výpočet uvádzame v prílohe č. 1. 

 

2.5.1 Lineárna závislosť náhodných veličín  

Pomocou software STATISTICA vytvoríme korelačný (bodový) diagram,  

kde na jednotlivé osy vynesieme hodnoty nezamestnanosti namerané v jednotlivých 

krajinách EU oproti hrubému domácemu produktu danej krajiny. Vďaka grafu získame 

určitú predstavu o predpokladanej korelácií a jej priebehu. Keďže sa zatiaľ pokúšame iba 

poukázať na možnú závislosť medzi hodnotami, nie je potrebné rozdelenie  

na vysvetľujúcu a vysvetľovanú premennú.  

 

Na  nižšie uvedenom grafe pozorujeme rozmiestnenie bodov v blízkosti krivky 

v zápornom smere, táto skutočnosť naznačuje fakt, že  ak medzi veličinami existuje 
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vzťah, tak bude nepriamo úmerný. Inak povedané rast HDP bude doprevádzaný poklesom 

nezamestnanosti alebo naopak. Z grafu môžeme ďalej predpokladať homogenitu dát, 

nakoľko sa nevytvárajú samostatné zhluky bodov, ktoré by naznačovali jej porušenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vďaka vizuálnemu rozboru (rozloženie bodov v okolí priamky), možno očakávať 

len veľmi slabú až miernu lineárnu závislosť dát, tú neskôr overíme výpočtom.  

Na diagrame môžeme pozorovať odľahlé hodnoty, ktoré vybočujú od ostatných 

pozorovaní. Medzi tieto hodnoty nám spadajú krajiny s vysokým HDP a nízkou 

nezamestnanosťou, ako sú Luxembursko s mierou nezamestnanosti 6,29% a HDP  

vo výške 102 019.46 USD na obyvateľa a Írsko s mierou nezamestnanosti 7,9% a HDP 

72 485,04 USD/obyv., opačným extrémom sú krajiny s vysokou mierou nezamestnanosti 

a nižším HDP. Patrí sem Grécko s 23,55% nezamestnanosťou a HDP vo výške 26 764,91 

USD/obyv. a Španielsko s mierou nezamestnanosti 19,64% a HDP dosahujúcim  

36 331,53 USD na jedného obyvateľa.  

 

Výpočet výberovej kovariancie podľa (1.6) 

𝑆YZ =
1

27
9048833 − 28 ∙ 8.66 ∙ 39342.68 = −18315.56 

Graf 12: Bodový graf HDP proti miere nezamestnanosti 

(Zdroj: dáta OECD a The World Bank, spracovanie vlastné pomocou 

software STATISTICA) 
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Vďaka zápornej hodnote vypočítanej výberovej kovariancie môžeme predpokladať 

nepriamy lineárny vzťah medzi hodnotami HDP a mierou nezamestnanosti v krajinách 

EU. Táto hodnota nám však nehovorí nič o tesnosti ich vzájomného vzťahu. Pre určenie 

miery korelácie využijeme korelačné koeficienty. 

 

2.5.2 Testovanie normality dát  

Vzhľadom na to, že porovnávame dve kvantitatívne veličiny môžeme pre výpočet 

vzájomného vzťahu použiť niektorý z korelačných koeficientov. Pre výber správneho 

koeficientu si musíme najprv overiť či náhodné veličiny majú normálne rozdelenie.   

Najskôr budeme testovať normalitu náhodných veličín jednotlivo a následne 

vyobrazíme dvojrozmerný bodový diagram s elipsou, na základe ktorého dokážeme 

posúdiť dvojrozmernú normalitu dát. Výpočty prevedieme pomocou software 

STATISTICA. 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Graf 13: Normálny pravdepodobnostný graf HDP (Zdroj: 

dáta OECD, vlastné spracovanie pomocou software STATISTICA) 
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Na oboch vyššie uvedených normálnych pravdepodobnostných grafoch vidíme 

vyobrazené hodnoty vo väčšej miere vychýlené od znázornenej priamky. Fakt, že body 

neležia na priame a nemajú podobnú tendenciu nám napovedá o porušení predpokladu 

normality dát.  

Na posúdenie normality sme do výpočtu zahrnuli aj Shapiro-Wilk test, kde sme 

použili odporúčané kritické hodnoty pri 5% hladine významnosti. Vzhľadom na to,  

že pre obe veličiny nám p-hodnota (minimálna hladina významnosti)  vyšla menšia,  

ako nastavená hladina významnosti 𝛼 = 0.05,	 konkrétne 0.0001228 pre mieru 

nezamestnanosti a 0.0001229 pre hrubý domáci produkt, normalitu oboch premenných 

zamietame.  

 

O nesplnení predpokladu dvojrozmernej normality sa môžeme presvedčiť  

aj pomocou dvojrozmerného bodového grafu, kde elipsa predstavuje obrys Gaussovho 

(normálneho) rozdelenia.   

 

 

 

Graf 14: Normálny pravdepodobnostný graf miera 

nezamestnanosti (Zdroj: dáta The World Bank, vlastné spracovanie 

pomocou software STATISTICA) 
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Fakt, že existujú body, ktoré neležia v rámci hraníc vykreslenej elipsy nám hovorí 

o nesplnení predpokladu normality pozorovaných veličín. 

 

2.5.3 Výpočet korelačného koeficientu 

V predchádzajúcej časti sme zistili porušenie predpokladu normality sledovaných 

hodnôt, preto v rámci korektnosti pre výpočet vzájomného vzťahu použijeme 

Spearmanov korelačný koeficient namiesto Pearsonovho. Jeho výpočet prevedieme 

pomocou software STATISTICA.  

 

 

 

Obrázok 11: Spearmanov koeficient korelácie medzi HDP a mierou nezamestnanosti  

(Zdroj: vlastná tvorba pomocou software STATISTICA) 

Nízka hodnota koeficientu -0.25 naznačuje pomerne slabú závislosť medzi 

veličinami hrubého domáceho produktu a miery nezamestnanosti. Tak isto, ako u vyššie 

vypočítanej výberovej kovariancie, zápornosť koeficientu signalizuje nepriamo úmerný 

Graf 15: Testovanie normality - bodový graf HDP proti miere 

nezamestnanosti (Zdroj: dáta OECD a The World Bank, vlastné 

spracovanie pomocou software STATISTICA) 
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vzťah veličín. V nasledujúcej podkapitole overíme, či závislosť skutočne existuje 

pomocou testu významnosti Spearmanovho korelačného koeficientu.  

 

2.5.4 Test významnosti korelačného koeficientu 

Na začiatok si postavíme nulovú hypotézu 

 

  𝐻i:	𝑟d = 0	 oproti alternatívnej hypotéze 𝐻N:	𝑟d ≠ 0. 

 

Overenie správnosti postavenej hypotézy preveríme výpočtom testu významnosti 

Spearmanovho koeficientu korelácie pomocou software STATISTICA. 

 

Obrázok 12: Test významnosti korelačného koeficientu (Zdroj: vlastné spracovanie pomocou  

software STATISTICA) 

Z tabuľky nás predovšetkým zaujíma vypočítaná p-hodnota 0.198206, ktorá je 

v tomto prípade vyššia, ako nastavená hladina významnosti 𝛼 = 0.05.  

Potvrdili sme teda, že nameraná korelácia 𝑟d = −0.250684 nie je významná  

a medzi pozorovanými veličinami neexistuje nejaká preukázaná závislosť. 

 Nulovú hypotézu 𝐻i	preto na hladine významnosti 5% nezamietame. 

 

2.5.5 Zhodnotenie 

Na začiatku sme vyslovili predpoklad o vzájomnom vzťahu medzi 

makroekonomickými ukazovateľmi HDP a mierou nezamestnanosti. Odhadovali sme 

miernu, nepriamo úmernú lineárnu závislosť.  

Pomocou Shapiro-Willikoho testu sme vylúčili predpoklad normálneho rozdelenia 

oboch pozorovaných premenných. Keďže naše veličiny nespĺňajú normalitu, vylúčili sme 
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možnosť použitia Pearsonovho korelačného koeficientu. Pre korektnosť výsledku sme  

na výpočet ich vzájomnej závislosti použili Spearmanov korelačný koeficient.  

Hodnota koeficientu 𝑟d =-0.250684 nám hovorí o nepriamom lineárnom vzťahu 

medzi premennými, ktorého intenzita je však iba mierna.  

Následne sme preverovali či nami nameraná korelácia skutočne znamená existenciu 

vzťahu medzi premennými, toto tvrdenie sme však vyvrátili.  

Môžeme teda konštatovať, že medzi hrubým domácim produktom a mierou 

nezamestnanosti v štátoch európskej únie, na dátach z roku 2016, sa nám nepodarilo 

dokázať existenciu vzájomného vzťahu, čo znamená, že zmena jednej z veličín nebude 

ovplyvňovať zmenu druhej a naopak.  

V porovnaní s uvedeným výskumom o miere závislosti medzi zmenou HDP  

a nezamestnanosťou v krajinách Vyšehradskej štvorky,  merajúcim hodnoty v časovom 

intervale 1998-2014, sa nám nepodarilo dospieť k obdobnému záveru. V našom prípade 

sa podarilo namerať iba miernu lineárnu závislosť, ktorá však nebola preukázaná,  

ako štatisticky významná. Rozdiel mohol byť spôsobený skúmaním väčšieho rozsahu 

krajín a ich hodnôt za iné obdobie. 

 

2.6 Vplyv HDP na priemernú mzdu  

V tejto časti formulujeme a neskôr sa pokúsime dokázať, resp. vyvrátiť predpoklad 

o vzájomnej závislosti veličín HDP a priemerná mzda v štátoch Európskej únie.  

Pričom nezáleží na tom či porovnávame mesačnú alebo ročnú priemernú mzdu, 

nakoľko sú tieto čísla iba násobky a voľba neovplyvní výslednú koreláciu, pre našu 

analýzu sme zvolili priemernú mesačnú mzdu, jej výšku v krajinách EU môžeme 

pozorovať na grafe č. 10. 

 Na základe podobného vývoju HDP a miezd v čase sa môžeme domnievať,  

že medzi týmito veličinami existuje nejaké prepojenie. Ich vzájomný vzťah vyplýva  

aj z ekonomickej teórie, nakoľko súhrn miezd je pomerne významnou súčasťou HDP. 

V praxi by teda malo znamenať, že rast HDP je spojený s väčšou ziskovosťou firiem 

a tým pádom môžeme predpokladať aj rast miezd
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V nasledujúcej analýze budeme predpokladať silnú, kladnú lineárnu závislosť 

medzi veličinami HDP a priemernou mzdou v štátoch EU.  Analýzu prevedieme na 

najaktuálnejších dátach z roku 2016, viď príloha č. 1. 

 Vypočítanú hodnotu korelácie porovnáme s výsledkom výskumu, s názvom 

„Průměrná mzda a HDP - vzájemné vztahy a vazby“, študentky Vysokej školy 

ekonomickej v Prahe.  

 

2.6.1 Lineárna závislosť náhodných veličín 

Najprv si vykreslíme korelačný diagram, na základe ktorého opticky určíme možnú 

existenciu vzájomného vzťahu veličín a jeho spád. Rovnako,  ako v predchádzajúcej časti 

nie je podstatné rozdelenie na závislú a nezávislú premennú. 

Na grafe nižšie môžeme pozorovať tesnejšie rozloženie bodov v okolí priamky  

oproti predchádzajúcemu prípadu, kedy sme HDP pozorovali s mierou nezamestnanosti. 

Môžeme vidieť istú tendenciu v kladnom smere, dá sa teda predpokladať kladná 

kovariancia a silnejší lineárny vzťah, tieto tvrdenia overíme výpočtom kovariancie 

a korelačného koeficientu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Graf 16: Korelačný diagram HDP a priemerná mzda (Zdroj: 

dáta OECD, vlastné spracovanie pomocou software STATISTICA) 
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Výpočet výberovej kovariancie podľa (1.6) 

𝑆YZ =
1

27
1964348858 − 28 ∙ 39342.68 ∙ 1508.607 = 11202772 

 

Výsledná hodnota výberovej kovariancie vyšla tak, ako sme predpokladali,  

tj. nenulová, kladná hodnota. Nezáporná kovariancia nám naznačuje priamy lineárny 

vzťah analyzovaných premenných no nehovorí nám nič o intenzite ich vzťahu. Preto  

si v ďalšej podkapitole tento vzťah vyčíslime.  

 

2.6.2 Testovanie  normality dát  

Pred výpočtom korelačného koeficientu budeme opäť overovať splnenie, resp. 

porušenie predpokladu normality dát. Keďže pre premennú HDP sme túto požiadavku 

overovali v predchádzajúcej časti, kde sme hypotézu o normálnom rozdelení zamietli, 

budeme už overovať iba normalitu veličiny priemerná mzda.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vykreslený normálny pravdepodobnostný graf nám nasvedčuje o porušení 

predpokladu normality dát aj v prípade premennej priemerná mzda, o čom svedčí  

aj výsledok testu normality. P-hodnota Shapiro-Wilksovho testu 0.01606 je menšia,  

Graf 17: Normálny pravdepodobnostný graf HDP a 

priemerná mzda (Zdroj: dáta OECD, vlastné spracovanie  

pomocou software STATISTICA) 
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ako nastavená hladina významnosti 𝛼 = 0,05, a preto predpoklad o normalite náhodnej 

veličiny priemerná mzda zamietame.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porušenie predpokladu normality naznačuje aj dvojrozmerný bodový diagram, 

nakoľko môžeme pozorovať aj hodnoty mimo vykreslenej elipsy.  

 

2.6.3 Výpočet korelačného koeficientu 

Vylúčením predpokladu normálneho rozdelenia jednotlivých premenných volíme  

pre výpočet tesnosti vzájomného vzťahu Spearmanov koeficient korelácie. Výpočet 

prevedieme pomocou software STATISTICA. 

 

 

 

 

Obrázok 13: Spearmanov koeficient korelácie HDP a priemerná mzda (Zdroj:  

vlastné spracovanie pomocou software STATISTICA) 

 

Graf 18: Dvojrozmerný bodový graf HDP a priemerná 

mzda (Zdroj: dáta OECD, spracovanie vlastné pomocou 

 software STATISTICA) 
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Výpočtom koeficientu sme dostali kladnú hodnotu blízku jednotke, čo nám 

napovedá o veľmi silnom, priamo úmernom lineárnom vzťahu premenných (s rastom 

HDP rastie aj priemerná mzda). V ďalšej časti overíme významnosť koeficientu korelácie 

pre lepšiu interpretáciu zistenej korelácie. 

 

2.6.1 Test významnosti korelačného koeficientu 

Vyslovíme nulovú hypotézu  

 

 𝐻i:	𝑟d = 0	 oproti alternatívnej hypotéze 𝐻N:	𝑟d > 0. 

 

Alternatívna hypotéza predpokladá existenciu priamej poradovej závislosti medzi 

premennými. Výpočet prevedieme pomocou testu významnosti Spearmanovho 

koeficientu korelácie v systéme STATISTICA. 

Výsledná p-hodnota je menšia, ako nastavená hladina významnosti 𝛼 = 0.05. 

Vďaka nízkej p-hodnote zamietame nulovú hypotézu 𝐻i:	𝑟d = 0	 o nevýznamnosti 

korelačného koeficientu a prijímame alternatívnu hypotézu 𝐻N:	𝑟d > 0.  

Overením štatistickej významnosti vyššie vypočítanej korelácie sme preukázali,  

že medzi premennými existuje štatisticky významná závislosť. Môžeme teda konštatovať 

existenciu silného lineárneho vzťahu medzi veličinami HDP a priemerná mzda. 

 

2.6.2 Zhodnotenie 

Cieľom analýzy bolo dokázať predpokladanú závislosť medzi objektmi skúmania, 

ktoré  v tomto prípade tvorili priemerná mzda a HDP.  

Obrázok 14: Test významnosti korelačného koeficientu (Zdroj: vlastné spracovanie  

pomocou software STATISTICA) 
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Tak, ako aj v predchádzajúcej analýze sme si zostavili bodový korelačný diagram, 

vďaka, ktorému sme získali predstavu o priebehu a intenzite vzťahu pozorovaných 

premenných. Pred vyčíslením tohto vzťahu sme testovali normalitu dát, tá sa však 

nepotvrdila, a preto sme pre výpočet korelácie využili Spearmanov korelačný koeficient. 

Jeho hodnota  𝑟d = 0.908046, vypovedá o veľmi silnej korelácií, ktorej štatistickú 

významnosť sa nám podarilo potvrdiť pomocou testu významnosti Spearmanovho 

koeficientu korelácie. Podarilo sa nám teda dokázať stanovenú domnienku o silnom, 

kladnom lineárnom vzťahu.  

Pre hodnoty za rok 2016 môžeme konštatovať existenciu silnej závislosti medzi 

veličinami HDP a priemernou mzdou v krajinách európskej únie.  

Vyššie uvedená diplomová práca bola zameraná na skúmanie väzieb HDP 

a priemernej hrubej mesačnej mzdy Českej a Slovenskej republiky pomocou časovej 

rady pre roky 2002-2012. Výsledkom analýzy bolo preukázanie krátkodobých vzťahov 

premenných pre ČR a krátkodobých aj dlhodobých závislostí pre SR.  

Môžeme teda vidieť, že z dlhodobejšieho hľadiska sa korelácia nemusí potvrdiť. 

V našom prípade, kedy sme skúmali závislosť na 28 krajinách za rok 2016 sa nám však 

tento vzťah podarilo preukázať aspoň z krátkodobého hľadiska.  

 

2.7 Zhluková analýza 

 V tejto podkapitole sa zameriame na praktické využitie hierarchickej zhlukovej 

analýzy, pomocou, ktorej sa pokúsime roztriediť jednotlivé štáty Európskej únie  

do zhlukov na základe ich podobnosti. Do zhlukovania zaradíme premenné skúmané 

v predchádzajúcej časti práce a teda mieru nezamestnanosti, HDP na obyvateľa  

a priemernú mzdu.  

 Naším cieľom je na základe týchto dát nájsť štáty, ktoré majú podobné podmienky  

na trhu práce z hľadiska uvedených veličín.  

 Rozdelenie do zhlukov môžeme očakávať podľa vyspelosti jednotlivých krajín.  

Na základe analýzy stĺpcových grafov vypovedajúcich o rozdieloch jednotlivých 

ukazovateľov pomedzi krajinami môžeme predpokladať zoskupenie štátov do 3 väčších 

objektov a to skupinu štátov s málo atraktívnymi podmienkami na trhu práce (vysoká 

nezamestnanosť a nižšie HDP) napríklad Grécko alebo Španielsko, štáty s priaznivejšou 
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situáciou (nižšia nezamestnanosť v porovnaní s prvou skupinou, ale nižšie mzdy a HDP, 

ako vo vyspelejších štátoch), ako napríklad Balkánske alebo Pobaltské štáty a nakoniec 

štáty s pomerne vyhovujúcimi podmienkami (vyššie mzdy, vyššie HDP) napr. Veľká 

Británia alebo Dánsko. 

 Analýzu prevedieme pomocou software STATISTICA a MATLAB. 

 

2.7.1 Vizualizácia dát 

 Pre účely tejto práce budeme využívať Euklidovskú vzdialenosť a na vstupnú 

maticu dát aplikujeme vybrané metódy zhlukovania – metóda neváženého priemeru 

skupín dvojíc, metóda váženého priemeru skupín dvojíc a Wardovu metódu. Ako bolo 

uvedené v teoretických východiskách práce, rôzne metódy môžu spôsobiť rôzne 

rozdelenie do zhlukov. Najvhodnejší model budeme následne vyberať pomocou výpočtu 

kofenetického koeficientu.  

 Pred samotnou analýzou bolo potrebné previesť transformáciu dát. Vzhľadom  

na rozdielnu variabilitu premenných sme tieto hodnoty štandardizovali. Ďalej sme 

pracovali už iba s upraveným dátovým súborom, viď. príloha č. 6.  

Ako výstup analýzy sme získali nasledujúce dendrogramy: 

Graf 19: Dendrogram - nevážený priemer skupín dvojíc (Zdroj: vlastné spracovanie 

pomocou software STATISTCA) 
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Graf 20:  Dendrogram - vážený priemer skupín dvojíc (Zdroj: vlastné spracovanie 

pomocou software STATISTICA) 

Graf 21: Dendrogram - Wardova metóda (Zdroj: vlastné spracovanie pomocou 

software STATISTICA) 
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2.7.2 Výber metódy  

 Pomocou software MATLAB a jeho funkcií pdlist, linkage a cophenet sme 

vypočítali hodnoty kofenetických koeficientov, na základe ktorých určíme najvhodnejšiu 

metódu zhlukovania.  

Vypočítané koeficienty sú nasledovné: 0.6527 pre Wardovu metódu, 0.8798  

pre nevážený párový priemer a 0.8515 pre vážený párový priemer. Podľa výsledkov,  

ako najvhodnejšiu volíme metódu neváženého párového priemeru (jej hodnota  

je najbližšia k jednotke).  

 

2.7.3 Zhodnotenie 

 Ako najvhodnejší model sme vybrali zhlukovanie neváženým priemerom skupín 

dvojíc, pre ďalšiu interpretáciu budeme uvažovať jeho výsledný dendrogram (graf č. 19). 

Možno skonštatovať, že uvedené delenie je viac menej v súlade s naším predpokladom. 

  

Pomyselným prierezom dendrogramu v hodnote 2 (vzdialenosť) na 𝑦 ose sme 

dostali rozdelenie krajín do štyroch zhlukov:  

1. zhluk: Luxembursko; 

2. zhluk: Španielsko, Grécko; 

3. zhluk: Chorvátsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Portugalsko, 

Bulharsko, Estónsko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Malta a Česká 

republika; 

4. zhluk: Írsko, Cyprus, Taliansko, Francúzsko, Fínsko, Dánsko, Veľká 

Británia, Nemecko, Švédsko, Belgicko, Holandsko a Rakúsko.  

 

 Prvý, jednozložkový zhluk nám vytvorilo samotné Luxembursko. Tento fakt 

môžeme vysvetliť významne odlišnou hodnotou HDP oproti ostatným krajinám,   

ktorá podľa Eurostatu bola až 2,7 násobkom európskeho priemeru. Hodnota  

pre Luxembursko po prepočítaní na jedného obyvateľa tvorila až 102 019 USD, po ňom 

nasledovalo Írsko s HDP vo výške  72 485 USD/obyv. a ďalej až Holandsko s HDP, 

ktorého hodnota dosiahla 50 551 USD/obyv.. 
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 Druhý zhluk obsahuje Španielsko a Grécko. Toto zaradenie môžeme jednoducho 

vysvetliť pomocou najvyššej miery nezamestnanosti, ktorá pre Grécko tvorila až 23,55% 

a v Španielsku dosiahla 19,64%. 

 Najpočetnejšou skupinou je tretí zhluk, do ktorého sme zaradili 13 krajín vrátane 

Českej a Slovenskej republiky. Pre toto zoskupenie je charakteristická nižšia hodnota 

HDP od 19 242,64 USD na obyvateľa v Bulharsku po 37 319,31 USD na obyvateľa  

na Malte, s priemernou mzdou od 382 Eur v Bulharsku po 1 092 Eur v Slovinsku. Naproti 

tomu štvrtá skupina pozostávajúca zo západných, ekonomicky vyspelejších, krajín v tejto 

oblasti dosiahla omnoho lepších výsledkov. Hodnoty HDP na obyvateľa sa tu pohybujú 

v rozmedzí od 32 882,26 na Cypre po 72 485,03 v Írsku a priemerná mzda bola v intervale 

od 1 574 Eur na Cypre až po 3 100 Eur v Dánsku. 

Pre lepšie porovnanie sa pozrieme na priemernú hodnotu daných ukazovateľov  

v jednotlivých zhlukoch. Priemerné HDP v krajinách tretieho zhluku je vo výške  

28 529,84 USD/obyv., zatiaľ čo v štvrtom zhluku je toto číslo 47 132,59 USD/obyv., 

rovnako môžeme pozorovať nesúlad aj v priemernej mzde štátov, ktorá pre 3. skupinu 

predstavuje iba 742 Eur no priemer v 4. skupine je 2 218,5 Eur. Rozdiel medzi krajinami 

3. a 4. zhluku môže byť spôsobený aj historickým zázemím. Zatiaľ čo tretia skupina 

zoskupuje prevažne štáty bývalého Východného bloku, v štvrtom zoskupení nájdeme 

hlavne silné, ekonomicky vyspelé, západné a severské krajiny.  

 

 Vďaka prevedenej analýze možno konštatovať veľmi dobré podmienky na trhu 

práce v štátoch prvého a štvrtého zhluku. Menej vyhovujúca situácia prevláda v krajinách  

zoskupených v treťom zhluku, nakoľko tieto štáty dosahujú omnoho nižšieho HDP  

a  priemernej mzdy. Tak isto do kategórie krajín s menej priaznivými podmienkami 

zaradíme aj krajiny druhého zhluku, nakoľko vykazujú veľmi vysokú mieru 

nezamestnanosti.  

 Za najbohatšiu krajinu s najatraktívnejšími podmienkami na trhu práce možno 

označiť Luxembursko, ktoré sa vyznačuje najvyšším HDP na jedného obyvateľa 

a najvyššou priemernou mzdou a pomerne nízkou nezamestnanosťou, na opačnom konci 

stojí Bulharsko ktoré v roku 2016 dosiahlo najnižšiu hodnotu ukazovateľov HDP/obyv. 

a priemernej mzdy.  
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Záver 

 Cieľom bakalárskej práce bola analýza podmienok na trhu práce v štátoch EU 

pomocou matematických a štatistických metód. Pre účely tejto práce boli vybraté  

3 dôležité ekonomické ukazovatele spojené s trhom práce a to miera nezamestnanosti, 

HDP a priemerná mzda.  

Po počiatočnom rozbore aktuálneho stavu ukazovateľov sme využitím korelačnej 

analýzy zisťovali možné vzájomné prepojenia medzi uvedenými veličinami. Podarilo sa 

nám preukázať určitú závislosť medzi HDP a priemernou mzdou. Tento fakt bol následne 

podporený aj pomocou zhlukovej analýzy nakoľko do jedného zhluku boli zoskupené 

štáty s vysokou hodnotou HDP, tieto krajiny súčasne dosahovali aj vyššej priemernej 

mzdy. Rovnako do ďalšieho zhluku boli zoskupené krajiny dosahujúce nižšieho HDP 

s pomerne nižšími priemernými mzdami.   

 Vzťah medzi HDP a mierou nezamestnanosti bol nameraný iba mierny,  

no nakoniec sme ho vyhodnotili, ako štatisticky nevýznamný. Miera nezamestnanosti 

nemala silnú váhu ani v rozdeľovaní krajín do zhlukov. V našom prípade bola mierou 

nezamestnanosti ovplyvnená skupina krajín – Grécko, Španielsko. U tohto zhluku sme 

zaznamenali extrémne hodnoty nezamestnanosti, významne odlišné od ostatných štátov 

Európskej únie.  

 Preukázaním vyššie uvedených vzťahov a následným roztriedením štátov  

do zhlukov podľa atraktivity podmienok na ich jednotlivých trhoch práce, možno 

konštatovať, že uvedený ciel práce sa nám podarilo naplniť.  

 Výsledky tejto bakalárskej práce zaujali vedenie firmy, pre ktorej potreby bola 

práca vyhotovená a budú slúžiť, ako podklad pre budúcu analýzu plánovaných 

prieskumov trhu práce.  
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