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KORELAČNÝ VÝSKUM ZÁVISLOSTI
VÝŠKY ŠKÔD SPÔSOBENÝCH
POVODŇAMI OD ROZSAHU
ZAPLAVENÉHO ÚZEMIA
A NÁSLEDKOV
CORRELATION RESEARCH OF DEPENDENCE COSTS, WHICH WAS MADE BY
FLOODS, BY SCOPE OF FLOOD AREA AND FLOOD CONSEQUENCES
Daniel Brezina, Matej Masár1
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Abstract
Analysis and management are important tasks of crisis management. They are linked to the
need for proper awareness and ability to anticipate future developments. One way of
forecasting is to create econometric models that simply describe reality and produce data to
anticipate further developments. The main objective of the contribution is to compile a onedimensional two-factor model that expresses the relationship between one explained variable
and two explanatory variables. To meet this goal, we need to investigate dependence between
variables. The contribution focuses on the dependence of the damage caused by the floods on
the extent of the flooded area and the consequences caused by the floods, as well as the
forecasting of the future development of the damage caused by the floods.
Key words: crisis management, model, flood, statistics
Abstrakt
Efektívne riadenie v krízovom manažmente je spojené s potrebou správnej informovanosti
a schopnosti predvídať budúci vývoj. Jedným zo spôsobov prognózovania je tvorba
ekonometrických modelov, ktoré zjednodušene popisujú realitu a produkujú údaje pre
predpokladanie ďalšieho vývoja. Hlavným cieľom príspevku je zostavenie jednorovnicového
dvojfaktorového modelu, ktorý vyjadruje vzťah medzi jednou vysvetľovanou premennou
a dvoma vysvetľujúcimi premennými. Na naplnenie tohto cieľa je potrebné skúmanie
závislosti medzi jednotlivými premennými. Príspevok sa zameriava na skúmanie závislosti
výšky škôd spôsobených povodňami od rozsahu zaplaveného územia a následkami
spôsobených povodňami, ako i prognózovanie možného budúceho vývoja výšky škôd
spôsobených povodňami.
Kľúčové slová: krízový manažment, model, povodeň, štatistika
Úvod
Pri účinnom zabezpečovaní ochrany života, zdravia a majetku sú nevyhnutne vykonávané
činnosti a úlohy prostredníctvom orgánov krízového riadenia. Na podporu rozhodovania
v procese riešenia krízových javov je častokrát potrebné použiť metódy modelovania a
simulácie. Krízoví manažéri využívajú v rámci zefektívnenia rozhodovacích procesov rôzne
informačné technológie a softvérové nástroje slúžiace na tento účel. Dôraz je kladený
predovšetkým na modelovanie a prognózovanie krízových javov. Práve prognózovanie
vývoja konkrétneho krízového javu, ktorým je v tomto prípade povodeň, umožňuje orgánom
krízového riadenia zlepšenie rozhodovania pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm.
Teoretické východiská riešenej problematiky a vymedzenie základných termínov a
definícií
V súčasnom prostredí sledujeme čoraz väčšiu integráciu prvkov štatistiky do prostredia
krízového manažmentu. Na úvod príspevku je nevyhnutné vymedziť základné termíny a
definovať pojmy, ktoré súvisia s riešenou problematikou.
Krízový jav pomenúva všetky mimoriadne udalosti, mimoriadne situácie, krízové
situácie, krízy a krízové stavy, ktoré môžu nastať vo rôznych sférach spoločenského,

16

http://www.mladaveda.sk

Vol. 6 (5), pp. 15-27

technického, ale i prírodného prostredia. Aj napriek univerzálnosti tohto pojmu, zatiaľ nepatrí
medzi často používané (Šimák 2016).
Šimák (2005) pod pojmom živelná pohroma rozumie „udalosť, pri ktorej nastane
nežiaduce uvoľnenie kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia
prírodných síl a môžu pôsobiť nebezpečné škodliviny alebo pôsobia ničivé faktory majúce
negatívny vplyv na život, zdravie a majetok.“
Povodeň možno charakterizovať ako prírodný proces, pri ktorom dochádza k náhlemu
zvýšeniu hladiny vodných tokov alebo iných povrchových vôd a následne voda zaplavuje
územie mimo koryto vodného toku. Povodeň ohrozuje životy, životné prostredie a spôsobuje
materiálne škody. Dôležitú úlohu v rámci systému krízového riadenia zohráva včasné
varovanie obyvateľstva pred povodňami a vyrozumenie osôb podieľajúcich sa na riešení
krízového javu (Zákon č. 7/2010 Z.z.).
V
ymedzenie pojmu „model“ je v bežnej praxi veľmi rozporuplné. Modely predstavujú
integrované, zjednodušené a zhustené vyjadrenie skúmaného zložitého systému, ktoré slúžia
na pochopenie princípov a podmienok ich fungovania, ako aj poznanie významu prvkov a
vzťahov v štruktúre systému (Míka 2013). Efektívny model odráža vlastnosti modelovanej
reality, ktoré sú dôležité z hľadiska sledovaných cieľov. Míka (2009) okrem iného uvádza, že
pri vytváraní modelov sa využívajú dva druhy nástrojov na ich tvorbu:
 deskriptívny (komplexné popísanie reálneho systému a vytvorenie usporiadanej
množiny poznatkov, charakterizujúcich štruktúru alebo správanie sa určitého systému
za účelom poznania podstaty jeho fungovania),
 normatívny (logické popísanie ideálneho systému obsahujúce nástroje, ktorými možno
zlepšiť rozhodovacie procesy a odstrániť nedostatky reálneho modelu).
Samotné modelovanie nepatrí medzi metódy vedeckého skúmania, ale je súčasťou nástrojov
umožňujúcich poznávanie vybraných javov a procesov.
Ekonometrický
model
predstavuje
zjednodušenú
matematicko-štatistickú
reprezentáciu reálneho ekonomického javu, vzťahu alebo procesu. Jedná sa o symbolický
model prevažne deskriptívneho charakteru, ktorý pomocou algebrických vzťahov popisuje a
reprezentuje základnú ekonomickú hypotézu. V praxi sa používajú čiastkové
(jednorovnicové) a komplexné (viacrovnicové) ekonometrické modely (Hušek 2003).
Zostavenie modelu
Na zostavenie a riešenie jednorovnicového dvojfaktorového modelu autori príspevku využili
údaje o výške škôd spôsobených povodňami (€), rozsahu zaplaveného územia (ha)
a následkoch spôsobených povodňami (počet) zaznamenané v rokoch 2001 až 2016. Tieto
vstupné údaje zaznamenané v Tabuľke 1 boli získané zo štatistických údajov Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré obsahujú informácie o priebehu
a následkoch povodní na území Slovenskej republiky od roku 2001 po rok 2016.
Vysvetľovanou premennou (y) je v tomto prípade výška škôd spôsobených povodňami
a vysvetľujúcimi premennými budú rozsah zaplaveného územia (x1) a následky spôsobené
povodňami (x2).
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x1

x2

y

Rok

Rozsah zaplaveného
územia [ha]

Následky spôsobené
povodňou [počet]

Výška škôd spôsobených
povodňami [€]

2001

22993,00

31125,00

20182566,55

2002

8575,00

10232,00

50644393,55

2003

738,20

2654,00

1457412,20

2004

11682,17

20782,00

20781584,01

2005

14,03

72,00

797483,90

2006

28835,09

24415,00

47898426,61

2007

334,34

3458,00

2486622,85

2008

3479,00

13916,00

39616672,00

2009

5916,89

11264,00

8436354,00

2010

126598,01

180819,00

480851663,00

2011

3076,79

20006,00

20017256,53

2012

537,86

2439,00

2435268,39

2013

16783,02

22935,00

13460597,42

2014

4526,12

5132,00

36959005,75

2015

1392,75

3646,00

3124078,10

2016

636,31

432,00

1167487,79

Tabuľka 1 – Vstupné údaje potrebné pre ďalšie výpočty
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (2018)

Rozsah zaplaveného územia a následky spôsobené povodňami predstavujú faktory
ovplyvňujúce hodnotu veličiny, ktorou je v tomto prípade výška škôd spôsobených
povodňami. Následky spôsobené povodňou sú chápané ako všetky nežiadúce udalosti
(celkový počet postihnutých obyvateľov a zvierat, vrátane celkového počtu zaplavených alebo
poškodených bytových budov, nebytových budov, inžinierskych stavieb a dopravných
prostriedkov), ktorých príčinou vzniku je povodeň. Na charakterizovanie korelačnej závislosti
medzi jednotlivými parametrami je potrebné skúmanie základných matematicko-štatistických
ukazovateľov, ako napr. koeficientu korelácie, koeficientu determinácie, parametrov b0, b1,
b2...
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Na nasledujúcich grafoch sú znázornené závislosti medzi vysvetľovanou premennou
a vysvetľujúcimi premennými.

Graf 1 - Závislosť výšky škôd spôsobených povodňami od následkov spôsobených povodňami
Zdroj: Vlastné spracovanie

Graf 2 - Závislosť výšky škôd spôsobených povodňami od rozsahu zaplaveného územia
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Pri výpočte o koľko vzrastie výška škôd spôsobených povodňami v závislosti od následkov
spôsobených povodňami a rozsahu zaplaveného územia je potrebné určiť smernice priamok
v jednotlivých grafoch prostredníctvom odhadu parametrov regresnej rovnice b0, b1, b2.

b0
b1
b2

b0

b1

b2

y

Výsledná
hodnota

16

236118,58

353327

750316872,7

-11006777,59

6,4048E+13

436,4830447

25236053193 36108513721 9,12704E+13

2330,315989

236118,6 17959226364 25236053193
353327

úrovňová
konštanta
parameter
modelu
parameter
modelu

Tabuľka 2 – Určenie jednotlivých parametrov regresnej rovnice b0, b1, b2
Zdroj: Vlastné spracovanie

Ak parameter b1 a súčasne aj parameter b2 sú väčšie ako 0, ide o pozitívnu závislosť.
V prípade, že parameter b1 a zároveň aj parameter b2 sú menšie ako 0, jedná sa o negatívnu
závislosť.
Podľa vzorca na určenie rovnice regresnej priamky (y = b0 + b1 * x1 + b2 * x2....bn * xn + u)
bola následne určená rovnica regresnej priamky nasledovne:
y = -11006777,6 + 436,4830447 x1 +2330,315989 x2 + u
Hodnota parametra b1 vyjadruje, že ak sa zvýši rozsah zaplaveného územia, tak sa súčasne
zvýšia aj škody spôsobené povodňami (parameter b2 ostane nemenný). Zároveň hodnota
parametra b2 určuje, že s rastúcimi následkami spôsobenými povodňami sa zvyšujú aj škody
nimi spôsobené (parameter b1 ostane nemenný).
Pri kvantitatívnej analýze je potrebné zistiť lineárnu závislosť medzi premennými pomocou
koeficientu koreláciu. Koeficient korelácie môže nadobúdať hodnoty z intervalu (-1,1). Ak je
koeficient kladný, ide o priamu závislosť. Čím bližšie je jeho hodnota k 1, tým je závislosť
vyššia. Model skúma závislosť veličiny y od faktora x 1 a závislosť veličiny y od faktora x2.
Koeficient korelácie bol vypočítaný v prostredí MS Excel s využitím funkcie CORREL.
Koeficient korelácie
Koeficient determinácie
Očistený koeficient spoľahlivosti
Štandardná chyba
Počet pozorovaní

0,9799667
0,96033474
0,95423239
4883,828
15

Tabuľka 3 - Tabuľka regresnej štatistiky vygenerovanej programom MS Excel
Zdroj: Vlastné spracovanie

Z údajov v Tabuľke 3 vyplýva, že v skúmanom modeli existuje veľmi silná, pozitívna
korelácia. Závislosť medzi výškou škôd spôsobených povodňami a rozsahom zaplaveného
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územia, a zároveň aj závislosť medzi výškou škôd spôsobených povodňami a ich následkami
sú veľmi silné. Je možné konštatovať, že výška škôd spôsobených povodňami je priamo
ovplyvňovaná rozsahom zaplaveného územia a následkami spôsobených povodňami.
Koeficient determinácie vyjadruje, že približne 96% variability vysvetľovanej premennej je
určená variabilitou vysvetľujúcich premenných. Očistený koeficient spoľahlivosti
predstavujúci modifikovanú verziu koeficientu determinácie vyjadruje silu regresného modelu
a zahŕňa jednotlivé hodnoty predikcie. Štandardná chyba výberu vyjadruje ako sa od seba líšia
odhady získané jednotlivými výbermi uskutočnenými rovnakým postupom za predpokladov
použitia pravdepodobnostného náhodného výberu. Počet pozorovaní vyjadruje počet hodnôt,
z ktorých sú vypočítané jednotlivé regresné koeficienty, t. j. 15, nakoľko došlo k odstráneniu
hodnoty predstavujúcej extrém.
Regresná a korelačná analýza sa v prostredí MS Excel realizuje prostredníctvom voľby Data
Analysis.
df

SS

MS

F

P

Regresia

2

1,972E+17

9,86001E+16

157,37137

7,75652E-10

Reziduály

13

8,14507E+15

6,26544E+14

Spolu

15

2,05345E+17

Tabuľka 4 - Výstupné údaje vygenerované prostredníctvom Data Analysis
Zdroj: Vlastné spracovanie

Nezávislá
premenná
(Y)
Závislá
premenná
(X1)
Závislá
premenná
(X2)

Koeficienty

Štandardná
chyba

T-štatistika

Hodnoty
parametrov

Dolný interval
(95%)

Horný interval
(95%)

-11006777,5

7172506,6

-1,53

0,15

-26502036,1

4488480,9

436,48

1415,86

0,31

0,76

-2622,29

3495,25

2330,32

1012,48

2,30

0,04

142,99

4517,64

Tabuľka 5 - Výstupné údaje vygenerované prostredníctvom Data Analysis
Zdroj: Vlastné spracovanie

Z Tabuľky 4 je zrejmé, že model je významný, nakoľko P < 0,05. Hodnoty parametrov
v Tabuľke 5 sú rovnaké ako hodnoty b1 a b2 vypočítané v Tabuľke 2.
Podobne ako v predošlom texte aj rozptyl reziduí sa vykonáva prostredníctvom voľby Data
Analysis v prostredí MS Excel.
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Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Výška škôd
spôsobených
Predikcia
Reziduá
povodňami (mil. €)
20182566,55
71560362,2
-51377796
50644393,55
16579857,7
34064535,8
1457412,20
-4499907,2
5957319,37
20781584,01
42520918,4
-21739334
797483,90
-10832871
11630354,9
47898426,61
58473915,2
-10575489
2486622,85
-2802611,2
5289234,01
39616672,00
22940424,2
16676247,8
8436354,00
17824523,9
-9388169,9
480851663,00
465616514
15235149
20017256,53
36956490,7
-16939234
2435268,39
-5088370,1
7523638,51
13460597,42
49764523,3
-36303926
36959005,75
2927978,7
34031027
3124078,10
-1902533,7
5026611,83
1167487,79
-9722342,6
10889830,3
Rozptyl reziduí okolo vyrovnávajúcej priamky
Štandardná odchýlka reziduí

e2
2,6397E+15
1,1604E+15
3,549E+13
4,726E+14
1,3527E+14
1,1184E+14
2,7976E+13
2,781E+14
8,8138E+13
2,3211E+14
2,8694E+14
5,6605E+13
1,318E+15
1,1581E+15
2,5267E+13
1,1859E+14
6E+14
27211410,6

Tabuľka 6 – Rozptyl reziduí a ich štandardná odchýlka
Zdroj: Vlastné spracovanie

V Tabuľke 6 sú k jednotlivým rokom a výškam škôd spôsobených povodňami určené
predikcie na základe lineárneho trendu a reziduá ako rozdiel medzi výškou škôd spôsobených
povodňami a predikciou). Rozptyl rezidua predstavuje jeho mocninu. Štandardná odchýlka
reziduí vyjadruje veľkosť odchýlky empirickej hodnoty od odhadovanej hodnoty. Pre jej
výpočet bola v prostredí MS Excel použitá funkcia SQRT.
Testovanie modelu
Na testovanie modelu ako celku (F - štatistika) využijeme hodnotu koeficientu determinácie.
Čím bližšie je jeho hodnota bližšie k 1, tým je model presnejší. Koeficientom determinácie sa
overuje významnosť modelu. Z pohľadu testovania parametrov boli jednotlivé parametre
testované na hladine významnosti 0,05. Je nevyhnutné aby platil vzťah Fr > Falfa. Touto
nerovnosťou je určený kritický odbor. Z Tabuľky 4 vieme, že Fr = 157,3714. Pomocou
funkcie FINV v prostredí MS Excel je možné vypočítať F0,05;2;16 = 3,633723. Testovanie
modelu ako celku umožňuje určiť významnosť rozdielu medzi dvoma rozptylmi. Pri testovaní
významnosti rozdielu medzi rozptylmi je potrebné formulovať nulovú hypotézu H0, t. j.
predpoklad, že rozptyly základných súborov sú rovnaké. Vzhľadom k skutočnosti, že platí
nerovnosť Fr > Falfa, hypotéza H0 bude zamietnutá a prijatá hypotéza H1, t. j. skutočnosť, že
hodnoty rozptylov základných súborov sa nerovnajú.
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Keďže model je dvojfaktorový je potrebné uskutočniť 2 testy pre parametre b1 a b2 (T štatistika) z rovnice y= -11006777,6 + 436,4830447 x1 +2330,315989 x2 + u. Pri výpočte boli
použité údaje z Tabuľky 5.
V teste pre parameter b1 platia hypotézy H0: b1 = 0 (model nie je štatisticky významný) a H1:
b2 ≠ 0 (model je štatisticky významný). Štandardná odchýlka reziduí predstavuje odmocninu
z celkového rozptylu reziduí vypočítanej v Tabuľke 6. T-štatistika má tvar t1 = b1/Sb1.
Hodnotu b1 poznáme z rovnice vyrovnávacej regresnej priamky a z Tabuľky 2 (b1 =
436,4830447) a hodnotu Sb1 vypočítame prostredníctvom vzorca:
Sb1 =

Po dosadení do vzorcov platí t1 = 0,308282, pričom kritický odbor je určený nerovnosťou |t1|
> t0,05;16. Hodnotu t0,05;16 je možné určiť pomocou funkcie TINV v prostredí MS Excel.
Nakoľko neplatí nerovnosť t1 > t0,05;16 hypotézu H1 zamietame a potvrdzujeme nulovú
hypotézu H0.
V teste pre parameter b2 platia rovnaké hypotézy H0: b1 = 0 (model nie je štatisticky
významný) a H1: b2 ≠ 0 (model je štatisticky významný). Postup výpočtu je rovnaký ako pri
testovaní parametru b1. Po dosadení do vzorcov platí t2 = 2,301602 a zároveň kritický odbor
je určený nerovnosťou |t2| > t0,05;16. Vzhľadom, že neplatí nerovnosť |t2| > t0,05;16, hypotézu H1
je potrebné zamietnuť a prijať nulovú hypotézu H0. Parametre b1 a b2 sa nepovažujú na
hladine významnosti 0,05 za štatisticky významný.
Vysvetľujúce premenné (rozsah zaplaveného územia a následky spôsobené povodňami)
nemôžu byť vo vzájomnej lineárnej závislosti. Ak sa v regresnej rovnici vyskytnú premenné,
medzi ktorými je vzájomná korelácia, ide o multikolinearitu. Multikolinearita znižuje
presnosť odhadu parametrov modelu. Najčastejšie používanou metódou je metóda Farrara
a Glaubera. Táto metóda umožňuje posúdiť multikolinearitu v súbore vysvetľujúcich
premenných a nájsť tie premenné, ktoré ju spôsobujú, a to testovaním determinantu
korelačnej matice X2 (chí kvadrant). Pri výpočte sa používajú tzv. normované premenné,
ktoré získame zo vzťahu x0,i = (xi – x) / sxi. V teste na prítomnosť multikolinearity platia
hypotézy H0: medzi vysvetľujúcimi premennými je závislosť (multikolinearita je prítomná) a
H1: medzi vysvetľujúcimi premennými nie je závislosť (multikolinearita nie je prítomná).
Základný vzorec pre výpočet multikolinearity je:

Po dosadení do vzorca platí, že

= 5,991465 a hodnota

funkcie CHINV v prostredí MS Excel, pričom platí nerovnosť
nerovnosť
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premennými nie je závislosť, t. j. multikolinearita nie je prítomná, a z toho dôvodu neznižuje
presnosť odhadu parametrov.
Autokorelácia (D - štatistika) predstavuje vzájomnú vnútornú závislosť reziduí a vo svojej
podstate je negatívnym javom. V prípade, že sú reziduá významné, je potrebné sa týmto
problémom zaoberať. Testovanie pomocou D – štatistiky prebieha na hladine významnosti
0,05. D – štatistika sa používa, ak je počet meraní väčší ako 15. Najčastejšie používaným
a najznámejším testom je Durbin – Watsonov test. Kritický odbor je určený nerovnosťou: dl <
dd < du. Vypočítanú hodnotu Durbin – Watsonovho testu porovnáme s dolnou a hornou
hranicou, ktoré nájdeme v tabuľkách kritických hodnôt (pre príslušný počet pozorovaní a
parametrov). Vzhľadom, že neplatí nerovnosť dl < dd < du, autokorelácia reziduí nie je
v modeli prítomná.
Keďže model je dvojfaktorový, heteroskedasticitu je potrebné testovať samostatne pre faktor
x1 a samostatne pre faktor x2. Testovanie prostredníctvom Goldfieldovho a Quandtovho testu
sa uskutočnilo na hladine významnosti 0,05. V tomto teste platia hypotézy H0: rozptyl reziduí
nie je konštatný (jedná sa o heteroskedasticitu reziduí) a H1: rozptyl reziduí je konštatný
(jedná sa o homoskedasticitu reziduí). Hypotéza o heteroskedasticite bude prijatá, ak bude
platiť nerovnosť F2,1 Falfa (v,v). Najskôr je potrebné vypočítať F – štatistiku ako podiel súčtov
štvorcov reziduí, pričom platí vzťah F2,1 = S2 / S1. Po dosadení do vzorca je hodnota F2,1 =
0,21458 a zároveň Falfa (v,v) = F0,05 (8,8) = 3,21. Hypotéza H1 platí, nakoľko platí aj nerovnosť
F2,1
Falfa (v,v). Testovanie faktora x2 bude prebiehať rovnakým spôsobom ako v prípade
faktora x1. Po dosadení do vzorca je hodnota F2,1 = 0,21458 a zároveň Falfa (v,v) = F0,05 (8,8) =
3,258. Opäť prijímame hypotézu H1, pretože platí nerovnosť F2,1 Falfa (v,v). Rozptyl reziduí je
pri testovaní faktorov x1 a x2 konštantný a pri hladine významnosti 0,05 sa v oboch prípadoch
jedná o homoskedasticitu reziduí.
Prognózovanie
Po zostavení a testovaní jednorovnicového dvojfaktorového modelu je možné využiť funkcie
v prostredí MS Excel aj na predikciu budúceho vývoja vybranej premennej, v tomto prípade
vysvetľovanej premennej (výška škôd spôsobených povodňami) za rok 2017 prostredníctvom
časovej interpolácie a funkcie TREND vypočítaných v prostredí MS Excel.
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Časová
os
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Hodnoty
20182566,6
50644393,6
1457412,2
20781584
797483,9
47898426,6
2486622,85
39616672
8436354
480851663
20017256,5
2435268,39
13460597,4
36959005,8
3124078,1
1167487,79

Prognóza

Dolná hranica
spoľahlivosti

Horná hranica
spoľahlivosti

1167487,79
39725446,2

1167487,79
-185577851,42

1167487,79
265028743,78

Tabuľka 7 – Časová interpolácia škôd spôsobených povodňami s prognózou pre rok 2017
Zdroj: Vlastné spracovanie

Graf 3 – Graf časovej interpolácie vygenerovaný v prostredí MS Excel
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Rok

Výška škôd spôsobených povodňami (€)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

20182566,6
50644393,6
1457412,2
20781584
797483,9
47898426,6
2486622,85
39616672
8436354
480851663
20017256,5
2435268,39
13460597,4
36959005,8
3124078,1
1167487,79
39725446,2

Tabuľka 8 – Prognóza výšky škôd spôsobených povodňami pre rok 2017 prostredníctvom funkcie TREND
Zdroj: Vlastné spracovanie

Graf 4 – Graf vygenerovaný v prostredí MS Excel s využitím funkcie TREND
Zdroj: Vlastné spracovanie

Prostredníctvom časovej interpolácie a funkcie TREND bolo možné v prostredí MS Excel
určiť, že v roku 2017 bolo možné očakávať škody vo výške 39 725 446,2 € (bunky označené
žltou farbou v Tabuľke 7 a Tabuľke 8).
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Záver
Pri riešení a zostavení jednorovnicového dvojfaktorového modelu autori príspevku dospeli
k záveru, že výška škôd spôsobených povodňami je silne a priamo závislá od rozsahu
zaplaveného územia a následkov pre jednotlivé roky. Model bol testovaný na hladine
významnosti 0,05. Vzhľadom na skutočnosť, že multikolinearita v modeli nebola zistená,
odhad parametrov modelu je pomerne presný. V modeli nebola zistená ani prítomnosť
heteroskedasticity a autokorelácie reziduí. Je možné konštatovať, že model je možný použiť
na prognózovanie budúceho vývoja sledovaného javu. Pomocou modelu je možné
predpovedať vývoj výšky škôd spôsobených povodňami v závislosti od jednotlivých faktorov.
Prognózovanie budúceho vývoja výšky škôd spôsobených povodňami prostredníctvom
časovej interpolácie a funkcie TREND vypočítaných v prostredí MS Excel môže mať svoje
opodstatnenie nielen pre Odbor krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Odbor krízového riadenia a bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, ale napríklad aj pre poisťovne, ktoré vyplácajú poistné plnenia vyplývajúce
z poistenia proti účinkom živelných pohrôm.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
prof. Ing. Ladislav Šimák PhD.
Štúdia vznikla v rámci vedecko-výskumnej činnosti na Žilinskej univerzite v Žiline. Článok bol
spracovaný v rámci podpory internou grantovou schémou Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej Univerzity z grantu č. 201801 a grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky v rámci projektu KEGA č. 030ŽU-4/2018 - Výskum riadenia rizík v
podnikoch na Slovensku na tvorbu nového študijného programu Manažment rizík na FBI ŽU v Žiline.
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