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ABSTRAKT 

Předmětem předkládané diplomové práce je Predikce spotřeby vsázky provozu pro 

výrobu výpalků z tlustých plechů, která byla provedena pro nákladové středisko Výpalky 

společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Diplomová práce obsahuje teoretickou 

a praktickou část. V teoretické části je popsána společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

a nákladové středisko Výpalky. Dále jsou v této části popsány metody prognózování 

časových řad a Box-Jenkinsova metodologie, pomocí které jsou vytvořeny jednotlivé predikce 

spotřeby vsázky.  Praktická část této diplomové práce je zaměřena na zpracování průběhů 

časových řad, konstrukci modelu Box-Jenkinsovy metodologie a na predikci spotřeby vsázky 

pro jednotlivé časové řady. V závěru této praktické části jsou nastíněny moţné problémy, 

které mohly ovlivnit predikci spotřeby vsázky a také jsou zde navrhnuty moţné metody 

prognózování, které by byly pro realizaci této predikce vhodnější a přesnější. Diplomová 

práce je završena návrhem komplexního systému predikce spotřeby vsázky v nákladovém 

středisku Výpalky.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

ARIMA model, Box-Jenkinsova metodologie, model, predikce, výpalky  

ABSTRACT 

The subject matter of the thesis is the Charge Consumption Forecast in Operation 

Producing Heavy Plate Cut Shapes that was made for the cost centre Výpalky of EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The 

theoretical part describes EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. and the cost centre Výpalky. It 

further deals with the methods of time series forecasting as well as Box-Jenkins methodology, 

which is used for individual charge consumption forecasts. The practical part of the thesis 

focuses on the petting of the time series, the building of the Box-Jenkins model, and the 

forecasting of the charge consumption for individual time series. The conclusion of the 

practical part discusses potential problems that might influence the charge consumption and 

proposes the forecasting techniques that would be more suitable and accurate for such 

forecasting. The thesis is completed draft of a comprehensive system of prediction charge 

consumption in the cost centre Výpalky. 
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1 Úvod 

 

Prognózování je proces, jehoţ cílem je vytvoření tvrzení o skutečnosti, která nastane 

za určitých podmínek v předem stanoveném čase. Vytvoření predikce nejčastěji spočívá 

v tom, ţe se analyzují minulé hodnoty a na základě této analýzy se vytvoří predikce 

pro blízkou nebo vzdálenou budoucnost. Jednou z nejdůleţitějších metod prognózování 

budoucího vývoje je analýza časových řad. 

Odhalení a určení zákonitostí vývoje časových řad a následně rozbor moţných příčin, 

které danou časovou řadu mohou ovlivnit, umoţní prognózování budoucího vývoje. 

Prognózování budoucnosti pomáhá nejen managementu, ale také majitelům podniku lépe 

odhadnout pravděpodobnou situaci, ve které se daný podnik nachází, ale také podmínky, 

ve kterých budou podnikat v příštím období, coţ jim umoţní s předstihem plánovat své 

aktivity. 

Předmětem předkládané diplomové práce je Predikce spotřeby vsázky provozu 

pro výrobu výpalků z tlustých plechů, která byla provedena pro nákladové středisko Výpalky 

společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout systém pro predikci spotřeby vsázky provozu 

pro výrobu výpalků zaloţený na kvantitativních prognostických metodách.  Predikce spotřeby 

vsázky je provedena pomocí Box-Jenkinsovy metodologie. Získaná funkčnost systému 

je prověřena na vybraném sortimentu plechů.  

Na základě stanovených cílů je tato diplomová práce členěna do následujících kapitol: 

 Druhá kapitola – popisuje společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

a nákladové středisko Výpalky této společnosti.  

 Třetí kapitola – se zabývá teoretickou části, ve které jsou popsány metody 

prognózování časových řad a dále tato kapitola popisuje Box-Jenkinsovu 

metodologii.   

 Čtvrtá kapitola – se zaměřuje na praktickou část diplomové práce,  ve které 

jsou znázorněny časové řady pro jednotlivé druhy jakostí výpalků, 

dále zobrazuje grafickou podobu autokorelační a parciálně korelační funkce, 
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je zde uvedený podrobný popis konstrukce Box-Jenkinsových modelů 

a podrobný postup tvorby predikce pro výpalky jakosti – pracovně nazývané 

jako neušlechtilé. Jsou zde vytvořené predikce spotřeby vsázky pro jednotlivé 

jakosti výpalků a také pro celkové mnoţství výpalků. Dále jsou v této části 

diplomové práce nastíněny moţné faktory, které ovlivnily analýzu jednotlivých 

časových řad a následně konkrétní výsledky predikce. Tato kapitola obsahuje 

rovněţ prognostické metody, které by byly při řešení této diplomové práce 

vhodnější a přesnější. Je zde uvedený i systém predikce spotřeby vsázky, 

který by mohl nahradit současný způsob predikce v nákladovém středisku 

Výpalky.  
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2  EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 
 

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. patří mezi přední evropské výrobce 

válcovaných výrobků z oceli [1].  

Historie společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. sahá do 1. poloviny 

 19. století, kdy bylo poprvé vyrobeno zkujněné ţelezo v Rudolfově huti. Zároveň s rozvojem 

výroby oceli byly ve Vítkovicích budovány válcovací tratě. Předchůdkyně současných 

provozovaných válcovacích tratí byly poprvé uvedeny do provozu v roce 1911 [1].  

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. byla zaloţena společností VÍTKOVICE STEEL, 

a.s. dne 1. června 2007 zápisem do obchodního rejstříku. Základní kapitál této 

společnosti  je 2 600 000 000,- Kč [2].  

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. vydala 130 ks  kmenových akcií 

na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  20 000 000,- Kč [2]. 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. je vlastníkem certifikátů pro systém managementu 

jakosti, dále je drţitelem řady výrobkových certifikátů a aprobací. 

Od roku 2005 je tato společnost součástí přední vertikálně integrované ocelářské 

a těţařské skupiny EVRAZ GROUP S.A., která provozuje svou činnost hlavně v Ruské 

federaci.  

 

Výrobní program společnosti tvoří [1]:  

 tlusté plechy,  

 profily, 

 štětovnice, 

 tvarové výpalky. 

 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. je přední metalurgická společnost vyrábějící ocel, 

válcované profily a především největší výrobce tlustých plechů v České republice. 
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Obděratele společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. lze rozdělit do dvou skupin 

[3]:  

 velkodistributoři s vlastní distribuční sítí, 

 koneční zákazníci podnikající v oborech - ocelové a mostní konstrukce, 

strojírenství, stavba lodí, konstrukce dopravních strojů, tlakové nádoby a stavební 

stroje.  

 

Výrobní základna této společnosti je členěna do sedmi nákladových středisek. Výrobní 

charakter mají tyto střediska: Ocelárna, Válcovna profilů, Válcovna 4,5 Duo, Válcovna 

3,5 Kvarto a nákladové středisko Výpalky. Do nákladových nevýrobních středisek se zahrnuje 

Sklad hotových výrobků a Servis.  

 Popis výrobních středisek [1]:  

 Ocelárna: Výroba oceli je zabezpečována pomocí konvertorové ocelárny. Zařízení 

této ocelárny je vybaveno sekundární metalurgií s vakuovací stanicí. 

Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové kontilití, část oceli je odlévána 

do formy ingotů. Roční produkce ocelárny je cca 950 000 t. 

 Válcovny: Tlusté plechy jsou vyráběny na trati 3,5 Kvarto z kontilité vsázky. Těţká 

profilová trať zabezpečuje válcování profilové oceli z vlastní nebo externí vsázky. 

Válcovací trať je vybavena stříhací linkou, která stříhá plech do tloušťky 50 mm, 

plech tloušťky nad 50 mm se dělí pálením. Roční produkce válcovny plechů 

je 755 000 t, roční produkce válcovny profilů je 170 000 t. 

 Výpalky: Celková roční produkce střediska Výpalky je 29 000 aţ 32 000 t. Výpalky 

jsou produkovány na moderních pálicích strojích s podporou řídicího sytému CNC, 

které jsou vybaveny špičkovými plazmovými hořáky a hořáky kyslík – zemní plyn.  
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2.1. Nákladové středisko Výpalky – NS210 

 

Popis nákladového střediska Výpalky – NS 210 [4], [5]:  

Provoz NS 210 – Výpalky byl zaloţen v roce 2002 ve společnosti VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. (nyní EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.). Tímto krokem byl, v souladu 

se strategickým plánem rozvoje společnosti, realizován záměr týkající se posílení výrobního 

sortimentu s vyšší přidanou hodnotou.  

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. nabízí moţnost zpracování za tepla 

válcovaných tlustých plechů na výchozí polotovary k dalšímu mechanickému opracování, 

které je moţné dále pouţít pro výrobu strojních dílů formou tvarových výpalků. Výpalky jsou 

zhotovovány na CNC řízených palicích strojích. Jejich tloušťka se pohybuje v rozmezí 5 - 100 

mm, max. šířka výpalků je 3 200 mm a max. délka 14 000 mm.  

Výpalky jsou dodávány bez strojního opracování jako polotovar s povrchem 

zokujeným po válcování. Dle poţadavků zákazníka je moţno zajistit zhotovení obecných 

tvarů výpalků s úpravou svarové plochy výpalků pálením tzv. kosých hran a úpravy povrchů 

tryskáním, které je prováděno pomocí tryskacího stroje. Tryskání se provádí metáním 

ocelových broků s nastavitelnou intenzitou s moţností takto opracovávat výpalky do 2 m 

šířky a do 5 m délky.  

Vstupním materiálem pro výrobu tvarových výpalků jsou za tepla válcované tlusté 

plechy výhradně z vlastní produkce válcovny 3,5 Kvarto.  

Středisko je v současné době vybaveno pěti moderními CNC řízenými palicími stroji -  

třemi stroji od firmy MESSER-GRIESHEIM (opatřenými hořáky spalujícími kyslík a zemní 

plyn) a dvěma stroji od firmy Vanad (jeden palicí stroje je opatřen plazmovým hořákem 

a druhý hořáky spalujícími kyslík a zemní plyn). Uvedené palicí stroje jsou rozmístěny 

do dvou hal. Celé výrobní středisko se rozkládá ve třech halách. V příloze 1, obr. 1.1. 

je znázorněn plán provozu Výpalky.  

Veškeré manipulace se vstupním materiálem (plechy), výpalky a odpadem jsou 

realizovány prostřednictvím mostových a poloportálových jeřábů, které jsou opatřeny 
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elektrickými magnety. K převáţení výše uvedeného materiálu mezi jednotlivými halami 

slouţí kolejové převáţecí vozy, které jsou instalovány napříč těmito výrobními halami.  

Roční průměrná výrobní kapacita tohoto střediska je (v závislosti na sortimentní 

skladbě) 29 000 aţ 32 000 tun.  
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3 Metody prognózování časových řad 

 

Prognóza je systematicky odvozená a co do spolehlivosti ohodnocená výpověď 

o budoucím stavu objektivní reality, která se má uskutečnit za určitých podmínek a zpravidla 

v určitém čase [6]. Prognóza je proces, jehoţ cílem je předpovídání budoucích událostí 

za určitých podmínek [7]. Prognóza představuje systém alternativních moţných budoucností 

a k nim směřující variantní cesty. Prognóza se liší od předpovědi, tvrzení tím, ţe se opírá 

o vědecké poznatky, dále se liší od odhadů tím, ţe je směřována k určitému časovému 

horizontu prognózy. Prognóza je ohodnocena mírou spolehlivosti na rozdíl od hypotézy.   

Pomocí analýzy časových řad spolu s prognostickými metodami můţeme předpovídat 

bliţší či vzdálenější budoucnosti.  

Analýza časových řad je jednou z nejvýznamnějších aplikací statistických metod. Jde 

o statistický pohled na reálné probíhající procesy. Z empiricky získaných dat se usuzuje 

povaha procesu.  

 Časová řada představuje posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorování 

dat, která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času ve sběru minulost – přítomnost [8], 

[9].   

 Analýzou časových řad je soubor metod, které slouţí k popisu dynamických systémů 

nebo k předvídání jejich budoucího chování.  

 Analýzy časových řad a jejich aplikace se staly důleţité v různých oborech výzkumu, 

obchodu, ekonomii, strojírenství, medicíně, společenských vědách, politice atd. [10].  

 

3.1. Cíle analýzy časových řad 

 

Podle T. Cipra je cílem analýzy časových řad konstrukce odpovídajícího modelu, 

který nám umoţní [11]:  

 porozumět mechanismu – základem je vygenerovaná analyzovaná časové řada, 



 

8 

 

 testovat hypotézy – na zkonstruovaném modelu lze statisticky testovat 

nejrůznější očekávání, 

 předpovídat – identifikace modelu umoţní predikovat budoucí vývoj daného 

systému, 

 řídit a optimalizovat – znalost modelu umoţní nastavení co nejvýhodnějších 

parametrů, počátečních podmínek fungování systému, umoţňuje 

i samoregulaci systému.  

Obdobně vymezuje účel analýzy časových řad Lon-Mu Liu [10]:   

 popis mechanismu generování, 

 předpovídání budoucích hodnot, 

 analýzu vzájemných vztahů mezi proměnnými, často označována jako 

strukturální analýza, 

 kontrolu a optimalizaci procesů v systému. 

 

3.2. Typy časových řad   

 

Časové řady se dělí podle různých hledisek [8], [12].  

Základní členění je dáno dvěma typy – časové řady stochastické a deterministické. 

Deterministické časové řady neobsahují ţádný prvek náhody, stochastické časové řady 

obsahují prvek náhodnosti. Stochastické řady lze dále rozdělit na ekvidistantní 

a neekvidistantní. U neekvidistantních časových řad se provádí korekce kvůli proměnlivé 

délce kroku.  

Další dělení časových řad je na dlouhodobé a krátkodobé. U obou typů časových řad 

se vyskytují různé faktory, např. u krátkodobých časových řad jsou důleţité sezónní vlivy, 

u dlouhodobých většinou existence dlouhodobých trendů.  

Časové řady rozdělené na intervalové a okamžikové odpovídají rozdělení 

ekonomických veličin na tokové a stavové.  
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Další dělení časových řad je podle naturálního a peněžního vyjádření.  

Důleţitým dělením je členění časových řad na řady absolutních ukazatelů a řady 

odvozených charakteristik. Časová řada absolutních ukazatelů je původní řada, která vznikla 

měřením nebo pozorováním. Časová řada odvozených charakteristik je určitým způsobem 

přeměněná.  

 

3.3. Klasifikace prognostických metod 

 

Existuje velké mnoţství metod pro analýzu časových řad, které se od sebe liší různým 

pouţitím. Některé metody jsou pouţívané řadu let, některé metody jsou poměrně mladší 

a modernější. Volba metody pro analýzu závisí hlavně na jejím účelu a vyuţití, typu časové 

řady, zkušenostech statistika, dostupném softwarovém vybavení, výchozí teoretické koncepci, 

atd. 

Prognostické metody lze rozdělit do dvou základních skupin – kvalitativní 

a kvantitativní [7], [13].  

 

3.3.1. Kvalitativní metody 

 

Kvalitativní (expertní, subjektivní, úvahové) metody jsou vhodným nástrojem 

pro řešení tam, kde není moţné kvantifikovat sledované veličiny nebo vlivy, které působí 

na jejich vývoj [12].  

Základní postupy v kvalitativních metodách vychází ze zkušeností, úvah či názorů 

expertů a proto mají subjektivní charakter.   

Kvalitativní metody vykazují pro dlouhodobé předpovědi velmi dobré výsledky, tyto 

metody jsou velmi významné, náročné a nákladné. Často se pouţívají k vyhodnocování 

výstupů kvantitativních metod.  
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Mezi hlavní kvalitativní metody patří [7],[12]: 

Delfská metoda (Delphi metoda)    

Tato metoda představuje postupné zjišťování a porovnávání prognóz expertů, zaloţené 

na jejich anonymitě, řízené zpětné vazbě informací a statistické identifikaci shody názorů 

většiny [6].  

Delfská metoda má původ v oblasti vojenství, kdy se začaly prognózovat sloţité 

problémy.  

Hlavním cílem delfské metody není určení, kdy se co stane, ale za jakých podmínek 

se můţe něco stát [6].  

Metoda předpokládá zapojení expertů z oblasti tvorby předpovědí, 

kteří jsou dotazováni v dialogu nebo v písemné anketě, a to v několika kolech 

s několikatýdenními intervaly.  Experti vyjadřují předpověď hodnotami zvolených parametrů 

podle předem vydaných pokynů.  

Získané odpovědi expertů jsou shromáţděny, systematicky tříděny, vyhodnoceny, 

sumarizovány, zpracovány do tabulek a dále jsou předány znovu všem zúčastněným 

expertům. Experti, na základě získaného podkladu, mohou svoji předchozí předpověď různě 

upravovat. Tento postup se cyklicky opakuje do okamţiku, neţ jsou odpovědi stabilizovány.  

Delfská metoda se nejčastěji uplatňuje ve státní technické politice a ve všeoborové 

problematice, se lze snadno porovnávat a kombinovat názory expertů různého zaměření [6]. 

  

Metoda historické analogie  

Metoda historické analogie je zaloţena na zobecňování historických zkušeností 

s důsledky a souvislostmi ekonomických, sociálních a technických jevů [6].  

Předpokládá předpověď na základě minulých událostí, které jsou analogické současné 

situaci [14]. Historická analogie srovnává hodnoty charakteristik trendů - historického 

a prognózovaného trendu, pouţívá se pro získání názorného podobenství vývoje [14]. 
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Dotazování  

Podstatou dotazování je zjištění různých názorů odborníků na konkrétní vývoj 

předmětu prognózy.  Dotazování se provádí ústní nebo písemnou formou. Výhodou 

písemných dotazů je menší časová náročnost pro získání a shromáţdění informací. 

Nevýhodou u ústního dotazování je systém kladení otázek, který není zcela jednoznačně 

určen a také zaručen. 

 

Morfologická metoda 

Podstatou této metody je analýza a permutace všech moţných řešení vývojových 

problémů. Morfologická metoda nevytváří vlastní prognózu, ale systematicky analyzuje 

všechna moţná řešení určitého problému pro všechny moţné vývojové podmínky. 

 

Hraní rolí (metody her) 

Jedná se o modelování budoucích konfliktních situací prostřednictvím simulace 

důsledků jednání soupeřících a spoluhrajících hráčů.   

  

Rozhodovací stromy 

 Tato metoda je zaloţena na rozvětveném schématu, pomocí kterého jsou postupně 

seřazeny a kvantitativně vyhodnoceny relativní významnosti tendencí a událostí vzhledem 

k jejich podílu na uskutečňování cíle.   

 

Existuje mnoho dalších kvalitativních metod, které se běţně uvádí v literatuře, 

například průzkum, panelová metoda atd. 

 

3.3.2. Kvantitativní metody 

 

Kvantitativní metody se snaţí provádět předpovědi na základě statistické analýzy 

naměřených údajů, tj. na základě objektivních matematicko-statistických postupů [15]. 
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Tyto předpovědní metody jsou konstruovány na základě objektivních metod, 

jejich opodstatnění závisí na předpokladu, ţe se v budoucím čase, pro který se předpověď 

realizuje, nemění dosavadní charakter řady. Provádí se určitá extrapolace (prodlouţení, 

autoprojekce) minulých a současných hodnot řady do budoucnosti [15].  

Kvantitativní metody lze rozdělit do dvou skupin – statistické a deterministické [7].  

 

3.3.2.1. Deterministické metody  

 

Základní deterministickou metodou je Input – output analýza [7], nazývaná rovněţ 

jako rozbor meziodvětvových vztahů, strukturní analýza, metoda meziodvětvových bilancí).  

Input - output analýza  

Tato metoda zkoumá vzájemné kvantitativní vztahy výroby a spotřeby mezi odvětvími 

národního hospodářství [6]. 

Principem této metody je rozdělení národního hospodářství na jednotlivé sektory, 

které představují dodavatelé a spotřebitelé.  

Cílem metody je určení míry vzájemných závislostí mezi jednotlivými sektory 

a odvozování závěrů o budoucích změnách ve struktuře národního hospodářství, 

které jsou vyvolány předvídanými změnami v technickém rozvoji výroby a poţadavcích 

spotřeby.  

 

Další kvantitativní metody, které lze začlenit do skupiny deterministických metod 

jsou například růstové křivky, hlavní ekonomické a finanční ukazatelé, atd.  
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3.3.2.2. Statistické metody 

 

Do statistických metod se zahrnují tyto metody [7]:   

Dekompozice časových řad  

Vychází z předpokladu, ţe náhodný proces, který generuje časovou řadu, je závislý 

pouze na čase a také předpokládá, ţe časovou řadu je moţné rozdělit na několik nezávislých 

sloţek [12]. Časovou řadu mohou obsahovat tyto sloţky: trendovou, cyklickou, sezónní 

a náhodnou [12], [16]. Jednotlivé sloţky časové řady znázorňuje obr. 3.1. 

o Trendová složka (Tt) vyjadřuje dlouhodobou tendenci vývoje zkoumaného jevu [16]. 

Trend můţe být rostoucí či klesající, pokud budou hodnoty dané časové řady 

v průběhu sledovaného období kolísat kolem určité úrovně, pak je časová řada 

bez trendu.  

o Cyklická složka (Ct) znázorňuje kolísání okolo trendu, ve kterém se střídají fáze růstu 

a poklesu. Jednotlivé cykly mají různou délku a různou amplitudu.  

o Sezónní složka (St) vyjadřuje pravidelné kolísání okolo trendu v rámci kalendářního 

roku [16]. Sezónní výkyvy se opakují kaţdoročně ve stejném období, vznikají 

v důsledku střídání ročních období anebo vlivem institucionalizovaných zvyků.  

o Náhodná složka (It, at) (reziduální, zbytková, iregulární, nesystematická) vyjadřuje  

nahodilé a jiné nesystematické výkyvy, ale také chyby při měření, atd. [16]. Náhodná 

sloţka je taková, kterou nelze popsat ţádnou funkcí času [8].  
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Obr. 3.1. – Jednotlivé sloţky časové řady [12].  

 

Dekompozice časové řady můţe být [16]:  

I. Aditivní – součet hodnot jednotlivých sloţek 

II. Multiplikativní – součin hodnot jednotlivých sloţek 

 

Exponenciální vyrovnání  

Exponenciální vyrovnání stanovenou křivkou vyrovnává všechna minulá pozorování. 

Předpokládá se, ţe význam do minulosti exponenciálně klesá [12].   

K vyrovnání se pouţívají polynomy nultého, prvního nebo druhého řádu [12]. 

o Jednoduché exponenciální vyrovnání – předpokládá se, ţe trend se v krátkém období 

vyvíjí konstantně.  

o Dvojité exponenciální vyrovnávání – pouţívá se, kdyţ se sledovaná veličina vyvíjí 

v krátkém období lineárně.  

o Trojité exponenciální vyrovnávání – pouţívá se, pokud se předpokládá, ţe se trend 

v krátkém období pohybuje po parabole [12]. 
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Regresní (korelační) metody  

Jedná se o prokládání souboru rozptýlených hodnot vhodným trendem, resp. jeho 

vyrovnávací matematickou křivkou a určení míry kolísání takto stanovené posloupnosti 

teoretických hodnot od hodnot empirických [6].  

Tato metoda je statistickým postupem výpočtů, nejčastěji časových závislostí 

technickoekonomických a sociálních vývojových procesů.  

 

Klouzavé průměry 

Klouzavé průměry se pouţívají pro odhalování trendu časové řady. Metoda 

klouzavých průměrů je zaloţena na tom, ţe se daná časová řada rozdělí na kratší časové 

úseky, na kterých se odhadují lokální polynomické trendy určitého stupně. Tato metoda 

předpokládá, ţe časovou řadu můţeme vyrovnat v krátkých úsecích jednou matematickou 

křivkou s různými parametry. Platí pravidlo, ţe čím hladší vyrovnání časové řady 

poţadujeme, tím delší klouzavou část volíme [16].  

 

Ekonometrické modely 

Ekonometrický model je nástrojem ekonometrie, ten můţe mít tvar jedné rovnice 

zachycující ekonomické hypotézy vyslovované a jediné částí reprodukčního procesu, 

nebo tvar soustavy rovnic, ze kterých kaţdá odráţí hypotézu příslušné části procesu. Celá 

soustava vyjadřuje souhrnnou hypotézu reprodukčního procesu jako celku. Formulace vztahu 

mezi ekonomickými veličinami předpokládá jednoznačné určení postavení veličin v modelu 

(vysvětlované – vysvětlující) a statistické ukazovatele, které je numericky vyjadřují. [17]

 Ekonometrický model lze definovat jako soustavu ekonomických struktur. 

Z výpočtového hlediska je ekonomickou strukturou systém rovnic (nebo jedna rovnice) 

postačujících na to, aby se ze známých hodnot vysvětlujících veličin mohlo jednoznačně určit 

numerické hodnoty vysvětlovaných veličin [17].  

Mezi další statistické metody patří modelování dynamických systémů, stavově 

prostorové modely, Box-Jenkinsova metodologie, atd.  
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3.4.   Box-Jenkinsova metodologie 

 

Box-Jenkinsovy metody jsou jednou z nejvíce pouţívaných metod pro analýzu 

časových řad [18].  

Tyto modely předpokládají, ţe současnou hodnotu sledovaného ekonomického 

ukazatele je moţné popsat jako lineární kombinaci jeho minulých hodnot a minulých hodnot 

náhodné veličiny [12].  

Tato metoda staví na analýze náhodné sloţky, která můţe být tvořena korelovanými 

(závislými) veličinami. Princip spočívá v tom, ţe se vyšetří vzájemná závislost jednotlivých 

prvků řady s různým zpoţděním a závislost na různě zpoţděném (náhodném) vstupu.  

Box-Jenkinsův přístup se nedoporučuje aplikovat na časové řady o délce menší neţ 

50 hodnot [11], [12]. 

Box-Jenkinsovy metody jsou flexibilnější, rychleji se adaptují na změněný charakter 

časové řady neţ metody dekompoziční. 

Box-Jenkinsovy modely jsou modely stochastické, mohou stochasticky modelovat 

trend a sezónnost [15].  

 

3.4.1. Základní číselné charakteristiky časových řad 

 

Box-Jenkinsova metodologie vyuţívá následující základní číselné charakteristiky:  

Stacionarita 

Box-Jenkinsova analýza je odvozena pouze pro stacionární časové řady [12]. Některé 

nestacionární řady lze převést na řady stacionární.  

Stacionarita časové řady znamená, ţe chování této řady je v jistém smyslu 

stochasticky ustálené [11].  
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Existují dva typy stacionarity [11], [12], [15], [19]: 

I. Silná (striktní) – předpokládá pravděpodobnostní rozdělení dvou odpovídajících 

si vektorů hodnot časové řady.  

II. Slabá – se vyznačuje tím, ţe sledovaný proces má v čase konstantní střední hodnotu 

a kovarianční strukturu druhého řádu invariantní vůči posunům v čase [12]. 

Tento proces má v kaţdém okamţiku stejnou střední hodnotu a stejný rozptyl.  

 

Autokorelační a parciální autokorelační funkce 

Pro stacionární časové řady lze popsat vzájemnou závislost jednotlivých pozorování 

pomocí následujících funkcí:  

 Autokorelační funkce (ACF) – dává informaci o síle lineární závislosti mezi veličinami 

yt a yt-k [16]. Korelace mezi náhodnými veličinami yt a yt-k můţe být způsobena jejich 

korelací s veličinami yt-1, yt-2, … yt-k+1 [16].  

 

 Parciální autokorelační funkce (PACF) – dává informace o korelaci veličin yt a yt-k 

očištěnou o vliv veličin leţících mezi nimi.  

ACF i PACF lze znázornit v grafické podobě (viz. kapitola 4.2.). 

 

Přehled časových charakteristik 

Náhodné procesy (náhodné funkce, stochastické procesy) lze rozdělit do dvou skupin 

[20] :  

 zkoumané v řezech – existuje několik realizací, 

 zkoumané v čase – k dispozici je pouze jedna realizace náhodného procesu.  
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Následující vzorce (1) – (14) jsou pouţity z [20]:  

Střední hodnota: 

 tx
n

x
1

        (1) 

kde n … je počet hodnot, 

       xt ... hodnota v čase t. 

 

Rozptyl: 

    
22 1

xx
n

cs tox       (2) 

kde n … je počet hodnot, 

       xt ... hodnota v čase t, 

      x … střední hodnota. 

 

Autokovarianční funkce:  

        xxxx
n

c kttk

1
      (3) 

kde n … je počet hodnot, 

       xt ... hodnota v čase t, 

      x … střední hodnota, 

       xt+k …hodnota v čase t+k. 

 

Autokorelační funkce:  

  
o

k

k
c

c
r          (4) 

kde ck … je autokovarianční funkce v bodě k,  
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              co … rozptyl. 

 

Vzájemná korelační funkce časových řad  tx  a  ty :  

  
yx

k
k

ss

c
r


         (5)   

kde ck … je autokovarianční funkce v bodě k,  

               sx, sy … směrodatné odchylky přes x, y.  

 

3.4.2. Základní procesy Box-Jenkinsovy metodologie  

 

Box-Jenkinsovy procesy se skládají ze dvou základních procesů: procesu AR 

a procesu MA, z těchto základních procesů se dále konstruují další sloţené modely [12]. 

V Box-Jenkinsově metodologii se dbá na to, aby pouţívané modely byly konstruovány 

co nejúsporněji (s nejmenším počtem parametrů).  

Autoregresní model řádu p: AR(p)  

Autoregresní proces (AR) označuje takový proces, kdy je hodnota časové řady v čase t  

tvořena lineární kombinací minulých hodnot této řady [12].  

Základní rovnice:  

tptpttt ayfyfyfy   2211       (6) 

kde  t-1, t-2, … je čas,  

f1, f2, …, fp jsou neznámé koeficienty, 

at … je náhodná veličina vyrovnávající rozdíl mezi yt  

a ptptt yfyfyf   2211 , u které předpokládáme tyto vlastnosti [20]:  

o E(at) = 0,   2var at sa  ,   0,cov ktt aa  pro k≠0 
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o at tvoří rovněţ časovou řadu, která bývá nazývaná „bílý šum“. 

Yule-Walkerovy rovnice slouţí k výpočtu koeficientů f1, f2, …fp:  

11211  pp rfrffr   

  

22112  pp rffrfr   

  

pppp frfrfr   2211       (7) 

 

Alternativní zápis časových řad lze provést pomocí operátoru zpětného posunutí B, 

který je aplikován následovně: 

Operátor zpětného posunutí B:  

1 tt yBy          (8)  

t

p

pt yBy           (9)  

  tt aBfy  1         (10)   

 

Model klouzavých průměrů řádu q: MA(q) 

Tento model označuje takový proces, ve kterém hodnota vysvětlované veličiny v čase 

t je tvořena lineární kombinací současných a minulých hodnot náhodné veličiny, 

která má charakter bílého šumu.  

Základní rovnice:  

qtqtttt atatatay   2211      (11) 

kde  t … jsou neznámé koeficienty, 

       at …  je bílý šum. 
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Kombinovaný model ARMA (p,q)  

Tento model je kombinací  modelu AR a modelu MA. 

Rovnice:  

qtqttptpttt atatayfyfyfy    112211  

        (12) 

Rovnice s operátorem B:  

            

    q

qt

p

pt BtBtBtaBfBfBfy   2

21

2

21 11  

                  BtaBfy tt       (13) 

   

Při pouţití modelu AR, MA a ARMA se předpokládá, ţe střední hodnota řady 

nevykazuje trend (řada stacionární podle střední hodnoty) a rovněţ disperze nemá trend v čase 

(stacionární podle disperze) [20]. Splnění těchto předpokladů je nutné ověřit testy nebo 

vizuálně ze zobrazení časové řady. Pokud nebude splněný některý z výše uvedených 

předpokladů, je nutné nestacionaritu odstranit.   

Nestacionarita řady podle střední hodnoty lze odstranit výpočtem prvních diferencí 

členů řady, tj. řadu  ty  nahradíme řadou  1 tt yy  a není-li ani nyní stacionární, vypočítá 

se diference členů této nové řady, tedy druhé diference [20].  

Pomocí zařazení členu 1-B do obecné rovnice   tt aBfy   lze vytvořit model 

prvních diferencí [20]. 

Obecně:  

     t

d

t aBfBy 1         (14)   
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Integrované procesy ARIMA (p,d,q) 

Box-Jenkinsovy modely se omezují na stacionární procesy, 

kterých je v ekonomických aplikacích poměrně málo. Modely ARIMA umoţňují popis 

procesů, u kterých dochází nejen ke změnám úrovně, ale zároveň tyto změny mohou mít 

i nesystematický náhodný charakter. Modely ARIMA stochasticky modelují vedle náhodných 

fluktuací i trendovou sloţku.   

ARIMA modely jsou nejlepšími krátkodobými modely prognózování pro širokou 

škálu časových řad [7].  

Integrované procesy byly vyvinuty pro modely s nestacionárními časovými řadami. 

Nestacionarity procesu můţe být způsobena v čase se měnící střední hodnotou procesu 

či v čase se měnícím rozptylem procesu [21]. Obr. 3.2. znázorňuje stacionaritu a obr. 3.3. 

zobrazuje nestacionaritu, kde t je čas a y je naměřená veličina. 

Procesy typu ARIMA jsou určeny pro časové řady se stochastickým trendem, 

který lze stacionarizovat diferencováním. U modelu ARIMA se nejprve provede 

stacionarizace pomocí vhodné diference modelované řady a vzniklá stacionární řada 

se modeluje pomocí kombinovaného modelu ARMA.   

Integrovaný proces je takový nestacionární proces, který lze diferenciací určitého řádu 

převést na stacionární proces [12].  

Pro model ARMA (p,q) platí      BtaBfBy t

d

t 1 , model je označen ARIMA 

(p,d,q) a zahrnuje všechny předchozí modely.   

 

Obr. 3.2. – Stacionarita   Obr. 3.3. – Nestacionarita 
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 V oblasti ekonomických časových řad vznikla v poslední době řada zcela nových 

metod a přístupů, např. modely stacionárních a nestacionárních sezonních časových řad – 

SAR, SMA, SARIMA; modely vícerozměrných stacionárních časových řad – VAR, VMA, 

VARMA; systémy dynamických simultánních rovnic; modely volatility – ARCH, GARCH, atd.  

Tyto nové metody a přístupy se rozvíjí díky neustálenému vývoji počítačových 

softwarů, pomocí kterých lze podrobněji a přesněji analýzovat časové řady.  

 

3.4.3. Identifikace, odhad, verifikace procesu a volba modelu 

 

Konstrukce modelu Box-Jenkinsovy metodologie pro danou časovou řadu 

se doporučuje provádět v následujících krocích [7], [12], [15]:  

Identifikace 

Prvním krokem tvorby ekonomického modelu je rozhodnutí o struktuře daného 

modelu. U ekonometrických a stavových modelů je struktura dána podkladovou ekonomickou 

teorií. U dekompozičních modelů se vyuţívá ekonomické teorie, charakter trendu a ostatní 

sloţky lze odhadnout z grafu časové řady. Tato skutečnost neplatí pro Box-Jenkinsovy 

modely AR, MA, ARMA, ARIMA bez vysvětlujících vstupů.  

Při identifikaci procesu se nejprve prozkoumá graf časové řady. Z grafu časových řad 

lze odhalit nestacionarita časové řady, odchýlená pozorování, sezónnost, apod. Pokud daná 

časová řada není stacionární, pak se transformací převede na řadu stacionární, 

např. transformace pomocí diferencování řady. Tato transformace se většinou pouţívá 

pro odstranění trendu z časové řady.  

V některých případech je nutné odstranit z časové řady i její střední hodnotu.  

Dalším krokem je odhad, jaký proces danou časovou řadu generuje. Box-Jenkinsův 

proces je charakterizován tvarem autokorelační a parciálně autokorelační funkce. Tvar funkcí 

nezávisí pouze na typu procesu, ale také na řádech zpoţdění.  
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Typické tvary ACF a PACF [12]:  

Pro autoregresní procesy AR (p) neexistuje identifikační bod ko pro autoregresní 

funkci – tato funkce postupně klesá nebo osciluje kolem nuly s klesající amplitudou. K nule 

konverguje aţ v nekonečnu. Parciální korelační funkce má identifikační bod ko = p. Za tímto 

zpoţděním je hodnota PACF nulová. Typické tvary ACF a PACF základních modelů AR 

znázorňuje obr. 3.1., obr. 3.2.  

 

Obr. 3.1. – Typické tvary ACF a PACF procesu AR (1)  [12].  

 

 

Obr. 3.2. – Typické tvary ACF a PACF procesu AR (2) [12].  
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Procesy klouzavých součtů MA (q) mají opačné charakteristiky oproti AR. 

Autokorelační funkce má identifikační bod ko = q, parciální autokorelací funkce postupně 

klesá k nule bez jasného přechodu. Tvary ACF a PACF základních procesů MA zobrazuje 

obr. 3.3., obr. 3.4.  

 

Obr. 3.3. – Typické tvary ACF a PACF procesu MA (1) [12].  

 

 

Obr. 3.4. – Typické tvary ACF a PACF procesu MA (2) [12].  
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Autoregresní modely klouzavých součtů ARMA (p, q) nemají ţádné ko v ACF 

ani v PACF. Obě funkce klesají, popř. tlumeně oscilují k nule, ke které dokonvergují 

aţ v nekonečnu. Typické tvary ACF a PACF pro model ARMA (p, q) zobrazuje obr. 3.5.  

 

Obr. 3.5. – Typické tvary ACF a PACF procesu ARMA (p, q) [12].  

 

Zvláštním případem jsou integrované procesy ARIMA. Integrace se projevuje 

i v autokorelací funkci, která velmi pomalu klesá k nule. Tento rys můţe být vyuţitý 

k diagnostikování statistického trendu v časové řadě. Trend musí být odstraněn před vlastním 

modelováním. Obr. 3.6. zobrazuje typický tvar ACF integrovaného procesu.  
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Obr. 3.6. – Typický tvar ACF integrovaného procesu [12].  

 

Identifikační body 

U některých procesů ACF, resp. PACF nabývá tato funkce pro zpoţdění nulových 

hodnot. Odhady těchto funkcí mohou být zkreslené náhodnými vlivy, proto nikdy nebudou 

pro dané zpoţdění koeficienty nulové. Zjišťuje se, jak blízko k nule musí být hodnoty odhadů 

těchto funkcí, aby se mohly s dostatečnou pravděpodobností povaţovat za nulové. Za tímto 

účelem se pouţívají aproximativní vztahy pro odhad směrodatné odchylky těchto funkcí.  

Směrodatnou odchylku odhadu ACF lze odhadnout pomocí tzv. Bartlettovy 

aproximace, u PACF lze směrodatnou odchylku odhadnout pomocí tzv. Quenouilleovy 

aproximace.  

 

Odhad parametrů 

Nejjednodušší odhad parametrů je pro modely AR. Pro odhad parametrů modelu 

klouzavých průměrů (MA), resp. kombinovaného modelu (ARMA) je nutné pouţití 

odhadových technik.  

 Odhad parametrů AR modelu ze soustavy Yule-Walkerových rovnic:  

Řešení soustavy těchto rovnic představuje způsob odhadů parametrů AR modelu 

z odhadu hodnot autokorelační funkce [12]. Tento způsob spočívá v tom, ţe hodnoty 

autokorelací funkce autoregresního modelu se rovnají po řadě, viz. rovnice (7).  
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 Odhad MA složky:  

Při odhadování MA sloţky procesu se odhadují parametry i náhodné veličiny zároveň. 

Ve skutečnosti se pouţívá k odhadu MA sloţky buď metody maximální věrohodnosti nebo 

numerické gradientní optimalizace, kdy se hledají takové parametry, které zajistí minimální 

součet čtverců reziduí [12].  

 

Verifikace  a volba modelu 

Kaţdý model by měl splňovat následující charakteristiky [12]:  

o jeho rezidua (odhad náhodné sloţky) by měla mít charakter gaussovského 

bílého šumu,  

o všechny parametry by měly být statisticky významné. 

1. Testování reziduí:  

Otestuje se normalita reziduí např. pomocí různých testů normality nebo pomocí 

Portmanteau testu, dále se otestuje jejich nekorelovanost. Přítomnost autokorelace reziduí 

lze otestovat např. odhadem autokorelační funkce a hledáním identifikačního bodu.  

Při testování platí, ţe pokud musíme hypotézu o nekorelovanosti reziduí zamítnout, 

zamítá se model jako celek. Poté je vhodné identifikovat model s větším počtem parametrů. 

2. Testování odhadu parametru:  

Pro otestování statistické významnosti parametrů potřebujeme znát odhad směrodatné 

odchylky jejich odhadu.  

V případě, ţe vektor parametrů má mnohonásobné normální rozdělení, statistická 

významnost parametrů se můţe testovat pomocí t-testu.  

 

Vţdy se minimalizuje rozptyl reziduí a počet parametrů, které se liší od sebe tím, 

jaká váha je kladena na rezidua a jaká váha je kladena na parametry. Volba modelu spočívá 

v tom, ţe se zvolí takový model, kterému odpovídá nejmenší hodnota zvoleného kritéria.  
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3.4.4. Předpověď v Box–Jenkinsových modelech 

 

Jedním z nejdůleţitějších úkolů analýzy časových řad je vytvoření předpovědi. 

Při konstrukci předpovědi je nezbytné brát v úvahu skutečnost, ţe veškeré modelované 

předpovědi jsou předpověďmi, které nepředpovídají ţádné moţné výkyvy, 

tudíţ předpokládají stejný nebo podobný průběh okolností, za kterých byl daný model 

zkonstruován a jeho parametry odhadnuty.  

Po vytvoření vhodného modelu dat, odhadu parametrů a reziduí, po verifikaci modelu, 

můţeme daný model pouţít k předpovědi budoucích hodnot sledovaného ukazatele.  

V literatuře se nejčastěji vyskytují tyto druhy předpovědí [11], [12], [15], [22]:  

 Bodová předpověď:  

 Bodová předpověď je hodnota, která představuje budoucí odhad hodnoty uvaţované 

časové řady [15].  

 Předpovědní interval: 

 Jedná se o úplnou analogii intervalu spolehlivosti. Tento parametr aproximujeme 

intervalem, v němţ parametr leţí s danou pravděpodobností [22]. Tato pravděpodobnost 

se nazývá spolehlivost odhadu a označuje se (1 - α), α nazýváme hladinou významnosti. 

Interval spolehlivosti znázorňuje tato základní rovnice [12]: 

           )ˆˆ( , tennnhttennnht htcahtca
sttystty

        (15) 

 kde  ty ht
ˆ  je předpověď v čase t na h kroků dopředu,  

  
ca nnnt   je kritická hodnota Studentova rozloţení, 

  te ht
s


 je odhad rozptylu chyby předpovědi učiněné v čase t na h kroků   

 dopředu.  

V praktických aplikacích se většinou určuje intervalový odhad příslušného parametru 

neţ odhad bodový. 
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4 Predikce spotřeby vsázky provozu pro výrobu výpalků 

 z tlustých plechů 

 

Nákladové středisko Výpalky vyuţívá strategii výroby na objednávku, která do značné 

míry určuje plánování. V této strategii se nepouţívá plánování poptávky, protoţe celý proces 

výrobního plánování začíná aţ od vstupu výrobních objednávek. Prognózování se pouţívá 

pro plánování prodeje a výroby (Sales ond Operations Planning - S&OP). Predikce spotřeby 

se provádí pro střednědobý časový horizont. Při střednědobém časovém horizontu se predikce 

provádí na 3 měsíce aţ 1 rok. S&OP pouţívá k plánování výrobkové skupiny. Prognózování 

je zaloţeno na predikci poptávky po výpalcích, přičemţ získaná prognóza poptávky 

se přepočítává pomocí norem spotřeby na prognózu spotřeby plechů.  

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., vyuţívá predikce spotřeby vsázky 

ke dvěma účelům:  

1. pro materiálovou bilanci střediska Výpalky, 

2. pro S&OP válcovny 3,5 Kvarto. 

K tomuto účelu jsou vymezeny výrobkové skupiny z hlediska druhu jakostí a vyuţití, 

které jsou v nákladovém středisku Výpalky pracovně nazývány:  

 neušlechtilá,   

 nízkolegovaná,  

 kotlová,   

 uhlíkatá,  

 legovaná.  

 

Na základě poţadavku společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., nákladového 

středisku Výpalky byla provedena analýza časových řad, která slouţí pro vytvoření predikce 

spotřeby vsázky provozu pro výrobu výpalků z tlustých plechů.  
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Na základě získaných vstupních dat z nákladového střediska Výpalky, byla tato data 

zpracována do tabulky, která je uvedena v příloze 1, 1.2. Data byla zpracována pro celkové 

mnoţství výpalků bez rozlišení moţných tvarů – kruh, tvar, pás a dále byla tato data 

rozčleněna do pěti druhů jakostí výpalků, který provoz NS 210 vykazuje.  

Pro analýzu a provedení predikce spotřeby vsázky poskytlo nákladové středisko 

Výpalky data měsíčního charakteru. Analýza časových řad byla provedena za období leden 

roku 2007 aţ prosinec roku 2009, coţ představuje 36 po sobě jdoucích měsíců. Nákladové 

středisko NS 210 vypaluje tyto výpalky na pěti palicích strojích a prodej těchto výpalků 

se uskutečňuje na základě objednávky.  

Pro vytvoření predikce spotřeby vsázky byla pouţita pokročilejší Box-Jenkinsova 

metodologie. Na základě ţádosti nákladového střediska Výpalky byla tato predikce spotřeby 

vsázky provedena pro 12 po sobě jdoucích měsíců, tzn. leden aţ prosinec roku 2010.  

V současné době nákladové středisko Výpalky provádí predikce pro sestavování 

ročních výrobních plánů pouze na základě zkušeností zainteresovaných pracovníků.  

Praktická realizace predikce a jednotlivé statistické výpočty byly vyhodnocovány 

pomocí softwaru STATGRAPHICS Centurion XV.I. STATGRAPHICS Centurion XV.I. 

je statistický software pro analýzy dat, statistické modelování, navrhování experimentů, 

předpovědi časových řad, zlepšování kvality a Six Sigma [23],[24].  

V kap. 4.1. je uveden detailní popis konstrukce Box-Jenkinsova modelu pro výpalky 

jakosti neušlechtilé a také je zde uvedena predikce spotřeby pro výpalky jakosti neušlechtilé.   

Následující kapitola (kap. 4.2) zobrazuje průběhy časových řad a grafické zobrazení 

ACF a PACF, a to vţdy pro čtyři jednotlivé druhy jakostí výpalků a také pro celkové 

mnoţství výpalků. Jsou zde zobrazeny i grafické průběhy predikcí, dále je vţdy uvedena 

tabulka se skutečnou hodnotou spotřeby vsázky pro jednotlivé měsíce roku 2010 a také jsou 

zde uvedeny i další tabulky, ze kterých lze vyčíst výsledné hodnoty jednotlivých parametrů, 

testovací kritérium, P-value, atd.  

V kapitole 4.3. jsou nastíněny moţné faktory, které mohly ovlivnit analýzu 

jednotlivých časových řad a následně predikci spotřeby vsázky.  
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Kapitola 4.4. a 4.5. je zaměřena na návrh nových prognostických metod, 

které by danou predikci mohly vytvořit kvalitnější a také je zde uvedený systém, jak danou 

predikci provést.  

 

4.1.  Příklad konstrukce modelu a predikce pomocí Box-Jenkinsovy 

metodologie pro vybranou výrobkovou skupinu 

 

Konstrukce modelu Box-Jenkinsovy metodologie pro danou časovou řadu se provádí 

v následujících třech krocích: 

1. Identifikace modelu - Určení vhodného matematického modelu pro popis časové řady. 

Model se vybírá podle tvaru ACF a PACF.  

Pro identifikaci modelu existuje několik moţností, jak správně tento model 

identifikovat [11]:  

a) Identifikace pomocí tvaru ACF a PACF: Tento identifikační postup spočívá 

v posouzení grafického záznamu ACF a PACF modelované časové řady, 

kdy se snaţíme kaţdé časové řadě přiřadit nejvhodnější typ modelu. 

b) Identifikace pomocí informačních kritérií: Jedná se o jeden z nejmodernějších přístupů 

k identifikaci, kdy se vyloučí subjektivní zásah analytika. Jedním z problému 

identifikace modelu ARMA (p,q) je odhad parametrů p a q na základě optimalizace. 

Pro kaţdou časovou řadu preferujeme model, který má co nejmenší reziduální chybu 

(reziduální směrodatnou odchylku).  

Nejvíce pouţívaná informační kritéria jsou [11]: 

 kritérium AIC (Akaike information criterion), 

 kritérium BIC (Bayes information criterion). 
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V případě zájmu nákladového střediska Výpalky o provedení identifikace procesu - 

zjištění autokorelační funkce a parciální korelační funkce lze k tomuto vyuţít softwaru 

společnosti Wessa, který je volně dostupný k uţívání na internetové adrese www.wessa.net.  

 

2. Odhad modelu - Odhad parametrů matematického modelu a ověření vhodnosti 

vybraného modelu. Tento odhad modelu byl realizován pomocí softwaru 

STATGRAPHICS Centurion XV.I. 

3. Vyhodnocení závěru.  

 

Výpalky jakosti neušlechtilé  

Na obr. 4.1. je zobrazen průběh časové řady pro celkové mnoţství výpalků jakosti 

neušlechtilé a to za období leden roku 2007 aţ prosinec roku 2009. Ve sledovaném období 

byla největší spotřeba vsázky jakosti neušlechtilé v měsíci srpen roku 2008, spotřeba vsázky 

v tomto měsíci byla 1890,915 t. Naopak nejniţší spotřeba vsázky této jakosti byla v měsíci 

únor roku 2009 a to 263,653 t. Průměrná měsíční spotřeba vsázky jakosti neušlechtilé 

za sledované období je 953,374 t. Výpalky této jakosti mají v nákladovém středisku Výpalky 

největší mnoţství spotřeby a během sledovaného období se v ţádném z analyzovaných 

měsíců nevyskytl měsíc, ve kterém by spotřeba těchto výpalků byla nulová.   

 

 

Obr. 4.1. - Zobrazení časové řady celkového mnoţství výpalků – jakost neušlechtilá 

http://www.wessa.net/
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Prvním krokem v jakékoliv analýze je vţdy vizuální posouzení časové řady.  Prvotní 

informaci lze získat z klasického spojnicového grafu (obr. č. 4.1.), kde na ose x je zobrazeno 

časové období a na ose y jsou zobrazeny příslušné hodnoty spotřebovaného mnoţství výpalků 

jakosti neušlechtilé. Z grafu můţeme vyčíst a případně určit typ trendu časové řady, odhalíme 

taktéţ sezónnosti, které jsou způsobeny periodickými změnami v průběhu kalendářního roku, 

nebo lze najít cyklickou sloţku, která v ekonomických datech bývá poměrně častá.  

Pokud vizuálně posoudíme časovou řadu, mohli bychom v ní vidět, ţe zkoumaná řada 

má pravděpodobně konstantní střední hodnotu a nevýznamně sniţující se variabilitu rozptylu 

v posledním roce 2009. Tato rozdílnost v posledním roce 2009 je ovšem minimální 

a je způsobená nástupem celosvětové ekonomické krize.  

V průběhu časové řady lze najít viditelnou sezónnost, ovlivněnou poptávkou dané 

suroviny v průběhu kalendářního roku (obr. č. 4.1.1.). Periodicita této sezónnosti je rovna 

počtu kalendářních měsíců v roce, tj. dvanácti. Periodicita je v obr. 4.1.1. vyznačena červenou 

elipsou.  

Časová řada obsahuje viditelný klesající trend, tudíţ změny časové řady nejsou 

náhodné a řadu povaţujeme za nestacionární. Musíme tedy mít na paměti, ţe řadu bude nutné 

stacionarizovat. 

Všechny tyto skutečnosti kdy, charakter časové řady se mění, jsou důvodem pro volbu 

autokovariačních metod a modelů analýzy, které si umí s tímto problémem poradit.  

Obr. 4.1.2. zobrazuje ACF a také PACF, nebo-li také odhadnuté korelogramy 

pro celkové mnoţství výpalků jakosti neušlechtilé, a to za sledované období měsíc leden roku 

2007 aţ měsíc prosinec roku 2009.  

 

Obr. 4.1.1. – Sezónnost v grafu 
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Dalším typickým krokem u zpracovávání časových řad je zobrazení odhadnutého 

korelogramu (ACF) a parciálního kolelogramu (PACF) (obr. č. 4.1.2.). Červené čáry v těchto 

grafech vyjadřují meze, jejichţ překročení znamená, ţe hodnota je statisticky významná. 

V grafech je patrné, ţe vţdy první hodnoty překračují mez intervalu spolehlivosti 

autokorelační a parciální autokorelační funkce.  

 

Obr. 4.1.2. - ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost neušlechtilá za dané období 

 

Obr. 4.1.3. – Hodnoty ACF a PACF 

 

V grafech je patrná také nestacionarita časové řady, a taktéţ periodicita této řady. 

Obě tyto skutečnosti budeme dále pouţívat pro další práci.  

 

Obr. 4.1.4. – Periodogram pro výpalky jakosti neušlechtilé 
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Obr. 4.1.5. – Hodnoty periodogramu pro výpalky jakosti neušlechtilé 

 

Dalším grafickým nástrojem je periodogram, coţ je soupis nebo přehled všech hodnot 

teoretických rozptylů. Je vyjádřen na principu zobrazení původních hodnot časové řady 

do formy goniometrických funkcí. Jestliţe časová řada obsahuje periodických člen, 

tak periodogram dosahuje v tomto bodě extrému. Extrémů můţe být i více ve formě tzv. 

dodatečných vrcholů.  

Obecně patří periodicita časové řady k problémovým výkyvům časové řady. Její 

nalezení, ale především určení jejich příčin je dodnes velmi obtíţné [11].   

Na obr. 4.1.4. je zobrazen na periodogram pro výpalky jakosti neušlechtilé a konkrétní 

hodnoty daného periodogramu jsou zobrazeny na obr. 4.1.5. V zobrazeném periodogramu 

z daných hodnot časové řady, lze najít několik „lokálních“ vrcholů. Maximální hodnota 

je ve frekvenci 0,1111, coţ signalizuje délku periody 9 měsíců (modře vyznačeno v obr. 

4.1.5.). Druhým vrcholem, resp. druhou největší hodnotou lze najít v bodě 3 (červeně 

vyznačeno v obr. 4.1.5.), která odpovídá délce periody 12 měsíců. Následným vrcholem, 

co do výšky, je vrchol v bodě devět, jemuţ odpovídá perioda čtyř měsíců (v obr. 4.1.5. 

vyznačeno zeleně). Z pohledu povahy dat a jejich ekonomickému pozadí, dáme 

pravděpodobně přednost periodicitě roční. 

V periodogramu je zřetelná i přítomnost stochastického trendu.  
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Výše uvedené skutečnosti nám mohou potvrdit i testy náhodnosti uvedené v software 

STATGRAPHICS Centurion XV.I. Jednak je to test zaloţen na počtu iterací nad a pod 

mediánem, test zaloţený na bodech a zvratu a také Box-Pierce test autokorelace. Všechny tyto 

testy potvrzují uvedené skutečnosti. 

Na základě výše uvedených skutečností v předešlých částích, budeme časovou řadu 

stacionarizovat první nesezónní diferencí.  

 

Výstupní tabulka pro model ARIMA(0,1,0):  

Forecast Summary 

Nonseasonal differencing of order: 1 

Forecast model selected: ARIMA(0,1,0) with constant 

Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation: 0 

 

Obr. 4.1.6. zobrazuje výstupní hodnoty pro ARIMA(0,1,0) model.  

   

Obr. 4.1.6. – ARIMA model 

 

Backforecasting: yes 

Estimated white noise variance = 168590, with 34 degrees of freedom 

Estimated white noise standard deviation = 410,597 

Number of iterations: 1  

 

Na obr. 4.1.7. jsou znázorněna rezidua modelu ARIMA (0,1,0) a reziduální 

periodogram téhoţ modelu je zobrazen na obr. 4.1.8. 
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Obr. 4.1.7. – Rezidua modelu ARIMA (0,1,0) Obr. 4.1.8. – Reziduální periodogram 

modelu ARIMA (0,1,0) 

 

Obr. 4.1.9. zobrazuje reziduální korelogramy ACF a PACF pro model ARIMA (0,1,0). 

 

Obr. 4.1.9. - ACF + PACF modelu ARIMA (0,1,0) celkového mnoţství výpalků - jakost 

neušlechtilá za dané období  

 

Z grafu reziduí (obr. 4.1.7.) je moţné vypozorovat, ţe časová řada po nesezónní 

diferenci není pravděpodobně stacionární. Totéţ lze navíc konstatovat u reziduálního 

peridogramu (obr.4.1.8.), který má výrazná „lokální“ maxima v bodech 9 a 10, 

které odpovídají periodám 2,3 měsíce  a 2,5 měsíce. Časová řada obsahuje stále silnou 

sezónní sloţku.  

Sezónní sloţka je viditelná i v reziduálním korelogramu (ACF) a reziduálním 

parciálním korelogramu (PACF). Navíc parciální reziduální korelogram (obr. č. 4.1.9.) má 

statisticky významnou čtvrtou hodnotu.  
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Pokud se podíváme na výstupní tabulku, ta nám potvrzuje skutečnosti zjištěné 

z grafických nástrojů. Konstanta respektive „Mean“ je na základě t-testu pro střední hodnotu 

statisticky nevýznamná (hodnota P-value je větší neţ hladina významnosti α = 0,05), 

tudíţ pouţití modelu čistě jen náhodné procházky je nevhodný.  

Hodnota odmocninové střední čtvercové chyby (RMSE) je značně velká, tak jako 

střední absolutní chyba (MSE). Někteří autoři naopak preferují výsledek střední absolutní 

procentní chyby (MAPE), která nám se svými skoro 41% dává informaci, ţe model není 

úplně vhodný pro předpověď [11]. Tyto skutečnosti potvrzují hodnoty střední chyby odhadu 

(ME) a střední procentní chyby (MPE). 

Na základě výše uvedených skutečností zkusím časovou řadu modelovat pomocí 

stochastických modelů sezónnosti, nazývající se sezónní modely Box-Jenkinsovy 

metodologie. Na základě grafické analýzy a analýzy pomocí modelu náhodné procházky 

budeme volit integrovaný proces a model budeme dále sezónně integrovat taktéţ. Tímto 

postupem v modelu eliminujeme výraznou sezónní sloţku. Vzhledem k ekonomické povaze 

dat a jejich měsíčnímu charakteru, budeme preferovat sezónnost rovnou 12. 

Začneme tedy modelem multiplikativním sezónním procesem řádu (0,1,1) × (0,1,0)12, 

který můţeme zkráceně zapsat ve tvaru SARIMA(0,1,0)×(0,1,0)12. Software 

STATGRAPHICS Centurion XV.I. ctí při zápisu jiná pravidla a ve výpisech z tohoto 

softwaru se neobjevuje písmeno S v zápisu SARIMA. Identifikovat model lze dle vyznačené 

sezónnosti na konci zápisu.  

 

Výstupní tabulka pro model SARIMA(0,1,0)×(0,1,0)12 

Forecast Summary 

Nonseasonal differencing of order: 1 

Seasonal differencing of order: 1 

Forecast model selected: ARIMA(0,1,0)x(0,1,0)12 with constant 

Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation: 0 
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Obr. 4.1.10. zobrazuje výstupní hodnoty pro ARIMA(0,1,0) model.  

  

Obr. 4.1.10. – ARIMA model 

 

Backforecasting: yes 

Estimated white noise variance = 440807, with 22 degrees of freedom 

Estimated white noise standard deviation = 663,933 

Number of iterations: 1 

 

Na obr. 4.1.11. jsou znázorněna rezidua modelu SARIMA (0,1,0)x(0,1,0)12 

a reziduální periodogram téhoţ modelu je zobrazen na obr. 4.1.12. 

 

 

Obr. 4.1.11. – Rezidua modelu  Obr. 4.1.12. – Reziduální periodogram 

SARIMA(0,1,0)x(0,1,0)12  modelu SARIMA (0,1,0)x(0,1,0)12 

 

Pokud se podíváme na přehledovou tabulku (obr. č. 4.1.10.) můţeme vidět, ţe tento 

model jako konečný není rozhodně vhodný. Hodnota modelu není statisticky významná 

a hodnoty odmocninové střední čtvercové chyby (RMSE) a střední absolutní chyby (MSE) 

jsou značně vysoké. Střední absolutní procentní chyby (MAPE) s hodnotou skoro 80% 
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je hodnotou dobrou, ale bohuţel ostatní skutečnosti napovídají opaku. Na obrázku č. 4.1.11. 

lze pozorovat značně velký rozptyl reziduí, coţ napovídá, ţe bude existovat model vhodnější 

k popisu dané časové řady.  

Obr. 4.1.13. zobrazuje reziduální korelogramy ACF a PACF pro model SARIMA 

(0,1,0)x(0,1,0)12. 

 

Obr. 4.1.13. - ACF + PACF modelu ARIMA (0,1,0) celkového mnoţství výpalků - jakost 

neušlechtilá za dané období  

 

Z grafů na obr. č. 4.1.13. je patrné, ţe si můţeme dovolit model rozšířit jak o AR, 

tak i o MA část. Ţádná z hodnot není statisticky významná, takţe budu volit tradiční postup, 

kdy zkusím hodnoty zvolit 1 a poté 2. Budu vycházet ze skutečnosti, ţe popisovat takto 

krátkou časovou řadu pomocí modelů vyšších řádů se v běţné praxi nepouţívá.  

Z důvodu nárůstu počtu výstupů budou zde uvedeny jen vybrané grafy a výstupy 

budou shrnuty do přehledné tabulky. 

Obr. 4.1.14. zobrazuje jednotlivá rezidua modelu SARIMA (0,1,0)x(1,1,0)12, 

obr. 4.1.15. znázorňuje rezidua modelu SARIMA (0,1,0)x(0,1,1)12 a rezidua modelu SARIMA 

(0,1,0)x(1,1,1)12 jsou uvedeny na obr. 4.1.16. 
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Obr. 4.1.14. – Rezidua modelu  Obr. 4.1.15. – Rezidua modelu 

SARIMA(0,1,0)x(1,1,0)12  SARIMA (0,1,0)x(0,1,1)12 

 

 

Obr. 4.1.16. – Rezidua modelu SARIMA (0,1,0)x(1,1,1)12 

 

Při pohledu na grafy reziduí (obr. 4.1.14., obr. 4.1.15., obr. 4.1.16.) jednotlivých 

modelů maximálně řádu 1 u AR nebo MA procesu můţeme konstatovat, ţe nejvhodnější 

je model smíšený SARIMA(0,1,0)×(1,1,1)12. Jednak je nutné si všimnout, ţe osy y mají 

rozdílné měřítko ve prospěch modelu smíšeného, kde maximální hodnoty rezidua končí pod 

hranicí 800. U  grafu na obr. 4.1.14. a 4.1.15. bychom moţná mohli mluvit o jisté 

heteroskedasticitě reziduí, u grafu č.4.1.16. je patrné, ţe rezidua obsahují spíše odlehlou nebo 

odlehlé hodnoty.  
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Tab. 4.1.17 – Přehled jednotlivých modelů SARIMA 

 

Pokud se podíváme na přehledovou tabulku (tab. 4.1.17.) jednotlivých modelu 

do úrovně řádu jedna, můţeme konstatovat, ţe ani jeden z modelů není zcela vhodný. Jednak 

to jsou poměrně vysoké hodnoty jednotlivých měr, pouţívaných pro ocenění kvality 

zkonstruované případné předpovědi (RMSE, MAE, MAPE, ME, MPE), ale také i testy 

jednotlivých parametrů daného modelu. Pokud je hodnota P-value menší neţ hladina 

významnosti, pak je hodnota statisticky významná, tedy je rozdílná od nuly. Tato skutečnost 

neplatí v případě konstanty, ale u ostatních parametrů daného modelu je hodnota vţdy 

statisticky významná. Z těchto tří modelů bychom pravděpodobně volili smíšený nebo model 

obsahující jen autoregresní sloţku.  

Ovšem obrázek č. 4.1.13., tedy grafy reziduálních odhadů ACF a PACF, nám 

napovídají, ţe bychom u vyššího řádu modelu mohli být úspěšnější. 

 Na obr. 4.1.18. aţ obr. 4.1.22. jsou zobrazeny grafy pro jednotlivé moţné modely 

SARIMA.  
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Obr. 4.1.18. – Rezidua modelu  Obr. 4.1.19. – Rezidua modelu 

SARIMA(0,1,0)x(2,1,1)12  SARIMA (0,1,0)x(2,1,0)12 

 

 

Obr. 4.1.20. – Rezidua modelu  Obr. 4.1.21. – Rezidua modelu 

SARIMA(0,1,0)x(1,1,2)12  SARIMA (0,1,0)x(0,1,2)12 

 

 

Obr. 4.1.22. – Rezidua modelu SARIMA(0,1,0)x(2,1,2)12 
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Pokud zhodnotíme grafy na obr. 4.1.18. aţ obr. 4.1.22. můţeme konstatovat tyto 

skutečnosti. Graf reziduí na obr. 4.1.18. a graf reziduí na obr. 4.1.19. má velmi malý rozptyl 

reziduí z pohledu měřítka osy y. Oba průběhy hodnot reziduí, ale vykazují skutečnost obsahu 

odlehlých hodnot. Díky jejich přítomnosti nemůţeme graficky posoudit jejich normální 

rozdělení. Naopak grafy na obr. č. 4.1.20. a na obr. č. 4.1.21. vykazují značný rozptyl a jejich 

hodnoty jsou značné  s ohledem na měřítko osy y. Poslední graf na obr. č. 4.1.22. vykazuje 

opět přítomnost značně výrazných odlehlých hodnot, které ovšem nenabývají vysokých 

hodnot v porovnání s grafy na obr. 4.1.18. a na obr. č. 4.1.19.  

Volba by na základě grafického porovnání padla určitě na model 

SARIMA(0,1,0)×(2,1,Q)12, které jsou na obrázcích 4.1.18., 4.1.19. a 4.1.22. právě z důvodu 

jejich minimálních hodnot reziduí. Samozřejmě se ale dále budu rozhodovat na základě 

dalších skutečností, které jsou uvedeny v přehledné tabulce na obr. č. 4.1.23. 

 

Tab. 4.1.23. – Srovnání jednotlivých modelů SARIMA 
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Tato tabulka (tab. 4.1.23.) nám potvrdí skutečnosti získané z předešlé vizuální 

analýzy. Modely s hodnotou P = 1 a P = 0 jsou nevhodné, díky velkým hodnotám 

jednotlivých charakteristik posuzujících kvalitu modelu. Zbývající tři modely jsou na základě 

posouzení hodnot RMSE, MAE, MAPE, ME a MPE víceméně zaměnitelné.  

Pokud se zaměřím na významnost jednotlivých koeficientů řádu modelu, vţdy 

je statisticky významná hodnota u SAR sloţky a sloţky střední hodnoty, respektive konstanty. 

Naopak u SMA sloţky jsou koeficienty buď statisticky nevýznamné, nebo chybí úplně. Díky 

této skutečnosti mohou být dané modely pro nás opět zaměnitelné. 

Výběr toho nejlepšího modelu tedy provedeme na základě grafického zhodnocení 

reziduální autokorelační a parciální autokorelační funkce. Jednotlivé ACF a PACF modelů 

SARIMA jsou zobrazeny na obr. 4.1.24., obr. 4.1.25. a na obr. 4.1.26. 

 

Obr. 4.1.24. – Reziduální korelogram (ACF) Obr. 4.1.25. – Reziduální periodogram  

modelu SARIMA(0,1,0)x(2,1,1)12    (ACF) modelu SARIMA (0,1,0)x(2,1,0)12 

 

 

Obr. 4.1.26. – Reziduální periodogram modelu SARIMA(0,1,0)x(2,1,2)12   
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Pokud vizuálně zhodnotíme grafy reziduálních autokorelačních funkcí na obr. 4.1.24. 

aţ 4.1.26.  je jasné, který model je nejvhodnější. Hodnoty reziduální ACF vykazují nejniţší 

hodnoty pro  model na obr. 4.1.26., tj. SARIMA(0,1,0)×(2,1,2)12. Lze taktéţ pozorovat, 

ţe co se týče nesystematického zobrazení, je tento model taktéţ nejvhodnější. Ověření 

je pomocí reziduální parciální autokorelační funkce (PACF) na obr. 4.1.27., které se chová 

podobně – hodnoty jsou nízké, a pohyb je nesystematický. 

Proto jako nejlepší budeme volit právě model SARIMA(0,1,0)×(2,1,2)12. 

 

Obr. 4.1.27. – Reziduální parciální periodogram modelu SARIMA(0,1,0)x(2,1,2)12 

 

Predikce pro výpalky jakosti neušlechtilé 

Na obr. 4.1.28. je zobrazen graf časové řady s predikcí na rok 2010 pro celkové 

mnoţství výpalků jakosti neušlechtilé.  

 

Obr. 4.1.28. - Zobrazení časové řady s predikcí pro celkové mnoţství výpalků – jakost 

neušlechtilá 
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Konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů modelu SARIMA (0,1,0) x (2,1,2)12 

jsou uvedeny ve sloupci „Estimate“ v tab. 4.1.29. V dalším sloupci této tabulky „Stnd. Error“ 

je uvedená směrodatná odchylka, ve třetím sloupci „t“ jsou uvedeny testovací kritéria 

a v posledním sloupci „P-value“ je uvedena hodnota P-value pro testovací kritérium testu t. 

Pokud je hodnota P-value menší neţ hodnota α, je tento koeficient povaţován za významný. 

Za nevýznamný koeficient se povaţuje ten, pokud je hodnota P-value větší neţ hodnota α.  

Model SARIMA (0,1,0) x (2,1,2)12:  

 

 

 

 

Tab. 4.1.29. – Model SARIMA (0,1,0) x (2,1,2)12  

 

V tab. 4.1.30. jsou zobrazeny konkrétní hodnoty prognózy pro jednotlivé měsíce 

v roce 2010. V prvním sloupci „Period“ označení 1.10 znamená měsíc leden roku 2010, 12.10 

představuje měsíc prosinec roku 2010 a ve druhém sloupci „Forecast“ jsou uvedeny konkrétní 

hodnoty predikce pro jednotlivé měsíce.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.1.30. - Predikce pro celkové mnoţství výpalků jakosti nízkolegované pro jednotlivé 

měsíce roku 2010 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

SAR(1) -1,41796 0,00361644 -392,086 0,000000 

SAR(2) -1,0 8,25574E-18 -1,21128E17 0,000000 

SMA(1) -6,34554E-17 8,34597E-11 -7,60311E-7 0,999999 

SMA(2) 2,40571E-17 1,28859E-10 1,86694E-7 1,000000 

Mean 33,5047 6,44625E-25 5,19755E25 0,000000 

Constant 114,518    

 Estimation 

Statistic Period 

RMSE 2,67962E-14 

MAE 4,94291E-15 

MAPE 6,0396E-16 

ME -4,94291E-15 

MPE -6,0396E-16 

Period Forecast 

1.10 503,348 

2.10 46,4074 

3.10 332,955 

4.10 830,199 

5.10 624,34 

6.10 1373,16 

7.10 522,837 

8.10 747,893 

9.10 909,625 

10.10 740,39 

11.10 1370,99 

12.10 1030,36 
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4.2.  Výsledky predikce zbývajících výrobkových skupin  

 

 Obdobným způsobem jako v předchozí kap. 4.1. byly provedeny konstrukce Box-

Jenkinsovy metodologie a predikce pro ostatní časové řady.  

Pro vytvoření konkrétní predikce existuje několik kritérií, na základě kterých se volí, 

který z daných moţných modelů je pro danou časovou řadu nejvhodnější, např. P-value, t-test, 

MAPE, MSE, atd. Při zpracování této části byl při vyhodnocování modelu pouţitý jeden 

z nejmodernějších přístupů, a to identifikace modelu pomocí informačních kritérií. 

Jako informační kritérium pro určení, který Box-Jenkinsův model je pro danou časovou řadu 

nejvhodnější, bylo zvoleno Akaikeovo informační kritérium (AIC).  U tohoto kritéria AIC 

se za optimální model povaţuje ten, který dosahuje AIC minimální hodnoty. 

 

Výpalky jakosti nízkolegované 

Obr. 4.2. zobrazuje průběh časové řady pro celkové mnoţství výpalků jakosti 

nízkolegované a to za období měsíců leden roku 2007 aţ prosinec roku 2009. Z tohoto 

obrázku je zřejmé, ţe spotřeba vsázky během analyzovaného období značně kolísá, vyskytují 

se zde velké výkyvy spotřeby mezi jednotlivými měsíci.  Ve sledovaném období byla největší 

spotřeba vsázky jakosti nízkolegované v měsíci březen roku 2008, spotřeba vsázky v tomto 

měsíci byla 1521,518 t. Naopak nejniţší spotřeba vsázky této jakosti byla v měsíci únor roku 

2009 a to 220,736 t. Průměrná měsíční spotřeba vsázky jakosti nízkolegované za sledované 

období je 829,225 t.   

 

Obr. 4.2. - Zobrazení časové řady celkového mnoţství výpalků – jakost nízkolegovaná 
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Obr. 4.2.1. graficky znázorňuje ACF a PACF pro celkové mnoţství výpalků této 

jakosti. Z těchto obr. 4.2.1. je zřejmé, ţe na základě tvaru ACF a PACF je moţné usoudit, 

ţe za významnou hodnotu se u ACF povaţuje hodnota první a u PACF hodnota první a pátá 

a to z důvodu, ţe tyto hodnoty překročily meze, které jsou na obr. 4.2.1. znázorněny červenou 

barvou. V příloze 2, 2.2. jsou uvedeny jednotlivé hodnoty pro ACF a PACF.  

 

 

Obr. 4.2.1. - ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost nízkolegovaná za dané 

období 

Jednotlivé moţné konkrétní hodnoty porovnání modelů ARIMA jsou uvedeny 

v příloze 3, 3.2. Na základě vyuţití informačního kritéria AIC je nejvhodnější vybrat model 

typu ARIMA. U celkového mnoţství výpalků jakosti nízkolegované, je nejvhodnější vybrat 

model označený „(M)“, coţ představuje typ SARIMA (0,1,0) x (2,1,0)12. A to z důvodu, 

ţe kritérium AIC dosahuje u tohoto typu modelu minimální hodnoty, a to - 61,5234.  

 Konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů modelu SARIMA (0,1,0) x (2,1,0)12 

jsou uvedeny ve sloupci „Estimate“ v tab. 4.2.2. V dalším sloupci této tabulky „Stnd. Error“ 

je uvedená směrodatná odchylka, ve třetím sloupci „t“ jsou uvedeny testovací kritéria 

a v posledním sloupci „P-value“ je uvedena hodnota P-value pro testovací kritérium testu t. 

Pokud je hodnota P-value menší neţ hodnota α, je tento koeficient povaţován za významný. 

Za nevýznamný koeficient se povaţuje ten, pokud je hodnota P-value větší neţ hodnota α.  
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Model SARIMA (0,1,0) x (2,1,0)12:  

 

 

 

Tab. 4.2.2. – Model SARIMA (0,1,0) x (2,1,0)12 

 

Na obr. 4.2.3. je zobrazen graf časové řady s predikcí na rok 2010 pro celkové 

mnoţství výpalků jakosti nízkolegované.  

 

Obr. 4.2.3. - Zobrazení časové řady s predikcí pro celkové mnoţství výpalků – jakost 

nízkolegovaná 

 

V tab. 4.2.4. jsou uvedeny konkrétní hodnoty prognózy pro jednotlivé měsíce v roce 

2010. Přičemţ v prvním sloupci „Period“ označení 1.10 znamená měsíc leden roku 2010, 

12.10 představuje měsíc prosinec roku 2010 a ve druhém sloupci „Forecast“ jsou uvedeny 

konkrétní hodnoty predikce pro jednotlivé měsíce. Daná predikce má záporný charakter, 

coţ vzhledem k logice dat je nerelevantní. Ţádný z jiných moţných modelů nezobrazuje 

predikci, která by měla ve všech měsících kladný charakter.  

 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

SAR(1) 8,92043E-18 1,2862E-18 6,93548 0,000001 

SAR(2) 1,0 1,27096E-18 7,86804E17 0,000000 

Mean -263,59 1,6075E-31 -1,63975E33 0,000000 

Constant -0,0    

 Estimation 

Statistic Period 

RMSE 4,01944E-14 

MAE 1,48287E-14 

MAPE 3,30638E-15 

ME -9,88581E-15 

MPE -1,0671E-15 
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Tab. 4.2.4. - Predikce pro celkové mnoţství výpalků jakosti nízkolegované pro jednotlivé 

měsíce roku 2010 

 

Výpalky jakosti kotlové 

Na obr. 4.3. je znázorněný průběh časové řady pro celkové mnoţství výpalků jakosti 

kotlové a to za analyzované období leden roku 2007 aţ prosinec roku 2009. Spotřeba výpalků 

jakosti kotlové během sledovaného období mezi jednotlivými měsíci značně kolísá, 

přičemţ největší spotřeba byla v měsíci září roku 2007 a to 515,997 t. Naopak nejniţší 

spotřeba této vsázky byla v měsíci březen roku 2008, činila pouze 74,88 t. Ve sledovaném 

období byla průměrná měsíční spotřeba této vsázky 294,834 t.  

 

 

Obr. 4.3. - Zobrazení časové řady celkového mnoţství výpalků – jakost kotlová 

 

Period Forecast 

1.10 -259,248 

2.10 -1384,56 

3.10 -209,839 

4.10 -503,905 

5.10 -705,228 

6.10 -404,525 

7.10 -1220,47 

8.10 -887,343 

9.10 -184,139 

10.10 -1370,05 

11.10 -1202,84 

12.10 -1317,26 
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Obr. 4.3.1. graficky zobrazuje ACF a PACF pro celkové mnoţství výpalků této 

jakosti. Z níţe uvedených obrázků obr. 4.3.1. vyplývá, ţe na základě tvaru ACF a PACF 

nepokládáme ţádnou hodnotu za významnou a to z důvodu, ţe tyto hodnoty nepřekročily 

dané meze, které jsou na obr. 4.3.1. znázorněny červeně. V příloze 2, 2.3. jsou uvedeny 

jednotlivé hodnoty pro ACF a PACF.  

 

 

Obr. 4.3.1. - ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost kotlová za dané období 

 

Jednotlivé moţné konkrétní hodnoty porovnání modelů ARIMA jsou uvedeny 

v příloze 3, 3.3. Podle vyuţití informačního kritéria AIC je nejvhodnější vybrat model typu 

ARIMA. U celkového mnoţství výpalků jakosti kotlové, je nejvhodnější vybrat model 

označený „(M)“, coţ představuje typ SARIMA (1,0,1) x (2,1,1)12. Je to dáno především tím, 

ţe kritérium AIC dosahuje u tohoto typu modelu minimální hodnoty, která je - 64,3568.  

 V tab. 4.3.2. ve sloupci „Estimate“ jsou uvedeny konkrétní hodnoty jednotlivých 

parametrů modelu SARIMA (1,0,1) x (2,1,1)12. V dalším sloupci této tabulky „Stnd. Error“ je 

uvedená směrodatná odchylka, ve třetím sloupci „t“ jsou uvedeny testovací kritéria 

a v posledním sloupci „P-value“ je uvedena hodnota P-value pro testovací kritérium testu t. 

Pokud je hodnota P-value menší neţ hodnota α, je tento koeficient povaţován za významný. 

Za nevýznamný koeficient se povaţuje ten, pokud je hodnota P-value větší neţ hodnota α.  
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Model SARIMA (1,0,1) x (2,1,1)12: 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) -0,299024 0,00229269 -130,425 0,000000 

MA(1) -0,300184 6,78822E-15 -4,42213E13 0,000000 

SAR(1) 1,56734E-18 8,7397E-11 1,79336E-8 1,000000 

SAR(2) 1,0 8,92132E-11 1,12091E10 0,000000 

SMA(1) -1,14001E-18 2,66849E-11 -4,27212E-8 1,000000 

 

Tab. 4.3.2. – Model SARIMA (1,0,1) x (2,1,1)12  

 

Obr. 4.3.3. znázorňuje graf časové řady s predikcí pro rok 2010 pro celkové mnoţství 

výpalků jakosti kotlové.  

 

 

Obr. 4.3.3. - Zobrazení časové řady s predikcí pro celkové mnoţství výpalků – jakost kotlová 

 

 Tab. 4.3.4. uvádí konkrétní hodnoty prognózy pro jednotlivé měsíce v roce 2010. 

Přičemţ v prvním sloupci „Period“ 1.10 znamená měsíc leden roku 2010, 12.10 představuje 

měsíc prosinec roku 2010 a ve druhém sloupci „Forecast“ jsou uvedeny konkrétní hodnoty 

predikce. Predikce pro měsíc březen a srpen má záporný charakter, coţ je nerelevantní 

vzhledem k logice dat, ale ţádný z jiných moţných modelů nezobrazuje vhodnější predikci 

pro danou řasovou řadu.  

 

 Estimation 

Statistic Period 

RMSE 9,22122E-15 

MAE 2,36848E-15 

MAPE 1,33034E-15 

ME 2,36848E-15 

MPE 1,33034E-15 
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Tab. 4.3.4. Predikce pro celkové mnoţství výpalků jakosti kotlové pro jednotlivé měsíce roku 

2010 

 

Výpalky jakosti uhlíkaté 

Průběh časové řady pro celkové mnoţství výpalků jakosti uhlíkaté za období leden 

roku 2007 aţ prosinec roku 2009 znázorňuje obr. 4.4. Z tohoto obrázku je vidět, ţe největší 

spotřeba vsázky jakosti uhlíkaté byla v měsíci duben roku 2007, kdy tato spotřeba byla 

3,334 t a podobná spotřeba byla i v měsíci květen téhoţ roku a to 3,111 t. Spotřeby této 

vsázky v ostatních měsících jsou zanedbatelné. Pouze v pěti měsících analyzovaného období 

se spotřeba této vsázky pohybovala nad 1 t.  

 

 

Obr. 4.4. - Zobrazení časové řady celkového mnoţství výpalků – jakost uhlíkatá 

 

Period Forecast 

1.10 442,679 

2.10 699,813 

3.10 -24,446 

4.10 170,992 

5.10 137,038 

6.10 666,539 

7.10 16,17 

8.10 -428,723 

9.10 72,787 

10.10 265,083 

11.10 225,603 

12.10 79,059 
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Graficky znázorněné ACF a PACF pro celkové mnoţství výpalků této jakosti jsou 

uvedeny v obr. 4.4.1. Z  obr. 4.4.1. je patrné, ţe na základě tvaru ACF a PACF 

se za významnou hodnotu u ACF a také i u PACF povaţuje hodnota první a to z důvodu, 

ţe tyto první hodnoty překročily meze, které jsou na obr. 4.4.1. znázorněny červenou barvou. 

V příloze 2, 2.4. jsou uvedeny jednotlivé hodnoty pro ACF a PACF.  

 

 

Obr. 4.4.1. - ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost uhlíkatá za dané období 

 

Jednotlivé moţné konkrétní hodnoty porovnání modelů SARIMA jsou uvedeny 

v příloze 3, 3.4. Z hodnot informačního kritéria AIC vyplývá, ţe nejvhodnější model typu 

SARIMA. U celkového mnoţství výpalků jakosti uhlíkaté, je nejvhodnější vybrat model 

označený „(M)“, jenţ představuje model typu SARIMA (0,1,1) x (2,1,1)12 a to z důvodu, 

ţe kritérium AIC dosahuje u tohoto typu modelu minimální hodnoty, a to - 84,4652.  

 Tab. 4.4.2. zobrazuje konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů modelu SARIMA 

(0,1,0) x (2,1,1)12, parametry jsou uvedeny ve sloupci „Estimate“ V dalším sloupci této 

tabulky „Stnd. Error“ je uvedená směrodatná odchylka, ve třetím sloupci „t“ jsou uvedeny 

testovací kritéria a v posledním sloupci „P-value“ je uvedena hodnota P-value pro testovací 

kritérium testu t. Pokud je hodnota P-value menší neţ hodnota α, je tento koeficient 

povaţován za významný. Za nevýznamný koeficient se povaţuje ten, pokud je hodnota P-

value větší neţ hodnota α.  
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Model SARIMA (0,1,1) x (2,1,1)12:  

 

 

 

Tab. 4.4.2. – Model SARIMA (0,1,1) x (2,1,1)12 

 

Graf časové řady s predikcí pro rok 2010 pro celkové mnoţství výpalků jakosti 

uhlíkaté je znázorněn na obr. 4.4.3.  

 

 

Obr. 4.4.3. - Zobrazení časové řady s predikcí pro celkové mnoţství výpalků – jakost uhlíkatá 

 

Tab. 4.4.4. znázorňuje konkrétní hodnoty prognózy pro jednotlivé měsíce v roce 2010. 

Přičemţ v prvním sloupci „Period“ 1.10 znamená měsíc leden roku 2010, 12.10. představuje 

měsíc prosinec roku 2010 a ve druhém sloupci „Forecast“ jsou uvedeny konkrétní hodnoty 

predikce. Predikce má záporný charakter, coţ je vzhledem k logice dat nerelevantní, ale ţádný 

z jiných moţných modelů nevytváří predikci, která by měla ve všech jednotlivých měsících 

kladný charakter.  

 

 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

MA(1) 0,24713 0,000727114 339,878 0,000000 

SAR(1) 2,30583E-19 3,16349E-18 0,0728887 0,942657 

SAR(2) 1,0 7,69885E-16 1,29889E15 0,000000 

SMA(1) 3,56448E-19 1,99443E-16 0,00178722 0,998593 

 Estimation 

Statistic Period 

RMSE 4,07722E-19 

MAE 9,2901E-20 

MAPE  

ME 9,15078E-20 

MPE  
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Tab. 4.4.4. Predikce pro celkové mnoţství výpalků jakosti uhlíkaté pro jednotlivé měsíce roku 

2010 

 

Výpalky jakosti legované 

Průběh časové řady pro celkové mnoţství výpalků jakosti legované znázorňuje 

obr. 4.5. Tento průběh je zobrazen za období leden roku 2007 aţ prosinec roku 2009. V tomto 

období byla největší spotřeba vsázky této jakosti v měsíci listopad roku 2009, a to 165,483 t. 

Od měsíce květen roku 2007 do měsíce červen roku 2008 nebyla ţádná spotřeba výpalků 

jakosti legované. Dalším časovým obdobím, ve kterém spotřeba této vsázky byla nulová, 

je od měsíce srpen 2008 do měsíce březen roku 2009. Z celkového počtu analyzovaného 

období, tj. 36 měsíců, byla spotřeba vsázky pouze v sedmi měsících.  

 

Obr. 4.5. - Zobrazení časové řady celkového mnoţství výpalků – jakost legovaná 

 

Period Forecast 

1.10 -0,68888 

2.10 0,83282 

3.10 -0,74618 

4.10 -3,51518 

5.10 -3,12618 

6.10 -0,40818 

7.10 -0,000179664 

8.10 0,96882 

9.10 0,96082 

10.10 -0,77918 

11.10 -0,62618 

12.10 0,0859203 
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Na obr. 4.5.1. je graficky zobrazen tvar ACF a PACF pro celkové mnoţství výpalků 

této jakosti. Z níţe uvedených obrázků obr. 4.5.1. lze vyčíst, ţe na základě tvaru ACF a PACF 

nepokládáme ţádnou hodnotu za významnou a to z důvodu, ţe tyto hodnoty nepřekročily 

dané meze, které jsou na obr. 4.5.1. znázorněny červeně. V příloze 2, 2.5. jsou uvedeny 

jednotlivé hodnoty pro ACF a PACF.  

 

 

Obr. 4.5.1. - ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost legovaná za dané období 

 

Jednotlivé moţné konkrétní hodnoty porovnání modelů SARIMA jsou uvedeny 

v příloze 3, 3.5. U celkového mnoţství výpalků jakosti legované, na základě vyuţití 

informačního kritéria AIC, je nejvhodnější vybrat model typu SARIMA.  Nejvhodnější model 

je označený „(M)“, coţ představuje model typu SARIMA (1,1,0) x (2,1,1)12. U modelu „M“ 

je hodnota informačního kritéria AIC minimální, a to - 67,2155.  

 V tab. 4.5.2 ve sloupci „Estimate“ jsou uvedeny konkrétní hodnoty jednotlivých 

parametrů modelu SARIMA (1,1,0) x (2,1,1)12. V dalším sloupci této tabulky „Stnd. Error“ 

je uvedená směrodatná odchylka, ve třetím sloupci „t“ jsou uvedeny testovací kritéria 

a v posledním sloupci „P-value“ je uvedena hodnota P-value pro testovací kritérium testu t. 

Pokud je hodnota P-value menší neţ hodnota α, je tento koeficient povaţován za významný. 

Za nevýznamný koeficient se povaţuje ten, pokud je hodnota P-value větší neţ hodnota α.  
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Model SARIMA (1,1,0) x (2,1,1)12: 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) -0,000865978 0,00000208388 -415,561 0,000000 

SAR(1) -1,63895E-19 9,89067E-21 -16,5707 0,000000 

SAR(2) 1,0 1,07554E-14 9,29766E13 0,000000 

SMA(1) 3,97867E-17 2,61267E-15 0,0152284 0,988018 

Mean -69,51 8,25565E-27 -8,41969E27 0,000000 

Constant -0,0    

 

Tab. 4.5.2 – Model SARIMA (1,1,0) x (2,1,1)12 

 

Graf časové řady s predikcí pro rok 2010 pro celkové mnoţství výpalků jakosti 

legované je uveden na obr. 4.5.3.  

 

 

Obr. 4.5.3. - Zobrazení časové řady s predikcí pro celkové mnoţství výpalků – jakost 

legovaná 

 

Tab. 4.5.4. zobrazuje konkrétní hodnoty prognózy pro jednotlivé měsíce v roce 2010. 

Přičemţ v prvním sloupci „Period“ 1.10 znamená měsíc leden roku 2010, 12.10 představuje 

měsíc prosinec roku 2010 a ve druhém sloupci „Forecast“ jsou uvedeny konkrétní hodnoty 

predikce. Predikce má záporný charakter, coţ je nerelevantní vzhledem k logice dat, ale ţádný 

z jiných moţných modelů nevytváří kladný průběh predikce ve všech měsících.  

 

 Estimation 

Statistic Period 

RMSE 2,20808E-15 

MAE 8,30254E-16 

MAPE  

ME -2,51007E-16 

MPE  
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Tab. 4.5.4. Predikce pro celkové mnoţství výpalků jakosti legované pro jednotlivé měsíce 

roku 2010 

 

Celkové množství výpalků bez rozlišení druhů jakostí 

Průběh časové řady pro celkové mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí 

je zobrazen na obr. 4.6. Zobrazení časové řady je za období leden roku 2007 aţ prosinec roku 

2009. Největší spotřeba výpalků bez rozlišení druhů jakostí ve sledovaném období byla 

v měsíci srpen roku 2008, a to 2836,374 t a naopak nejniţší spotřeba byla v měsíci únor 2009, 

tato spotřeba byla 851,574 t. Měsíční průměrná spotřeba výpalků bez rozlišení druhů jakostí 

v daném období činila 2085,681 t. Pod danou průměrnou měsíční hodnotou spotřeby byl 

měsíc únor v roce 2007 a dále měsíce od listopadu roku 2008 do konce analyzovaného 

období, tj. měsíc prosinec roku 2009.    

Pokud danou časovou řadu analyzujeme podrobněji, je vhodné tuto časovou řadu 

rozdělit na tři období:  

 1. období: měsíc leden 2007 – měsíc srpen 2008, 

 2. období: měsíc září 2008 – měsíc únor 2009, 

 3. období: měsíc březen 2009 – měsíc prosinec 2009. 

Analyzované 1. období se vyznačuje rostoucím trendem, rovnice regrese má tento tvar 

y = 0,5109x – 17657. Další 2. období je charakterizováno poklesem mnoţství spotřeby 

vsázky, křivka této části grafu má klesající charakter, rovnice regrese má tento tvar 

y = 10,744x + 429149. Ve 3. období se objevuje původní trend, rovnice regrese má tento tvar 

Period Forecast 

1.10 -69,51 

2.10 -139,02 

3.10 -71,98 

4.10 -53,463 

5.10 -69,51 

6.10 -69,51 

7.10 -44,074 

8.10 -69,51 

9.10 -69,51 

10.10 -69,51 

11.10 95,973 

12.10 -69,51 
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y = -1,6216x + 66355. Jednotlivé grafy a rovnice regrese k jednotlivým obdobím jsou 

uvedeny v příloze 4.  

 

Obr. 4.6. Zobrazení časové řady celkového mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí 

za dané období 

 

Graficky zobrazené tvary ACF a PACF pro celkové mnoţství výpalků bez rozlišení 

druhů jakostí jsou uvedeny v obr. 4.6.1. Z těchto uvedených obr. 4.6.1. je zřejmé, 

ţe na základě tvaru ACF a PACF je moţné určit, ţe za významnou hodnotu se u ACF 

povaţuje hodnota první a druhá a u PACF hodnota první. Určení významných hodnot vyplývá 

z důvodu, ţe tyto hodnoty překročily jednotlivé meze, které jsou na obr. 4.6.1. znázorněny 

červenou barvou. V příloze 2, 2.6. jsou uvedeny jednotlivé hodnoty pro ACF a PACF.  

 

 

Obr. 4.6.1. - ACF + PACF celkového mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí za dané 

období 
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Jednotlivé moţné konkrétní hodnoty porovnání modelů SARIMA jsou uvedeny 

v příloze 3, 3.6. Z hodnot informačního kritéria AIC vyplývá, ţe nejvhodnější je vybrat 

model, který vypadá jako ARIMA. U celkového mnoţství výpalků bez rozlišení druhů 

jakostí, je nejvhodnější vybrat model označený „(M)“, coţ představuje model typu SARIMA 

(1,1,2) x (2,1,0)12. Kritérium AIC dosahuje u tohoto typu modelu minimální hodnoty, a to        

- 60,3188.  

 Konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů modelu SARIMA (1,1,2) x (2,1,0)12 jsou 

uvedeny v tab. 4.6.2 ve sloupci „Estimate“. V dalším sloupci této tabulky „Stnd. Error“ 

je uvedená směrodatná odchylka, ve třetím sloupci „t“ jsou uvedeny testovací kritéria 

a v posledním sloupci „P-value“ je uvedena hodnota P-value pro testovací kritérium testu t. 

Pokud je hodnota P-value menší neţ hodnota α, je tento koeficient povaţován za významný. 

Za nevýznamný koeficient se povaţuje ten, pokud je hodnota P-value větší neţ hodnota α.  

 

Model SARIMA (1,1,2) x (2,1,0)12: 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) -0,292191 1,49265E-13 -1,95753E12 0,000000 

MA(1) -0,000159328 2,96575E-13 -5,37228E8 0,000000 

MA(2) 0,0853288 2,23279E-18 3,82162E16 0,000000 

SAR(1) -1,54891E-16 2,37145E-9 -6,53147E-8 1,000000 

SAR(2) 1,0 2,42521E-9 4,12335E8 0,000000 

Mean -31,4727 2,54883E-23 -1,23479E24 0,000000 

Constant -9,03026E-15    

 

Tab. 4.6.2 – Model SARIMA (1,1,2) x (2,1,0)12 

 

Graf časové řady s predikcí pro rok 2010 pro celkové mnoţství výpalků bez rozlišení 

druhů jakostí je zobrazený na obr. 4.6.3.  

 

 Estimation 

Statistic Period 

RMSE 6,754E-14 

MAE 1,97716E-14 

MAPE 1,95651E-15 

ME -9,88581E-15 

MPE -7,95619E-16 
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Obr. 4.6.3. Zobrazení časové řady s predikcí pro celkové mnoţství výpalků bez rozlišení 

druhů jakostí za dané období 

 

V tab. 4.6.4. jsou uvedeny konkrétní hodnoty prognózy pro jednotlivé měsíce v roce 

2010. Přičemţ v prvním sloupci „Period“ 1.10 znamená měsíc leden roku 2010, 12.10 

představuje měsíc prosinec roku 2010 a ve druhém sloupci „Forecast“ jsou uvedeny konkrétní 

hodnoty predikce. Predikce v měsíci říjen a prosinec má záporný charakter, coţ je vzhledem 

k logice dat nerelevantní, ale ţádný z jiných moţných modelů nevykazuje takovou predikci, 

která by obsahovala ve všech měsících pouze kladné hodnoty.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.6.4. Predikce pro celkové mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí pro jednotlivé 

měsíce roku 2010 

 

Period Forecast 

1.10 449,2 

2.10 378,593 

3.10 399,882 

4.10 761,516 

5.10 1046,34 

6.10 1168,98 

7.10 1057,43 

8.10 1087,87 

9.10 1096,5 

10.10 -123,434 

11.10 143,089 

12.10 -287,386 
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4.3. Faktory, které ovlivnily analýzu časových řad a predikci 

 

Aplikace Box-Jenkinsova metodologie byla negativně ovlivněna několika různými 

faktory. Jedním z hlavních důvodů, proč spotřeba vsázky začala klesat je skutečnost, 

ţe hutnictví bylo ovlivněno celosvětovou ekonomickou krizí. Hospodářský útlum, který začal 

jiţ v druhé polovině roku 2008 způsobil výrazný pokles reálné spotřeby ocelářských výrobků 

v Evropě [29]. Za celý rok 2008 klesla reálná spotřeba ocelářských výrobků v průměru 

meziročně o 5,5%. Celosvětová výroba oceli se v roce 2009 kvůli hospodářské krizi propadla 

o osm procent na 1,22 miliardy tun, tedy na nejniţší úroveň od roku 2005 [28]. Situace 

ocelářského průmyslu v České republice byla vedle specifických vlivů národního 

průmyslového odvětví ovlivňována také vlivy stavu ocelářského trhu ve světě a v jeho 

jednotlivých regionech, obr. 4.7. znázorňuje pokles produkce surové oceli v ČR v letech 2007 

– 2009, konkrétní hodnoty produkce surové oceli v ČR jsou uvedeny v příloze 5, 5.1. 

V období třetího čtvrtletí roku 2009 se naplno projevily důsledky hospodářské krize 

i v hutním průmyslu [29]. Mírné známky oţivení, které se jiţ koncem prvního čtvrtletí roku 

2009 projevovaly postupným růstem hodnoty krátkodobých i dlouhodobých finančních 

investic, zesílily v průběhu třetího čtvrtletí a byly doplněny i mírným meziměsíčním růstem 

zakázek [29]. Rizikem v tomto období byla pro vývozce značná volatilita české koruny          

k EUR a USD. Finální hutní produkce za celé první tři čtvrtletí roku 2009  meziročně klesla 

o 36,4%, z toho objem výroby válcovaného materiálu se sníţil o 35,6% (sníţení produkce 

polotovarů o 38,9%, dlouhých výrobků o 27,7% a plochých výrobků o 47,6%), 

přičemţ produkce ocelových trubek se sníţila o 40,7%, z toho produkce svařovaných trubek 

se sníţila o 31,5% a produkce bezešvých trubek meziročně klesla o 45,8% [29]. Propad 

ocelářské výroby byl v roce 2009 také doprovázen rovněţ meziročním poklesem cen 

ocelářských výrobků. Jeho výše souvisela především s nedostatkem nových zakázek 

za situace čerpání nadbytečných zásob v celém odběratelském řetězci hutních výrobců. 

Všeobecně je zastáván názor, ţe k výraznějšímu zlepšení situace můţe dojít aţ v roce 2011 

a stavu z roku 2007 bude dosaţeno aţ v roce 2013 [29]. 
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Obr. 4.7. -  Vývoj produkce surové oceli v letech 2007 – 2009 [30]. 

 

Další skutečnost, která mohla ovlivnit zpracování predikcí je délka analyzované 

časové řady a také délka predikce. Tato časová řada byla kratšího charakteru a predikce 

na základě poţadavku nákladového střediska Výpalky byla provedena na delší období, tj. 12 

měsíců. Čím delší je analyzovaná délka časové řady, tím by byla vytvořená predikce 

přesnější.  Některé metody analýzy časových řad vyţadují určitou minimální délku, konkrétně  

pouţita Box-Jenkinsova metoda se nedoporučuje  aplikovat na časové řady o délce kratší neţ 

50 hodnot [11], [12]. 

Kvalita predikce je ovlivněna nejen mnoţstvím informací, kterou má zpracovatel 

k dispozici při vytváření modelu, ale také kvalitou modelu, který byl pro danou predikci 

vybrán. 

 

4.4. Návrh pro vhodnější řešení predikce 

 

Pro vhodnější a přesnější řešení predikce spotřeby vsázky, navrhuji nákladovému 

středisku Výpalky, společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. několik moţných metod 

pro prognózování a také doporučuji, aby pro další případné vytvoření predikcí postupně 

prodluţovali analyzovanou časovou řadu o jednotlivé měsíce, případně roky.   
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Pro kvalitnější predikce navrhuji prognózovat spotřebu vsázky pomocí tradičních 

přístupů, do kterých lze zahrnout prognózování pomocí klouzavých průměrů, exponenciálního 

vyrovnávání, atd. Dále navrhuji prognózovat spotřebu vsázky pomocí netradičních přístupů, 

do kterých patří:   

1.  Prognózování pomocí neuronových sítí [25]: Umělá neuronová síť je systém 

sestávající z výpočetních jednotek – neuronů, které jsou mezi sebou vzájemně 

propojeny spoji, ohodnocenými váhami a tímto propojením. Schopností adaptovat tyto 

váhy – učit se – na základě trénovacích vzorů umoţňují realizovat kvalitativně novou 

funkci implicitně obsaţenou v trénovacích datech. Důleţitou vlastností neuronových 

sítí je kromě schopnosti učit se, tedy nacházet závislosti v trénovacích datech 

a ty reprezentovat pomocí vah, také schopnost zevšeobecňování (generalizace) 

získaných poznatků, tedy schopnost správně reagovat i na neznámé vstupy, 

na které nebyla neuronová síť naučena. Neuronové sítě jsou schopné posoudit i více 

vlivů, které na danou časovou řadu mohou působit. Neuronové sítě nemusí při 

prognózování pracovat pouze s historickými daty. Umělé neuronové sítě 

jsou inspirovány poznatky z oblasti neurofyziologie, tedy funkcí nervových buněk 

a mozku ţivých organismů.  

2. Použití netradičních modelů – např. ARCH modely, VAR modely, GARCH modely, 

atd.  

ARCH modely dnes představují jedny z nejúspěšnějších nástrojů pro modelování 

finančních časových řad [11]. Tyto modely se staly velmi populárními při modelování 

volatility.  

GARCH model (zobecněný ARCH model), odstraňuje některé nedostatky modelu 

ARCH, např. model ARCH vyţaduje vysoký řád, aby adekvátně popsal vývoj 

volatility dané řady, s čímţ souvisí nutnost odhadovat větší počet parametrů, atd. 

Významnou generalizací modelu ARCH je zavedení asymetrických modelu GARCH. 

Hlavní myšlenka této generalizace spočívá ve skutečnosti, ţe růst ceny určitého aktiva 

má na volatilitu daného aktiva odlišný dopad neţ rovnocenný pokles ceny daného 

aktiva [26]. 
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Model GARCH(1,1) je schopen jiţ pomocí tří parametrů zvládnout obecné volatilitní 

struktury.  

3. Fuzzy logika [27]: Počítačová logika je omezena na výroky ano/ne, 1/0 

nebo pravda/leţ a černá/bílá, coţ vyjadřuje dvojkový (binární) systém. Konvenční 

počítače se při řešení problémů a při numerických výpočtech opírají o binární 

Booleovu algebru. Často se pracuje s neurčitými tvrzeními, s nejistotou, atd. Moderní 

odvětví fuzzy logiky se pokouší sestrojit logický model lidského uvaţování, 

který by odráţel jeho přibliţnou a kvalitativní povahu. Jde v podstatě o třístavouvou 

logiku, kde třetím stavem je nerozhodnost. 

 

Dalším  navrţeným přístupem je prognózování spotřeby vsázky pomocí 

kombinovaných předpovědí. 

Kombinovaná předpověď: Jedná se o kombinace různých kvalitativních 

a kvantitativních metod. Tato metoda spočívá v tom, ţe se přiřadí váha jednotlivým 

přístupům (modelům) a to tak, ţe čím je chyba menší, tím větší váha se danému modelu 

přisoudí.  

 

4.5. Navržený systém predikce spotřeby vsázky  

 

Pro vytvoření konkrétní predikce spotřeby vsázky doporučuji pouţívat níţe uvedený  

postup, který zobrazuje obr. 4.8. 

Vysvětlení k jednotlivým bodům obr. 4.8.: 

Ad 1. – Pro kvalitní predikci je důleţité získat co nejvíce vstupních údajů, je vhodné 

mít co nejdelší analyzovanou časovou řadu.  První krok pro vytvoření predikce spočívá 

ve sběru dat, určení způsobu, jakým budou potřebná data získaná, dále v určení vhodného 

analyzovaného časového úseku – týdenní, měsíční, roční charakter.   
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Ad 2. – Prvotní analýza časových řad spočívá ve vizualizaci časových řad, v zobrazení 

a posouzení grafické podoby časových řad základními grafickými metodami, např. box-plot. 

Dále ve zjištění a posouzení, zda daná časová řada vykazuje např. trend, sezónnost, atd.  

Ad 3. – Hledání vhodných modelů klasickými kvantitativními přístupy, tj. klouzavé 

průměry, exponenciální vyrovnávání, Box-Jenkinsova metodologie.  

Ad 4. – Hledání vhodných modelů pomocí různých exaktních prognostických metod, 

např. nelineární modely časových řad, fuzzy logika aj. v případě, kdy předchozí modely 

nevytváří dostatečnou přesnost predikce. Pokud určený model pro danou časovou řadu není 

vhodný, hledá se jiný vhodnější model v jednotlivých prognostických přístupech.  

Ad 5. – Volba úsudkových technik, které by se v konkrétních případech daly pouţít. 

Vyuţití úsudkových technik slouţí nejčastěji k identifikaci odlehlostí a moţných výkyvů 

analyzované časové řady. Na základě úsudků, vlastních zkušeností a různých odhadů můţe 

dojít k úpravě analyzované časové řady, např. eliminace moţných a také jedinečných výkyvů, 

zohlednění mimořádných situací, které danou časovou řadu mohou ovlivnit.  

Ad 6. – Vytvoření predikce pomocí zvolených přístupů a nalezených modelů. 

Na základě počtu hodnot analyzované časové řady se určí nejvhodnější doba predikce. 

Čím delší je analyzovaná časová řada, tím delší můţe být vytvořená konkrétní predikce. 

Vytvoření predikce s konkrétními hodnotami pro předem stanovené časové úseky – týden, 

měsíc, rok, atd.   

Ad 7. – Vytvoření kombinované predikce, která je kombinací kvalitativních 

a kvantitativních metod. 

Ad 8. – Vyuţití konkrétní predikce pro plánování.  

Ad. 9 + ad. 10 – Předposledním krokem doporučeného postupu je porovnání 

vytvořené predikce se skutečností. Tento krok je moţné realizovat aţ po vytvoření konkrétní 

predikce a aţ po uplynutí stanoveného období, na které byla predikce vytvořená. Důleţité 

je i pravidelné srovnávání vytvořené predikce s realitou. Pokud se při porovnání predikce 

s realitou vyskytují velké odchylky či nové skutečnosti, které nebyly zahrnuty do predikce je 

vhodné pro vytvoření dalších predikcí upravit původní model o zjištěné odchylky 

a skutečnosti a na základě těchto událostí vytvořit model pro predikci zcela nový.  
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Celý uvedený systém má zpětnou vazbu, kdy po vytvoření predikce a následně 

porovnání predikce s realitou se celý cyklus opakuje v jednotlivých krocích 1 – 11.  

 

1. Sběr dat 

2. Prvotní analýza časových řad 

3. Modelování časových řad 

pomocí metodiky časových řad 

4. Vyuţití jiných prognostických 

exaktních metod (fuzzy logika, 

nelineární modely – GARCH) 

5. Vyuţití úsudkových (judgmental 

techniques) technik k predikci 

6. Predikce pomocí zvolených 

přístupů a nalezených modelů 

7. Vytvoření kombinované predikce 

8. Vyuţití predikce pro plánování 

9. Vytvoření kombinované predikce 

10. Porovnání predikce se 

skutečností 

11. Pravidelné srovnávání  

Dostatečná 

přesnost 

predikce? 

ANO 

NE 

 

Obr. 4.8. – Systém predikce spotřeby vsázky 
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5 Závěr 

 

Tato diplomová práce byla zaměřena na predikci spotřeby vsázky provozu pro výrobu 

výpalků z tlustých plechů. Predikce spotřeby vsázky byla provedena pomocí analýzy 

časových řad, zaloţené na Box-Jenkinsově metodologii. Získaná funkčnost systému byla 

prověřena na vybraném sortimentu plechů. Predikce byla provedena u celkového mnoţství 

výpalků a pro jednotlivé výrobkové skupiny, které jsou produkovány v nákladovém středisku 

Výpalky společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Analýzy časových řad a jednotlivé predikce spotřeby vsázky provozu pro výrobu 

výpalků z tlustých plechů byly provedeny pro výrobkové skupiny v podniku, pracovně 

nazývané jako neušlechtilá, nízkolegovaná, kotlová, uhlíkatá a legovaná ocel. Predikce byla 

vytvořena na základě poţadavku nákladového střediska Výpalky pro 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců na rok 2010, tj. leden – prosinec. Nejdříve byl zobrazen a popsán průběh 

jednotlivých časových řad. Poté byla provedena samotná realizace predikce. Konstrukce 

modelu Box-Jenkinsovy metodologie spočívala v identifikaci modelu pomocí tvaru ACF 

a PACF, dále v odhadu modelu pomocí software STATGRAPHICS Centurion XV.I. a dále 

ve vyhodnocení závěru. Za kritérium, který model je pro danou časovou řadu nejvhodnější  

bylo pouţito informační kritérium AIC. Detailněji byla vytvořena konstrukce a predikce 

spotřeby vsázky pro výpalky jakosti neušlechtilé. V případě jednotlivých predikcí 

u zbývajících jakostí jsou v této diplomové práci uvedeny pouze jednotlivé hlavní výstupy.  

V závěru této diplomové práce jsou nastíněny moţné faktory, které mohly jednotlivé 

vytvořené predikce ovlivnit. Jde například o dopad ekonomické krize na odvětví hutnictví, 

určení vhodné délky analyzované časové řady a také určení vhodné délky predikce. Kvalita 

predikce je také ovlivněna mnoţstvím informací a kvalitou modelu, který byl 

pro danou predikci vybrán. Pro vytvoření přesnější a kvalitnější predikce spotřeby vsázky 

byly navrhnuty tradiční i netradiční přístupy prognózování, popřípadě kombinace předpovědí, 

které by byly vhodnější, jedná se například o prognózování pomocí neuronových sítí, 

netradičních modelů anebo pomocí fuzzy logiky. Byl zde také navrţený systém predikce 

spotřeby vsázky, pomocí kterého lze jednotlivé predikce vytvořit. Tento navrţený systém 

predikce spotřeby vsázky by měl nahradit současný způsob predikce, který je zaloţený pouze 

na zkušenostech zainteresovaných pracovníků.  
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Získané výstupy této diplomové práce slouţí pro sestavení ročního výrobního plánu 

a pro vytvoření materiálové bilance nákladového střediska Výpalky a také pro plánování 

prodeje a výroby válcovny 3,5 Kvarto,  společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ACF – Autokorelační funkce 

AIC - Akaikeovo informační kritérium 

ARIMA – Integrovaný smíšený proces  

PACF – Parciální autokorelační funkce 

SARIMA – Multiplikativní sezónní proces 
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Příloha 1 

1.1. Plán provozu Výpalky společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  [4]. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Kategorizace celkové spotřeby výpalků dle  jednotlivých druhů jakostí 

Neušlechtilé Nízkolegované Kotlové Uhlíkaté Legované

Leden 1700,118 554,816 78,645 0,79 0 2334,369

Únor 730,436 996,083 233,647 0 69,51 2029,676

Březen 1097,827 1022,932 315,551 0,649 2,47 2439,429

Duben 1569,704 583,396 394,016 3,334 1,91 2552,36

Květen 1330,177 961,3 267,58 3,111 0 2562,168

Červen 1773,574 479,203 143,029 0,408 0 2396,214

Červenec 664,17 1357,163 234,921 0 0 2256,254

Srpen 544,547 1354,927 733,316 0 0 2632,79

Září 938,522 1088,491 515,997 0 0 2543,01

Říjen 773,205 1469,95 443,675 0,598 0 2687,428

Listopad 1001,942 803,79 415,129 0,445 0 2221,306

Prosinec 787,752 1074,582 370,208 0,1799 0 2232,7219

Leden 684,472 1212,574 201,083 0,2823 0 2098,4113

Únor 1108,804 724,809 566,275 1,014 0 2400,902

Březen 811,473 1521,518 74,88 0,084 0 2407,955

Duben 1163,018 1088,848 386,321 0 0 2638,187

Květen 1214,414 1261,693 244,854 0,166 0 2721,127

Červen 1309,35 778,68 546,224 0,181 0 2634,435

Červenec 1592,046 760,037 159,727 0,181 1,038 2513,029

Srpen 1890,915 786,847 158,612 0 0 2836,374

Září 1075,038 1281,272 316,567 1,142 0 2674,019

Říjen 738,407 1098,108 416,628 0 0 2253,143

Listopad 1183,106 645,718 227,193 0 0 2056,017

Prosinec 785,377 752,007 301,503 0,447 0 1839,334

Leden 792,109 417,015 320,241 0 0 1529,365

Únor 263,653 220,736 367,185 0 0 851,574

Březen 433,742 625,596 216,225 0 0 1275,563

Duben 998,588 324,664 178,687 0 17,957 1519,896

Květen 1243,423 328,4 159,764 0 0 1731,587

Červen 881,606 630,019 263,344 0 0 1774,969

Červenec 818,416 710,68 91,364 0 24,398 1644,858

Srpen 566,602 1014,758 145,981 1,15 0 1728,491

Září 580,382 957,101 272,217 0 0 1809,7

Říjen 527,117 335,811 292,13 0 0 1155,058

Listopad 284,311 289,252 413,539 0 165,483 1152,585

Prosinec 463,111 339,334 147,764 0 0 950,209

CELKEM (t)
Celkové množství výpalků (t) podle druhu jakosti

2007

2008

2009

Rok Měsíc

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 

2.1.  ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost neušlechtilá za dané období 

 

 

2.2.  ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost nízkolegovaná za dané období 

 

 

2.3.  ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost kotlová za dané období 

 

 

 



 

 

2.4.  ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost uhlíkatá za dané období 

 

 

2.5.  ACF + PACF celkového mnoţství výpalků - jakost legovaná za dané období 

 

 

2.6.  ACF + PACF celkového mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí za dané  

 období 

 

 

 



 

 

Příloha 3 

3.1.  Predikce pro celkové mnoţství výpalků – jakost neušlechtilá  

Model Comparison 

Data variable: výpalky jakosti neušlechtilé 

Number of observations = 36 

Start index = 1.07             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) Random walk 

(B) Constant mean = 967,973 

(C) Linear trend = 16203,2 + -21,6872 t  

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,4083 

(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,1463 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,3718 and beta = 0,0695 

(M) ARIMA(0,1,0)x(2,1,2)12 with constant 

(N) ARIMA(0,1,0)x(2,1,0)12 with constant 

(O) ARIMA(0,1,0)x(2,1,1)12 with constant 

(P) ARIMA(1,1,0)x(2,1,2)12 with constant 

(Q) ARIMA(1,1,0)x(2,1,0)12 with constant 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(A) 432,327 284,547 37,3531 -6,46528 -8,62257 12,7344 

(B) 453,001 275,018 38,8045 -14,5997 -20,5021 12,8985 

(C) 401,72 237,833 30,2725 -11,8581 -12,9266 12,7137 

(H) 405,135 251,259 33,3361 -84,9521 -20,082 12,6751 

(I) 440,567 255,569 34,1256 -100,404 -21,7537 12,8428 

(J) 403,674 256,772 32,8324 -21,4866 -12,2624 12,7234 

(M) 2,67962E-14 4,94291E-15 6,0396E-16 -4,94291E-15 -6,0396E-16 -62,2233 

(N) 2,84217E-14 7,41436E-15 2,44458E-15 -7,41436E-15 -2,44458E-15 -62,2166 

(O) 7,93239E-14 2,7186E-14 2,79743E-15 -7,41436E-15 -1,2874E-15 -60,1083 

(P) 1,20188E-13 6,42578E-14 8,64621E-15 1,48287E-14 -8,25992E-16 -59,1661 

(Q) 1,52638E-13 6,17863E-14 1,37648E-14 2,47145E-15 -7,33711E-16 -58,7992 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.  Predikce pro celkové mnoţství výpalků – jakost nízkolegovaná 

Model Comparison 

Data variable: výpalky jakosti nízkolegované 

Number of observations = 36 

Start index = 1.07             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) Random walk 

(B) Constant mean = 848,716 

(C) Linear trend = 16041,7 + -21,6271 t  

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,2952 

(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,1356 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,1397 and beta = 0,0001 

(M) ARIMA(0,1,0)x(2,1,0)12 with constant 

(N) ARIMA(0,1,0)x(2,1,1)12 with constant 

(O) ARIMA(1,1,0)x(2,1,1)12 with constant 

(P) ARIMA(1,1,0)x(2,1,2)12 with constant 

(Q) ARIMA(1,1,0)x(2,1,0)12 with constant 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(A) 472,091 252,007 33,0467 -31,3258 -10,7441 12,8906 

(B) 409,899 276,971 47,6055 -19,4904 -25,2792 12,6985 

(C) 338,038 219,381 33,3742 -11,0144 -14,2972 12,3685 

(H) 354,541 239,456 38,0341 -73,0119 -22,1725 12,4083 

(I) 362,472 242,327 36,9332 -67,7601 -19,5902 12,4526 

(J) 349,561 241,614 34,1068 18,8689 -9,75242 12,4356 

(M) 4,01944E-14 1,48287E-14 3,30638E-15 -9,88581E-15 -1,0671E-15 -61,5234 

(N) 4,32514E-14 1,73002E-14 4,19631E-15 2,47145E-15 9,56475E-16 -61,3213 

(O) 4,64125E-14 1,48287E-14 2,96145E-15 -4,94291E-15 4,56266E-16 -61,1246 

(P) 4,7758E-14 1,48287E-14 2,96145E-15 4,94291E-15 -4,56266E-16 -61,0119 

(Q) 5,21631E-14 1,97716E-14 5,24183E-15 -9,88581E-15 -3,67271E-15 -60,9466 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.  Predikce pro celkové mnoţství výpalků – jakost kotlová 

Model Comparison 

Data variable: výpalky jakosti kotlové 

Number of observations = 36 

Start index = 1.07             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) Random walk 

(B) Constant mean = 301,409 

(C) Linear trend = 3176,37 + -4,09247 t  

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,0959 

(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,081 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,1768 and beta = 0,0816 

(M) ARIMA(1,0,1)x(2,1,1)12 

(N) ARIMA(0,1,0)x(2,1,2)12 with constant 

(O) ARIMA(0,1,0)x(2,1,0)12 with constant 

(P) ARIMA(0,1,0)x(2,1,2)12 

(Q) ARIMA(1,0,1)x(2,1,0)12 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(A) 193,605 129,923 54,5734 -7,72575 -19,6122 11,0986 

(B) 163,926 110,642 51,0544 -6,57486 -26,1504 10,8655 

(C) 162,461 95,9121 47,09 -5,85788 -25,4136 10,9031 

(H) 160,542 101,907 51,3255 -23,6638 -32,5047 10,8238 

(I) 162,709 99,134 51,7677 -29,948 -34,8027 10,8506 

(J) 168,97 99,6047 52,0488 -26,0211 -33,4363 10,9817 

(M) 9,22122E-15 2,36848E-15 1,33034E-15 2,36848E-15 1,33034E-15 -64,3568 

(N) 1,33981E-14 2,47145E-15 8,19711E-16 2,47145E-15 8,19711E-16 -63,6095 

(O) 1,42109E-14 3,70718E-15 1,92703E-15 -3,70718E-15 -1,92703E-15 -63,6029 

(P) 1,59716E-14 4,94291E-15 3,10693E-15 4,94291E-15 3,10693E-15 -63,3137 

(Q) 2,00972E-14 9,4739E-15 6,20882E-15 0,0 -5,82199E-16 -62,8542 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.  Predikce pro celkové mnoţství výpalků – jakost uhlíkatá 

Model Comparison 

Data variable: výpalky jakosti uhlíkaté 

Number of observations = 36 

Start index = 1.07             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) Random walk 

(B) Constant mean = 0,664337 

(C) Linear trend = 47,4945 + -0,0666621 t  

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,2092 

(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,119 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,1032 and beta = 0,0434 

(M) ARIMA(0,1,1)x(2,1,1)12 

(N) ARIMA(2,1,1)x(2,1,1)12 

(O) ARIMA(0,1,1)x(2,1,0)12 

(P) ARIMA(0,1,0)x(2,1,1)12 with constant 

(Q) ARIMA(0,1,1)x(2,1,0)12 with constant 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(A) 1,38892 0,519976  -0,180464  1,25587 

(B) 1,23972 0,622506  -0,395498  1,09644 

(C) 1,66395 0,657864  -0,330876  1,74062 

(H) 1,96381 0,711748  -0,559928  2,01644 

(I) 2,29694 0,771038  -0,542946  2,32982 

(J) 1,85896 0,674012  -0,321229  1,96225 

(M) 4,07722E-19 9,2901E-20  9,15078E-20  -84,4652 

(N) 9,01805E-19 2,21594E-19  -1,92742E-19  -82,7664 

(O) 1,65289E-18 4,24547E-19  4,24547E-19  -81,7214 

(P) 3,38441E-17 1,38778E-17  -6,03382E-19  -75,6273 

(Q) 4,77567E-17 2,35319E-17  1,81015E-18  -74,9386 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5.  Predikce pro celkové mnoţství výpalků – jakost legovaná 

Model Comparison 

Data variable: výpalky jakosti legované 

Number of observations = 36 

Start index = 1.07             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) Random walk 

(B) Constant mean = 6,8345 

(C) Linear trend = -286,374 + 0,417379 t  

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,0166 

(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,0074 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,2195 and beta = 0,0875 

(M) ARIMA(1,1,0)x(2,1,1)12 with constant 

(N) ARIMA(1,1,0)x(2,1,0)12 with constant 

(O) ARIMA(1,1,2)x(2,1,2)12 with constant 

(P) ARIMA(1,1,0)x(2,1,2)12 with constant 

(Q) ARIMA(0,1,1)x(2,1,1)12 with constant 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(A) 6,48278 1,43737  1,04223  4,30685 

(B) 19,1079 5,57608  -5,57608  6,56687 

(C) 21,3699 5,41197  -5,41197  6,84619 

(H) 8,91104 2,50456  -1,85656  5,04125 

(I) 8,98543 2,44592  -1,98437  5,05788 

(J) 26,0412 7,30732  -1,52539  7,24158 

(M) 2,20808E-15 8,30254E-16  -2,51007E-16  -67,2155 

(N) 3,90485E-15 1,44812E-15  9,8472E-16  -66,1309 

(O) 7,16781E-13 5,76664E-13  5,76664E-13  -55,4836 

(P) 8,35208E-12 1,77333E-12  -1,23196E-12  -50,6837 

(Q) 3,21186E-9 2,83699E-9  -2,83699E-9  -38,8351 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6.  Predikce pro celkové mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí 

Model Comparison 

Data variable: celkové mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí 

Number of observations = 36 

Start index = 1.07             

Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) Random walk 

(B) Constant mean = 2102,65 

(C) Linear trend = 32790,8 + -43,6842 t  

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,8303 

(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,4128 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,7743 and beta = 0,0361 

(M) ARIMA(1,1,2)x(2,1,0)12 with constant 

(N) ARIMA(0,1,1)x(2,1,0)12 with constant 

(O) ARIMA(0,1,2)x(2,1,2)12 with constant 

(P) ARIMA(1,1,2)x(2,1,1)12 with constant 

(Q) ARIMA(0,1,1)x(2,1,1)12 with constant 

 

Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE AIC 

(A) 281,791 181,431 10,3167 -5,85506 -1,29796 11,9206 

(B) 639,746 444,512 26,5879 -16,9694 -9,0745 13,5888 

(C) 381,716 242,823 12,6185 -6,79367 -2,88277 12,6116 

(H) 282,435 173,037 9,70092 -64,5158 -4,42855 11,9536 

(I) 317,277 209,997 11,198 -32,2561 -2,19125 12,1862 

(J) 280,354 179,504 9,92111 9,69622 -0,629214 11,9943 

(M) 6,754E-14 1,97716E-14 1,95651E-15 -9,88581E-15 -7,95619E-16 -60,3188 

(N) 1,1664E-13 2,96574E-14 2,96817E-15 2,96574E-14 2,96817E-15 -59,3371 

(O) 1,90659E-13 5,4372E-14 5,08659E-15 2,47145E-14 2,95367E-15 -58,1877 

(P) 5,83857E-13 3,0646E-13 1,56695E-14 -2,96574E-14 -3,3071E-15 -55,9494 

(Q) 5,75845E-12 4,10755E-12 2,57916E-13 3,9049E-13 6,44289E-14 -51,4829 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4 

4.1.  1. období – spotřeba celkového mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí 

 

 

 

4.2.  2. období – spotřeba celkového mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.  3. období – spotřeba celkového mnoţství výpalků bez rozlišení druhů jakostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 5 

5.1. Mnoţství produkce surové oceli v ČR v letech 2007 – 2009 [30]. 

Měsíc

Rok

2007 582 580 628 598 616 608 571 574 561 557 601 580

2008 578 591 643 601 620 563 607 510 544 405 393 331

2009 374 337 324 295 330 386 400 436 462 392 435 425

červenec srpen září říjen listopad prosinecleden únor březen duben květen červen

 

                (hodnoty v tabulce jsou uvedeny v tisících tunách) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


