Ekonometrie ČZU – teoretické otázky
Vážení kolegové ekonometři, v tomto materiálu najdete vybrané teoretické otázky, na základě
kterých vysvětluji teorii ke zkoušce z Ekonometrie na ČZU. Řazení otázek odpovídá mým
pravidelným počítacím lekcím během roku. Zadání otázky je vždy modře, správné řešení níže
černě. Na 4 hodinové teoretické nalejvárně před zkouškou postupně probíráme všechny otázky i
s obrázky a vysvětlením, proč byla zvolena daná odpověď, případně jak by se odpovídalo na jinou
podobnou otázku v testu nebo na ústní zkoušce. Přihlásit na doučování se můžete kdykoliv na
www.kckurzy.cz.
Přeji příjemné učení. RNDr. Marian Rybář – lektor ekonometrie
1. Uveďte definici ekonometrie a čím se zabývá
Ekonometrie je věda, která na základě znalostí ekonomie, matematiky a statistiky
- kvantifikuje vztahy mezi ekonomickými veličinami (řekne mi např. o kolik se zvýší spotřeba
mléka ceteris paribus, pokud se zvýší příjem o 1 tis. Kč)
- vytváří modely pro prognózu vývoje zkoumaného jevu (např. předpověď spotřeby mléka na
rok 2016)
2. Z jakých vědních disciplín využívá ekonometrie poznatky?
- ekonomie (mikroekonomie, makroekonomie)
- matematika
- statistika
3. Co z těchto disciplín využívá?
Ekonomie – např. posouzení interpretovatelnosti vypočtených parametrů při ekonomické verifikaci
Statistika – např. odhad vhodného tvaru funkce, statistická verifikace (R2, t-testy, F test)
Matematika – např. matematická verifikace, práce s maticemi, výpočet pružností pomocí derivací
4. Jmenujte jednotlivé kroky konstrukce ekonometrického modelu
1) Ekonomická teorie – studium dokumentů
2) Tvorba ekonomického modelu (EKM)
3) Tvorba ekonometrického modelu (EKMR)
4) Sběr dat
5) Odhad parametrů ekonometrického modelu
6) Ekonomická verifikace modelu
7) Statistická a ekonometrická verifikace modelu
8) Aplikace ekonometrického modelu nebo jeho zamítnutí (vrací postup k bodu 1)
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5. Čím se liší ekonometrický model od ekonomického (matematického) modelu?
Ekonomický (matematický)model (EKM) má pouze tvar funkčního zápisu a neobsahuje náhodnou
složku ut .
y = f(x1, x2, x3, x4)
Ekonometrický model (EKMR) má tvar rovnice s rozepsanými koeficienty (strukturálními parametry) ϒ
a proměnnými x a obsahuje náhodnou složku ut .
y = ϒ1.x1 + ϒ2.x2 + ϒ3.x3 + ut
6. Co je to náhodná (reziduální) složka modelu?
Je to rozdíl mezi skutečnou (naměřenou) hodnotou závisle proměnné y a teoretickou hodnotou 𝑦̂,
která vznikne dosazením predeterminovaných proměnných do rovnice modelu.
̂
𝒖=𝒚−𝒚
7. Co je obsahem náhodné složky modelu u? (neboli proč vzniká v modelu „chyba“ u)
Náhodná složka u obsahuje:
‐ vlivy nezahrnuté do modelu (nezahrnuté vysvětlující proměnné)
‐ chyby v datech
‐ chyby plynoucí z použití nevhodného funkčního tvaru modelu (např použijeme nesprávně přímku
místo správnější nelineární mocninné funkce)
8. Co je obsahem verifikace EKM a k čemu slouží?
Matematická verifikace slouží k posouzení matematické správnosti výpočtu parametrů. Pokud
dosadíme do rovnice průměrnou hodnotu vysvětlované proměnné a průměrné hodnoty všech
vysvětlujících proměnných, musí se obě strany rovnice rovnat.
Ekonomická verifikace spočívá v posouzení směru a intenzity působení vysvětlujících
proměnných na vysvětlovanou proměnnou (správnost znamének a velikost číselných hodnot).
Statistická verifikace
- koeficient determinace R2: Říká z kolika % je vysvětlovaná proměnná y vysvětlena pomocí
všech vysvětlujících proměnných v rovnici
- t-testy: posouzení statistické významnosti parametrů
- F-test: posouzení celkové vhodnosti modelu
Ekonometrická verifikace
- autokorelace reziduí (nemělo by docházet k tzv. „samoovlivnění odchylek“)
- heteroskedasticita (nemělo by docházet k tzv. „různorozptylovosti“)
- normalita reziduí (rezidua by měla mít přibližně normální rozdělení)
9. Jmenujte tři základní oblasti aplikace EKM.
‐ aplikace pro prognózu do budoucna
‐ aplikace při kvantifikaci vztahů mezi ekonomickými veličinami
‐ aplikace pro simulační propočty
10. Jakým způsobem lze model dynamizovat?
Model lze dynamizovat:
‐ zahrnutím zpožděných proměnných
‐ vyjádřením proměnných v podobě postupných diferencí nebo relativních odchylek
‐ zahrnutím časového vektoru
‐ zahrnutím dummy proměnné

2

11. Co je to multikolinearita?
Je to nežádoucí závislost mezi dvěma či více vysvětlujícími proměnnými na pravé straně rovnice.
Vysokou multikolinearitu identifikujeme na základě korelační matice (párový korelační koeficient
větší nebo roven než 0,8 nebo menší nebo roven než -0,8).
Při vysoké multikolinearitě nelze separovat vlivy jednotlivých vysvětlujících proměnných na
vysvětlovanou proměnnou a koeficienty před jednotlivými vysvětlujícími proměnnými nelze dobře
interpretovat.
Pozor! Závislost mezi vysvětlovanou proměnnou y nalevo a vysvětlujícími proměnnými napravo v
rovnici nevadí a je naopak žádoucí!
12. Jak lze odstranit vysokou multikolinearitu?
Vysokou multikolinearitu lze odstranit:
‐ převedením jedné z korelovaných proměnných na postupné diference (následující hodnotapředchozí hodnota) nebo relativní odchylky (následující hodnota/předchozí hodnota)
‐ vyloučení jedné z korelovaných proměnných
‐ ignorování multikolinearity (předpověď bude fungovat, ale nelze interpretovat jednotlivé
parametry)
‐ náhrada daného vektoru proměnné, která způsobuje multikolinearitu, tzv. dummy proměnnou
13. Co je a k jakým účelům lze použít dummy proměnnou?
Je to uměle vytvořená proměnná, která nabývá hodnot pouze 0 a 1.
Tři možnosti použití:
‐ zachycení „šoku“ v datech
‐ odstranění multikolinearity (záporné hodnoty nahradím 0, kladné hodnoty 1)
‐ zachycení sezónnosti např. v čtvrtletních datech (sledovanou sezónu – např. léto - označím 1,
ostatní sezóny 0)
14. Zapište plnou specifikaci LRM (Lineárního Regresního Modelu)

ut =náhodná proměnná v čase t
ϒ1, … ϒk = parametry exogenních proměnných x1,..., xk
15. Co je obsahem LRM? (z čeho je složen LRM)

Proměnné:
‐ endogenní jsou označovány písmenem y, jsou modelem většinou vysvětlovány, ale mohou být i
vysvětlující.
‐ exogenní jsou označovány písmenem x, vždy vysvětlující proměnné.
‐ predeterminované je to soubor exogenních proměnných, zpožděných exogenních proměnných a
zpožděných endogenních proměnných
‐ náhodná proměnná (stochastická proměnná, reziduum, odchylka, „o kolik se model zmýlil“)
obsahuje vliv všech dalších proměnných na závisle proměnnou, které nejsou v modelu zahrnuty, dále
obsahuje chyby v měření a zkreslení plynoucí z volby nevhodného typu funkce. Označuje se ut.

Parametry:
a) strukturální parametry: vyjadřují, jaký je vztah mezi predeterminovanou proměnnou a
endogenní proměnnou. Interpretují se – jestliže se i‐tá exogenní (predeterminovaná)
proměnná změní o 1 jednotku, potom se endogenní proměnná změní o ϒ (β) jednotek
ϒ – před proměnnými x
β – před proměnnými y
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b) stochastické parametry
E(u) – střední hodnota (průměr odchylek)
D2(u) – rozptyl (rozptýlení odchylek)
16. Jmenujte specifikační předpoklady modelu (co musím dodržet při stavbě –
specifikaci-modelu).
1) Neopomenutí podstatné vysvětlující proměnné
2) Vypuštění irelevantních vysvětlujících proměnných
3) Volba správné funkční formy modelu
4) Stabilní odhadnuté parametry, časová invariantnost – parametry se nemění v čase
17. Jmenujte předpoklady LRM. (předpoklady o náhodné složce)
Specifikační předpoklady:
1) Neopomenutí podstatné vysvětlující proměnné
2) Vypuštění irelevantních vysvětlujících proměnných
3) Volba správné funkční formy modelu
4) Stabilní odhadnuté parametry, časová invariantnost
+
Další předpoklady:
1) korelace mezi ui a uj je rovna nule (nepřítomnost autokorelace reziduí)
Cor(ui,uj) = 0, i≠j. Chyby mezi následujícími rezidui by spolu neměly korelovat.
2) rozptyl náhodné složky je konstantní a konečný (homoskedasticita)
Var(ut) = σ2 <∞
3) normální rozdělení náhodné složky (normalita reziduí)
4) průměr náhodné složky je nulový: E(ut) = 0
18. Co je to BMNČ a co je kritériem BMNČ (načrtněte graficky)?
Běžná metoda nejmenších čtverců se používá k odhadu parametrů jednorovnicových modelů,
prostých a rekurzivních vícerovnicových modelů a přesně identifikovaných simultánních modelů.
Tato metoda poskytuje nejlepší, nestranné a konzistentní odhady parametrů. Podstatou je nalezení
parametrů, které minimalizují součet čtverců odchylek teoretických hodnot vysvětlované proměnné
od jejich skutečných hodnot.
Kritériem je minimalizace součtu čtverců reziduí:
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19. Zapište vzorec BMNČ a deklarujte obsah a rozměry použité matice a vektorů.

20. Zapište LRM v maticové podobě, deklarujte obsah a rozměry použité matice a
vektorů.

Rozměry matic:
y = [n x 1]
X = [n x k]
γ = [k x 1]
u = [n x 1]
21. Co je to projekční matice Q a M? Jaké mají vlastnosti?
Projekční matice Q mapuje (převádí) vektor pozorovaných hodnot y na vektor teoretických hodnot 𝑦̂.

Projekční matice M:

M = (E - Q)
u=M.y
Vlastnosti Q a M:
- jsou symetrické (transponovaná matice vyjde stejně jako původní)

𝑸𝑻 = 𝑸, 𝑴 𝑻 = 𝑴
-

jsou idempotentní (pokud vynásobím dvě matice, vyjde znovu ta stejná)

-

𝑸. 𝑸 = 𝑸, 𝑴. 𝑴 = 𝑴
𝑸 a 𝑴 jsou navzájem kolmé

22. Definujte pojmy nejlepší, nestranný a konzistentní odhad.
nestranný – Odhad je nestranný, pokud jeho střední hodnota (průměr) je rovna hledanému
parametru. Nedochází tedy k nadhodnocení či podhodnocení hledaného parametru.
nejlepší – Odhad je nejlepší, pokud má nejmenší rozptyl ze všech možných nestranných odhadů
konzistentní – Odhad je konzistentní, pokud při rostoucím počtu pozorování konverguje (blíží se)
k hodnotě odhadovaného parametru
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23. Co je obsahem ekonomické verifikace modelu?
Ekonomická verifikace spočívá v posouzení směru a intenzity působení vysvětlujících proměnných na
vysvětlovanou proměnnou (správnost znamének a velikost číselných hodnot).
24. K čemu slouží t‐test? K čemu slouží F‐test? Jaký je mezi nimi rozdíl?
t‐ test slouží k testování statistické významnosti jednotlivých strukturálních parametrů, zatímco
F‐test slouží k testování statistické významnosti modelu jako celku.
25. Popište postup testování významnosti odhadnutých parametrů (viz doučování).
1) výpočet testovací matice (𝑋 𝑇 . 𝑋)−1
2) výpočet korigovaného reziduálního rozptylu ̅̅̅
𝑆𝑢2
3) výpočet rozptylu odhadnutých parametrů 𝑆𝑖𝑖 = ̅̅̅
𝑆𝑢2 . (𝑋 𝑇 . 𝑋)−1
4) výpočet standardní chyby odhadnutých parametrů 𝑆𝑏𝑖 = √𝑆𝑖𝑖
5) výpočet testovacího kritéria (t‐hodnoty) 𝑡 =

|𝛾𝑖 |
𝑆𝑏𝑖

6) porovnání vypočtené t‐hodnoty s tabulkovou hodnotou na zvolené hladině významnosti a počtu
stupňů volnosti
26. Co je interval spolehlivosti (např. 95%) a jak jej lze použít k určení významnosti
parametru?
Je to interval, v němž se bude skutečná hodnota parametru při opakovaných výběrech nacházet
s určitým stupněm spolehlivosti (např. 95%). Pokud obsahuje interval spolehlivosti nulu, potom je
parametr statisticky nevýznamný (analogie t-testu).
Vzorec:

𝐼𝑆 = (𝛾𝑖𝑖 − 𝑡𝛼 . 𝑆𝑏𝑖 ; 𝛾𝑖𝑖 + 𝑡𝛼 . 𝑆𝑏𝑖 )
27. Co je to p‐hodnota a k čemu se používá?
Je to hodnota ze software, která umožňuje rozhodnout, zda platí nulová hypotéza H0, či alternativní
hypotéza H1. Nachází se v intervalu <0; 1>.
Platí:
-

pokud p < 0,05 (nebo jiné α): Zamítám H0 a platí H1 (neboli platí H1)
pokud p > 0,05 (nebo jiné α): Nezamítám H0 (neboli platí H0)

Nejčastější hypotézy:
t- testy: (chceme p < 0,05)
H0: parametr není statisticky významný
H1: parametr je statisticky významný
F- test: (chceme p < 0,05)
H0: model není vhodný jako celek
H1: model je vhodný jako celek
Všechny testy při ekonometrické verifikaci (Breusch- Godfreyův, Breusch-Paganův,… atd)
(chceme p > 0,05)
H0: předpoklad modelu není porušen
H1: předpoklad modelu je porušen
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28. Co je koeficient determinace, jak lze interpretovat + vzorec?
Značí se R2 . Nachází se v intervalu <0%; 100%>. Používá se k posouzení shody modelu s daty. Říká,
z kolika procent je vysvětlovaná proměnná v daném modelu vysvětlená pomocí vysvětlujících
proměnných.
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29. Co je korigovaný koeficient determinace, jak lze interpretovat + vzorec?
Značí se ̅𝑅̅̅2̅. Na rozdíl od klasického koeficientu determinace R2 penalizuje („trestá“) nadbytečný
počet proměnných v modelu a používá se tedy při rozhodování, zda zařadit další proměnnou do
modelu. Jeho hodnota je zpravidla nižší než hodnota koeficientu determinace.
Vzorec:

30. Co je reziduální součet čtverců?
Je to hodnota součtu čtverců při odhadování parametrů regresního modelu pomocí běžné
metody nejmenších čtverců. (V obrázku výše u BMNČ je to vlastně ten nežádoucí součet modrých
čtverců).

31. Jaký je vztah mezi reziduálním součtem čtverců (RSS), vysvětleným součtem
čtverců (ESS) a úplným součtem čtverců (TSS)?

Platí vztah R

2

= 𝟏−

𝑹𝑺𝑺
𝑻𝑺𝑺

32. Co je to autokorelace reziduí?
Autokorelace reziduí označuje situaci, kdy reziduální složka modelu ut je korelovaná (závislá) se svými
předchozími hodnotami (chyby v předchozích letech ovlivňují chyby v následujících letech).
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33. Popište postup detekce autokorelace reziduí s využitím DW testu (Durbin‐
Watsonův test).

34. Popište postup detekce autokorelace reziduí s využitím BG testu (Breusch‐
Godfreyova testu)
Sestavím hypotézy:
H0: předpoklad autokorelace v modelu není porušen
H1: předpoklad autokorelace v modelu je porušen
V sw Gretl získám p hodnotu Breusch‐Godfreyova testu, která se porovná s hladinou spolehlivosti α
(pokud p < α: zamítám H0 – v modelu je přítomna autokorelace reziduí).
35. Co je příčinou autokorelace reziduí?
‐ použití nevhodného tvaru funkce (např. lineárního tvaru, pokud závislost je nelineární)
‐ špatná dynamizace modelu (nezahrnutí správných zpožděných proměnných mezi vysvětlující
proměnné)
- opomenutí podstatné proměnné v modelu
36. Co je důsledkem výskytu autokorelace reziduí v modelu?
‐ odhady parametrů jsou nestranné a konzistentní, avšak nejsou nejlepší
‐ dochází k systematickému nadhodnocování či podhodnocování prognózovaných hodnot
‐ statistické testy při verifikaci dávají zkreslené výsledky
‐ prognóza vychází nepřesně
37. Jakým způsobem lze řešit autokorelaci reziduí?
‐ řešení důvodů vzniku autokorelace reziduí (viz výše):
‐ změna funkčního tvaru modelu na správný tvar
‐ správná dynamizace modelu (zahrnutí správných zpožděných proměnných)
‐ zahrnutí opomenuté podstatné proměnné do modelu
‐ ignorace autokorelace reziduí – pro prognózu se použije některá z alternativních statistických
metod, kterým autokorelace reziduí nevadí - např. Autoregresní (AR) model
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38. Co je to heteroskedasticita a důvody vzniku?
(hetero-skedasticita = různo-rozptylovost)
Heteroskedasticita znamená, že rozptyl v čase není konstantní, chyby (rezidua) se v čase zvětšují.
Důvodem vzniku heteroskedasticity mohou být strukturální změny v ekonomice, kdy s časem se
zhoršuje přesnost prognózy, nebo při sběru dat se technika sběru postupně zlepšuje a chyba se
zmenšuje nebo se naopak chyba postupně zvětšuje

39. Co je důsledkem heteroskedasticity?
‐ odhad parametrů je nestranný a konzistentní, avšak není nejlepší
‐ přesnost prognózy se s časem zhoršuje
‐ statistické testy při verifikaci dávají zkreslené výsledky
40. Jak lze heteroskedasticitu detekovat?
Existují 3 testy pro detekci heteroskedasticity
‐ Breusch‐Paganův test
‐ Whiteův test
‐ Pesaran-Taylorův test
41. Popište způsob testování s využitím BP (Breusch‐ Paganova) testu, Whitova testu
a Pesaran-Taylorova testu
Sestavím hypotézy:
H0: předpoklad heteroskedasticity v modelu není porušen
H1: předpoklad heteroskedasticity v modelu je porušen
V sw Gretl získám p hodnotu pro příslušný test heteroskedasticity (vycházejí pro všechny testy
podobně). P hodnota se následně porovná s hladinou spolehlivosti α (pokud p < α: zamítám H0 – v
modelu je přítomna heteroskedasticita).
42. Jak lze řešit heteroskedasticitu?
Použijeme tzv. Metodu vážených nejmenších čtverců MVNČ, která transformuje y a x tak, že po
transformaci jsou již rezidua homoskedastická.
43. Jakým způsobem lze testovat normální rozdělení náhodné složky?
Pomocí Jarque‐Bera testu (JB test).
Sestavím hypotézy:
H0: předpoklad normality reziduí v modelu není porušen
H1: předpoklad normality reziduí y v modelu je porušen
V sw Gretl získám p hodnotu pro Jarque‐Bera test normality reziduí. P hodnota se následně porovná s
hladinou spolehlivosti α (pokud p < α: zamítám H0 – v modelu je přítomna nenormalita reziduí).
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44. Co je důsledkem nezahrnutí podstatné proměnné do modelu?
- koeficient determinace R2 vychází nižší než v případě zahrnutí podstatné proměnné
- F test celkové vhodnosti modelu vychází horší než v případě zahrnutí podstatné proměnné
- t testy pro posouzení statistické významnosti parametrů nemusí identifikovat žádnou významnou
proměnnou
- v modelu se může vyskytnout autokorelace reziduí
- prognóza do budoucna je méně přesná než v případě zahrnutí podstatné proměnné
45. Co je důsledkem zahrnutí irelevantní (nadbytečné) proměnné do modelu?
‐ t test identifikuje statisticky nevýznamnou zařazenou proměnnou
- koeficient determinace R2 vychází vyšší než v případě nezahrnutí irelevantní (nadbytečné)
proměnné do modelu
‐ korigovaný (adjustovaný) koeficient determinace vychází nižší než v případě nezahrnutí irelevantní
(nadbytečné) proměnné do modelu
46. K čemu slouží Chovův test stability parametrů? Co je důsledkem porušení
předpokladu stability parametrů?
Slouží k testování stability odhadnutých parametrů v čase (tzv. časová invariantnost parametrů). V
případě porušení nejsou parametry v čase stabilní a předpověď do budoucna nemusí být přesná
(např. časová řada s daty před a po roku 1989).
47. Jaký je rozdíl mezi spotřebou a poptávkou?
Poptávka je zamýšlené množství statků, které je spotřebitel ochoten nakoupit při určité ceně
statku, ceně jiných statků, příjmu a jiných determinant.
Spotřeba je realizovaná poptávka.
48. Jaký je rozdíl mezi odhadnutým parametrem a vypočtenou elasticitou
(předpokládejme lineární funkční tvar)? Jaký je tento rozdíl u mocninného tvaru?
Odhadnutý parametr v lineárním funkčním vztahu vyjadřuje, o kolik se změní endogenní proměnná,
když se predeterminovaná proměnná změní o jednotku a ostatní proměnné se nezmění (ceteris
paribus). Elasticita vyjadřuje to samé, ale v procentech.
U mocninného tvaru odhadnuté parametry zároveň vyjadřují koeficienty pružnosti.
49. Proč je vhodné u vztahu mezi spotřebou a příjmem použít nelineární funkční
vztah?
Lineární funkce vyjadřuje neomezený růst spotřeby v závislosti na příjmu, což neodpovídá
skutečnému vývoji spotřeby, která se při vyšších příjmech již nezvyšuje. V praxi je funkce většinou
nasycená (např. 1. nebo 2. Tornquistova funkce) – má nelineární funkční tvar.
50. Jak se nazývají spotřební funkce, ve kterých je vysvětlující proměnnou příjem?
Jaké jsou požadavky na tyto funkce? Jaké z těchto funkcí znáte?
Tyto funkce se nazývají Engelovy funkce, jejichž podmnožinou jsou Tornquistovy funkce.
Požadavky na Engelovy funkce:
‐ minimální příjem - existuje počáteční úroveň příjmu, od kterého začíná spotřeba (platí pro 2. a 3.
TQ funkci)
‐ nasycenost – od určité úrovně příjmu se již spotřeba nezvyšuje (platí pro 1. a 2. TQ funkci)
‐ nezáporná spotřeba – nelze koupit záporné množství statků (platí pro všechny tři TQ funkce)
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51. Zapište funkční tvar TQ funkcí a zakreslete je v grafu. V jakém intervalu se
pohybují příjmové elasticity u těchto funkcí? Pro jaké typy statků se používají?

1. Tornquistova funkce se používá pro modelování nezbytných statků (např. chleba)
2. Tornquistova funkce se používá pro modelování relativně zbytných statků (např. máslo)
3. Tornquistova funkce se používá pro modelování luxusních statků
52. Zapište funkční tvar 1. TQ funkce a převeďte jej do lineární podoby. Co je obsahem
matice X a vektoru y pro odhad parametrů linearizované 1. TQ funkce?

𝑥𝑝
𝑦𝑡 = 𝑎1 .
+ 𝑢𝑡
𝑥𝑝 + 𝑎2
Linearizaci 1. TQ lze provést pomocí následujících substitučních vztahů:

𝑎1´ =

1
𝑎1

, 𝑎2´ =

𝑎2
𝑎1

Linearizovaná podoba 1. TQ funkce má potom tvar:

𝑦𝑡´ = 𝑎1´ + 𝑎2´ . 𝑥𝑝´ + 𝑢𝑡´
Matice X a vektor y pro odhad linearizované 1. TQ funkce obsahují hodnoty původních
1
proměnných ve tvaru zlomku ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 a jednotkový vektor. Viz příklad M3/8
53. K čemu se používá rozdílový koeficient pružnosti? Za jakých podmínek ho
použijeme? Čemu se rovná rozdílový koeficient pružnosti 2. řádu u lineární funkce?
Rozdílový koeficient pružnosti respektuje zakřivení funkce, tj. lze ho použít u nelineárního průběhu
funkce. Viz příklad M2/6.
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54. Interpretujte přímou cenovou pružnost, křížovou pružnost a příjmovou pružnost.
Existují i jiné typy pružností?
Pružnost je sklon tečny funkce v daném bodě křivky, který říká, o kolik % se zvýší vysvětlovaná
proměnná, pokud se vysvětlující proměnná zvýší o 1 %. Relativní vyjádření (v %) umožňuje srovnat
intenzitu působení jednotlivých vysvětlujících proměnných na proměnnou vysvětlovanou, tj.
porovnání při odlišných jednotkách. Proměnná, která má největší elasticitu, nejvíce ovlivňuje
vysvětlovanou proměnnou.
Přímá cenová pružnost: procentní změna v poptávce po i‐tém výrobku při 1% změně ceny tohoto
výrobku.
Vzorec: 𝑒𝑖𝑖 =

𝜕𝑦 𝑥𝑖
.
𝜕𝑥𝑖 𝑦̂

Křížová pružnost: procentní změna v poptávce po i‐tém výrobku v důsledku 1% změny
ceny j‐tého výrobku.
𝜕𝑦 𝑥

Vzorec: 𝑒𝑖𝑗 = 𝜕𝑥 . 𝑦̂𝑗
𝑗

Příjmová pružnost: procentní změna v poptávce při 1% změně příjmu.
𝜕𝑦

Vzorec: 𝐸𝑖 = 𝜕𝑥 .
𝑝

𝑥𝑝
𝑦̂

Další typy pružností: rozdílový koeficient pružnosti (otázka 53), bodová pružnost, oblouková
(intervalová) pružnost (otázka 130)
55. Jmenujte obvyklé proměnné vystupující ve spotřebních funkcích.
y = Spotřeba (poptávka)
xi = cena i-tého (mého) výrobku
xj = cena j-tého (cizího) výrobku
xp = příjem

Vícerovnicové modely
56. Uveďte obecný zápis vícerovnicového modelu (algebraický zápis).

57. Uveďte maticový zápis vícerovnicového modelu. Definujte obsah a rozměr
použitých matic a vektorů.
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58. Vysvětlete rozdíl mezi strukturální a redukovanou formou modelu.
Strukturální forma:
- endogenní proměnné y jsou na levé i na pravé straně rovnice
- náhodná proměnná se značí ut
- nelze jej použít pro prognózu
- maticový zápis má tvar

Redukovaná forma:
- endogenní proměnné y jsou vždy na levé straně a predeterminované proměnné na pravé
straně rovnice
- náhodná proměnná se značí vt
- lze jej použít pro prognózu
- maticový zápis má tvar
59. Co je to matice multiplikátorů M. Jak ji lze získat? Co obsahuje a jaký má rozměr?
Matice multiplikátorů M obsahuje parametry před predeterminovanými proměnnými v redukovaném
tvaru modelu. Vyjadřuje komplexní (přímé a zprostředkované) vazby mezi endogenními a
predeterminovanými proměnnými.
U velmi jednoduchých modelů lze redukovaný tvar modelu odvodit prostou substitucí (postupným
dosazováním). U složitějších modelů pak výpočtem dle vzorce:
Rozměr matice multiplikátorů je [g x k].
60. Jakými způsoby lze převést model ze strukturální do redukované formy? Naznačte
způsob převodu metodou substituce u libovolného dvourovnicového simultánního
modelu.
1) substituce
2) výpočet dle vzorce:

Způsob převodu metodou substituce:

61. Definujte co znamenají predeterminované proměnné.
Jsou to všechny zpožděné endogenní proměnné, exogenní proměnné a zpožděné exogenní
proměnné.
62. Co je to identitní (definiční) rovnice a k čemu v modelu slouží?
Zvyšuje vnitřní závislost mezi endogenními proměnnými y v modelu. Protože se jedná o
deterministický vztah, jsou strukturální parametry předem známé (většinou rovny 1), nemusí se již
odhadovat. Identitní rovnice neobsahuje náhodnou proměnnou ut.
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y1t  12 y2t   *11 y1(t 1)   11 x1t   12 x2t  u1t - stochastická rovnice

y2t  23 y3t   21 x1t   23 x3t   24 x4t  u2t - stochastická rovnice
y3t  y1t  y2t - identitní rovnice
Identitní rovnice se již neidentifikuje (je již identifikovaná).
Např. y1 = rostlinný výroba, y2 = živočišná výroba, y3 = zemědělská výroba celkem
63. Obsahuje identitní rovnice náhodnou složku? (odpověď zdůvodněte)
Neobsahuje, jedná se o deterministický vztah, ve kterém jsou strukturální parametry předem známé
a nemusí se již odhadovat.
64. Popište postup identifikace ekonometrického modelu? Proč se provádí? U jakých
typů modelů se provádí (svou odpověď zdůvodněte)?
Všechny rovnice modelu musí splňovat předpis:
kde:

k∗∗ = počet v rovnici nezahrnutých predeterminovaných proměnných
gΔ = počet v rovnici zahrnutých endogenních proměnných
Pokud:

k∗∗ = gΔ - 1 : rovnice je přesně identifikovaná
k∗∗ < gΔ – 1: rovnice není identifikovaná (podidentifikovaná)
k∗∗ > gΔ – 1: rovnice je přeidentifikovaná
Identifikace se provádí pro každou rovnici samostatně.
Identifikace se provádí u simultánních modelů, pokud jsou totiž všechny rovnice přesně
identifikované, je možno použít pro odhad parametrů BMNČ . Pokud, ne DMNČ.
65. Co to znamená, není‐li model dobře identifikovaný (je podidentifikovaný)?
Model není dobře identifikovaný, pokud není pro některou z rovnic splněn identifikační předpis
Důsledkem je, že redukovaná forma modelu (potřebná pro prognózu) není jednoznačně určena redukované formě modelu odpovídá více strukturálních forem modelu – nelze odhadnout parametry
modelu.
66. Jmenujte typy modelů podle matice beta. Definujte jednotlivé typy.
a) prosté modely – matice B je jednotková, mezi endogenními proměnnými y není žádný vztah
(samostatné rovnice)
b) rekurzivní modely – matice B je trojúhelníková (mezi y jsou buď jen dopředné, nebo jen zpětné
vazby)
c) simultánní modely – matice B obsahuje alespoň jeden nenulový prvek nad i pod hlavní
diagonálou (vazby mezi y se kříží (tzv. simultánní vazby))
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67. Jakou metodu lze použít pro odhad parametrů prostého, rekurzívního a
simultánního modelu?
a) prosté modely – běžná metoda nejmenších čtverců (jsou to samostatné rovnice)
b) rekurzivní modely – běžná metoda nejmenších čtverců (viz níže)
c) simultánní modely
‐ běžná metoda nejmenších čtverců BMNČ (pokud celý model je přesně idnetifikovaný – viz níže,
nebo v rovnicích, kde je y pouze nalevo a x napravo)
‐ dvoustupňová metoda nejmenších čtverců DMNČ (v rovnicích, kde je y nalevo i napravo a pokud
model není přesně identifikovaný)
68. Popište způsob odhadu parametrů rekurzivního modelu BMNČ.
Parametry se odhadují pro každou rovnici zvlášť, přičemž vypočtenou endogenní proměnnou y1
z první rovnice použiji jako vysvětlující proměnnou pro odhad y2 ve druhé rovnici rekurzivního
modelu.

69. Za jakých podmínek lze odhadnout simultánní model pomocí BMNČ? Popište tento
způsob odhadu.
Pouze když je simultánní model přesně identifikovaný. V tomto případě lze odhadnout běžnou
metodou nejmenších čtverců parametry redukovaného tvaru a zpětným převodem (z redukovaného
do strukturálního tvaru) lze získat parametry strukturálního tvaru.
70. V čem se liší metody pro odhad parametrů s úplnou a neúplnou informací?
a) metody s úplnou informací – odhadují všechny rovnice najednou, berou tedy v potaz všechny
informace obsažené ve všech rovnicích; vyžadují větší počet pozorování; jsou výpočetně
náročnější; např. třístupňová metoda nejmenších čtverců
b) metody s neúplnou informací – nezohledňují informace z ostatních rovnic, odhadují každou
rovnici zvlášť; nejsou náročné na počet pozorování; nejsou výpočetně složité, např. dvoustupňová
metoda nejmenších čtverců
71. Proč nelze odhadnout parametry strukturální formy simultánního modelu BMNČ?
Protože strukturální model obsahuje endogenní proměnné nalevo i napravo v rovnicích. Strukturální
simultánní model by se musel nejdříve převést na redukovaný tvar. Viz otázka 69.
72. Co je podstatou DMNČ?
Podstatou DMNČ je opakovaná aplikace běžné metody nejmenších čtverců, a to nejprve k odhadu
teoretických hodnot vysvětlujících endogenních proměnných v dané rovnici (1. krok = 1. stupeň) a
podruhé k vlastnímu odhadu strukturálních parametrů této rovnice (2. krok = 2. stupeň).

15

73. Deklarujte matice a vektory nutné pro odhad parametrů DMNČ.
X* = matice všech predeterminovaných proměnných (x a zpožděných y) v dané rovnici
X = matice všech predeterminovaných proměnných (x a zpožděných y) v celém modelu
(nejdříve se píšou ale predeterminované proměnné z X*)
Y2 = matice všech endogenních proměnných y na pravé straně rovnice
y1 = vektor jedné endogenní proměnné y na levé straně rovnice
74. Uveďte submatice, ze kterých se skládá matice K, a to včetně jejich rozměru.
Matice K:

Submatice matice K:

75. Co je to matice Cii a k čemu slouží?

Cii = K −1
Matice Cii je čtvercová matice, inverzní k matici K, počet řádků (sloupců) odpovídá počtu
odhadovaných strukturálních parametrů. Slouží pro výpočet strukturálních parametrů a pro testování
statistické významnosti strukturálních parametrů.
76. Jaký je vztah mezi BMNČ a DMNČ?
DMNČ obsahuje BMNČ. V DMNČ je opakovaně aplikována BMNČ.
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Analýza produkce a nákladů
1. Produkční funkce (vztah Faktor-Produkt) - vztahy mezi činiteli
výroby a výsledky výroby
77. Jaký vztah reprezentuje produkční funkce?
Produkční funkce vyjadřuje vztah faktor – produkt, tj. vyjadřuje přeměnu jednoho nebo více
výrobních faktorů ve výslednou produkci.
-

Jednofaktorová produkční funkce: y = f(x1//x2, x3, …., xn)
Dvoufaktorová produkční funkce: y = f(x1,x2// x3, …., xn)

78. Jak se liší odvětvová produkční funkce od mikroekonomické (podnikové)
produkční funkce
Mikroekonomická produkční funkce popisuje chování firmy (podniku), zatímco odvětvová produkční
funkce popisuje chování celého odvětví (agregace mikroekonomických podnikových produkčních
funkcí v daném odvětví).
79. Jaký je průběh neoklasické PF.
Neoklasická produkční funkce má progresivně‐degresivní průběh a reprezentuje typický průběh
produkční funkce.

80. Jmenujte a interpretujte charakteristiky produkční funkce
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81. Jaký je průběh MP a AP u neoklasické PF

82. Definujte stádia neoklasické PF a příslušné pružnosti v těchto stádiích
1. stádium (0-B) = neracionální (pro pružnost platí E > 1)
2. stádium (B-C) = racionální (pro pružnost platí 0 < E < 1)
3. stádium (C-∞) = neracionální (pro pružnost platí E < 0)

Bod C = maximum HP neboli TP (y´ = 0)
Bod A = maximum MP neboli MP (y´´ = 0)
Bod B = maximum JP neboli AP (y´ = y/x)

83. Uveďte kritérium optimality pro maximalizaci zisku u PF (neboli Stanovení
optimálního množství faktoru pro maximalizaci zisku u PF)
Kritérium optimality je podmínkou, která musí být splněna při požadavku na dosahování
maximálního objemu zisku.

Cx = cena za jednotku faktoru x
Cy = cena za jednotku produkce y
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84. Uveďte charakteristiky dvou‐faktorové PF.
Celková produkce (TP) představuje celkové množství produkce (y) které vznikne pro jednotlivé
kombinace faktorů x1 a x2.
Jednotková produkce (AP) je množství produkce připadající průměrně na každou jednotku
faktoru x1, resp. x2.

Mezní produkce (MP) říká, o kolik jednotek se zvýší produkce y, pokud se faktor x1 (resp. x2) zvýší
o jednu jednotku.

Produkční pružnost (Ep) říká, o kolik % se zvýší produkce y, pokud se faktor x1 (resp. x2) zvýší o
jedno %.

Kritérium optimality u dvou‐faktorových produkčních funkcí - musí současně platit pro faktor x1 a
x2.
Pro dosažení maximálního objemu zisku musí současně platit:
,
85. Zakreslete průběh dvoufaktorové produkční funkce (2‐PF).
Grafickým zobrazením dvou‐faktorové produkční funkce je produkční povrch.
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2. Izokvanta (vztah Faktor‐Faktor) - vztahy mezi činiteli výroby
86. Z jaké funkce lze odvodit izoprodukční funkci (izokvantu)?
Izokvantu lze odvodit z dvoufaktorové produkční funkce y = f(x1,x2// x3, …., xn). Za y dosadím
známou produkci y, z rovnice vyjádřím x2 pomocí x1 a získám izokvantu x2 = f(x1//y). Viz příklad T2/11.

87. Definujte izokvantu.
Izokvanta je funkce vyjadřující veškeré kombinace faktorů x1 a x2, při kterých je dosaženo stále stejné
produkce y. Izokvanta vyjadřuje vztah faktor – faktor.
88. K čemu lze použít izokvantu.
- Izokvantu lze použít k odhadu potřebného množství faktoru x2, pokud mám k dispozici předem
dané množství faktoru x1 a potřebné množství produkce y. Viz příklad T2/11.
- Izokvantu lze také použít k nalezení optimálního bodu pro maximalizaci zisku (grafické řešení kritéria
optimality viz dále)
89. Jaký je typický průběh pro izokvantu.
Typický průběh izokvanty je klesající a konvexní.

90. Co je to MMZF?
Mezní míra záměny faktoru x2 podle faktoru x1 říká, o kolik jednotek se změní rozsah faktoru x2,
pokud se faktor x1 změní o jednotku, ceteris paribus.

𝑀𝑀𝑍𝐹 =

𝜕𝑥2
𝜕𝑥1

91. Co jsou to izokliny?
Izoklina je funkce spojující na různých izokvantách body se stejnou mezní mírou záměny faktoru
(body v nichž mají izokvanty stejný sklon).
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92. Ukažte v grafu racionální a neracionální oblast záměny faktorů.
Neracionální (pozitivní) oblast záměny faktorů: MMZF vychází v tomto úseku kladně (proto se
říká pozitivní), izokvanty jsou rostoucí. Tedy, pokud se zvýší množství faktoru x1, musím zvýšit i
množství faktoru x2 (což je neracionální). Nedochází tedy k očekávané záměně faktorů. Tato situace
nastává, pokud u produkční funkce je překročen bod c (např. nadměrné množství hnojiva x1)
Racionální (negativní) oblast záměny faktorů: MMZF vychází v tomto úseku záporně (proto se
říká negativní), izokvanty jsou klesající. Tedy, pokud se zvýší množství faktoru x1, sníží se množství
faktoru x2 (což je racionální). Dochází tedy k očekávané záměně faktorů – čím více jednoho faktoru,
tím méně druhého faktoru.

Izokliny na obrázku výše, které oddělují úsek pozitivní a negativní MMZF se nazývají hřebenové
křivky (hřebenové izokliny), neboli izokliny nulové MMZF.
93. Zapište kritérium optimality pro izokvantu (F-F). (neboli Stanovení optimální
kombinace faktorů x1 a x2 pro maximalizaci zisku)

∂x2
Cx1
=−
∂x1
Cx2
Cx1 = cena za jednotku faktoru x1
Cx2 = cena za jednotku faktoru x2
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94. Definujte izonákladovou funkci (izokostu).
Izonákladová funkce představuje takové kombinace výrobních faktorů (x1 a x2), jejichž pořízení
představuje stále stejný náklad (izo-kosta). Má tvar přímky. Používá se při hledání optimálního bodu
na izokvantě (vztah F-F) – viz níže.
95. Ukažte řešení optimalizačního problému pro F-F graficky.

Postup: Zakreslí se izonákladová funkce (izokosta) pro libovolné náklady a udělá se s ní rovnoběžka.
Optimální bod je tam, kde se posunutá izokosta dotýká izokvanty (grafu F-F) právě v jednom bodě –
bod E.
96. Co je to efekt substituce?
Jev, kdy v důsledku snížení ceny jednoho z faktorů (např x1) dojde ke změně optimální kombinace
obou faktorů ve prospěch levnějšího faktoru (např x1). Sklon izokosty se změní směrem k levnějšímu
faktoru x1 a optimální bod tečny se tedy posune po izokvantě doprava k levnějšímu faktoru x1.
Viz obrázek s ukázkou na doučování

97. Co je to efekt expanze?
Jev, kdy v důsledku zvýšení ceny výrobku (ceny produkce y) dochází ke zvýšení úrovně výroby pomocí
zvýšeného použití výrobních faktorů x1 a x2. Izokvanta se posouvá směrem doprava a nahoru, čímž se
změní i optimální kombinace faktorů, protože izokosta protne izokvantu v jiném bodě (vzdálenějším
od počátku).
Viz obrázek s ukázkou na doučování
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3. Izofaktorová funkce (vztah Produkt‐Produkt) - vztahy mezi 2
odvětvími
98. Jaký vztah reprezentuje izofaktorová funkce.
Jsou to veškeré kombinace dvou produkcí y1 a y2, při kterých je spotřebováno stále stejné
(konstantní) množství faktoru x. Izofaktorová funkce vyjadřuje vztah produkt – produkt.
99. Jakým způsobem lze izofaktorovou funkci odvodit.
Izofaktorovou funkci lze odvodit ze dvou jednofaktorových produkčních funkcí pro produkce y1 a y2 a
společného množství faktoru Qx1 pro obě produkce y1 a y2. Viz příklad T3/16.
100. Definujte MMZP.
Mezní míra záměny produktů představuje změnu v produkci y2 způsobenou jednotkovou změnou
v produkci y1.

Podle průběhu izofaktorových křivek lze rozdělit vztahy mezi odvětvími na vztahy konkurenční a
podpůrné. Jsou‐li vztahy mezi odvětvími konkurenční – MMZP je negativní (záporná), při vztazích
podpůrných je MMZP pozitivní (kladná).
101. K čemu se izofaktorová funkce používá.
- Izofaktorovou funkci lze použít k odhadu množství produkce y2, pokud mám dané množství
produkce y1 a předem dané množství faktoru x, který je k dispozici.
- Izofaktorovou funkci lze také použít k nalezení optimálního bodu pro maximalizaci zisku (grafické
řešení kritéria optimality viz dále)
102. Jaký je typický průběh pro izofaktorovou funkci.
Izofaktorová funkce má klesající a konkávní průběh.

103. Zapište kriterium optimality pro izofaktorovou funkci. Co v tomto případě
maximalizujete?
Úkolem je najít optimální kombinaci produkt y1 a y2, které vedou k maximalizaci zisku.
Vzorec:

Cy1 = cena jednotky produkce y1
Cy2 = cena jednotky produkce y2
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104. Definujte funkci izotržeb.
Funkce izotržeb představuje všechny kombinace produkcí y1 a y2, při kterých je dosaženo stále
stejných tržeb (izo-tržby). Má tvar přímky. Používá se při hledání optimálního bodu na izofaktoru
(vztah P-P) – viz níže.
105. Ukažte řešení optimalizačního problému graficky.
Optimálním řešením je bod, ve kterém je funkce izotržeb (viz níže) tečnou k izofaktorové funkci.

4. Nákladová funkce (vztah Produkt-Faktor) - vztahy mezi výrobky
a faktory
106. Jaký vztah reprezentuje nákladová funkce?
Nákladová funkce je závislost množství celkových nákladů N na velikosti produkce y. Nákladová
funkce reprezentuje vztah produkt – faktor.
107. Jaký je vztah mezi produkční a nákladovou funkcí?
Nákladová funkce (P-F) je inverzní k produkční funkci (F-P).
108. Zakreslete průběh nákladové funkce.
Průběh nákladové funkce má degresivně‐progresivní tvar.
N

y
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109. Jmenujte charakteristiky nákladové funkce.

110. Uveďte kritérium optimality pro nákladovou funkci (neboli Stanovení optimálního
množství produkce pro maximalizaci zisku).
Vzorec kritéria optimality pro nákladovou funkci má tvar:
MN = MT = Cy
Kde:
MN = mezní náklady
MT = mezní tržby
Cy = cena jednotky produkce (platí ale MT=Cy)
Graficky nalezneme bod optimality pro nákladovou funkci (bod C) jako bod dotyku nákladové funkce
a tečny vedené z počátku.

111. Popište způsob odvození nákladové funkce z produkční funkce
Nákladová funkce (P-F) je inverzní k produkční funkci (F-P). Při odvození nákladové funkce
z produkční funkce je tedy z původní produkční funkce y=f(x) pouze inverzně vyjádřeno x (někdy
značeno N) jako funkce y. Vznikne tedy nákladová funkce N = f-1(y).
Příklad: Máme zadanou produkční funkci 𝑦 = 50 − 8. (𝑥 − 2,5)2. Máme převést na nákladovou
funkci.
Zadaná produkční funkce
𝑦 = 50 − 8. (𝑥 − 2,5)2
Postupně vyjádřím z rovnice x
𝑦 − 50 = −8. (𝑥 − 2,5)2
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𝑦 − 50
= (𝑥 − 2,5)2
−8
𝑦 − 50
√
= 𝑥 − 2,5
−8
Výsledná nákladová funkce
𝑦 − 50
𝑥(𝑁) = √
+ 2,5
−8

112. Vysvětlete rozdíl mezi nákladovou funkcí v krátkém a v dlouhém období.
V krátkém období je alespoň jeden z faktorů fixní, v dlouhém období jsou všechny faktory variabilní.
113. Napsat obecný tvar degresivně- progresivní nákladové funkce
N = a + by - cy2 + dy3
114. Napsat obecný tvar progresivně-degresivní produkční funkce
y = a + bx + cx2 - dx3

Prognózy
115. Definujte pojem predikce a prognóza.
Predikce je předpověď nějakého ekonomického jevu, která vychází čistě z matematického modelu
Prognóza je předpověď nějakého ekonomického jevu, která je odvozena s využitím matematického
modelu, ale i znalosti mikroekonomie, makroekonomie, vztahů mezi odvětvími apod.
116. Co je to ex‐post prognóza?
Předpovídá do minulosti = negativní prognostický horizont. Ex‐post prognóza předpovídá již známé
hodnoty a je využívána k ověření prognostických vlastností modelu.
Viz obrázek doučování
117. Co je to ex‐ante prognóza?
Předpovídá do budoucna = pozitivní prognostický horizont.
Viz obrázek doučování
118. Jaké typy prognóz znáte?
a) podle délky prognostického horizontu
‐ krátkodobá (0-3 roky)
‐ střednědobá (4-7 let)
‐ dlouhodobá (8 a více let)
b) podle časového hlediska
‐ ex‐post
‐ ex‐ante
c)podle subjektivity a objektivity
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1) subjektivní metody
‐ metoda srovnávací (analogických úsudků) – slouží k prognóze analogických výrobků (mrkev-petržel)
‐ normativní metoda – na základě hlavního výrobku se dělá prognóza pro vedlejší výrobek (tiskárnytonery)
‐ analýza dokumentů
‐ metody dotazování
‐ delfská metoda
‐ brainstorming
2) objektivní metody (vycházejí z poznatků statistiky a aplikované matematiky)
‐ analýza trendových funkcí
‐ regresní analýza
‐ strukturální analýzy
‐ matematické programování
‐ metody síťové analýzy
119. Co je to bodová a intervalová prognóza?
Bodová prognóza předpovídá konkrétní hodnotu. Intervalová prognóza předpovídá interval
(MIN;MAX), ve kterém se hodnota bude pohybovat s určitou pravděpodobností.
120. Jakým způsobem lze ověřit prognostické vlastnosti modelu?
Ověření prognostických vlastností modelu je možno posoudit na základě:
‐ ekonomické interpretovatelnosti vypočtených parametrů (ekonomická verifikace)
‐ těsnosti závislosti endogenních a vysvětlujících proměnných - koeficient determinace R2
‐ statistické významnosti parametrů (t-testy)
‐ test celkové vhodnosti modelu (F-test)
‐ normovaných odchylek
121. Definujte normované odchylky a popište způsob jejich použití k ověření
prognostických vlastností modelu.

Platí:
Pokud N > 1 = ŠPATNÁ PROGNÓZA: výsledek prognózy je horší než kdyby byl nahrazen průměrem
Pokud N < 1 = DOBRÁ PROGNÓZA: výsledek prognózy je lepší než kdyby byl nahrazen průměrem
Pokud N = 0 = prognóza se shoduje se skutečností
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122. Popište způsob odvození bodové prognózy z trendové funkce.
Při odvození prognózy z trendové funkce se vybere regresní funkce, která nejlépe popisuje průběh
závislosti (lineární, kvadratická, mocninná,……). Poté se provede odhad parametrů pomocí BMNČ.
Např. Máme lineární funkci X2t = 3 + 1,5.t
t = T+h
T = počet předchozích let např 10
h = počet let, na kolik dopředu předpovídám např 2
Dosadíme t = T+h = 10+2 = 12 do funkce:
X2t = 3 + 1,5.t = 3 + 1,5.12 = 21 (bodová předpověď pro x2t je tedy 21)
123. Jaká forma modelu se používá k odvození prognózy?
Používá se redukovaná forma modelu, strukturální podoba modelu pro prognózu nelze použít.
124. Popište způsob odvození intervalové prognózy z ekonometrického modelu.

Doplňující aktuální otázky
125. Geometrická interpretace a vlastnosti BMNČ (podrobně viz doučování)
̂ mají stejné součty složek
- Vektory 𝒚 a 𝒚
- Vektor u má nulový součet svých složek
- Vektor u je kolmý na všechny sloupce x
̂ jsou navzájem kolmé
- Vektory 𝒖 a 𝒚
126. Co je to kovariační matice
Prvky na diagonále kovariační matice jsou rozptyly strukturálních parametrů Sii, které se používají
v tabulce při testování významnosti parametrů pomocí t – testů (viz otázka 25) .
Kovariační matice se vypočte pomocí vzorce:
̅̅̅
𝑆𝑢2 . (𝑋 𝑇 . 𝑋)−1
Kde
𝑆𝑢2 = korigovaný reziduální rozptyl
(𝑋 𝑇 . 𝑋)−1 = testovací matice používaná při testování významnosti parametrů pomocí t - testů
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127. Odvoďte nabídkovou funkci firmy
Nabídková funkce je tvořena rostoucí částí mezních nákladů MC. V krátkém období to je rostoucí
větev mezních nákladů od minima AVC, v dlouhém období od minima AC (v dlouhém období jsou jen
variabilní náklady). Minimum AC značí bod uzavření firmy

128. Pavučinový teorém (vysvětlení viz doučování)
Obecně lze charakterizovat 3 případy průběhu cenových a množstevních změn, projevující se různými
oscilacemi:
Případ a) Nestabilní (divergentní rovnováha) - Nabídková funkce S je více strmá než poptávková
funkce D a vztah je divergující od rovnovážné úrovně.
Případ b) Jednotková (oscilující rovnováha) - Nabídková funkce S je stejně strmá jako poptávková
funkce D a oscilace ceny a množství se nemění.
Případ c) Stabilní (konvergentní rovnováha) - Nabídková funkce S je méně strmá než poptávková
funkce D, což vede k dostřednému průběhu, zmenšení oscilací a k utvoření tržní rovnováhy.
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129. Modelování zemědělskopotravinářského trhu
Fungování zemědělskopotravinářského trhu modifikují tyto faktory:





časové zpoždění a u většiny výrobků nízká nabídková, cenová i poptávková pružnost
v čase více méně stabilní poptávka po potravinách, zatímco nabídka zemědělské produkce se
vyznačuje sezónností
omezená a nákladově náročná skladovatelnost většiny zemědělských a potravinářských výrobků
klimatické podmínky

Poptávka po potravinách a zemědělských surovinách v určitém období je závislá na cenách platných
v tomto období: Dt = f (Pt). Nabídka je funkcí ceny za minulé období St = f(Pt-1).

130. Přibližné metody výpočtu pružností - Bodová a oblouková (intervalová
pružnost)
Pro výpočet bodové a obloukové (intervalové) pružnosti není potřeba znát tvar dané poptávkové
funkce, ale stačí dosadit do vzorce hodnoty vysvětlující proměnné x a vysvětlované proměnné y
z původního a nového období - přibližné metody. Viz M2/1.

Bodová pružnost:
y1  y 0
y0
Eb 
x1  x0
x0

kde:
y0 … původní úroveň vysvětlované (závislé) proměnné
y1 … nová úroveň vysvětlované (závislé) proměnné
x0 … původní úroveň vysvětlující (nezávislé) proměnné
x1 … nová úroveň vysvětlující (nezávislé) proměnné

Oblouková ( intervalová pružnost):

y1  y 0
y  y0
E0  1
x1  x0
x1  x0
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