Časové řady - Cvičení
Příklad 2:

Zobrazte měsíční časovou řadu míry nezaměstnanosti v obci Rybitví za roky 2005 - 2010.
Příslušná data naleznete v souboru cas_rada.xlsx.

Řešení:
1. Pro transformaci dat do vhodného formátu použijeme opět Kontingenční tabulky.
 Označte sloupce A:D.
 Na kartě Vložení zvolte položku Kontingenční tabulka.
 Kontingenční tabulku vložte na aktivní list do pole F1.



Jako Filtr sestavy zadejte název obce, jako Popisky řádků měsíc a jako Popisky
sloupců rok. Jako
zadejte Součet míry nezaměstnanosti (MN). (Na
možnost Součet z MN přejdete kliknutím na šipku vedle nápisu Počet z MN a volbou
příslušné možnosti v položce Nastavení polí hodnot.)

Úvod do analýzy časových řad
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Kliknutím na šipky u nápisů Popisky řádků a Popisky sloupců a „odškrtnutím“
možnosti Prázdné odstraňte z tabulky řádky a sloupce „Prázdné“.
Volbou obce Rybitví ve filtru kontingenční tabulky (viz obrázek) získáte požadovaný
formát dat.

NAZ_OBCE Rybitví

Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2005
15,6
16,1
7,9
16,1
15,1
13,8
13,9
13,3
13,8
12,5
13,1
12,4

Rok
2006 2007 2008
11,6 9,3 7,9
11,0 9,3 6,8
10,7 8,3 6,2
9,3 7,3 5,3
9,6 5,9 4,8
9,3 5,9 4,0
7,9 6,5 4,5
8,2 5,9 4,9
9,1 7,3 5,6
7,7 7,7 5,3
7,7 7,6 5,6
9,1 7,4 7,1

2009
8,3
9,0
9,1
9,1
9,7
10,2
9,9
10,0
11,1
10,5
11,7
13,4

2010
13,9
13,9
11,3
10,4
9,0
8,0
7,9
7,7
8,5
8,5
9,4
10,8



Pro vložení grafu označte jádro kontingenční tabulky (viz obrázek) a na kartě Vložení
zvolte spojnicový graf se značkami. Na závěr graf popište.



Budete-li nyní měnit ve filtru kontingenční tabulky název obce, bude se vám
automaticky překreslovat graf a přepočítávat kontingenční tabulka.
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Příklad 3:

Vytvořte graf srovnávající míru nezaměstnanosti v obcích Brloh a Rybitví v roce 2010.
(měsíční časová řada ukazatele MN za rok 2010).

Řešení:
1. Data opět převeďte do vhodného formátu pomoci kontingenční tabulky. Pokud si
potřebujete připomenout princip její konstrukce, vraťte se k příkladu 2.
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2. Ve filtru tabulky zvolte rok 2010.
3. Jako Popisky sloupců zvolte pouze názvy obcí Brloh a Rybitví.
rok

2010

Součet z MN
Popisky řádků
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Popisky sloupců
Brloh

Celkový součet

10
11,81818182
10
7,272727273
8,181818182
10
10
9,090909091
7,272727273
8,181818182
10
11,81818182
113,6363636

Rybitví
Celkový součet
13,91035549
23,91035549
13,91035549
25,72853731
11,28284389
21,28284389
10,35548686
17,62821414
8,964451314
17,1462695
8,037094281
18,03709428
7,882534776
17,88253478
7,72797527
16,81888436
8,500772798
15,77350007
8,500772798
16,68259098
9,42812983
19,42812983
10,81916538
22,6373472
119,3199382

232,9563018

4. Označte jádro tabulky a na kartě Vložení zvolte spojnicový graf se značkami. Na závěr
graf vhodným způsobem popište.
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Příklad 4:

Vytvořte graf prezentující vývoj míry nezaměstnanosti (MN) a počtu uchazeček o zaměstnání
(UZDOS) v Rybitví v roce 2010 (měsíční časová řada ukazatele UZDOS za rok 2010).

Řešení:
1. Pro tvorbu datových záznamů ve vhodné podobě lze opět využít kontingenční tabulky.
Tentokrát však budeme potřebovat kontingenční tabulky 2. Jednu pro míru
nezaměstnanosti (MN) a jednu pro počet nezaměstnaných žen (UZDOS).
Součet z MN
Popisky řádků
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Popisky sloupců
Rybitví
13,9
13,9
11,3
10,4
9,0
8,0
7,9
7,7
8,5
8,5
9,4
10,8

Součet z UZDOS
Popisky řádků
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Popisky sloupců
Rybitví
33
33
24
25
24
22
27
24
25
26
28
32

Nevýhodou je, že excel neumožňuje vytvářet grafy z několika kontingenčních tabulek.
Proto si vytvoříme vlastní tabulku pomocí nepřímého adresování.



Vytvořte si rámec požadované tabulky.
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Název obce:
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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MN [%]

UZDOS



Jako název obce dejte odkaz na některé z polí kontingenční tabulky obsahující název
obce.



Jako míru nezaměstnanosti (MN) v měsíci 1 (pole H43 na obrázku) zadejte odkaz na
MN v měsíci 1 v příslušné kontingenční tabulce.
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Nyní číslo měsíce ve vzorci v poli H45 (viz obrázek) nahraďte nepřímým odkazem na
číslo měsíce ve vlastní tabulce (G45).
V dalším kroku vzorec nakopírujte (dvojklik na úchyt buňky) do celé tabulky.
Obdobně doplňte údaje o počtu nezaměstnaných žen.
Název obce:
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



Martina Litschmannová

Rybitví
MN [%]
13,9
13,9
11,3
10,4
9,0
8,0
7,9
7,7
8,5
8,5
9,4
10,8

UZDOS
33
33
24
25
24
22
27
24
25
26
28
32

Pro zhotovení grafu označte sloupce MN a UZDOS ve své tabulce (viz obrázek) a
v kartě Vložení zvolte spojnicový graf se značkami.
 Aktivujte graf a na kartě Návrh zvolte položku Vybrat data.
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Stiskněte tlačítko Upravit (Popisky vodorovné osy) a jako popisky zadejte odkaz
na čísla měsíců uvedená ve vaší tabulce.



Vzhledem k tomu že UZDOS je bezrozměrná proměnná a míra nezaměstnanosti je
udávána v %, je nutné jednu z řad svázat s vedlejší osou. Jinými slovy, musíme
vytvořit ještě jednu svislou osu.
o Klikněte v grafu pravou myší na řadu UZDOS a zvolte v zobrazené
nabídce položku Formát datové řady a v nabídce Možnosti řady zaškrtněte
možnost Vedlejší osa.
o Na závěr graf popište a upravte rozsah svislých os dle svých požadavků.

Tabulka, kterou jste navrhli, je provázána s kontingenčními tabulkami a budete-li
měnit ve Filtru tabulek rok, resp. v Popisku sloupců název obce, bude se měnit i obsah
vaší tabulky a grafu. (Pokud nemáte propojen s kontingenčními tabulkami i název
grafu, musíte jej vždy upravit ručně!!!)
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Příklad 5:

Časovou řadu míry nezaměstnanosti v Rybitví (měsíční časová řada pro roky 2006-2008)
vhodným způsobem zobrazte, určete průměrnou míru nezaměstnanosti v roce 2010, absolutní
přírůstky, koeficienty růstu, relativní přírůstky, meziroční absolutní přírůstky, meziroční
koeficienty růstu a vybrané průměry jednotlivých absolutních přírůstku a koeficientu růstu.
Časovou řadu vyrovnejte klouzavými průměry řádu 7, 13 a 12 a očistěte časovou řadu od
sezónní složky.

Řešení:
1. Pro zobrazení časové řady použijte postup z příkladu 6.1.
Z časových důvodů si tuto část příkladu můžete zkusit vypracovat za domácí úkol. Řešení
najdete na listu Grafy k příkladu 6.4.

2. Analyzovaná časová řada je okamžiková ekvidistantní (stejné intervaly mezi měřeními)
(uvědomte si proč).
3. Absolutní přírůstek udává „o kolik“ se změnila časová řada vzhledem k předcházejícímu
pozorování. Je tedy zřejmé, že první absolutní přírůstek míry nezaměstnanosti můžeme
určit až pro únor 2005 (srovnáváme s lednem 2005).
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Dvojklikem na úchyt buňky F3 vzorec zkopírujeme do zbylých polí. (Vidíme např., že
v březnu 2006 poklesla MN oproti předcházejícímu měsíci zhruba o 0,3%.)
4. Obdobně vypočteme koeficienty růstu, které udávají „kolikrát“ se změnila časová řada
vzhledem k předcházejícímu pozorování.

(Vidíme např., že v září 2006 se MN oproti předcházejícímu měsíci zvýšila asi 1,11x.)
5. Víme-li, že koeficient růstu v daném měsíci je 1,5, tj. MN se zvýšila 1,5 násobně. O kolik
procent se v daném měsíci zvýšila MN? Odpověď je zřejmá – o 50%. „O kolik %“ se
změnila časová řada vzhledem k předcházejícímu pozorování udávají relativní přírůstky.
Nyní tedy víme, jak je vypočítat pomocí koeficientu růstu.

6. Meziroční absolutní přírůstky udávají „o kolik“ se změnil sledovaný ukazatel oproti
stejnému období v předcházejícím roce. Je zřejmé, že první meziroční koeficient růstu
určíme v lednu 2006.

Pro další období získáme meziroční absolutní přírůstek zkopírováním vzorce.
7. Obdobným způsobem určíme meziroční koeficienty růstu.
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8. Průměrné absolutní přírůstky za určité období můžeme určit klasicky jako aritmetický
průměr příslušných absolutních přírůstků.
9. Průměrný koeficient růstu musíme určit jako geometrický průměr (v excelu funkce
GEOMEAN) příslušných koeficientu růstu (koeficienty růsty byly vypočteny jako
poměr).
10. Průměrný relativní přírůstek určujeme pomocí průměrného koeficientu růstu.
11. Připomeňme si, že klouzavé průměry umožňují identifikovat trend v časových řadách.
Určujeme-li klouzavé průměry řádu
, zůstává p prvních a p posledních hodnot
časové řady nevyrovnaných. Máme-li určit klouzavé průměry 7. řádu, budou 3 první a
hodnoty časové řady nevyrovnané. 4. hodnotu časové řady vyrovnáme průměrem prvních
7 hodnot časové řady, 5. hodnotu vyrovnáme průměrem 2. – 8. hodnoty časově řady, …
Poslední 3 hodnoty časově řady zůstanou opět nevyrovnány.
Postup:
 Nastavte kurzor do pole J5 a napište =PRŮMĚR(. Následně označte prvních 7 hodnot
míry nezaměstnanosti (pole D2:D8) a stiskněte klávesu ENTER.
 Vzorec zkopírujte až do pole J70.
12. Obdobně vyrovnejte analyzovanou časovou řadu klouzavými průměry řádu 13.
13. Vyrovnání centrovanými klouzavými průměry řádu 12 (=2p) provedeme tak, že prvních a
posledních 6 (p) hodnot zůstane nevyrovnaných. První vyrovnaná hodnota (7.)
.
Další hodnoty získáme kopírováním vzorce.
14. Všimněte si na níže uvedeném grafu (zkuste jej rovněž zobrazit), že čím vyšší řád
klouzavých průměrů použijeme tím „hladší“ odhad trendu získáme.
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15. Pro očištění časové řady musíme nejdříve stanovit sezónní faktor v aditivní formě [1].
Sezónní faktor stanovíme pomocí odchylky časové řady a centrovaných klouzavých
průměru o délce rovné periodě časové řady (v našem případě centrovaných klouzavých
průměrů délky 12).
 Sezónní faktor pro určitý měsíc pak určíme jako průměrnou měsíční odchylku, tj.
lednový sezónní faktor se určí jako průměr všech lednových odchylek. (Všimněte si,
že sezónní faktor je pro všechny roky stejný – viz obrázek.)



Časovou řadu očištěnou od sezónní složky získáme tak, že sezónní faktor odečteme od
původní časové řady. Takto očištěná časová řada se pak používá pro další statistické
vyhodnocení (regresní analýza, modelování časových řad, atd. [1]).
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