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SKÚMANIE TRENDOV ZÁVISLOSTI SPÔSOBENEJ ŠKODY 
OD POČTU ZISTENÝCH TRESTNÝCH ČINOV 

 
Diana KOMENDÁTOVÁ - Jana MÜLLEROVÁ 

 

EXAMINATION OF THE DEPENDENCY TRENDS OF 
THE DAMAGE CAUSED ON THE NUMBER OF DETECTED 

CRIMES 

 
 
ABSTRAKT 
Príspevok skúma predpoklad rastúceho trendu spôsobenej škody od počtu trestných činov. Využitím 
regresnej analýzy MS Excel sú určené lineárne, logaritmické a exponenciálne regresné krivky 
a pomocou koeficientu spoľahlivosti R2 je určená tá ktorá najvernejšie zodpovedá reálnemu 
štatistickému súboru v grafe. Štatistické dáta vychádzajú s oficiálnych štatistík Ministerstva vnútra 
resp. Štatistického úradu so zameraním na krádeže vlámaním, krádeže motorových vozidiel a ostatné 
krádeže ako aj na vyčíslenie spôsobenej škody páchateľmi. Samotná regresia dvoch veličín je veľmi 
ovplyvňovaná extrémnymi hodnotami, preto sa reálne súbory upravujú metódou kĺzavých priemerov. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Trend, trestný čin, regresia, metóda kĺzavých priemerov. 
 
ABSTRACT  
The paper deals with the assumption of the increasing trend of the damage caused in relation to the 
number of crimes. Using the regression analysis of MS Excel, the linear, logarithmic and exponential 
regression curves are determined and the reliability coefficient R2 is determined corresponding most 
closely to the real statistical file in the graph. Statistical data are based on the official statistics of the 
Ministry of Interior or the Statistic bureau with focus on theft, burglary, theft of motor vehicles and 
other theft, as well as quantifying the damage caused by offenders. The regression of two variables 
itself is greatly affected by extreme values, so the real datasets are adjusted by the moving averages 
method. 
KEYWORDS: Trend, crime, regression, movingaverages. 

 
1 ÚVOD 

Skúmanie trendov resp. predpovedanie vývoja je jedna zo štatistických metód, na základe 
ktorej je možné predpovedať vývoj konkrétnej udalosti. Predpovedanie je uskutočňované pomocou 
trendovej krivky, ktorá môže byť lineárna, polynomická, logaritmická, exponenciálna a pod. Výber 
správneho trendu zabezpečuje koeficient spoľahlivosti. Predpovedanie je následne vypočítané 
pomocou dosadením budúcej hodnoty do vzorca jednotlivej trendovej krivky, pričom musí byť jasné 
o akú veličinu ide tzn. musia byť jasne pomenované nezávislé premenné čiže veličina na ose x 
a závislá premenná čiže veličina na ose y. Pre zjednodušenie sa nebudeme zaoberať viacrozmernými 
modelmi, takže vo vzorci budú figurovať iba jedna závislá a jedna nezávislá premenná.  
 
2 SKÚMANIE TRENDOV (PREDPOVEDANIE) 

Predpovedanie je dané aplikáciou regresnej úlohy. Výsledkom je nájdenie matematickej 
funkcie, ktorá zobrazuje priebeh závislosti štatistických znakov. Postup pri riešení začína definovaním 
závislej a nezávislej premennej a ich hodnôt. Následne sa zostrojí korelačný (bodový) graf s vložením 
regresívnej funkcief(y) a koeficientu spoľahlivostiR2. Z viacerých regresívnych funkcií sa vyberá 
najvhodnejšia regresívna funkcia. Nakoniec sa určí matematická predpoveď (výpočet) dosadením 
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zvolenej hodnoty za nezávislú premennú x do vhodne zvolenej funkcie. Pri aplikácii regresívnej úlohy 
sa využívajú rôzne typy regresných funkcii. Napr.: 

• lineárna funkcia (regresívna priamka) 
• exponenciálna funkcia (regresívna exponenciála) 
• logaritmická funkcia 
• polynomická funkcia 
 
Zobrazením daných funkcii je trendová čiara. Pri interpretácii výsledkov sa prihliada na tri 

prístupy. Exaktný prístup spočíva vo výbere funkcie s najväčším koeficientom spoľahlivostiR2, 
ktorého interpretáciu je možné popísať ako pravdepodobnosť predpovedí. Logický prístup 
spočívajúci vo výbere funkcie s priebehom najlepšie vystihujúcim vzťah nezávislej a závislej 
premennej. Vizuálny prístup spočívajúci vo vizuálnom posúdení funkcií z hľadiska ich praktických 
aplikácii pri predpovedi. Často sa používa kombinácia uvedených prístupov [1]. 

 
3 APLIKÁCIA SKÚMANIA TRENDOV PRI PREDPOVEDANÍ ZÁVISLOSTI 

CELKOVEJ SPÔSOBENEJ ŠKODY OD POČTU ZISTENÝCH TRESTNÝCH ČINOV 
 
 Na aplikáciu metódy trendov sme použili štatistické znaky spôsobenej škody [3], ktorý je 
kvantitatívny, spojitý znak, a počet zistených trestných činov [3], ktorý je kvantitatívny, spojitý znak. 
Pri určovaní tendrov som využila metódu regresie a jej regresívnej funkcie.Regresia je znázornená 
graficky (Obr.1) korelačným bodovým grafom zistených trestných činov [1]. 
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Obrázok 1 Model na predpovedanie spôsobenej škody podľa počtu zistených trestných činov[3] 

 

Z exaktného hľadiska sú hodnoty spoľahlivosti  nízke a neumožňujú spoľahlivú 
predpoveď. Z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že dáta sa sústreďujú do troch samostatných skupín a je 
potrebné ich riešiť samostatne. Z logického hľadiska je možné iba ťažko zlúčiť do jedného skúmania 
rôznorodé trestné činy, čo potvrdzuje aj logický pohľad na vec. 

 
3.1 APLIKÁCIA SKÚMANIA TRENDOV PRI PREDPOVEDANÍ SPÔSOBENEJ ŠKODY 

OD POČTOV ZISTENÝCH TRESTNÝCH ČINOV PRI KRÁDEŽI VLÁMANÍM. 
 
 Ďalším typom majetkových trestných činov sú krádeže vlámaním. Graf (Obr.2) 
 znázorňuje hodnoty získané z [3]  
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Obrázok 2 Model na predpovedanie spôsobenej škody podľa počtu zistených trestných činov krádeži 

vlámaním 
 

Z exaktného hľadiska funkcie hovoria o priemernej spoľahlivosti, čiže predpovedanie 
budúcich javov bude približujúce sa realite. Z vizuálneho hľadiska sa dá na základe stúpajúcej 
tendencie kriviek predpovedať, že čím bude zistených trestných činov viac, tým bude aj výška škody 
proporciálne vyššia.Z logického hľadiska je vzťah závislej premennej od nezávislej premennej 
priamoúmerný, čo je charakteristické pre lineárnu funkciu. 

 

 
Obrázok 3 Model predpovedania spôsobenej škody podľa počtu zistených trestných činov krádeži 

vlámaním 
 
Na základe troch pohľadov (exaktného, vizuálneho a logického), bola vybratá funkcia, ktorá 

najlepšie zodpovedá priebehu závislosti štatistických znakov, čo v danom prípade predstavuje regresiu 
lineárnej funkcie. Hodnota koeficientu spoľahlivosti je 0,5827, z čoho je možné predpokladať, po 
dosadení hodnoty 3 000 za x v rovnici lineárnej funkcie, že z 3 000 zistených trestných činov krádeže 
vlámaním by zaznamenaná výška škody dosiahla 5 653 400 €. 
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2.2 APLIKÁCIA SKÚMANIA TRENDOV PRI PREDPOVEDANÍ SPÔSOBENEJ ŠKODY 
OD POČTOV ZISTENÝCH TRESTNÝCH ČINOV PRI KRÁDEŽI MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL 

 

 
Obrázok 4 Model na predpovedanie spôsobenej škody podľa počtu zistených krádeží motorových 

vozidiel 
 

Z exaktného hľadiska funkcie hovoria o vysokej spoľahlivosti, čiže predpovedanie budúcich 
javov bude približujúce sa realite. Z vizuálneho hľadiska sa dá na základe stúpajúcej tendencie kriviek 
predpovedať, že čím bude zistených trestných činov viac, tým bude aj výška škody o niečo vyššia.Z 
logického hľadiska je vzťah závislej premennej od nezávislej premeny priamoúmerný, čo je 
charakteristické pre lineárnu funkciu. 

 

 
 

Obrázok 5 Model predpovedania spôsobenej škody podľa počtu zistených krádeží motorových vozidiel 
 
Podobne ako v predchádzajúcom skúmaní trendov, aj tu bola vybraná funkcia, ktorá najlepšie 

odpovedá priebehu závislosti štatistických znakov, čo aj v tomto prípade predstavuje regresiu lineárnej 
funkcie. Hodnota koeficientu spoľahlivosti je 0,7463, z čoho je možné predpokladať, po dosadení 
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hodnoty 1 500 za x v rovnici lineárnej funkcie, že pri počte 1500 zistených trestných činov krádeže 
motorového vozidla by celková výška škody mala hodnotu 15 249 120 €. Podľa hodnoty R2 
(Obr.3)môžeme tvrdiť, že táto hodnota zodpovedá reálnemu vývoju na 74,63 %. 

 
2.3 APLIKÁCIA SKÚMANIA TRENDOV PRI PREDPOVEDANÍ SPÔSOBENEJ ŠKODY 

OD POČTOV ZISTENÝCH TRESTNÝCH ČINOV PRI OSTATNEJ KRÁDEŽI 
 

 
Obrázok 6 Model na predpovedanie spôsobenej škody podľa počtu zistených ostatných krádeží 

 
Z exaktného hľadiska funkcie hovoria o vysokej spoľahlivosti, čiže predpovedanie budúcich 

javov sa bude približovať realite. Z vizuálneho hľadiska sa dá na základe stúpajúcej tendencie kriviek 
predpovedať, že čím bude zistených trestných činov viac, tým bude aj výška škody o niečo vyššia.Z 
logického hľadiska je vzťah závislej premennej od nezávislej premennej priamoúmerný, čo 
predstavuje lineárnu funkciu. 

Rovnako, ako v predchádzajúcich dvoch skúmaniach trendov, bola zvolená funkcia, ktorá 
najlepšie zodpovedá priebehu závislosti štatistických znakov, čo sa aj tento krát predstavuje regresiu 
lineárnej funkcie. Hodnota koeficientu spoľahlivosti je 0,7463, z čoho je možné predpokladať po 
dosadení hodnoty 2 000 za x v rovnici lineárnej funkcie, že z 1 000 by 746 bolo 2 000 zistených 
trestných činov s výškou škody 2 755,05 tisíc € na Slovensku [3]. 
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Obrázok 7 Model predpovedania spôsobenej škody podľa počtu zistenýchostatných krádeží 
 
 
 

3 ÚPRAVA ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV METÓDOU KĹZAVÝCH PRIEMEROV 
  

Z teórie a praxe štatistiky je známe, že hodnota priemerov je veľmi ovplyvňovaná extrémnymi 
hodnotami v danom štatistickom súbore.  

 
Pri menšom súbore dokáže extrémne vysoká alebo extrémne nízka hodnota posunúť hodnotu 

aritmetického priemeru výrazne od hodnoty mediánu daného súboru smerom k extrémnej veličine.  
Napr. ak z obce so 100 obyvateľmi 75 ľudí dosahuje čistý príjem od 500-650 €, 24 od 650-800 € 
a jeden zarába 10 000 €, potom priemerná hodnota bude cca 705 €. Avšak drvivá väčšina obyvateľov 
má príjem nižší od tohto priemeru o 20 – 25 %.  

 
Metóda kĺzavých priemerov umožňuje zbaviť sa extrému a vernejšie sa tak priblížiť 

k priemerným hodnotám. Podobne ak je to s priemernou výškou škody pri krádežiach. Extrémna 
hodnota napr. jedna krádež rádovo v miliardách eur by aj graficky bola mimo škálu ostatných krádeží.  

 
Metóda jednoduchých kĺzavých priemerov sa aplikuje vždy na troch susedných (za sebou 

idúcich) číslach v usporiadanom súbore. Z každej trojice vypočítame priemernú hodnotu a zapíšeme ju 
do pravého stĺpca (Tab.1). Dostaneme tak súbor s uhladenejším priebehom (Obr. 8).  Postup sa môže 
opakovať a hovoríme tak o metóde kĺzavých priemerov druhého radu prípadne tretieho rádu po ešte 
jednom opakovaní [2]. Používame tabuľkový editor typu MS Excel. 

 
V tabuľke vidno, že maximálne a minimálne hodnoty z prvého stĺpca pôvodného súboru 

zredukujú a na miesto 2001 resp. 630 v druhom stĺpci nájdeme max. 1922 a min. hodnotu 993. Po 
ďalšej iterácii je max. 1834 a min. 1195. Inak vyjadrené rozptyl hodnôt je oveľa nižší. 

 
 
 
 
 
Tabuľka 1 Príklad aplikovania metódy kĺzavých priemerov 
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 Usporiadaný súbor kĺzavé priemery 1.rádu kĺzavé priemery 
2.rádu 

 1740 - - 

 2001 1643 - 

 1188 1489 1488 

 1278 1331 1409 

 1526 1406 1447 

 1415 1604 1581 

 1870 1734 1753 

 1917 1922 1834 

 1978 1848 1829 

 1648 1717 1728 

 1526 1619 1603 

 1683 1474 1464 

 1212 1298 1266 

 1000 1025 1195 

 863 1262 1222 

 1924 1378 1314 

 1348 1301 1224 

 630 993 - 

 1000 - - 

Aritmetický 
priemer 

1460,37 1473 1490 

 
Tabuľka tiež obsahuje zmenu hodnoty aritmetického priemeru pred úpravou a po aplikácii 

kĺzavého priemeru. V grafickom vyjadrení sa pôvodný tvar štatistického súboru uhladí z modrej 
krivky na červenú resp. na zelenú, ktorá je taktiež ľahšie vyjadriteľná trendovou čiarou.  Vo všetkých 
prípadoch bola použitá polynomická funkcia pre získanie čo najvyššieho koeficientu determinácie R2, 
ktorý pôvodne dosahoval hodnotu 0,3325 po úprave kĺzavým priemerom 0,5395 resp. 0,6313 (Obr.8). 
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Obrázok 8 Grafické znázornenie aplikácie kĺzavého priemeru prvého a druhého rádu na štatistický 
súbor. 

 
 
ZÁVER 
 

Z aplikácie metódy predpovedania, teda skúmania trendov dvoch štatistických znakov 
spôsobenej škody a počtu zistených trestných činov bolo nutné vytvoriť ďalšie tri skúmanie, ktoré 
osobitne skúmali každý trend pre jednotlivú tresnú činnosť samostatne. Z dôvodu rôznych závislostí, 
ktoré vznikli pri jednotlivých trestných činnostiach nebolo možné posudzovať trend ako celok. Po 
rozdelení boli trendy jednotlivých trestných činov rôzne, teda pri trestnej činnosti krádeží vlámaním 
a počtu zistených trestných činov 3 000 by bola škoda 5 653400 €, pri trestnej činnosti krádeží 
motorových vozidiel s počtom ukradnutých vozidiel 1 500 by bola škoda 15 249 720 € a pri trestnej 
činnosti ostatných typov krádeží by pri počte 2 000 trestných činov 2 000 bola škoda 2 755 050 €. 

Aplikácia metódy kĺzavých priemerov je užitočná pri „rozhádzaných“ štatistických súboroch, 
t.j. takých pri ktorých je príliš veľký rozptyl hodnôt štatistického súboru vzhľadom na výskyt 
extrémnych hodnôt.  
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