
Vážení studenti distančního studia 

 

Vzhledem ke covidu vám předkládám nahrávky přednášek zde: zítřejší kurz je zrušen. 

Zasílám materiály ke studiu včetně videí k přednáškám druhého bloku výuky: 

• 7. Přednáška:  

o NE_AMA NZ_AMA - Přednáška - 7 - Směnky_obligace_hypotéční_úvěr 

• 8 . Přednáška: pozn.: link do Teamsů na přednášku č.8.: 

o Dobrý den, prosím připojte se v čase hodiny přes odkaz uvedený zde. 

o 8_NZ_AMA_NE_AMA_Akcie_devizové_obchody_finanční_a_termínové 

o 8_NZ_AMA_NE_AMA_Devizové obchody_finanční_a_termínové_obchody 

o Poznámky z  "tabule" z hodiny: Created at 00_59, Created at 23_47, Created at 

10_25 

▪ Materiály: |CIPRA, Tomáš;praktický průvodce finanční a pojistnou 

matematikou (v případě, že bude mít k dispozici někdo .pdf v dobré 

kvalitě, prosím zašlete, vystavím, zatím se nepodařilo dohledat). 

Dostupné v knihovně, v antikvariátech, zde ofoceny vybrané kapitoly: 

▪ zde https://1drv.ms/f/s!AqJyE2mkPbfvlV-V-XwacK8i6WwM 

o Děkuji všem za účast i za pozornost, příště nechám větší prostor pro diskusi. 

o Nahrávka ranní přednášky a semináře č.8: nahrávka 

• 9. Přednáška 9 - NZ_AMA, NE_AMA-Měnové kurzy 

• Od 9. přednášky včetně: po dohodě se studenty spojujeme přednášku a cvičení v čase 

po přednášce v čase online výuky. 

• Poznámky ke cvičení: Created at 12_36, Created at 08_31 

• 9. Přednáška nahrávka 

• 9. Cvičení nahrávka 

• 10. Přednáška: Převzato z univerzity v ČB, katedra informatiky a 

statistiky: CR_1_JC_UNIV (vypůjčeno od kolegů z Jihočeské Univerzity) 

• 10. Cvičení: dle skript z VŠE: crsbir02_Arltová 

• Časové řady - Pojmy I - teorie ke zkoušce, bude průběžně doplňováno 

• prosím doplňte si v rámci samostudia, ne vše stihneme probrat :-) 

• Popisné charakteristiky časových řad diference a koeficienty: 

o cvičení_10 - popisné charakteristiky časových řad 

o prosím nacvičte též v ruce do testu: Created at 23_14 

o Záznam z přednášky a ze cvičení. 

• 10.-13. přednáška: Časové řady - regrese, korelace, metoda nejmenších čtverců, 

ARIMA modely (random - walk): 

• 11-5_Časové řady - ARIMA model 

• 11-4_Regrese 

• 11-3_Korelace 

• 11-2_Časové-řady-teorie-úsudku-a-model-Delphi-1 

• nahrávka přednášky. 

• --- 

• Cvičení: samostudium: V testu bude čtení křivek z výstupů R ka nebo ostatních 

programů, teorie, rozlišení jedno a více faktorových regresí, doplnění do rovnic jedno 

a více faktorových regresí,co je mulitokolinearita, zásady lineární regrese (nezávislost 

proměnných), co je regresní matice, sestavení regresní křivky, diskuze parametrů 
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(hypotézy testování pomocí p-value a F-value), Co je ARIMA a k čemu se používá, co 

je metoda klouzavých průměrů, a k čemu se používá. 

• Samostudium: 

• R-ko 

• 11-Cvičení 2- časové řady 

(vše zde: vstecb_mat | Arcturian COWORKING) 

Předtermíny závěrečné písemné práce online: 

13.12. v 18 hodin 60 min 

a 

20.12 v 18 hodin. 60 min 

Nutnost: kamera na mobilu nebo počítači, kalkulačky, odevzdávání  testu – ofotit vypracování 

s postupem nebo odpovědník dle typu testu na email vyučujícího nebo dle propozic  testu. 

Dohlašte se potom prosím na vypsané termíny v semestru, bude vám zapsán výsledek. 

Můžete přijít i na druhý předtermín, počítá se lepší výsledek. 
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