
Forecasting: Principles and Practice (2. vyd.) 

1.4 Předpovědní údaje a metody 
Vhodné metody prognózování do značné míry závisí na tom, jaké údaje jsou k 
dispozici. 

Nejsou-li k dispozici žádné údaje nebo nejsou-li dostupné údaje pro prognózy 
relevantní, musí být použity kvalitativní prognostické metody. Tyto metody nejsou 
čistě odhady - existují dobře vyvinuté strukturované přístupy k získání dobrých 
předpovědí bez použití historických dat. Tyto metody jsou popsány v kapitole  4. 

Kvantitativní prognózu lze použít, jsou-li splněny dvě podmínky: 

1. jsou k dispozici číselné informace o minulosti; 

2. je rozumné předpokládat, že některé aspekty minulých vzorců budou 
pokračovat i v budoucnosti. 

„past predicts future“ 

Existuje široká škála kvantitativních předpovědních metod, často vyvinutých v rámci 
konkrétních oborů pro specifické účely. Každá metoda má své vlastní vlastnosti, 
přesnosti a náklady, které je třeba vzít v úvahu při výběru konkrétní metody.  

Většina kvantitativních predikčních problémů používá buď data časových řad 
(shromážděná v pravidelných intervalech v průběhu času) nebo průřezová data 
(shromážděná v jediném časovém okamžiku). V této knize se zabýváme 
předpovídáním budoucích dat a soustředíme se na oblast časových řad. 

Prognóza časových řad 

Příklady dat časových řad: 

• Denní ceny akcií IBM 

• Měsíční srážky 

• Čtvrtletní výsledky prodeje Amazonu 

• Roční zisky společnosti Google 

Vše, co je pozorováno postupně v průběhu času, je časová řada. V této knize se 
budeme zabývat pouze časovými řadami, které jsou pozorovány v pravidelných 
časových intervalech (např. hodinové, denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, roční). 
Nepravidelně rozložené časové řady se mohou také vyskytovat, ale jsou nad rámec 
této knihy. 

Při předpovídání dat časových řad je cílem odhadnout, jak bude posloupnost 
pozorování pokračovat do budoucna.  

Obrázek 1.1 ukazuje čtvrtletní australskou produkci piva od roku 1992 do druhého 
čtvrtletí roku 2010. 
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Obrázek 1.1: Australská čtvrtletní výroba piva: 1992Q1–2010Q2, s dvouletými 

prognózami. 

Modré čáry ukazují předpovědi na příští dva roky. Všimněte si, jak předpovědi 
zachytily sezónní vzorec viděný v historických datech a replikovaly ho pro příští dva 
roky. Tmavě stínovaná oblast vykazuje 80% intervalů předpovědí. To znamená, že se 
očekává, že každá budoucí hodnota bude ležet v tmavě stínované oblasti s 
pravděpodobností 80%. Světle stínovaná oblast zobrazuje 95 % intervalů předpovědi. 
Tyto intervaly předpovědí jsou užitečným způsobem zobrazení nejistoty v 
prognózách. V tomto případě se očekává, že předpovědi budou přesné, a proto jsou 
intervaly předpovědí poměrně úzké. 

Nejjednodušší metody prognózování časových řad používají pouze informace o 
proměnné, která má být předpovězena, a nepokouší se objevit faktory, které ovlivňují 
její chování. Proto budou extrapolovat trendové a sezónní vzorce, ale ignorují 
všechny ostatní informace, jako jsou marketingové iniciativy, aktivita konkurence, 
změny ekonomických podmínek a tak dále. 

Modely časových řad používané pro prognózování zahrnují modely rozkladu, 
exponenciální vyhlazovací modely a modely ARIMA. Tyto modely jsou popsány v 
kapitolách 6, 7 a 8. 

Předpovědi proměnných a časových řad 

Proměnné prediktoru jsou často užitečné při předpovídání časových řad. 
Předpokládejme například, že chceme předpovídat hodinovou poptávku po elektřině 
(ED) horké oblasti během letního období. 

 Model s proměnnými prediktoru může mít tvar  

\[\begin{align*} \text{ED} = & f(\text{current temperature, strength of economy, 
population,}\\ & \qquad\text{time of day, day of week, error}). \end{align*}\]  
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Vztah není přesný – vždy dojde ke změnám v poptávce po elektřině, které nelze 
vysvětlit proměnnými prediktoru. Termín "chyba" vpravo umožňuje náhodné 
odchylky a účinky relevantních proměnných, které nejsou zahrnuty v modelu. 
Říkáme tomu vysvětlující model, protože pomáhá vysvětlit, co způsobuje kolísání 
poptávky po elektřině. 

Vzhledem k tomu, že údaje o poptávce po elektřině tvoří časovou řadu, mohli bychom 
pro prognózování použít také model časových řad. V tomto případě je vhodná rovnice 
pro prognózování časových řad ve tvaru \[ \text{ED}_{t+1} = f(\text{ED}_{t}, 
\text{ED}_{t-1}, \text{ED}_{t-2}, \text{ED}_{t-3},\dots, \text{error}), 
\] kde \(t\) je současná hodina, \(t+1\) je další hodina, \(t-1\) je předchozí 
hodina, \(t-2\) je před dvěma hodinami a tak dále. Zde je predikce budoucnosti 
založena na minulých hodnotách proměnné, ale ne na vnějších proměnných, které 
mohou ovlivnit systém. Opět platí, že termín "chyba" vpravo umožňuje náhodné 
variace a účinky relevantních proměnných, které nejsou zahrnuty v modelu.  

K dispozici je také třetí typ modelu, který kombinuje vlastnosti výše uvedených dvou 
modelů. Může být například dána \[ \text{ED}_{t+1} = f(\text{ED}_{t}, 
\text{aktuální teplota, denní doba, den v týdnu, chyba}). \] 

 Tyto typy "smíšených modelů" dostaly v různých oborech různé názvy. Jsou známé 
jako dynamické regresní modely, panelové datové modely, podélné modely, modely 
přenosových funkcí a modely lineárních systémů (za předpokladu, že \(f\) je 
lineární). Tyto modely jsou popsány v kapitole 9. 

Vysvětlující model je užitečný, protože zahrnuje informace o jiných proměnných, 
nikoli pouze historické hodnoty proměnné, která má být předpovězena. Existuje však 
několik důvodů, proč by prognostik mohl vybrat model časových řad spíše než 
vysvětlující nebo smíšený model. Za prvé, systém nemusí být pochopen, a i kdyby byl 
pochopen, může být velmi obtížné měřit vztahy, o kterých se předpokládá, že řídí 
jeho chování. Za druhé, je nutné znát nebo předpovídat budoucí hodnoty různých 
prediktorů, aby bylo možné předpovědět proměnnou vyvětlující, a to může být příliš 
obtížné. Za třetí, hlavním zájmem může být pouze předpovědět, co se stane, a 
nevěda, proč se to stane. Vysvětlit proč. 

Model časových řad může poskytovat přesnější předpovědi než vysvětlující nebo 
smíšený model. 

Model, který má být použit při prognózování, závisí na dostupných zdrojích a datech, 
přesnosti konkurenčních modelů a způsobu, jakým má být prognostické modelování 
používán.  

4.2 Hlavní zásady 
Použití systematického a dobře strukturovaného přístupu při posuzování prognóz 
pomáhá snížit nepříznivé účinky omezení úsudkových prognóz, z nichž některé jsme 
uvedli v předchozí části. Ať už tento přístup zahrnuje jednoho jednotlivce nebo 
mnoho, je třeba dodržovat následující zásady. 

Nastavte úkol prognózy jasně a stručně 

Při nastavování předpovědních výzev a vyjadřování prognostizačních úkolů je nutná 
opatrnost. Je důležité, aby každý měl jasno v tom, co je úkolem. Všechny definice by 
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měly být jasné a komplexní, aby se zabránilo nejednoznačným a vágním výrazům. 
Také je důležité vyhnout se začlenění emotivních termínů a irelevantních informací, 
které by mohly odvádět pozornost prognostika. V metodě Delphi, která následuje (viz 
bod 4.3), může být někdy užitečné provést před nastavením úkolu prognózy 
předběžné kolo shromažďování informací. 

Zavést systematický přístup 

Přesnost a konzistentnost prognóz lze zlepšit použitím systematického přístupu k 
úsudkovým prognózám zahrnujícím kontrolní seznamy kategorií informací, které 
jsou relevantní pro úkol prognózy. Například je užitečné určit, které informace jsou  
důležité a jak mají být tyto informace váženy. Při předpovídání poptávky po novém 
produktu, jaké faktory bychom měli zohlednit a jak bychom je měli zohlednit? Měla 
by to být cena, kvalita a/nebo kvantita konkurence, ekonomické prostředí v té době, 
cílová populace produktu? Vyplatí se vynaložit značné úsilí a zdroje na sestavení 
rozhodovacích pravidel, která povedou k nejlepšímu možnému systematickému 
přístupu. 

Dokumentování a odůvodnění 

Formalizace a dokumentace rozhodovacích pravidel a předpokladů zavedených v 
systematickém přístupu může podpořit konzistentnost, neboť stejná pravidla mohou 
být uplatňována opakovaně. Také požadavek, aby prognostik zdokumentoval a 
odůvodnil své prognózy, vede k odpovědnosti, což může vést ke snížení 
předpojatosti. Formální dokumentace navíc významně napomáhá procesu 
systematického hodnocení, který je navrhováno dále. 

Systematické vyhodnocování prognóz 

Systematické sledování procesu prognózování může identifikovat nepředvídané 
nesrovnalosti. Zejména vést záznamy o předpovědích a používat je k získání zpětné 
vazby, jakmile budou k dispozici odpovídající pozorování. I když můžete jako 
prognostik dělat to nejlepší, prostředí, ve kterém pracujete, je dynamické. Dochází ke 
změnám a je třeba je sledovat, abyste mohli vyhodnotit pravidla a předpoklady 
rozhodování. Zpětná vazba a hodnocení pomáhají prognostikům učit se a zlepšovat 
přesnost prognóz. 

Oddělení prognostiků a uživatelů 

Přesnost prognózy může být narušena, pokud je prognostické úlohy prováděna 
uživateli prognóz, jako jsou uživatelé odpovědní za provádění akčních plánů, jichž se 
prognóza týká. Měli bychom zde znovu objasnit (jako v části 1.2), že prognózování je 
o předpovídání budoucnosti co nejpřesněji, vzhledem ke všem dostupným 
informacím, včetně historických údajů a znalostí o jakýchkoli budoucích událostech, 
které mohou mít vliv na prognózy. Prognostici a uživatelé by měli být jasně odděleni. 
Klasickým případem je uvedení nového produktu na trh. Prognóza by měla být 
rozumným odhadem objemu prodeje nového produktu, který se může značně lišit od 
toho, co vedení očekává nebo doufá, že prodej bude, aby byly splněny finanční cíle 
společnosti. V takovém případě může prognostik doručovat uživateli kontrolu reality. 
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Je důležité, aby prognostici důkladně sdělovat prognózy potenciálním uživatelům. 
Jak uvidíme v sekci 4.7, uživatelé se mohou cítit vzdálení a odpojeni od předpovědí a 
nemusí v ně mít plnou důvěru. Vysvětlení a objasnění procesu a zdůvodnění 
základních předpokladů, které vedly k prognózám, poskytne uživatelům určitou 
jistotu. 

Způsob, jakým pak mohou být prognózy použity a implementovány, bude 
jednoznačně záviset na manažerském rozhodování. Vedení se například může 
rozhodnout upravit prognózu směrem nahoru (být příliš optimistický), protože 
prognóza může být použita k vedení úrovně nákupů a udržování zásob. Takové 
rozhodnutí může být přijato poté, co analýza nákladů a přínosů odhalí, že náklady na 
držení přebytečných zásob jsou mnohem nižší než náklady na ztracené prodeje. 
Tento typ úpravy by měl být součástí stanovení cílů nebo plánování nabídky, spíše 
než součástí procesu prognózování. Naproti tomu, pokud se prognózy používají jako 
cíle, mohou být nastaveny nízko, aby mohly být snadněji překročeny. Opět platí, že 
stanovení cílů se liší od vytváření prognóz a tyto dvě oblasti by neměly být 
zaměňovány. 

Příklad, který následuje, vychází z našich zkušeností v oboru. Je příkladem dvou 
protichůdných stylů odsuzujících předpovědí – jeden, který se drží principů, které 
jsme právě představili, a druhý, který ne. 

Příklad: Schéma farmaceutických dávek (PBS) 

Australská vláda dotuje náklady na širokou škálu léků na předpis jako součást PBS. 
Každý dotovaný léčivý přípravek spadá do jedné ze čtyř kategorií: spoluúčasní 
koncese, záchranná síť koncesí, obecná spoluúčasní a obecná záchranná síť. Každá 
osoba se slevovou kartou činí slevu na lék PBS (5,80 USD)5, dokud nedosáhnou 
stanovené prahové hodnoty označené jako záchranná síť koncese (348 USD). Po 
zbytek finančního roku jsou všechny léky uvedené na seznamu PBS zdarma. Každý 
obecný pacient provede obecnou spoluúčasti na léku PBS (35,40 USD), dokud nebude 
dosaženo částky obecné záchranné sítě (1 363,30 USD). Po zbytek finančního roku 
přispívají malou částkou na lék uvedený na seznamu PBS (5,80 USD). Proces 
prognózování PBS používá 84 skupin léčivých přípravků uvedených na seznamu PBS 
a vytváří prognózy objemu léčiva a celkových výdajů pro každou skupinu a pro 
každou ze čtyř kategorií PBS, celkem 672 sérií. Tento prognosťovací proces pomáhá 
při stanovování vládního rozpočtu přiděleného PBS, což je více  než 7 miliard dolarů 
ročně, což je přibližně 1% HDP. 
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Obrázek 4.1: Proces tvorby prognóz PBS. 

Obrázek 4.1 shrnuje proces prognózování. Pro nové seznamy léčivých přípravků a pro 
odhad dopadu nových politik jsou vytvářeny odsuzující prognózy. Ty jsou 
znázorněny zelenými položkami. Růžové položky označují použité údaje, které byly 
získány od různých vládních úřadů a přidružených orgánů. Modré položky zobrazují 
věci, které jsou vypočteny z poskytnutých dat. Byly vypovězeny odsuzující úpravy 
údajů, aby se zohlednily nové seznamy a nové politiky, a byly také odsuzující úpravy 
prognóz. Vzhledem ke měnící se velikosti jak koncesního počtu obyvatel, tak 
celkového počtu obyvatel se prognózy vypětovávají na obyvatele a poté se vynásobí 
populací prognóz, aby se získaly prognózy celkového objemu a výdajů za měsíc.  

Jeden z nás (Hyndman) byl před několika lety požádán, aby vyhodnotil proces 
prognózování. Zjistili jsme, že použití úsudku pro  nové zápisy a dopady nových 
politik poskytlo lepší prognózy než použití samotného statistického modelu. Zjistili 
jsme však také, že přesnost a konzistentnost prognóz by bylo možné zlepšit 
strukturovanějším a systematičtějším procesem, zejména pokud jde o dopady politik. 

Předpovídání nových zápisů: Společnosti, které žádají o přidání svého léčivého 
přípravku do PBS, jsou požádány, aby předložily podrobné prognózy pro různé 
aspekty léčivého přípravku, jako je předpokládaný počet pacientů, podíl nového 
léčivého přípravku na trhu, substituční účinky atd. Poradní výbor pro farmaceutické 
přínosy poskytuje pokyny popisující vysoce strukturovaný a systematický přístup k 
vytváření těchto prognóz a vyžaduje pečlivou dokumentaci pro každý krok procesu. 
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Tento strukturovaný proces pomáhá snížit pravděpodobnost a účinky záměrných 
samoúčelných předsudků. Podvýbor provádí dvě podrobná kola hodnocení prognóz 
společnosti, jedno před přidáním léku do PBS a jedno po jeho přidání. Nakonec se 
provede porovnání pozorování a prognóz u některých vybraných nových kotací, 12 
měsíců a 24 měsíců po kótování, a výsledky se zašlou zpět společnostem k 
připomínkování. 

Prognózy dopadu politiky: Na rozdíl od vysoce strukturovaného procesu používaného 
pro nové kotace neexistovaly žádné systematické postupy pro prognózy dopadu 
politik. Při mnoha příležitostech byly prognózy dopadů politik vypočítány malým 
týmem a často byly silně závislé na práci jedné osoby. Prognózy obvykle nepodléhaly 
formálnímu přezkumnému procesu. Neexistovaly žádné pokyny, jak sestavit 
úsudkové prognózy dopadů politik, a často chyběla odpovídající dokumentace o tom, 
jak byly tyto prognózy získány, předpoklady, na nichž jsou založeny, atd.  

V důsledku toho jsme doporučili několik změn: 

• aby byly vypracovány pokyny pro předvídání nových dopadů politik s cílem 
podpořit systematičtější a strukturovanější přístup k prognózování;  

• aby metodika prognózy byla v každém případě zdokumentována, včetně všech 
předpokladů učiněných při tvorbě prognóz; 

• aby nové politické prognózy byly vytvořeny alespoň dvěma lidmi z různých 
oblastí organizace; 

• aby přezkum prognóz provedl jeden rok po provedení každé nové politiky 
revizní výbor, zejména u nových politik, které mají významné roční 
předpokládané náklady nebo úspory. Přezkumná komise by měla zahrnovat ty, 
kteří se podílejí na tvorbě prognóz, ale i další.  

Tato doporučení odrážejí zásady uvedené v tomto oddíle. 

 

5. Jedná se o částky v australských dolarech zveřejněné australskou vládou za 
rok 2012. ↩︎ 

4.3 Metoda Delphi 
Metoda Delphi byla vynalezena Olafem Helmerem a Normanem Dalkeym z Rand 
Corporation v roce 1950 za účelem řešení specifického vojenského problému. Metoda 
se opírá o klíčový předpoklad, že prognózy ze skupiny jsou obecně přesnější než 
prognózy od jednotlivců. Cílem metody Delphi je strukturovaným iterativním 
způsobem sestavit konsenzuální předpovědi skupiny odborníků. Je jmenován 
facilitátor, který tento proces provádí a řídí. Metoda Delphi obecně zahrnuje 
následující fáze: 

1. Sestavuje se panel odborníků. 

2. Prognostické úkoly/výzvy jsou nastaveny a distribuovány odborníkům.  

3. Odborníci vracejí počáteční prognózy a zdůvodnění. Ty jsou sestaveny a 
shrnuty za účelem poskytnutí zpětné vazby. 
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4. Zpětná vazba je poskytována odborníkům, kteří nyní přezkoumávají své 
prognózy ve světle zpětné vazby. Tento krok může být iterován, dokud nebude 
dosaženo uspokojivé úrovně konsenzu. 

5. Konečné prognózy jsou vytvářeny agregací prognóz odborníků. 

Každá fáze metody Delphi přichází s vlastními výzvami. V následujícím textu 
poskytujeme několik návrhů a diskusí o každém z nich.6 

Odborníci a anonymita 

První výzvou facilitátora je určit skupinu odborníků, kteří mohou přispět k úkolu 
prognózování. Obvyklý návrh je někde mezi 5 a 20 odborníky s různými odbornými 
znalostmi. Odborníci předkládají prognózy a poskytují pro ně také podrobné 
kvalitativní zdůvodnění. 

Klíčovým rysem metody Delphi je, že zúčastnění odborníci zůstávají vždy anonymní. 
To znamená, že odborníci nemohou být ve svých prognózách ovlivněni politickými a 
sociálními tlaky. Kromě toho mají všichni odborníci stejné slovo a všichni jsou 
zodpovědní za své předpovědi. Tím se zabrání situaci, kdy se koná schůze skupiny a 
někteří členové nepřispívají, zatímco jiní dominují. Zabraňuje také tomu, aby členové 
vyvíjeli nepatřičný vliv na základě svého vlivu nebo osobnosti. Objevily se návrhy, že i 
něco tak jednoduchého, jako je uspořádání sedadel ve skupinovém prostředí, může  
ovlivnit skupinovou dynamiku. Kromě toho existuje dostatek důkazů o tom, že 
prostředí skupinového setkání podporuje nadšení a ovlivňuje individuální úsudek, 
což vede k optimismu a nadměrnému přesvědčení.7 

Vedlejším produktem anonymity je, že odborníci se nemusí setkávat jako skupina na 
fyzickém místě. Důležitou výhodou je, že zvyšuje pravděpodobnost shromažďování 
odborníků s různými dovednostmi a odbornými znalostmi z různých míst. Kromě 
toho činí proces nákladově efektivním tím, že eliminuje náklady a nepříjemnosti 
spojené s cestováním, a činí jej flexibilním, protože odborníci musí pouze splnit 
společnou lhůtu pro předložení prognóz, spíše než aby museli stanovit společný čas 
setkání. 

Nastavení úkolu prognózy v Delphi 

V prostředí Delphi může být užitečné provést před nastavením úkolů prognózy 
předběžné kolo shromažďování informací od odborníků. Alternativně, když odborníci 
předkládají své počáteční prognózy a odůvodnění, může facilitátor při sestavování 
zpětné vazby identifikovat cenné informace, které nejsou sdíleny všemi odborníky.  
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