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ABSTRAKT
MOSNÝ, Dušan: Štatistická analýza životných podmienok nezamestnaných osôb
v Slovenskej republike. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej
informatiky; Katedra štatistiky. – Vedúca záverečnej práce: RNDr. Eva Kotlebová, PhD. –
Bratislava: FHI EU, 2019 66 strán.

Cieľom záverečnej práce je pomocou vybraných štatistických metód opísať problematiku,
ktorá sa týka životnej úrovne nezamestnaných osôb v Slovenskej republike. Práca je
rozdelená do 4 kapitol. Obsahuje 36 tabuliek a 10 grafov. Prvá kapitola je venovaná opisu
pojmu nezamestnanosť, vývoju nezamestnanosti na Slovensku, jej vplyvu na rodinu,
jednotlivca a ekonomiku, sociálnemu zabezpečeniu na Slovensku, tiež sa venuje pojmom
chudoba, materiálna deprivácia a opisu potrebných premenných z databázy EU-SILC.
V druhej kapitole je popísaný hlavný cieľ práce a čiastkové ciele, pomocou ktorých
chceme dosiahnuť hlavný cieľ. V tretej kapitole je zadefinovaná metodika práce a opis
štatistických metód, použitých v analýze. V štvrtej kapitole sa venujeme analýze
premenných z databázy EU-SILC pomocou štatistických metód, vykonaných v softvéri
SAS Enterprise Guide. Výsledkom je štatistická analýza životných podmienok
nezamestnaných osôb pomocou vhodných štatistických metód.

Kľúčové slová: Životné podmienky, Nezamestnanosť, EU SILC, Analýza rozptylu,
Logistická Regresia

ABSTRACT
MOSNÝ, Dušan: Statistical analysis of the living conditions of unemployed persons in the
Slovak Republic – University of Economics in Bratislava. Faculty of Economic
Informatics; Department of Statistics. – Thesis supervisor: RNDr. Eva Kotlebová, PhD. –
Bratislava: FHI EU, 2019 66 pages.

The aim of the final thesis is to use selected statistical methods to describe the
phenomenon of living standards of unemployed persons in the Slovak Republic. The thesis
is divided into 4 chapters. The work contains 36 tables and 10 charts. The first chapter is
devoted to the description of the term unemployment, the development of unemployment
in Slovakia, its impact on the family, the individual and the economy, social security in
Slovakia, and also the concepts of poverty, material deprivation and description of
necessary variables from the EU-SILC database. The second chapter describes the main
goal of the work and the partial goals by which we want to achieve the main goal. The
third chapter defines the methodology of the work and describes the statistical methods
used in the analysis. In the fourth chapter, the variables from the EU-SILC database will be
analyzed using the statistical methods performed in the SAS Enterprise Guide software.
The result is a statistical analysis of the living conditions of the unemployed using
appropriate statistical methods.
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ÚVOD
Nezamestnanosť je na Slovensku stále veľkým problémom aj napriek tomu, že sa
tento stav vďaka priaznivej ekonomickej situácii stále zlepšuje. Nezamestnanosť negatívne
ovplyvňuje spoločenský aj osobný život nezamestnaných osôb. Táto práca je zameraná
na skúmanie životných podmienok nezamestnaných osôb, pričom sa sústreďujeme
na oblasť bývania, uspokojovania životných potrieb a schopnosť splácať svoje záväzky,
ktoré vedú k vzniku nedoplatkov.
Toto skúmanie sme vykonali na vzorke nezamestnaných osôb z databázy EU-SILC,
na ktorú sme aplikovali jednoduchšie aj zložitejšie štatistické analýzy na lepšie pochopenie
a vysvetlenie životných podmienok tejto skupiny ľudí.
V prvej kapitole sa venujeme teoretickej podstate pojmu nezamestnanosť, jej
druhom a deleniu podľa rôznych kritérií, jej súčasnému stavu a prognóze na najbližšie
roky. Táto kapitola je taktiež venovaná detailom o sociálnom zabezpečení v Slovenskej
republike podľa Zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. V ďalšej časti
tejto kapitoly sa venujeme pojmom chudoba a materiálna deprivácia a v poslednej časti si
zvolíme vhodné premenné, ktoré budeme používať na analýzu životných podmienok
z databázy EU-SILC.
V druhej kapitole zadefinujeme cieľ práce, ktorý chceme dosiahnuť. Tento cieľ sa
skladá z hlavného a čiastkových cieľov, pomocou ktorých sa chceme dostať k hlavnému
cieľu.
V tretej kapitole opíšeme štatistické metódy, použité v záverečnej kapitole,
teoretický podklad a spôsoby výpočtu potrebných údajov, na základe ktorých budeme
vo výsledku práce robiť závery.
V poslednej, teda záverečnej kapitole, vykonáme samotné procedúry na analýzu
skúmaných dát. Najskôr sa venujeme rozboru toho, aký druh bývania nezamestnané osoby
preferujú a následne porovnaniu dát vzhľadom na typ nehnuteľnosti, v ktorej prebývajú.
Túto skupinu už síce ďalej analyzovať nebudeme, no druh bývania je dôležitým
ukazovateľom životných podmienok, preto je táto skupina zahrnutá v záverečnej kapitole.
Následne sme vykonali jednoduché sumarizačné štatistiky, aplikované na každú skupinu
zvlášť, a to z toho dôvodu, aby sme mali predstavu o časti nezamestnaných osôb, ktorá má
problém s faktormi ovplyvňujúcimi životné podmienky zahrnutými v danej skupine.
10

Následne aplikujeme v dvoch novovytvorených hlavných skupinách vhodné štatistické
metódy na analýzu vplyvu týchto faktorov na životné podmienky nezamestnaných osôb.
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1

SÚČASNÝ

STAV

RIEŠENEJ

PROBLEMATIKY

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
1.1

Súčasná a prognózovaná nezamestnanosť na Slovensku
Nezamestnanosť je sociálno-ekonomický jav, spojený s trhom práce a založený

na tom, že práceschopní osoba je vyradená z možnosti pracovať v platenom zamestnaní. Je
to teda ukazovateľ hovoriaci o tom, aká časť práceschopného obyvateľstva je
nezamestnaná.

Ďalší

pojem,

ktorý

úzko

súvisí

s nezamestnanosťou,

je

miera

nezamestnanosti. Je to ukazovateľ sledujúci podiel počtu nezamestnaných na celkovom
počte pracovných síl. Je vyjadrený v percentách. Pracovné sily sú súčtom zamestnaných
a nezamestnaných.
U

𝑢 = U+L ∗ 100
kde: u – miera nezamestnanosti
U – počet nezamestnaných
L – počet zamestnaných
Aby bola osoba nezamestnaná, musí spĺňať 3 podmienky:
1. Musí byť schopná práce (do úvahy sa berie vek, zdravotný stav a osobná
situácia).
2. Osoba má záujem pracovať (eliminuje to osoby, ktoré sú zabezpečené z iného
príjmu, napríklad rentou).
3. Osoby, ktoré sú napriek snahe nájsť si zamestnanie v daný okamih bez práce
(pravidelná návšteva úradu práce v intervaloch podľa legislatívy danej
krajiny).1
V závislosti od veľkosti ponuky práce a jej ceny poznáme dva základné typy
nezamestnanosti:
1. Dobrovoľná nezamestnanosť – je to stav ekonomiky, keď sa nezamestnaná
osoba rozhodne byť nezamestnanou dobrovoľne napriek tomu, že má možnosť
nájsť si zamestnanie podľa danej mzdovej sadzby. Môže byť viacero dôvodov
na takéto rozhodnutie. Dôvodom môžu byť napríklad veľkorysé dávky, ktoré

EUROEKONÓM SK. 2016. Nezamestnanosť. [online]. [cit. 2018-11-13]. Dostupné na internete:
<https://www.euroekonom.sk/ekonomika/vseobecna-ekonomicka-teoria/nezamestnanost/>.
1
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robia možnosť zamestnať sa menej atraktívnou. Táto situácia je charakteristická
hlavne pre vyspelé krajiny.

Ďalším dôvodom môžu byť vysoké hraničné

daňové sadzby, ktoré znižujú efektivitu finančného prínosu do domácnosti.
Niektorí nezamestnaní odmietajú zamestnanie, lebo dúfajú, že nájdu vhodnejšie
zamestnanie pre ich kvalifikáciu a mnohí radšej uprednostnia viac voľného
času, pričom sú spokojní s ich momentálnym životným štandardom.2
2. Nedobrovoľná (nútená) nezamestnanosť je stav ekonomiky, keď nezamestnaní
vynakladajú úsilie nájsť si zamestnanie, ale okolnosti, ktoré nevedia ovplyvniť,
im v tom bránia. Týmito okolnosťami môže byť napríklad nedostatok
agregátneho dopytu či nepružnosť trhu práce. Je teda spôsobená nefunkčnosťou
hospodárskeho systému. Ľudia majú ochotu pracovať, ale nie je im poskytnutá
príležitosť, aby si mohli nájsť zamestnanie.3
Existuje niekoľko druhov nezamestnanosti.
1. Frikčná nezamestnanosť – je to nezamestnanosť, ktorá vzniká pri zmene
zamestnania v čase medzi odchodom z pôvodného zamestnania a nástupom
do nového. Je vyvolaná neustálymi zmenami v ekonomike. Je to druh
krátkodobej nezamestnanosti, ktorý bude existovať vždy.4
2. Štrukturálna nezamestnanosť – ide o nezamestnanosť, ku ktorej dochádza
pri nesúlade medzi dopytom a ponukou po pracovných silách. Dopyt po určitej
práci stúpa a po inej zas klesá, zatiaľ čo ponuka práce nemá dostatok času sa
prispôsobiť.5
3. Cyklická nezamestnanosť – je to nezamestnanosť, ku ktorej dochádza
v súvislosti

so vznikom

recesie.

Znižovanie

objemu

produkcie

vedie

k zvyšovaniu nezamestnanosti.6
4. Sezónna nezamestnanosť – je to nezamestnanosť, ktorá vzniká v dôsledku
sezónnych zmien v ponuke zamestnania. Ide o nezamestnanosť, spojenú

PETTINGER, T. 2017. Voluntary unemployment. [online]. [cit. 2018-11-23]. Dostupné na internete:
<https://www.economicshelp.org/blog/27673/concepts/voluntary-unemployment/>.
3
PETTINGER, T. 2017. Involuntary unemployment. [online]. [cit. 2018-11-23]. Dostupné na internete:
<https://www.economicshelp.org/blog/glossary/involuntary-unemployment/>.
4
BANKY SK. 2018. [online]. [cit. 2018-11-16]. Dostupné na internete: <https://banky.sk/frikcnanezamestnanost-frictional-unemployment/>.
5
EKONOMGVARZA. Nezamestnanosť. [online]. [cit. 2018-11-16]. Dostupné na internete:
<http://files.ekonomgvarza.webnode.sk/200000022-8d73d8dce3/Nezamestnanos%C5%A5.pdf>.
6
EUROEKONÓM SK. 2016. Nezamestnanosť. [online]. [cit. 2018-11-13]. Dostupné na internete:
<https://www.euroekonom.sk/ekonomika/vseobecna-ekonomicka-teoria/nezamestnanost/>.
2
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s ponukou zamestnaní, ktoré sú dostupné len v určitých sezónach (napríklad
inštruktor lyžovania).7
5. Skrytá nezamestnanosť – patria sem osoby bez platenej práce alebo
zamestnania, ktoré nie sú evidované ako nezamestnané. Sú to napríklad osoby,
ktoré rezignovali pri hľadaní zamestnania, osoby, ktoré si hľadajú zamestnanie
prostredníctvom súkromných služieb, alebo osoby, ktoré sa z osobných
dôvodov nehlásia do evidencie úradu PSVR ako nezamestnané.8
Dlhodobá nezamestnanosť má značné dôsledky na rodinu a jednotlivcov.
Vo všeobecnosti delíme dôsledky nezamestnanosti na ekonomické, psychické, sociálne
a zdravotné. Medzi ekonomické dôsledky hlavne patrí zhoršujúca sa životná úroveň,
súvisiaca s nedostatkom financií. Ku psychickým dôsledkom napríklad zaraďujeme pokles
sebavedomia či frustráciu zo zhoršujúcich sa životných podmienok rodiny. K sociálnym
dôsledkom patrí zhoršenie sociálneho statusu nezamestnaného. K sociálnym dôsledkom
prislúcha taktiež naštrbovanie rodinných vzťahov, ktoré je veľmi často iniciované
finančnými problémami. Dlhodobá nezamestnanosť má vplyv aj na zdravie. K zdravotným
dôsledkom patrí zhoršenie zdravotného stavu u človeka a pokles odolnosti organizmu. 9
Dĺžka trvania nezamestnanosti je dôležitým faktorom, ktorý vplýva na kvalitu
života a životné podmienky nezamestnanej osoby. Krátkodobá nezamestnanosť nemá
takmer žiadne dôsledky na kvalitu života nezamestnanej osoby, nakoľko je to prirodzený
jav v živote každého človeka. Z psychologického hľadiska je dlhodobá nezamestnanosť
problém, ktorý narušuje duševnú rovnováhu a znižuje rodinnú súdržnosť. Navyše, čím je
nezamestnanosť dlhšia, tým je šanca opätovného nájdenia si práce nižšia. Psychologickým
momentom pretrvávajúcej nezamestnanosti je to, že čím dlhšie bude nezamestnanosť trvať,
tým viac sa bude strácať dôvera v nájdenie si nového zamestnania. Toto vedie k menej
pravidelnému, menej systematickému a menej intenzívnemu hľadaniu si zamestnania. Hoci
medzi dĺžkou nezamestnanosti a mentálnym zdravým jednotlivcov nie je lineárny vzťah,
s postupujúcou dĺžkou nezamestnanosti hrozí rozvoj syndrómu naučenej bezmocnosti.
Možno tiež predpokladať, že dĺžka nezamestnanosti sa premieta do hodnotenia
EKONOMICKÝ SLOVNÍK CZ. 2019. Sezónní nezaměstnanost. [online]. [cit. 2018-11-16]. Dostupné
na internete: <http://www.ekonomickyslovnik.cz/sezonni-nezamestnanost/>.
8
HANZELOVÁ, E. Ekonomické a sociálne aspekty nezamestnanosti. [online]. Bratislava : Inštitút výskumu
práce a rodiny. 105 s. [cit. 2018-11-16]. Dostupné na internete:
<http://web.saaic.sk/nrcg_new/doc/Zbornik/03_Kap-2.1.pdf>.
9
CIMPRICHOVÁ, K. Nezamestnanosť a jej vplyv na rodinu. [online]. Banská Bystrica : UMB. [cit. 2018-1127]. Dostupné na internete:
<http://www.ef.umb.sk/konferencie/dvfp/pdf/prispevky/Cimprichova_Gezova.pdf>.
7
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a prežívania kvality života. Podľa výskumu z roku 2010 sa v okresoch Gelnica a Spišská
Nová Ves na vzorke nezamestnaných osôb, rozdelených podľa dĺžky nezamestnanosti,
skúmala prostredníctvom dotazníka kvalita života. Potvrdilo sa, že hodnotenie kvality
života bolo silno závislé na dĺžke nezamestnanosti. Čím dlhšie boli osoby nezamestnané,
tým hodnotili kvalitu svojho života horšie. Naopak, krátkodobá nezamestnanosť môže
život človeka ovplyvniť aj v pozitívnom zmysle. Môže byť chápaná ako čas
na odbremenenie sa od stresu a hľadanie nových výziev a životných cieľov v budúcom
zamestnaní alebo osobnom živote.10
Nezamestnanosť má však aj makroekonomické dôsledky. Keď štát nevyužíva
potenciál svojej pracovnej sily, schopnosti, vedomosti a zručnosti ľudí, neprináša to žiaden
ekonomický efekt. Táto situácia má za následok pokles hrubého domáceho produktu
a nárast nákladov štátu na znižovanie následkov nezamestnanosti. Tieto náklady sú
vynaložené hlavne na vyplácanie podpory v nezamestnanosti, platby odvodov do fondov,
náklady spojené s prevádzkou úradov práce atď.11
Začiatkom roku 2018 bola miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej
republike 5,88 %. V porovnaní s decembrom 2017 je to pokles o 0,06 percentuálneho bodu
a v porovnaní s januárom 2017 ide o medziročný pokles o 2,76 percentuálneho bodu, čím
sa potvrdil dlhodobý trend poklesu nezamestnanosti v Slovenskej republike.12
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku znázorňuje nasledujúci graf, ktorý vyjadruje
vývoj evidovanej nezamestnanosti za posledných 10 rokov. Údaj za rok 2018 je
vypočítaný ako aritmetický priemer hodnôt z januára a októbra roku 2018.
Na grafe jasne vidno, že nezamestnanosť sa od roku 2012 každým rokom znižuje.
Nezamestnanosť bola najvyššia v rokoch 2009 až 2013, keď nastala hospodárska kríza,
ktorá mala tiež za následok rapídny nárast nezamestnanosti.

KENTOŠ, M. 2010. Kvalita života krátkodobo a dlhodobo nezamestnaných. [online]. Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, 2010. [cit. 2018-12-21]. Dostupné na internete:
<http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=3E1QAHW82BK7B4LYYGXPRHP>.
11
ŽILOVÁ, A. 2003. Komunitná práca s komunitou s vysokou mierou nezamestnanosti. 1. vyd. Banská
Bystrica : PF UMB Banská Bystrica. 37 s. ISBN 80-8055-721-1.
12
ÚPSVR, 2018. V januári 2018 miera evidovanej nezamestnanosti v súlade s dlhodobým trendom. [online].
[cit. 2018-11-13]. Dostupné na internete: <https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/v-januari-2018miera-evidovanej-nezamestnanosti-v-sulade-s-dlhodobym-trendom.html?page_id=764912>.
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Graf 1 Miera evidovanej nezamestnanosti
Zdroj: vlastné spracovanie
Podľa prognózy do prvého štvrťroku 2019 nám údaje o počte uchádzačov
o zamestnanie naznačujú, že miera evidovanej disponibilnej aj celkovej nezamestnanosti
by mala do konca marca 2019 naďalej mierne klesať. Disponibilná miera evidovanej
nezamestnanosti sa koncom marca 2019 odhaduje na 4,93 %. Prognóza na nasledujúce
obdobie je vyjadrená v grafe číslo 2. Pri prognózovaní bola použitá technika sezónnych
ARIMA modelov. 13

Graf 2 Celková a disponibilná miera evidovanej nezamestnanosti v % v SR za obdobie
september 2016 až 2018 a prognóza do marca 2019
Zdroj: Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied

1.2

Sociálne zabezpečenie
Nezamestnané osoby majú pri splnení zákonných podmienok nárok na dávku

v nezamestnanosti.

SAV. 2018. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy.
[online]. In: Bulletin Prognostického ústavu SAV. č.4, 2018. [cit. 2018-11-13]. ISSN 1339-0120. Dostupné
na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-10/Bulletin%20PU%20CSPV%20SAV_42018_okt%2018.pdf>.
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Dávka v nezamestnanosti je dávka, ktorá je po splnení zákonných podmienok
vyplácaná zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti a slúži na zabezpečenie
príjmu poistenca v nezamestnanosti.14
Podľa § 104 odseku 1 až 6 zákona číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov sú podmienky na nárok na dávku v nezamestnanosti nasledovné:
1. Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak bol v posledných štyroch
rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený
v nezamestnanosti najmenej dva roky.
2. Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá bola po skončení
výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka zaradená do evidencie
uchádzačov o zamestnanie, splnila podmienky podľa odseku 1, nesplnila
podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a tiež podmienku trvania
služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok či podmienky
nároku na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.
3. U fyzických osôb, uvedených v odseku 2, je obdobie poistenia na výsluhový
príspevok podľa osobitného predpisu obdobím poistenia v nezamestnanosti
podľa tohto zákona.
4. Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti
sa nezapočítava obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré bolo získané ku dňu
vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.
5. Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik
nároku na dávku v nezamestnanosti len vtedy, ak za toto obdobie poistenec
zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň
splatnosti poistného na poistenie v nezamestnanosti. Podmienka zaplatenia
poistného na poistenie v nezamestnanosti je v úhrne nižšia ako päť eur.
6. Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.15

1.3

Chudoba a materiálna deprivácia
S nezamestnanosťou úzko súvisí chudoba. Chudoba je problém, ktorý sa týka

všetkých krajín sveta. Dôkazom zložitosti tohto fenoménu je aj existencia množstva podôb
SOCIÁLNA POISŤOVŇA. 2018. Dávka v nezamestnanosti. [online]. [cit. 2018-11-18]. Dostupné
na internete: <https://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti>.
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Zákon číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
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a teórií vymedzenia pojmu chudoba. Jednou z najpoužívanejších klasifikácií chudoby je
klasifikácia podľa svetovej banky. Tá definuje chudobu ako neschopnosť dosiahnutia
minimálnych životných štandardov. Dôležité je však aj vymedzenie pojmu „minimálny
životný štandard“. Spočiatku sa rátalo len s príjmami a výdavkami domácností, až neskôr
sa pridali ďalšie aspekty. V súčasnosti rozlišuje svetová banka 4 druhy chudoby.
1. príjmová chudoba;
2. nedostatok vzdelania a zdravotnej starostlivosti;
3. zraniteľnosť;
4. závislosť a obmedzenie v rozhodovaní sa.
Vo všeobecnosti má chudoba dve podoby:
1. Absolútna chudoba – je to hranica chudoby, hovoriaca o ľuďoch, ktorí musia
prežiť z dvoch dolárov na deň. Títo ľudia žijú podľa svetovej banky v chudobe.
Ľudia, ktorí musia prežiť z jedného dolára na deň, žijú podľa svetovej banky
v extrémnej chudobe.
2. Relatívna chudoba – na rozdiel od absolútnej chudoby sa pri relatívnej chudobe
pridávajú ďalšie subjektívne faktory, ktoré sú porovnávané medzi jednotlivými
krajinami, prípadne medzi jednotlivcami v rámci jednej krajiny.16
Chudoba sa ďalej delí na:
1. Subjektívnu chudobu – je to prístup k definovaniu chudoby, ktorý vyjadruje, že
hranice chudoby sú inherentnými subjektívnymi úsudkami ľudí o tom, čo
považujú za sociálne akceptovateľný minimálny životný štandard v určitej
spoločnosti.17
2. Objektívnu chudobu – je to prístup, vychádzajúci z názoru určitej autority.
Touto autoritou je väčšinou štát, ktorý stanoví, čo to znamená byť chudobný.
Hlavným problémom s objektívnym prístupom je nájsť platnú a spoľahlivú
mieru ekonomického zdroja a ľudí, ktorí kontrolujú a definujú, ako a kde
stanoviť hranicu chudoby.18

LINDER, T. – STRAND, M. 2006. Světová banka a vývoj jejích strategií v boji proti chudobě. [online].
[cit. 2018-11-18]. Dostupné na internete: <https://mv.iir.cz/article/download/216/219>.
17
PAUHOFOVÁ, I. – HUDEC O. – ŽELINSKÝ T. 2010 Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba
v regiónoch Slovenska. 1.vyd. Košice : Ekonomická fakulta, 2010. 102 s. ISBN 978-80-553-0573-8.
18
PENTTILÄ, I. – NORDBERG, L. Objective and Subjective Measures of Poverty in the European
Community Household Panel. [online]. [cit. 2018-12-2]. Dostupné na internete:
<https://www.stat.fi/isi99/proceedings/arkisto/varasto/nord0702.pdf>.
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S chudobou súvisí pojem materiálna deprivácia. Pod materiálnou depriváciou
rozumieme nedobrovoľné a nedostatočné uspokojovanie potrieb vzhľadom na úroveň
a spôsob, ktorý je v danej spoločnosti bežný, a v dôsledku nedostatku zdrojov.19
Na skúmanie životných podmienok obyvateľstva je vhodnejším ukazovateľom materiálna
deprivácia, pretože pri výskume chudoby sa väčšinou opierame hlavne o finančný príjem,
zatiaľ čo materiálna deprivácia zahŕňa viaceré aspekty materiálneho a sociálneho
nedostatku a je ukazovateľom skutočnej životnej úrovne a nielen finančných príjmov,
ktoré majú jednotlivci alebo rodiny k dispozícii. Materiálnu depriváciu môžeme skúmať
pomocou štatistického zisťovania, ktoré sa nazýva EU-SILC.
EU-SILC (European Union statistics on income and living conditions) je štatistika
Európskej

únie

o príjmoch

a životných

podmienkach,

je

referenčným

zdrojom

pre porovnávaciu štatistiku rozdelenia príjmov a sociálneho začlenenia v Európskej únii.
Používa sa na monitorovanie politiky v rámci otvorenej metódy koordinácie (OMC).
Projekt EU-SILC sa začal v roku 2003 na základe dohody medzi Nórskom, šiestimi
členskými štátmi Európskej únie (Dánsko, Írsko, Grécko, Rakúsko, Belgicko,
Luxembursko) a Eurostatom.20 Slovenská republika sa začlenila v roku 2005. Na území
Slovenska vykonáva štatistické zisťovanie EU-SILC Štatistický úrad Slovenskej republiky.
EU-SILC poskytuje dva druhy údajov pre 28 krajín Európskej únie, Island, Nórsko
Švajčiarsko a Turecko. Týmito údajmi sú:
1. prierezové údaje, týkajúce sa daného času alebo určitého časového obdobia
s premennými, ktoré nesú informácie o príjme, chudobe, sociálnom vylúčení
a životných podmienkach;
2. longitudinálne údaje (získané opakovaným meraním určitej vlastnosti
na viacerých subjektoch v rôznych časových okamihoch), týkajúce sa zmien
na individuálnej úrovni v priebehu času, pravidelne pozorované počas štyroch
rokov.21

DŽAMBAZOVIČ, R. 2010. Nielen nedostatočný príjem znamená chudobu a sociálne vylúčenie. [online].
[cit. 2018-11-20]. Dostupné na internete:
<http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/export/sites/default/downloads/Topic_of_the_m
onth/SK_Thematic_article5_Not_only_insufficient_income_means_poverty.pdf>.
20
EUROSTAT, 2016. EU statistics on income and living conditions. [online]. [cit. 2018-11-20]. Dostupné
na internete: <https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)>.
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EUROSTAT. Income and living conditions – Overview. [online]. [cit. 2018-11-21]. Dostupné na internete:
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview>.
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Indikátor materiálnej deprivácie vyjadruje percentuálny podiel populácie, ktorá čelí
vynútenému nedostatku v troch a viac z celkovo deviatich deprivačných položiek. Týmito
položkami sú:
1. nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo
splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek;
2. schopnosť dovoliť si ísť raz za rok na jeden týždeň dovolenky mimo domu;
3. schopnosť dovoliť si jesť jedlo s mäsom, kuraťom, rybou (alebo vegetariánskou
obdobou) každý druhý deň;
4. schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom vo výške sumy stanovenej ako
mesačná národná hranica rizika chudoby za obdobie predchádzajúceho roka;
5. domácnosť si nemôže dovoliť telefón (vrátane mobilného telefónu);
6. domácnosť si nemôže dovoliť farebný televízor;
7. domácnosť si nemôže dovoliť práčku;
8. domácnosť si nemôže dovoliť automobil;
9. schopnosť domácnosti finančne si dovoliť udržiavať doma primerané teplo.
Ak si domácnosti nemôžu dovoliť štyri a viac položiek, jedná sa o závažnú
materiálnu depriváciu.22
Tieto deprivačné položky sú rozdelené do dimenzií materiálnej deprivácie. V rámci
prieskumu EU-SILC rozlišujeme tri dimenzie materiálnej deprivácie, a to ekonomické
zaťaženie, nedobrovoľné nevlastnenie predmetov dlhodobej spotreby a bývanie.
Pod ekonomické zaťaženie spadajú nedoplatky (súvisiace s hypotékou, platením
nájomného, s účtami za energie, so splácaním kúpy na splátky alebo iných pôžičiek),
dovoliť si raz ročne týždennú dovolenku mimo domu, dovoliť si jedlo s mäsom, rybou
(vegetariánsky ekvivalent) každý druhý deň, udržiavať doma adekvátne teplo alebo čeliť
neočakávaným výdavkom.
Pod nedobrovoľné nevlastnenie predmetov dlhodobej spotreby zaraďujeme
napríklad vlastnenie televízora, práčky, automobilu, telefónu (mobilný alebo pevná linka),
počítača.

ŠUSR. 2017. EU SILC 2016 Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia. [online]. [cit. 2018-11-26].
Dostupné na internete: <http://zbw.eu/econisarchiv/bitstream/handle/11159/826/EU_SILC_2016_Indikatory_chudoby_a_socialneho_vylucenia.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y>.
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Do dimenzie bývanie spadá to, či je byt príliš tmavý, málo svetla, vlhkosť bytu
(zatekajúca strecha, hnijúce okenné rámy, vlhká stena, podlaha alebo základy), či je v byte
kúpeľňa alebo sprcha, WC v byte, hluk z okolia, znečistenie, špina a iné problémy,
spôsobené dopravou alebo priemyslom, kriminalita, násilie alebo vandalizmus na danom
území.23

1.4

Premenné použité na analýzu
Nakoľko vedie nezamestnanosť k chudobe a materiálnej deprivácii a práve

nezamestnaní sú najrizikovejšou skupinou, ktorú môže materiálna deprivácia postihnúť,
zamerali sme sa hlavne na premenné s ňou súvisiace.
Na analýzu životných podmienok nezamestnaných osôb budeme používať
nasledovné premenné.
HH010 Typ obydlia. Táto premenná nesie informáciu o druhu budovy, v ktorej
osoba prebýva. Vyberá sa z piatich možností, ktorými sú rodinný dom, dvojdom, apartmán
alebo byt v budove s menej ako desiatimi ubytovacími jednotkami, apartmán alebo byt
v budove s viac ako desiatimi ubytovacími jednotkami, iný druh ubytovania.
HH021 Vlastnícky status. Vlastník ubytovania by mal byť člen domácnosti. Osoba
je vlastníkom, ak má vlastnícky list, pričom nezáleží na tom, či je ubytovacia jednotka plne
zaplatená. Vyberá sa z piatich možností, ktorými sú priamy majiteľ, majiteľ platiaci
hypotéku, nájomca alebo podnájomník platiaci nájomné za prevládajúcu alebo trhovú
cenu, ubytovanie poskytnuté za nižšiu cenu ako je trhová a ubytovanie poskytnuté
zadarmo.
HH030 Počet izieb k dispozícii pre domácnosť. Izba je definovaná ako priestor
pre bytovú jednotku s rozlohou najmenej štyroch metrov štvorcových. Počíta sa s izbami,
ako je spálňa, jedáleň, obývacia izba a obytná pivnica, podkrovie, kuchyňa a ďalšie
oddelené priestory, používané alebo určené na bývanie s výškou nad 2 metre a prístupné
z vnútra jednotky. Kuchyne sa nezapočítavajú do počtu izieb, len ak sú používané
výhradne na varenie. Priestory, ako chodba, kúpeľňa, WC, veranda atď., sa nezarátavajú
do počtu izieb. Počet izieb sa označuje od 1 po 9,9. Ak má ubytovanie 10 a viac izieb,
označíme ho kódom 10.
DÚŽIK, O. a kol. 2017 Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa
2020, 2. časť. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2017. 12 s. ISBN 978-80-225-4459-7.
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HH040 Zatekajúca strecha, vlhké steny/podlahy/základy alebo zhnité okenné rámy
a podlahy. Cieľom je zistiť objektívne informácie o stave ubytovania.
HH050 Schopnosť udržať v dome adekvátne teplo. Hovorí o dostupnosti (hlavne
finančnej) udržania dostatočného tepla v domácnosti.
HH081 Vaňa alebo sprcha v obydlí. Vyberá sa z troch možností. Vaňa alebo sprcha
je pre výhradné použitie domácnosti, je zdieľaná alebo obydlie nemá k dispozícii vaňu či
sprchu.
HH091 Vnútorná splachovacia toaleta výlučne pre domácnosť. Rovnako ako
v premennej HH081 sa vyberá z možností, či je splachovacia toaleta k dispozícii výlučne
pre domácnosť, je zdieľaná alebo nie je k dispozícii.24
HS011 Nedoplatky v súvislosti s hypotékou alebo platbou nájomného.
HS021 Nedoplatky v súvislosti s účtami za dodávku energií.
HS031 Nedoplatky so splácaním kúpy na splátky alebo iných pôžičiek. Zisťovalo
sa, či mala domácnosť nedoplatky v priebehu posledných 12 mesiacov, t. j. nebola schopná
zaplatiť nájomné alebo splátky hypotéky na dom/byt, pravidelné splátky na prevádzkové
účty, ako elektrina, voda alebo plyn, splátky nákupov na pôžičku a iné úvery, napr.
pôžičky na údržbu, maľovanie, renováciu alebo problémy so splatením úverových kariet.
HS040 Schopnosť dovoliť si zaplatiť raz ročne týždennú dovolenku mimo domu.
Premenná nesie informáciu o schopnosti všetkých členov domácnosti dovoliť si
každoročnú týždennú dovolenku (tuzemskú alebo zahraničnú) bez ohľadu na to, či chce.
HS060 Schopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom. Premenná nesie
informáciu, či si domácnosť môže dovoliť pokryť neočakávané výdavky vo výške 315 eur
z vlastných zdrojov.
HS070 Vlastníctvo telefónu (vrátane mobilného telefónu).
HS080 Vlastníctvo farebného televízoru.
HS090 Vlastníctvo osobného počítača.
HS100 Vlastníctvo práčky.
HS110 Vlastníctvo auta. Premennými sa zisťuje, či domácnosť má (vlastní)
niektorú z uvedených položiek bez ohľadu na ich počet.

EUROSTAT, 2017. Quality of life. [online]. [cit. 2018-12-4]. Dostupné na internete:
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1012329/8658951/Household+data+-+housing.pdf/6c5216f2-b40b49d6-a0aa-9c2c4bb32348>.
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V prípade, že domácnosť niektorú z uvedených položiek nevlastnila, zisťovalo sa
ďalej, či je to z dôvodu, že si to nemôže dovoliť (vynútený nedostatok) alebo za to môžu
iné dôvody.
HS160 Problémy s obydlím: príliš tmavé, málo svetla. Nedostatok denného svetla
sa nemusel týkať nevyhnutne všetkých izieb – stačí, keď respondent pociťoval tento
problém v ktorejkoľvek z izieb v byte.
HS170 Hluk od susedov alebo z ulice (doprava, obchody, továrne, atď.).
HS180 Znečistenie, špina alebo iné environmentálne problémy na danom území,
spôsobené dopravou alebo priemyslom.
HS190 Kriminalita, násilie alebo vandalizmus na danom území. Pod daným
územím sa chápe miesto v bezprostrednom okolí sídla (kde sa obyčajne nakupuje,
prechádza sa, chodí sa domov).
HS130 Najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie: Chápe sa tým najnižšie
možné množstvo peňazí, ktoré domácnosť potrebuje každý mesiac na zaplatenie jej
bežných nevyhnutných výdavkov.
HH070 Celkové náklady na bývanie. Pojem náklady na bývanie predstavuje
mesačné náklady, spojené s právami domácnosti bývať v danom obydlí. Patria sem aj
náklady na služby, ako napríklad voda, elektrina, plyn, kúrenie, ktoré sú výsledkom
užívania daného obydlia. Zaraďujeme sem tiež náklady na pravidelnú údržbu tohto
obydlia, pričom sem nepatria náklady na prestavbu obydlia. Zaraďujeme sem aj náklady
na poistenie obydlia, ostatné komunálne služby a bytovú daň (prípadne daň zo stavieb). Ak
sa jedná o dom s priľahlým pozemkom, uvedie sa leň daň za zastavanú plochu pozemku.
Ak domácnosť býva v byte, ktorý obýva viacero domácností, podieľajúcich sa na úhrade
nákladov za byt, zapíše sa alikvotná časť nákladov na bývanie.
HY020 Celkový disponibilný príjem domácnosti. Jedná sa o celkový bežný príjem
domácností očistený o bežné výdavky. Je to teda objem prostriedkov, ktorý má domácnosť
k dispozícií a môže ho ušetriť alebo spotrebovať. Táto premenná vzniká ako súčet
viacerých premenných zbieraných na úrovni osôb aj na úrovni domácností.
Túto premennú vieme vyrátať nasledovným vzorcom:
𝐻𝑌020 = 𝐻𝑌010 − 𝐻𝑌120𝐺 − 𝐻𝑌130𝐺 − 𝐻𝑌140𝐺,

v ktorom

majú

premenné

nasledujúci význam:
HY010 Celkový hrubý príjem domácností. Celkový hrubý príjem domácností
pozostáva z dvoch hlavných zložiek. Prvou zložkou je hrubý osobný príjem všetkých
23

členov domácnosti (hrubý peňažný príjem zo zamestnania a jemu blízky príjem, úžitok
z využívania služobného auta, hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatnej zárobkovej
činnosti, dôchodok z individuálnych súkromných dôchodkových fondov, podpora
v nezamestnanosti, starobné dávky, dávky pre pozostalých, nemocenské dávky, dávky
v invalidite, príspevky na vzdelanie) a druhou zložkou je hrubý príjem na úrovni
domácností (príjem z prenájmu majetku alebo pozemku, rodinné dávky a príspevky
vyplácané rodinám s deťmi, inde sociálne vylúčenie neklasifikované, príspevky
na bývanie, pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami, príjem osôb).
HY120G Pravidelné dane z majetku. Vzťahujú sa na dane pravidelne odvádzané
majiteľom za vlastníctvo pozemkov a budov a na súčasné dane z majetku a z iných aktív.
Patria sem aj úroky, vyrubené za daňové nedoplatky a pokuty uložené daňovými orgánmi.
HY130G Pravidelné platené transfery medzi domácnosťami. Táto premenná
predstavuje

pravidelné

peňažné

platby

medzi domácnosťami

počas príjmového

referenčného obdobia.
HY140G Daň z príjmu a príspevky sociálneho poistenia. Predstavuje daň z príjmu
a príspevky sociálneho poistenia za obdobie predchádzajúceho roka. Táto daň sa vyrubuje
z nasledovných príjmov: príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a inej samostatne
zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy.
Okrem týchto premenných sme použili ešte premennú HB030 Identifikácia
domácnosti, ktorá predstavuje jedinečný kód každej domácnosti, PB030 Osobná
identifikácia, ktorá predstavuje jedinečný kód každej osoby v rámci domácnosti, PX030
Identifikácia domácnosti, ktorá priradzuje kódy jednotlivcov ku konkrétnej domácnosti a je
nevyhnutná pri spájaní premenných na úrovni domácností a na úrovní osôb a PL031
Aktuálny samo-definovaný status ekonomickej aktivity, ktorú sme použili ako filtračnú
premennú na vyselektovanie nezamestnaných osôb.
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CIEĽ PRÁCE
Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať pomery a životné podmienky

nezamestnaných osôb. Túto analýzu sme vykonali na základe vplyvu vybraných faktorov,
reprezentovaných premennými z databázy EU-SILC, na údaje z premenných, ktoré
reprezentujú kvalitu životných podmienok týchto osôb. Pre splnenie hlavného cieľa je
nutné splniť niekoľko čiastkových cieľov:
1. teoreticky charakterizovať pojem nezamestnanosť a ďalšie pojmy, ktoré súvisia
s témou záverečnej práce;
2. vybrať

vhodné

premenné,

ktoré

charakterizujú

životné

podmienky

nezamestnaných osôb;
3. zvoliť vhodnú metodiku práce na spracovanie a analýzu údajov;
4. rozdeliť premenné na jednotlivé skupiny;
5. vhodnými metódami na dosiahnutie hlavného cieľa vykonať samotnú analýzu
pripravených dát.
Na dosiahnutie požadovaných výsledkov sme sa rozhodli analyzovať dáta spojené
s bývaním a uspokojovaním potrieb pomocou analýzy rozptylu, čím sme získali poznatky
o tom, či zvolené premenné, ktoré vystupujú ako faktory ovplyvňujúce životné podmienky
nezamestnaných osôb, naozaj významne štatisticky vplývajú na úroveň životných
podmienok nezamestnaných osôb.
Pri dátach týkajúcich sa nedoplatkov sme zvolili logistickú regresiu, aby sme
pomocou pomeru šancí zistili, akým spôsobom ovplyvňujú faktory vplývajúce na životné
podmienky nezamestnaných osôb schopnosť týchto osôb splácať svoje záväzky.

25

3

METÓDY SKÚMANIA
V práci sme použili dve metódy na analýzu dát. Týmito metódami sú analýza

rozptylu (ANOVA) a logistická regresia. Použili sme ich na analýzu dát z databázy EUSILC, ktorú nám poskytol ŠÚ SR. Pri analýze nezamestnaných osôb sme pracovali so 761
údajmi o nezamestnaných osobách. V časti, kde metódy aplikujeme na zamestnanú časť
populácie pre porovnanie údajov, sme pracovali s 6152 údajmi.
Údaje sme spracovávali za pomoci softvérov MS Excel 2016 a SAS Enterprise
Guide.

3.1

Analýza rozptylu
Analýzu rozptylu alebo ANOVA odvodil v Británii štatistik a genetik Sir. Ronald

Aylmer Fisher v 30. rokoch 20. storočia. Podstatou je zistiť, či určitý faktor A (napr.
metóda výučby nejakého predmetu) štatisticky významne vplýva na premennú X (napr.
počet bodov získaných študentmi v teste daného predmetu). Jej podstata spočíva v tom, že
rozptyl sledovanej premennej X sa rozloží na rozptyl vnútri jednotlivých výberov
a na rozptyl medzi výbermi. Pokiaľ je rozptyl medzi výbermi nepravdepodobne veľký,
svedčí to o významnom vplyve faktoru A.25
V našej práci sme používali jednofaktorovú analýzu rozptylu. Jednofaktorová
analýza rozptylu nám dáva odpoveď na otázku, či sa dá určitým faktorom X vysvetliť
rôznorodosť kvantitatívneho znaku Y. Predpokladá vykonanie k nezávislých náhodných
výberov hodnôt znaku Y v rozsahu n1, n2, .... nk na úrovniach x1, x2 .... xk. Základným
predpokladom použitia analýzy rozptylu je, že každý z k nezávislých výberov znaku Y
pochádza z normálneho rozdelenia N(μ,σ2) s rovnakým rozptylom σ2.
Analýza rozptylu je založená na nasledujúcej úvahe: ak sú hodnoty znaku Y
roztriedené do k skupín podľa variantov znaku X, tak pri malých rozdieloch môžeme
medzi výberovými rozptylmi predpokladať, že variabilita výberových priemerov 𝑌̅𝑖 okolo
celkového priemeru 𝑌̅ je spôsobená závislosťou znaku Y na znaku X a variabilita znaku Y
vnútri jednotlivých skupín závislosťou na iných činiteľoch.
BUDÍKOVÁ, M. – KRÁLOVÁ, M. – MAROŠ, B. 2010. Průvodce základními statistickými metodami. 1.
vyd. Praha : Grada Publishing a. s., 2010. 181 s. ISBN 978-80-247-3243-5.
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Variabilitu výberových priemerov okolo celkového priemeru môžeme vyjadriť
pomocou súčtu štvorcov medzi skupinami (medziskupinová variabilita):
𝑘

𝑆𝑆𝐴 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ (𝑌̅𝑖 − 𝑌̅)2
𝑖=1

𝑛𝑖 : početnosť
𝑌̅𝑖 : výberový priemer
̅ celkový priemer
𝑌:
Medziskupinová variabilita má k – 1 stupňov voľnosti, kde k je počet nezávislých
výberov. Táto variabilita je spôsobená faktorom a predstavuje rozptyl medzi jednotlivými
úrovňami daného faktora.
Priemernú medziskupinovú variabilitu vyjadríme pomocou nasledovného vzorca:
𝑆𝑆𝐴
𝑘−1

𝑀𝑆𝐴 =

Priemerná medziskupinová variabilita je potrebná na vyrátanie Fisherovej
testovacej štatistiky. Predstavuje podiel medziskupinovej variability a k – 1 stupeň
voľnosti.
Vnútroskupinovú variabilitu môžeme vyjadriť nasledovným vzorcom:
𝑘

𝑛𝑖

𝑆𝑆𝐸 = ∑ ∑(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌̅𝑖 )2
𝑖=1 𝑗=1

Vnútroskupinová variabilita má n – k stupňov voľnosti. Pod jej vplyv spadajú iné
faktory alebo náhodný vplyv, ktorý nepoznáme. Predstavuje reziduálny rozptyl vo vnútri
jednotlivých úrovní.
Priemernú vnútroskupinovú variabilitu vyjadríme pomocou nasledovného vzorca:
𝑆𝑆𝐸
𝑛−𝑘

𝑀𝑆𝐸 =

Priemerná vnúroskupinová variabilita je potrebná na vyrátanie Fisherovej
testovacej štatistiky. Vyráta sa ako podiel vnútroskupinovej variability a n – k stupňov
voľnosti.
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Celkovým súčtom štvorcov získame celkovú variabilitu, vyjadrenú nasledovným
vzorcom:
𝑘

𝑛𝑖

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌̅)2
𝑖=1 𝑗=1

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝐴 + 𝑆𝑆𝐸
Celková variabilita má n – 1 stupeň voľnosti.
Pri analýze rozptylu máme nulovú a alternatívnu hypotézu. Nulová hypotéza
hovorí, že znak X neovplyvňuje kvantitatívny znak Y.
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 . . . . . 𝜇𝑘
𝐻1: 𝐴𝑠𝑝𝑜ň 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑣𝑛𝑜𝑠ť 𝑛𝑒𝑝𝑙𝑎𝑡í.
Pre testovanie nulovej hypotézy musíme vyrátať testovaciu štatistiku v podobe
Fisherovej štatistiky F.26
𝐹=

𝑀𝑆𝐴
𝑀𝑆𝐸

V prípade nezamietnutia nulovej hypotézy je rozdelenie F s k – 1 a n – k stupňami
voľnosti kritická oblasť na hladine významnosti α vymedzená nerovnosťou:
𝐹 > 𝐹1−𝛼 ; 𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘,
kde 𝐹1−𝛼 ; 𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘 je 1 – α – percentný kvantil rozdelenia 𝐹(𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘).
Nulovú hypotézu zamietame na hladine významnosti α, ak vypočítaná hodnota
testovaného kritéria F prekročí hodnotu𝐹1−𝛼 ; 𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘.
Čím je medziskupinová variabilita oproti vnútroskupinovej väčšia, tým je väčšia aj
hodnota Fisherovej štatistiky.27

KPS. 2019. [online]. [cit. 2019-3-29]. Dostupné na internete: <kps.pedf.cuni.cz/skalouda/AOV.doc>.
PACÁKOVÁ, V. 2009. Štatistické metódy pre ekonómov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 411 s. ISBN
978-80-8078-284-9.
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Tabuľka 1 Výstup analýzy rozptylu v softvéri SAS Enterprise Guide
Source

DF
k–1

Sum of Squares
SSA

Error

n–k

SSE

Corrected Total

n–1

SST

Model

Mean
Square
F Value
Pr > F
MSA
F p-hodnota
MSE

Zdroj: Výstup zo SAS E.G.
Na vykonanie analýzy rozptylu musia byť splnené 3 podmienky. Prvou
podmienkou je nezávislosť výberov. Túto podmienku splníme vhodným výberom dát.
Druhou podmienkou je podmienka normality. Znak v základnom súbore, z ktorého
sa robia výbery, má normálne rozdelenie. Softvér SAS Enterprise Guide nám ponúka štyri
druhy testov na testovanie normality.
1. Shapiro-Wilkov test používa na testovanie normality porovnanie empirickej
distribučnej funkcie s teoretickou distribučnou funkciou. Je vhodnejší
pre výbery menšieho rozsahu.
(∑𝑚
𝑖=1 𝛼𝑖,𝑛 (𝑥𝑛−𝑖+𝑙 − 𝑥(𝑖) ))
𝑊=
∑𝑛𝑖=1 𝑥(𝑖) − 𝑥̅

2

Čím viac sa hodnota testovacej štatistiky W blíži k 1, tým je zhoda
medzi teoretickým a empirickým rozdelením lepšia. Hypotézu H0 o normálnom rozdelení
základného súboru, z ktorého bol realizovaný náhodný výber, zamietame na hladine
významnosti α, ak platí 𝑊 ≤ 𝑊𝛼 (𝑛), pričom Wα (n) je tabuľková kritická hodnota.28
2. Ďalším testom je Kolmogorovov-Smirnovov test. Tento test, rovnako ako
Shapiro-Wilkov test, používa na testovanie normality porovnanie empirickej
distribučnej funkcie s teoretickou distribučnou funkciou. Kolmogorov-Smirnov
test sa však používa pre výbery väčšieho rozsahu (aspoň n ≥ 50).29
Testovacia štatistika pre Kolmogorov-Smirnov test je vyjadrená nasledovným
vzorcom:
𝐷𝑛 = 𝑠𝑢𝑝|𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹(𝑋)|,
OSTERTAGOVÁ, E. 2013. Aplikácia štatistických testov dobrej zhody. [online]. Košice : Technická
univerzita v Košiciach, 2013. [cit. 2019-3-29]. Dostupné na internete:
<https://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/23-2012/pdf/072-074.pdf>.
29
OSTERTAGOVÁ, E. 2013. Aplikácia štatistických testov dobrej zhody. [online]. Košice : Technická
univerzita v Košiciach, 2013. [cit. 2019-3-29]. Dostupné na internete:
<https://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/23-2012/pdf/072-074.pdf>.
28
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kde Fn(x) je empirická distribučná funkcia a F(x) je teoretická distribučná funkcia.30
3. Ďalším testom na testovanie normality je Cramerov von Misesov test. Tento test
vyjadruje mieru diferencií štvorcov stredných hodnôt medzi empirickou
a teoretickou distribučnou funkciou.31
Testovacia

štatistika

je

vyjadrená

nasledovným

vzorcom:

𝑛

1
2𝑖 − 1 2
𝑊 =
+ ∑(𝑍𝑖 −
)
12𝑛
2𝑛
2

𝑖=1

4. Posledným testom, ponúkaným softvérom SAS Enterprise Guide, na testovanie
normality je Anderson-Darlingov test. Tento test funguje na podobnom princípe
ako Cramer von Mises test, ale je citlivejší na konce rozdelenia.
Testovacia

štatistika

je

vyjadrená

nasledovným

vzorcom:

𝑛

1
𝐴 = −𝑛 − ∑(2𝑖 − 1)(𝑙𝑛𝛷(𝑌𝑖 ) + ln(1 − 𝛷(𝑌𝑛+1−𝑖 )))
𝑛
2

𝑖=1

Keď používame súbor dostatočne veľkého rozsahu, výberová štatistika 𝑥̅ (výberový
priemer) má na základe centrálnej limitnej vety asymptoticky normálne rozdelenie.
Centrálna limitná veta hovorí nech X1,X2.....,Xn sú nezávislé a identicky rozdelené
premenné. Nech 𝐸(𝑋1 ) = 𝑢 a 𝐷(𝑋1 ) = 𝜎 2 , potom limitným rozdelením výberovej
charakteristiky 𝑥̅ pre n→∞ je normálne rozdelenie 𝑁(𝑢,

𝜎2 32
).
𝑛

Z toho vyplýva, že pri

súbore dostatočne veľkého rozsahu, môžeme na základe centrálnej limitnej vety ANOVU
použiť.
Treťou podmienkou je podmienka homoskedasticity, teda zhodnosti rozptylov.
Na testovanie homoskedasticity ponúka softvér SAS Enterprise Guide tri testy. Týmito
testami sú Leveneho test, Brownow-Forsytheov test a Bartlettov test.
Testuje sa nulová hypotéza oproti alternatívnej.
ANDĚL, J. 2003 Statistické metody. 3. vyd. Praha : Reprostředisko UK MFF, 2003. 299 s. ISBN 8086732-08-8.
31
AGU. 2004. Cramer–von Mises and Anderson‐Darling goodness of fit tests for extreme value distributions
with unknown parameters. [online]. [cit. 2019-3-29]. Dostupné na internete:
<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2004WR003204>.
32
Pacáková, V. 2004. Aplikovaná poistná štatistika. 1.vyd. Bratislava : Iura Edition, 2004. 261 s. ISBN 808078-004-8.
30

30

H0:𝜎12 = 𝜎22 … … = 𝜎𝑘2
H1:𝜎𝑖2 ≠ 𝜎𝑗2 aspoň pre jeden pár rozptylov
1. Leveneho test je založený na porovnaní vnútroskupinovej a medziskupinovej
variability.
Môžeme ho vyjadriť vzťahom 𝑧𝑖ℎ = |𝑒𝑠𝑖ℎ − 𝑒̅ℎ |, kde h = 1,2,3, ......,q
𝑒𝑠𝑖ℎ : rozptyl odchýlok pozorovaných hodnôt
𝑒̅ℎ : skupinový priemer rozptylu odchýlok
Pre Leveneho test je testovacia štatistika je vyjadrená vzorcom:
∑𝑞ℎ=1(𝑧̅ℎ − 𝑧̅)2 ∗ 𝑛ℎ
𝑞−1
𝐹= 𝑞
𝑛ℎ
∑ℎ=1 ∑𝑛=1(𝑧̅𝑖ℎ − 𝑧̅ℎ )2
𝑛−𝑞
2. Ďalším testom na testovanie homoskedasticity je Bartlettov test. Je alternatívou
k Leveneho testu, ale s tým rozdielom, že je citlivejší na odchýlky od normality,
preto je vhodnejší na použitie, ak máme silný dôkaz o tom, že dáta majú normálne
alebo takmer normálne rozdelenie.
Testovacia

štatistika

je

vyjadrená

nasledovným

vzorcom:

𝑘

1
𝐵 = ((𝑁 − 𝑘) 𝑙𝑛 𝑠 2 − ∑(𝑛𝑖 − 1) 𝑙𝑛 𝑠𝑖2 )
𝑐
𝑖=1

3. Posledným testom na testovanie homoskedasticity, ktorý ponúka softvér SAS
Enterprise Guide, je Brownov-Forsytheov test.
Brownov-Forsytheov test je modifikáciou Leveneho testu. Leveneho aj BrownovForsytheov test transformujú závislú premennú pre potreby testovania homoskedasticity.
Rozdiel je v tom, akým spôsobom túto premennú transformujú. Leveneho test využíva
odchýlky od skupinových priemerov, čo zvyčajne vedie k zošikmeniu a porušeniu
normality. Brownov-Forsytheov test sa pokúša toto zošikmenie skorigovať využitím
odchýlok od skupinových mediánov.
V prípade nesplnenia podmienky homoskedasticity existuje niekoľko alternatív,
ktoré možno použiť. Za spoľahlivú alternatívu ku klasickej analýze rozptylu sa považuje
Welch´s ANOVA. Rozdiel medzi Welch´s ANOVA a klasickou analýzou rozptylu je ten,
31

že Welch´s ANOVA používa váhu W na redukciu účinkov heteroskedasticity. Táto váha
závisí hlavne od veľkosti vzorky n a odchýlky s a môže byť vyjadrená nasledovným
vzorcom:
𝑊=

𝑛
𝑠

Na základe vypočítanej váhy môžeme vyjadriť aj tzv. Y-welch priemer a to
pomocou vzorca:
𝑌𝑤 =

∑𝑟𝑖=1 𝑤𝑖 ∗ 𝑌̅𝑖
∑𝑟𝑖=1 𝑤𝑖

kde 𝑌̅𝑖 je priemer pre i-tu skupinu a 𝑖 = (1,2 … , 𝑟).
Po výpočte Y-welch priemeru môžeme vyrátať aj hodnoty SSTRw (Treatment sum
of squares) a MSTRw (Treatment mean squares). Vyjadríme ich nasledujúcimi vzorcami:
𝑟

𝑆𝑆𝑇𝑅𝑤 = ∑ 𝑤𝑖 (𝑌̅𝑖 − 𝑌𝑤)2
𝑖=1

𝑀𝑆𝑇𝑅𝑤 =

𝑆𝑆𝑇𝑅𝑤 − 𝑌𝑤
𝑟−1

Posledným krokom pred vypočítaním F štatistiky pre Welch´s ANOVA je výpočet
premennej λ.
𝑤𝑖
)2
∑𝑟𝑖=1 𝑤𝑖
𝑛𝑖 − 1
2
𝑟 −1

(1 −
𝜆=

3 ∑𝑟𝑖=1

Testovacia štatistika je vyjadrená nasledovne:
𝐹𝑤 =

𝑀𝑆𝑇𝑅𝑤
2𝜆(𝑟 − 2)
1+
3

Nakoniec porovnáme získanú hodnotu Fw s kritickou hodnotou.
1

Ak 𝐹𝑤 ≤ 𝐹 (1 − 𝛼; 𝑟 − 1, 𝜆) tak nezamietame nulovú hypotézu.
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1

Ak 𝐹𝑤 > 𝐹 (1 − 𝛼; 𝑟 − 1, 𝜆) tak zamietame nulovú hypotézu.33

3.2

Logistická regresia
Logistická regresia je metóda vhodná na modelovanie jednostrannej závislosti

medzi premennými. Ako závislá premenná v modeli vystupuje kategoriálna premenná
a ako vysvetľujúce môžu byť použité premenné spojitého alebo kategoriálneho typu. Ide
o modelovanie podmienenej pravdepodobnosti jednej obmeny kategoriálnej závislej
premennej v závislosti od iných premenných.34
Ak predpokladáme, že náhodná premenná má binomické rozdelenie s parametrom
π, ktorý zodpovedá pravdepodobnosti výsledku „1“ a mení sa monotónne s hodnotou
nezávislej premennej, výsledný model je odhadom tohto parametra v závislosti
na nezávislej premennej X. Použitie takýchto modelov má veľmi široké využitie
od technických smerov až po bankovníctvo.
Logistická regresia sleduje, či nastane určitá udalosť A. Ak udalosť A nastane,
priradíme závislej premennej hodnotu 1, ak udalosť A nenastane, priradíme závislej
premennej hodnotu 0. Pravdepodobnosť nastatia udalosti A označujeme ako π.
Pravdepodobnosť, že udalosť A nenastane, má potom tvar 𝑃(0) = 1 − 𝜋.
𝑒𝑥𝑝(𝛼+𝛽𝑥)
𝜋(𝑥) = 1+𝑒𝑥𝑝(𝛼+𝛽𝑥)

alebo po úprave
π(x)

𝑙𝑜𝑔 1− π(x) = 𝛼 + 𝛽𝑥
Tento výraz sa nazýva logit, pričom α a β sú regresné koeficienty. K ich odhadu a,
b je využitá iteratívna metóda najmenších štvorcov. Logistický model môžeme potom
využiť pri predikcii pravdepodobnosti pri nastavených hodnotách x, pričom nezávislá
premenná x môže byť aj viacrozmerná 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 … 𝑥𝑚 ). Zodpovedajúci model má potom
tvar analogický lineárnej regresii.

RASIM SHUKA, A 2017 [online]. [cit. 2019-4-29]. Dostupné na internete:
<https://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1400&context=cven_gradetds>.
34
STANKOVIČOVÁ, I. – VOJTKOVÁ, M. 2007. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. 1. vyd.
Bratislava : Iura Edition, 2007. 260 s. ISBN 978-80-8078-152-1.
33

33

𝑒𝑥𝑝(𝛼+𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 ….+𝛽𝑚𝑥𝑚)
𝜋(𝑥) = 1+𝑒𝑥𝑝(𝛼+𝛽
1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2….+𝛽𝑚 𝑥𝑚 )

Šancu môžeme vyjadriť nasledovným výrazom:
𝜋(𝑥)
1− π(x)

Vyjadruje podiel pravdepodobnosti, že sledovaná udalosť nastane (𝑌 = 1),
a pravdepodobnosti, že sledovaná udalosť nenastane (𝑦 = 0). Pri interpretácii parametrov
modelu logistickej regresie sa používa pomer šancí, ktorý sa označuje OR (odds ratio):
š𝑎𝑛𝑐𝑎1

𝑂𝑅 = š𝑎𝑛𝑐𝑎 2 ,
kde šanca1 je šanca pre prvý porovnávaný prípad a šanca2 je šanca pre druhý s ním
porovnávaný prípad.35

TEREK M. – HORNÍKOVÁ, A. – LABUDOVÁ, V. 2010. Hĺbková analýza údajov. 1.vyd. Bratislava :
Wolters Kluwer, 2010. 265 s. ISBN 978-80-8078-336-5.
35

34

4

VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA
V štvrtej časti sa budeme venovať analýzam premenných, ktoré sme vybrali

z databázy EU-SILC. Na analýzu použijeme metódy, ktoré sme opísali v tretej kapitole.
Vybrané premenné z analýzy EU-SILC rozdelíme do niekoľkých skupín, ktoré
samostatne analyzujeme pomocou tabuľkového procesoru Microsoft Excel. Premenné,
analyzované pomocou Microsoft Excel, sú kategoriálne premenné. Tieto premenné
následne analyzujeme vzhľadom na kvantitatívne premenné, ktoré vhodne odzrkadľujú
životné podmienky nezamestnaných osôb pomocou analýzy rozptylu (ANOVA). Ako
najvhodnejšie kvantitatívne premenné, ktoré odzrkadľujú životnú úroveň nezamestnaných
osôb, sme vybrali HS130 Najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie a HY020 Celkový
disponibilný príjem domácnosti. Obe tieto premenné pojednávajú o finančnej situácii
nezamestnaných osôb, no každá z nich z inej perspektívy. Tieto premenné sme vybrali aj
na základe toho, že vyše 95 % opýtaných odpovedalo na tieto otázky, čím sa zvyšuje
presnosť odhadov.
Kategoriálne premenné sme rozdelili do nasledovných štyroch skupín:
1. Obydlie: táto skupina obsahuje premenné HH010 Typ obydlia; HH020
Vlastnícky status; HH030 Počet izieb.
2. Uspokojenie potrieb: táto skupina obsahuje premenné HH040 Zatekajúca
strecha, vlhké steny/podlahy/základy alebo zhnité okenné rámy a podlahy;
HH050 Schopnosť udržať v dome adekvátne teplo; HH081 Vaňa alebo sprcha
v obydlí; HH091 Vnútorná splachovacia toaleta výlučne pre domácnosť; HS040
Schopnosť dovoliť si zaplatiť raz ročne týždennú dovolenku mimo domu; HS060
Schopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom; HS070 Vlastníctvo
telefónu (vrátane mobilného telefónu); HS080 Vlastníctvo farebného televízora;
HS090 Vlastníctvo osobného počítača; HS100 Vlastníctvo práčky; HS110
Vlastníctvo auta.
3. Vonkajšie vplyvy: táto skupina obsahuje premenné HS160 Problémy s obydlím:

príliš tmavé, málo svetla; HS170 Hluk od susedov alebo z ulice (doprava,
obchody, továrne, atď.); HS190 Kriminalita, násilie alebo vandalizmus
na danom území.
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4. Nedoplatky: táto skupina obsahuje premenné HS011 Nedoplatky v súvislosti
s hypotékou alebo platbou nájomného; HS021 Nedoplatky v súvislosti s účtami
za dodávku energií; HS031 Nedoplatky so splácaním kúpy na splátky alebo
iných pôžičiek.
Aby sme vedeli vytvoriť premennú vhodnú na použitie pre analýzu rozptylu,
rozhodli sme sa v každej skupine priradiť každej nezamestnanej osobe jednu z troch
hodnôt, ktoré hodnotia úroveň životných podmienok tejto osoby. Týmito hodnotami sú
„dobré životné podmienky“, „priemerné životné podmienky“ a „zlé životné podmienky“.
Pre premenné v skupine Uspokojenie potrieb znamená hodnota 1 (áno) odpoveď, ktorá
prispieva k lepším životným podmienkam, zatiaľ čo odpoveď 2 alebo 3 (nie) smeruje
k horším životným podmienkam. Odpovede 2 a 3 sa odlišujú len dôvodom, prečo daná
osoba odpovedala na otázku „nie“. Nakoľko neanalyzujeme dôvod, ktorý vedie
k zhoršeným životným podmienkam, rozhodli sme sa pre potreby analýzy rozptylu
odpovede s hodnotou 2 a 3 zlúčiť do odpovede s hodnotou 2. Pre premennú HH040, ktorá
sa týka zatekajúcej strechy, vlhkých stien atď., hodnota 1 (áno) logicky inklinuje
k zhoršeniu životných podmienok a hodnota 2 (nie) k ich zlepšeniu. Pre potreby analýzy
sme tieto hodnoty transformovali, aby hodnota 1 vyjadrovala odpoveď nie a hodnota 2
odpoveď áno. Pre premenné v skupine Vonkajšie vplyvy inklinuje odpoveď s hodnotou 1
(áno) k zhoršeniu životných podmienok nezamestnaných osôb a odpoveď s hodnotou 2
(nie), naopak, k zlepšeniu životných podmienok. . Každej nezamestnanej osobe bola
na základe priemeru, ktorý sme vyrátali z odpovedí v rámci všetkých premenných v každej
skupine, priradená jedna z troch hodnôt z tabuľky číslo 2. Intervaly priemerov a k nim
príslušné hodnoty sú vyjadrené v tabuľke číslo 2. Analýzu rozptylu budeme vykonávať
na premennej, ktorá vznikne zlúčením skupín Uspokojenie životných potrieb a Vonkajšie
vplyvy. Z tohto dôvodu musíme na všetkých premenných skupiny Vonkajšie vplyvy urobiť
rovnakú úpravu ako pri premennej HH040
Tabuľka 2 Intervaly hodnôt hodnotiacich životnú úroveň
Interval
Hodnota
1 – 1,330
Vysoká životná úroveň
1,331 – 1,660 Priemerná životná úroveň
1,661 – 2
Nízka životná úroveň

Zdroj: vlastné spracovanie
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V databáze EU-SILC je celkovo 13 825 osôb, z ktorých sme na základe premennej
PL031 Aktuálny samo-definovaný status ekonomickej aktivity vybrali všetkých s hodnotou
5. Táto hodnota hovorí o tom, že daná osoba je nezamestnaná. Osôb s hodnotou 5 je 761,
čo predstavuje približne 5,5 % zo všetkých osôb.

4.1

Analýza skupín premenných
Analyzované premenné sme rozdelili do štyroch skupín, pričom skupiny Obydlie,

Uspokojenie potrieb a Vonkajšie vplyvy úzko súvisia s bývaním a životným štýlom
a skupina Nedoplatky súvisí so schopnosťou nezamestnaných osôb splácať svoje záväzky
voči rôznym inštitúciám.

4.1.1 Analýza skupiny „Obydlie“
Premenné v tejto skupine charakterizujú typ a charakter priestoru, v ktorom
analyzované osoby bývajú. Bývanie je pre životný komfort jednotlivcov kľúčové, preto je
dôležité analyzovať túto skupinu, opisujúcu druh obydlia, v ktorom skúmaná osoba býva,
počet izieb v obydlí a vlastnícky status. Kombináciou týchto poznatkov vieme zistiť
zaujímavé informácie o životných podmienkach nezamestnaných osôb. Premenné v tejto
skupine však nehovoria jasne, čo inklinuje k horšej a čo k lepšej životnej úrovni. Z tohto
dôvodu urobíme pre túto skupinu len základné charakteristiky a bude slúžiť hlavne na lepší
prehľad, aké bývanie preferujú nezamestnané osoby.
Premenná HH010 Typ obydlia nadobúda hodnoty od 1 do 5, pričom hodnoty 1 a 2
znamenajú, že nezamestnaná osoba žije v dome alebo dvojdome, hodnoty 3 a 4 znamenajú,
že nezamestnaná osoba žije v byte, a hodnota 5 znamená, že nezamestnaná osoba žije
v inom druhu bývania. Iný druh bývania znamená ubytovanie v inej budove ako v budove
určenej na bývanie.36 Odpovede nezamestnaných osôb, porovnané s odpoveďami
zamestnanej skupiny obyvateľstva, sú uvedené v tabuľke číslo 3.

36

EUROSTAT, 2017. Quality of life. [online]. [cit. 2018-12-4]. Dostupné na internete:
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1012329/8658951/Household+data+-+housing.pdf/6c5216f2-b40b49d6-a0aa-9c2c4bb32348>.
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Tabuľka 3 Analýza premennej Typ obydlia
HH010 Nezamestnaní
1,2 482

1,2 3936

3,4 254

3,4 2207

5
Spolu

HH010 Zamestnaní

25

5

761

spolu

9
6152

Zdroj: vlastné spracovanie
Grafická interpretácia odpovedí opýtaných je znázornená v grafe číslo 3.

Graf 3 Odpovede nezamestnaných osôb v rámci premennej Typ obydlia
Zdroj: vlastné spracovanie
V tabuľky číslo 3 a grafe číslo 3 vidíme, že 63 % nezamestnaných osôb žije
v domoch a dvojdomoch a len 3 % v obydlí typu iný druh bývania.
Premenná HH021 Vlastnícky status nadobúda hodnoty od 1 do 5. Tieto hodnoty
sme zlúčili na 3. Odpovede s hodnotami 1 a 2 znamenajú, že osoba vlastní nehnuteľnosť,
odpovede s hodnotami 3 a 4 znamenajú, že osoba býva v nehnuteľnosti v prenájme,
a odpoveď

5

znamená,

že

osoba

v nehnuteľnosti

býva

bezplatne.

Odpovede

nezamestnaných osôb a ich porovnanie s odpoveďami zamestnanej skupiny obyvateľstva
sú znázornené v tabuľke číslo 4.
Tabuľka 4 Analýza premennej Vlastnícky status
HH021 Nezamestnaní
1,2 618
3,4 124
5 19
Spolu
761

HH021 Zamestnaní
1,2 5106
3,4 1020
5
26
Spolu
6152

Zdroj: vlastné spracovanie
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Grafická interpretácia odpovedí opýtaných je znázornená v grafe číslo 4.

Graf 4 Odpovede nezamestnaných osôb v rámci premennej Vlastnícky status
Zdroj: vlastné spracovanie
V tabuľke číslo 4 a grafe číslo 4 vidíme, že väčšina nezamestnaných osôb
nehnuteľnosť, v ktorej býva, vlastní a len menej ako 3 % opýtaných býva zadarmo.
Premenná HH030 Počet izieb nadobúda hodnoty od 1 po 10 podľa počtu izieb,
pričom hodnota 10 znamená 10 izieb a viac. Hodnoty sme zlúčili na 5 hodnôt podľa počtu
izieb. Odpovede nezamestnaných osôb, porovnané s odpoveďami zamestnanej skupiny
obyvateľstva, sú znázornené v tabuľke číslo 5. Hodnoty predstavujú zľava otvorený
a sprava uzavretý interval.
Tabuľka 5 Analýza premennej Počet izieb
HH030 Nezamestnaní
1–2
69
2–3
186
3–4
230
4–5
144
5+
132
Spolu
761

HH030 Zamestnaní
1–2
496
2–3
982
3–4
2276
4–5
1168
5+
1230
Spolu
6152

Zdroj: vlastné spracovanie
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Grafická interpretácia odpovedí opýtaných je znázornená v grafe číslo 5.

Graf 5 Odpovede nezamestnaných osôb v rámci premennej Počet izieb
Zdroj: vlastné spracovanie
Z tabuľky číslo 5 a grafu číslo 5 vyčítame, že približne 30 % nezamestnaných osôb
má k dispozícii 3 až 4 izby. Zaujímavý výsledok je, že najmenej nezamestnaných osôb má
k dispozícii len 1 až 2 izby.
V nasledujúcich tabuľkách sme použili informácie zo skupiny Obydlie. V tejto
analýze sme porovnali informácie z premennej HH010 Typ obydlia s informáciami, ktoré
máme z premenných HH021 Vlastnícky status a HH030 Počet izieb. Ako výsledok sme
získali informácie, ktoré nám priblížili úroveň životných podmienok osôb na základe typu
obydlia, v ktorom žijú.
Tabuľka 6 Analýza nezamestnaných osôb, bývajúcich v domoch/dvojdomoch,
podľa vlastníckeho statusu a počtu izieb
HH021
Vlastník
Nájomník
Zadarmo

Domy/dvojdomy
HH030
446 1 – 2 izby
21 2,5 – 3 izby
15 3,5 – 4 izby
4,5 – 5 izieb
5 a viac izieb

35
100
95
121
131

Zdroj: vlastné spracovanie
V tabuľke číslo 6 vidíme, koľko osôb, žijúcich v domoch a dvojdomoch, tieto
nehnuteľnosti aj vlastní a koľko izieb tieto nehnuteľnosti majú. Najviac nezamestnaných
osôb domy a dvojdomy, v ktorých bývajú, aj vlastní a väčšina týchto nehnuteľností má
viac ako 5 izieb.
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Tabuľka 7 Analýza nezamestnaných osôb, bývajúcich v bytoch, podľa vlastníckeho statusu
a počtu izieb
HH021
Vlastník
Nájomník
Zadarmo

Byty
HH030
171 1 – 2 izby
80 2,5 – 3 izby
3 3,5 – 4 izby
4,5 – 5 izieb
5 a viac izieb

24
79
125
25
1

Zdroj: vlastné spracovanie
V tabuľke číslo 7 vidíme, že väčšina nezamestnaných osôb, ktoré bývajú v byte,
tento byt aj vlastnia a väčšina býva v 3- až 4-izbovom byte.
Tabuľka 8 Analýza nezamestnaných osôb, bývajúcich v inom druhu bývania,
podľa vlastníckeho statusu a počtu izieb
HH021
Vlastník
Nájomník
Zadarmo

Iný druh bývania
HH030
1 1 – 2 izby
23 2,5 – 3 izby
1 3,5 – 4 izby
4,5 – 5 izieb
5 a viac izieb

11
5
9
0
0

Zdroj: vlastné spracovanie
V tabuľke číslo 8 vidíme, že väčšina nezamestnaných osôb, ktoré bývajú v inom
druhu bývania, býva v prenájme, pričom tieto priestory sú väčšinou 1- až 2-izbové.

4.1.2 Analýza skupiny „Uspokojenie potrieb“
Skupina Uspokojenie potrieb zahŕňa 11 premenných z databázy EU-SILC, ktoré
predstavujú možnosť disponovať určitým štandardom bývania a možnosťou dovoliť si
kúpiť alebo zaplatiť určité tovary a služby na uspokojenie potrieb.
Pri štyroch premenných odpovede nadobúdajú hodnoty 1 (áno) a 2 (nie).
Pri ostatných premenných, ktoré sa väčšinou týkajú vlastnenia konkrétnych vecí,
nadobúdajú odpovede hodnoty 1 (áno), 2 (nie – nemôžem si to dovoliť) alebo 3 (nie –
z iných dôvodov). Pre potreby našej analýzy sme hodnoty 2 a 3 spojili do hodnoty 2 – nie.
Výnimkou sú premenné HH081 a HH091, ktoré nadobúdajú hodnoty 1 (áno, výhradne
pre použitie domácnosti), 2 (áno, spoločné s inou domácnosťou) alebo 3 (nie). Nakoľko
toalety a sprchy, nevlastnené domácnosťou, nepovažujeme za štandard bývania, ktorý by
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prispieval k zlepšeniu životných podmienok, rozhodli sme sa aj pri týchto premenných
zlúčiť odpovede 2 a 3.
V grafe číslo 6 sú znázornené odpovede nezamestnaných osôb v každej
z analyzovaných premenných.

Graf 6 Odpovede nezamestnaných osôb v jednotlivých premenných za skupinu
Uspokojenie potrieb
Zdroj: vlastné spracovanie
V grafe číslo 6 vidíme, že vo väčšine premenných u nezamestnaných osôb
dominovala odpoveď „áno“. Výnimkou je premenná HH040 Zatekajúca strecha, vlhké
steny/podlaha/základy alebo zahnívajúce okenné rámy, kde však odpoveď „nie“ inklinuje
k zlepšeniu životných podmienok. Odpoveď „nie“ dominovala ešte pri premenných HS040
Schopnosť dovoliť si zaplatenie raz ročne jedného týždňa dovolenky mimo domu a HS060
Schopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom. U premennej HS110 Vlastníctvo auta
odpovedalo 49,5 % nezamestnaných osôb „nie“.
Z našich zistení vyplýva, že v rámci tejto skupiny majú nezamestnané osoby
najväčší problém s možnosťou zaplatiť si dovolenku mimo domu, pričom až 77,5 %
nezamestnaných osôb odpovedalo „nie“. Nezamestnaným osobám robí ťažkosti aj
schopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom, kde až 69,3 % osôb odpovedalo
„nie“.
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Zo zozbieraných informácií o nezamestnaných osobách z databázy EU-SILC sme
podľa šablóny, vyjadrenej v tabuľke číslo 2, rozdelili životné podmienky nezamestnaných
osôb na nízke, priemerné a vysoké. Hodnoty životnej úrovne po prerozdelení za skupinu
Uspokojenie potrieb je vyjadrené v tabuľke číslo 9.
Tabuľka 9 Rozdelenie nezamestnaných osôb podľa životnej úrovne za skupinu
Uspokojenie potrieb
Počet osôb

Percentuálny
podiel osôb

Vysoká životná úroveň

391

51,37 %

Priemerná životná úroveň

293

38,51 %

77

10,12 %

Nízka životná úroveň
Spolu

761

Zdroj: vlastné spracovanie
V tabuľke číslo 9 vidíme, že vyše polovica nezamestnaných osôb dosiahla
na základe nášho hodnotenia vysokú životnú úroveň. Nízku životnú úroveň malo vyše
10 % osôb.
Tieto

výsledky

porovnáme

s výsledkami

rovnakej

analýzy,

vykonanej

na zamestnanej skupine obyvateľstva. Počet osôb a ich percentuálny podiel v rámci
jednotlivých hodnôt životnej úrovne za skupinu Uspokojenie potrieb na zamestnanej časti
obyvateľstva sú vyjadrené v tabuľke číslo 10.
Tabuľka 10 Rozdelenie zamestnaných osôb podľa životnej úrovne za skupinu Uspokojenie
potrieb
Počet osôb
Vysoká životná úroveň
Priemerná životná úroveň
Nízka životná úroveň
Spolu

Percentuálny
podiel osôb

5863

95,30 %

281

4,57 %

8
6152

0,13 %

Zdroj: vlastné spracovanie
V skupine Uspokojenie potrieb dosahuje vysokú životnú úroveň 95,3 %
zamestnaných osôb. Oproti nezamestnaným, u ktorých vysokú životnú úroveň dosiahlo
51,37 %, je to rozdiel až o 43,93 %. Naopak, nízku životnú úroveň dosiahlo len 0,13 %
zamestnaných osôb. Oproti percentuálnej hodnote nezamestnaných osôb, ktoré dosiahli
nízku životnú úroveň, je to rozdiel o 9,99 %.
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4.1.3 Analýza skupiny „Vonkajšie vplyvy“
Skupina Vonkajšie vplyvy obsahuje 4 premenné z databázy EU-SILC, ktoré
predstavujú vonkajšie faktory, ovplyvňujúce životné podmienky spojené s bývaním
nezamestnaných osôb. Dotknuté osoby môžu zmeniť tieto vplyvy jedine presťahovaním sa
na iné miesto.
Pri všetkých štyroch premenných nadobúdali odpovede hodnoty 1 (áno) alebo 2
(nie).
V grafe číslo 7 sú znázornené odpovede nezamestnaných osôb v každej
z analyzovaných premenných.
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Graf 7 Odpovede nezamestnaných osôb v jednotlivých premenných za skupinu Vonkajšie
vplyvy
Zdroj: vlastné spracovanie
V grafe číslo 7 vidíme, že väčšina nezamestnaných osôb odpovedala „nie“, čo
znamená, že faktory obsiahnuté v tejto skupine im nezhoršujú životné podmienky.
S nedostatkom svetla v obydlí má problém 13,5 % nezamestnaných osôb, s nadmerným
hlukom má problém 20,1 % nezamestnaných osôb, so znečistením špinou a inými
environmentálnymi problémami 21,9 % nezamestnaných osôb a s kriminalitou v okolí
svojho obydlia má problém len 11,9 % nezamestnaných osôb.
Tak

ako

v predchádzajúcej

skupine

rozdelíme

podľa tabuľky číslo 2 na základe vonkajších vplyvov.
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životnú

úroveň

bývania

Tabuľka 11 Rozdelenie nezamestnaných osôb podľa životnej úrovne za skupinu Vonkajšie
vplyvy
Percentuálny
Počet osôb podiel osôb
Vysoká životná úroveň

629

82,65 %

Priemerná životná úroveň

73

9,59 %

Nízka životná úroveň

59

7,76 %

Spolu

761

Zdroj: vlastné spracovanie
V tabuľke číslo 11 vidíme, že životná úroveň 82,65 % nezamestnaných osôb je
v rámci tejto skupiny vysoká a len 7,76 % nezamestnaných osôb má problém
s nepriaznivými vplyvmi okolia, ktoré negatívne ovplyvňujú ich životné podmienky.
Rovnako ako pri predošlej skupine porovnáme výsledky s výsledkami rovnakej
analýzy na zamestnanej skupine obyvateľstva. Počet osôb a ich percentuálny podiel
v rámci jednotlivých hodnôt životnej úrovne za skupinu Vonkajšie vplyvy na zamestnanej
časti obyvateľstva je vyjadrený v tabuľke číslo 12.
Tabuľka 12 Rozdelenie zamestnaných osôb podľa životnej úrovne za skupinu Vonkajšie
vplyvy
Percentuálny
Počet osôb podiel osôb
Vysoká životná úroveň

5637

91,63 %

Priemerná životná úroveň
Nízka životná úroveň
Spolu

315
200
6152

5,12 %
3,25 %

Zdroj: vlastné spracovanie
V skupine

Vonkajšie

vplyvy

dosahuje

vysokú

životnú

úroveň

91,63 %

zamestnaných osôb. Oproti nezamestnaným osobám je to o 8,98 % viac, čo je výrazne
menší rozdiel ako pri predošlej skupine. Menšie rozdiely dosahujú aj ostatné úrovne.
Z toho vyplýva, že pomery, týkajúce sa vplyvov okolia, sú medzi týmito skupinami
obyvateľstva viac vyvážené.
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4.1.4 Analýza skupiny „Nedoplatky“
Skupina Nedoplatky obsahuje 3 premenné z databázy EU-SILC, ktoré obsahujú
informácie o neschopnosti splácať rôzne záväzky. Neschopnosť splácať záväzky výrazne
ovplyvňuje životné podmienky ľudí. Na všetky 3 otázky ohľadne nedoplatkov odpovedalo
len 222 zo všetkých nezamestnaných osôb, zaradených do databázy EU-SILC, čo
predstavuje 29,1 % z plného počtu nezamestnaných osôb. Na všetky 3 otázky
neodpovedali len 4 osoby. Osoby, ktoré odpovedali aspoň na jednu otázku, sme teda
zaradili do analýzy, pričom nezodpovedaným otázkam sme priradili priemernú hodnotu.
Osoby, ktoré neodpovedali ani na jednu z troch otázok, sme z analýzy vylúčili. Odpovede
v premenných v skupine Nedoplatky nadobúdajú hodnoty 1 (áno, raz), 2 (áno, dvakrát
alebo viackrát), 3 (nie). Pre potreby analýzy tejto skupiny sme opäť zlúčili hodnoty, ktoré
zhoršujú životné podmienky do jednej hodnoty.
Odpovede nezamestnaných osôb, ktoré odpovedali na všetky 3 otázky v skupine
Nedoplatky, sú znázornené v grafe číslo 8.
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Graf 8 Odpovede nezamestnaných osôb v jednotlivých premenných za skupinu Nedoplatky
Zdroj: vlastné spracovanie
V grafe číslo 8 vidíme, že podľa odpovedí, ktoré boli vyplnené vo všetkých troch
premenných, by väčšina ľudí nemala mať problémy s nedoplatkami. Tieto údaje však nie
sú úplne smerodajné, pretože množstvo ľudí neodpovedalo na všetky tri otázky.
Pre analýzu životných podmienok, berúcich do úvahy aj osoby, ktoré odpovedali len
na jednu alebo len na dve otázky, pričom zohľadňuje aj chýbajúce hodnoty, sú hodnoty
vyjadrené v tabuľke číslo 13.
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Životnú úroveň nezamestnaných osôb podľa tejto skupiny rozdelíme rovnako
podľa tabuľky číslo 2.
Tabuľka 13 Rozdelenie nezamestnaných osôb podľa životnej úrovne za skupinu
Nedoplatky

Počet osôb

Percentuálny
podiel osôb

Vysoká životná úroveň

166

21,92 %

Priemerná životná úroveň

208

27,47 %

Nízka životná úroveň

383

50,59 %

Spolu

757

Zdroj: vlastné spracovanie
Podľa skupiny Nedoplatky má vyše polovica opýtaných problémy s nedoplatkami,
zatiaľ čo takmer 22 % nemá problémy s nedoplatkami žiadneho typu.
Rovnako ako v predošlých skupinách aj výsledky za skupinu Nedoplatky
porovnáme s výsledkami rovnakej analýzy, vykonanej na zamestnanej časti obyvateľstva.
Počet osôb a ich percentuálny podiel v rámci jednotlivých hodnôt životnej úrovne
za skupinu Nedoplatky na zamestnanej časti obyvateľstva je vyjadrený v tabuľke číslo 14.
Tabuľka 14 Rozdelenie zamestnaných osôb podľa životnej úrovne za skupinu Nedoplatky

Vysoká životná úroveň
Priemerná životná úroveň
Nízka životná úroveň
Spolu

Počet Percentuálny
osôb
podiel osôb
4627
75,31 %
1337
21,76 %
180
2,93 %
6144

Zdroj: vlastné spracovanie
Pri tejto skupine vidíme značné rozdiely medzi zamestnanými a nezamestnanými
osobami. 75,31 % zamestnaných osôb v tejto skupine dosahuje vysokú životnú úroveň,
pričom u nezamestnaných osôb je to len 21,92 %. Nízku životnú úroveň pri zamestnaných
osobách dosahuje len 2,93 % osôb, pri nezamestnaných osobách je to vyše 50 %.

4.2

Analýza vplyvu kategoriálnej premennej na číselnú premennú
Analýzu rozptylu aplikujeme na premennú, ktorú nazveme životná úroveň.

Premenná životná úroveň predstavuje spojenie hodnôt zo skupiny Vonkajšie vplyvy

47

a Uspokojenie potrieb. Predstavuje hodnoty, ktoré nezamestnané osoby nadobudli v oblasti
bývania, zariadenia domácností a využívania služieb.
Táto premenná bola vytvorená ako množina priemerov hodnôt všetkých
premenných týchto dvoch skupín. Každej osobe bola opäť pridelená jedna z hodnôt –
vysoká, priemerná alebo nízka životná úroveň podľa intervalov z tabuľky číslo 2.
Hodnoty premennej životná úroveň sú vyjadrené v tabuľke číslo 15.
Tabuľka 15 Rozdelenie nezamestnaných osôb podľa premennej životná úroveň

Vysoká životná úroveň
Priemerná životná úroveň
Nízka životná úroveň
Spolu

Percentuálny
Počet osôb
podiel osôb
435
57,16 %
266
34,95 %
60
7,89 %
761

Zdroj: vlastné spracovanie
Z tabuľky číslo 15 je zrejmé, že 57,16% nezamestnaných osôb uviedlo hodnotu
„vysoká životná úroveň“ a len 7,89 % nezamestnaných osôb uviedlo hodnotu nízka životná
úroveň.

4.2.1 Analýza vplyvu premennej „životná úroveň“ na premennú „celkový
disponibilný príjem domácnosti“
Najskôr budeme analyzovať, či existuje štatisticky významný rozdiel v hodnote
celkového disponibilného príjmu medzi jednotlivými úrovňami premennej životná úroveň.
Pred vykonaním samotnej analýzy rozptylu zadefinujeme nulovú a alternatívnu
hypotézu. Prijatie nulovej hypotézy hovorí o tom že sa stredné hodnoty celkového
disponibilného príjmu rovnajú. Prijatie alternatívnej hypotézy znamená, že aspoň jedna
z týchto rovností neplatí. Nulovú a alternatívnu hypotézu môžeme zadefinovať nasledovne:
H0: Neexistuje štatisticky významný rozdiel v hodnote celkového disponibilného
príjmu medzi jednotlivými úrovňami premennej životná úroveň.
H1: Hodnota celkového disponibilného príjmu v jednotlivých úrovniach premennej
životná úroveň sa štatisticky významne líši.
Ďalším krokom pred vykonaním samotnej analýzy rozptylu je overenie podmienok
pre jej použitie, ktoré sú uvedené v podkapitole 3.1.
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Najskôr overíme podmienku nezávislosti výberov. Keďže však používame údaje
z databázy EU-SILC, môžeme túto podmienku považovať za splnenú.
Ako druhú testujeme podmienku normality. Podmienku normality testujeme
pre každú úroveň premennej životná úroveň samostatne.
Najskôr budeme testovať splnenie podmienky normality pre nízku životnú úroveň.
Na testovanie použijeme testy dostupné v softvéri SAS Enterprise Guide, na základe
ktorých sa rozhodneme, či prijmeme alebo zamietneme nulovú hypotézu.
H0: Rozdelenie celkového disponibilného príjmu pri osobách s nízkou životnou
úrovňou je normálne.
H1: Rozdelenie celkového disponibilného príjmu pri osobách s nízkou životnou
úrovňou nie je normálne.
Výsledky testov sú vyjadrené v tabuľke číslo 16.
Tabuľka 16 Testy normality pre nízku životnú úroveň
Tests for Normality
Test
Shapiro-Wilk

Statistic
p Value
0.912769 Pr < W
0.0004

W

Kolmogorov-Smirnov

D

0.174086 Pr > D

<0.0100

Cramer-von Mises

W-Sq

0.335104 Pr > W-Sq

<0.0050

Anderson-Darling

A-Sq

1.839231 Pr > A-Sq

<0.0050

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Na základe p-Value jednotlivých testov na testovanie normality zamietame nulovú
hypotézu. To znamená, že na hladine významnosti α = 0,05 nie je rozdelenie celkového
disponibilného príjmu pri osobách s nízkou životnou úrovňou normálne.
Podmienka normality nebola splnená ani pri osobách s priemernou životnou
úrovňou a ani pri osobách s vysokou životnou úrovňou.
Toto tvrdenie nám potvrdzujú aj tvary grafov rozdelenia celkového disponibilného
príjmu pre nízku, priemernú a vysokú životnú úroveň (graf číslo 9).
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Graf 9 Rozdelenie celkového disponibilného príjmu pre nízku, priemernú a vysokú životnú
úroveň
Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Normalita sa nepotvrdila ani na jednej hodnote premennej životná úroveň.
Keďže máme splnené ostatné podmienky na použitie analýzy rozptylu, môžeme
na základe centrálnej limitnej vety ANOVU použiť.
Ako poslednú budeme testovať podmienku homoskedasticity.
Testujeme, či sú v jednotlivých výberoch rovnaké rozptyly. Zadefinujeme
nasledovné hypotézy:
H0: Rozptyly celkového disponibilného príjmu vo všetkých hodnotách životnej
úrovne sú rovnaké.
H1: Rozptyly celkového disponibilného príjmu vo všetkých hodnotách životnej nie
sú rovnaké.
Zhodu rozptylov budeme testovať pomocou Leveneho testu (tabuľka číslo 17),
Brownovho-Forsytheho testu (tabuľka číslo 18) a Bartlettovho testu(tabuľka číslo 19).
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Tabuľka 17 Leveneho test
Levene's Test for Homogeneity of HY020 Variance
ANOVA of Squared Deviations from Group Means
Source
Životná úroveň
Error

Sum of
Squares
2.37E17

Mean
Square
1.185E17

758 6.395E18

8.437E15

DF
2

F Value
14.4

Pr > F
<.0001

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Tabuľka 18 Brownov-Forsytheho test
Brown and Forsythe's Test for Homogeneity of HY020 Variance
ANOVA of Absolute Deviations from Group Medians
Source
Životná
úroveň
Error

DF
2

Sum of
Mean
Squares
Square
7.3571E8 3.6786E8

758

1.58E10 20846906

F Value
17.65

Pr > F
<.0001

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Tabuľka 19 Bartlettov test
Bartlett's Test for Homogeneity of HY020
Variance
Source
Životná
úroveň

ChiDF Square Pr > ChiSq
2 65.3040
<.0001

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Na základe všetkých troch testov, ktoré ponúka SAS Enterprise Guide, zamietame
nulovú hypotézu. V prípade prítomnosti heteroskedasticity použijeme metódu Welch´s
ANOVA. Welch´s ANOVA porovnáva dva priemery a zisťuje ich rovnosť, môže byť
použitá aj pri porušení podmienky o homoskedasticite.
Po otestovaní podmienok môžeme pristúpiť k samotnej analýze rozptylu. Výstup
ANOVA zo SAS Enterprise Guide sa nachádza v tabuľke číslo 20.
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Tabuľka 20 Analýza rozptylu

2

Sum of
Squares
8587664899

Error

758

36910915731

Corrected Total

760

45498580630

Source

DF

Model

Mean
Square
F Value
4293832450
88.18

Pr > F
<.0001

48695139

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Na základe výstupu z tabuľky číslo 20 môžeme zamietnuť nulovú hypotézu a prijať
alternatívnu hypotézu, celkový disponibilný príjem sa v jednotlivých úrovniach životnej
úrovne na hladine významnosti α = 0,05 štatisticky významne líši. Keďže nebola splnená
podmienka homoskedasticity, musíme toto tvrdenie overiť pomocou Welch´s ANOVA,
ktorá je vyjadrená v tabuľke číslo 21.
Tabuľka 21 Welch´s ANOVA
Welch‘s ANOVA for HY020
Source
Životná
úroveň
Error

DF
2.0000

F Value
112.35

Pr > F
<.0001

208.6

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Na základe p-hodnoty nám Welch´s ANOVA potvrdila naše predošlé tvrdenie
o zamietnutí nulovej hypotézy, taktiež potvrdila vplyv premennej životná úroveň
na premennú celkový disponibilný príjem.

4.2.2 Analýza vplyvu premennej“ životná úroveň“ na premennú „najnižší
mesačný príjme, postačujúci na vyžitie“
Teraz budeme analyzovať, či existuje štatisticky významný rozdiel v hodnote
najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie medzi jednotlivými úrovňami
premennej životná úroveň.
Pred vykonaním samotnej analýzy rozptylu si znova zadefinujeme nulovú
a alternatívnu hypotézu. Prijatie nulovej hypotézy hovorí o tom že sa stredné hodnoty
najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie rovnajú.
H0: Neexistuje štatisticky významný rozdiel v hodnote najnižšieho mesačného
príjmu postačujúceho na vyžitie medzi jednotlivými úrovňami premennej životná
úroveň.
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H1: Hodnota najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie v jednotlivých
úrovniach premennej životná úroveň sa štatisticky významne líši.
Znova musíme otestovať podmienky použitia analýzy rozptylu.
Ako prvú overíme podmienku nezávislosti výberov. Použitím údajov z databázy
EU-SILC môžeme túto podmienku považovať za splnenú.
Ako druhú otestujeme podmienku normality. Táto podmienka sa testuje pre každú
úroveň premennej životná úroveň samostatne.
Najskôr budeme testovať splnenie podmienky normality pre nízku životnú úroveň.
Na testovanie použijeme testy, dostupné v softvéri SAS Enterprise Guide, na základe
ktorých sa rozhodneme, či prijmeme alebo zamietneme nulovú hypotézu.
H0: Rozdelenie najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie pri osobách
s nízkou životnou úrovňou je normálne.
H1: Rozdelenie najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie pri osobách
s nízkou životnou úrovňou nie je normálne.
Výsledky testov sú vyjadrené v tabuľke číslo 22
Tabuľka 22 Testy normality pre nízku životnú úroveň
Tests for Normality
Test
Shapiro-Wilk

W

Statistic
p Value
0.922597 Pr < W
0.0010

Kolmogorov-Smirnov

D

Cramer-von Mises

W-Sq

0.166845 Pr > W-Sq

0.0149

Anderson-Darling

A-Sq

1.387005 Pr > A-Sq

<0.0050

0.14542 Pr > D

<0.0100

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Podľa p-Value všetkých testov na testovanie normality zamietame nulovú hypotézu
a prijímame alternatívnu hypotézu o tom, že rozdelenie najnižšieho mesačného príjmu
postačujúceho na vyžitie nie je na hladine významnosti α = 0,05 normálne.
Podmienka normality nebola splnená ani pri osobách s priemernou životnou
úrovňou a ani pri osobách s vysokou životnou úrovňou.
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Toto tvrdenie nám potvrdzujú aj tvary grafov rozdelenia najnižšieho mesačného
príjmu postačujúceho na vyžitie pre nízku, priemernú a vysokú životnú úroveň (graf číslo
10).

Graf 10 Rozdelenie najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie pre nízku,
priemernú a vysokú životnú úroveň
Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Normalita sa nepotvrdila ani na jednej hodnote premennej životná úroveň.
Tak ako v predošlom prípade používame dostatočne veľký súbor a ostatné
podmienky na použitie analýzy rozptylu sú splnené, na základe centrálnej limitnej vety
môžeme použiť analýzu rozptylu.
Ešte treba otestovať podmienku homoskedasticity, teda konštantnosť rozptylov.
Zadefinujeme nasledovné hypotézy:
H0: Rozptyly najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie sú
vo všetkých hodnotách životnej úrovne rovnaké.
H1: Rozptyly najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie nie sú
vo všetkých hodnotách životnej úrovne rovnaké.
Na testovanie homoskedasticity znova využijeme 3 testy zo softvéru SAS
Enterprise Guide: Leveneho test (tabuľka číslo 23), Brownov-Forsytheho test (tabuľka
číslo 24) a Bartlettov test (tabuľka číslo 25).
Tabuľka 23 Leveneho test
Levene's Test for Homogeneity of HS130 Variance
ANOVA of Squared Deviations from Group Means
Source
Životná úroveň
Error

DF
2

Sum of
Squares
4.29E12

Mean
Square
2.145E12

758

4.633E14

6.112E11

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
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F Value
3.51

Pr > F
0.0304

Tabuľka 24 Brownov-Forsytheho test
Brown and Forsythe's Test for Homogeneity of HS130 Variance
ANOVA of Absolute Deviations from Group Medians
Source
Životná úroveň

Sum of
Squares
993781

Mean
Square
496891

758 1.5649E8

206445

DF
2

Error

F Value
2.41

Pr > F
0.0908

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Tabuľka 25 Bartlettov test
Bartlett's Test for Homogeneity of HS130
Variance
Source
Životná
úroveň

DF

ChiSquare Pr > ChiSq
2 16.4463
0.0003

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Nulovú hypotézu nezamietame len podľa p-Value Brownovho-Forsytheho testu.
Z výsledkov ostatných dvoch testov však vyplýva, že rozptyly najnižšieho mesačného
príjmu postačujúceho na vyžitie vo všetkých hodnotách životnej úrovne nie sú rovnaké.
Budeme postupovať rovnako ako v predošlom prípade a použijeme Welch´s ANOVA,
ktorá sa používa, ak je prítomná heteroskedasticita.
Po otestovaní podmienok môžeme pristúpiť k samotnej analýze rozptylu.
Výsledky analýzy rozptylu sú v tabuľke číslo 26.
Tabuľka 26 Analýza rozptylu
Sum of
Squares
10684776.6

Mean
Square
5342388.3

Error

758 280181214.4

369632.2

Corrected Total

760 290865991.0

Source
Model

DF
2

F Value
14.45

Pr > F
<.0001

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Na základe výstupu z tabuľky číslo 26 môžeme prijať alternatívnu hypotézu,
najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie sa v jednotlivých úrovniach životnej úrovne
na hladine významnosti α = 0,05 štatisticky významne líši. Na základe nesplnenia
podmienky homoskedasticity musíme toto tvrdenie opäť overiť pomocou Welch´s
ANOVA. Hodnoty Welch´s ANOVA sú vyjadrené v tabuľke číslo 27.
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Tabuľka 27 Welch´s ANOVA
Welch's ANOVA for HS130
Source
Životná
úroveň
Error

DF
2.0000

F Value
16.15

Pr > F
<.0001

169.6

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Aj v tomto prípade nám na základe p-hodnoty Welch´s ANOVA potvrdzuje
predošlé tvrdenie, preto môžeme jednoznačne zamietnuť nulovú hypotézu a prijať
alternatívnu hypotézu, že hodnota najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie
sa v jednotlivých úrovniach premennej životná úroveň štatisticky významne líši.

4.3

Analýza závislosti „nedoplatkov“ od „najnižšieho mesačného
príjmu postačujúceho na vyžitie“, „celkového disponibilného
príjmu“ a „celkových nákladov na bývanie“
V tejto kapitole chceme urobiť analýzu závislosti nedoplatkov od troch faktorov.
Tieto faktory reprezentujú premenné HS130 Najnižší mesačný príjem postačujúci

na vyžitie, HY020 Celkový disponibilný príjem domácnosti a HH070 Celkové náklady
na bývanie. Najlepší spôsob, ako charakterizovať vzťahy medzi nedoplatkami a týmito
faktormi, je na základe logistickej regresie.
Na túto analýzu sme použili dáta spracované v kapitole 4.1.4, pričom sme ich
pre potreby logistickej regresie rozdelili na dve skupiny s hodnotou 0 a 1. Hodnota 0
prislúcha tej časti nezamestnaných osôb, ktoré majú problémy s nedoplatkami, a hodnota 1
nezamestnaným osobám, ktoré problémy s nedoplatkami nemajú.
Rozdelenie nezamestnaných osôb do skupín je vyjadrené v tabuľke číslo 28.
Tabuľka 28 Rozdelenie nezamestnaných osôb medzi skupiny 1 a 0
Response Profile
Ordered
Value

Total
Nedoplatky Frequency
1 0
409
2 1

348

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
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Z výstupu vidíme, že hodnota 0 prislúcha približne 54 % nezamestnaných osôb.
Pomocou logistickej regresie sme vytvorili model so závislou premennou
nedoplatky a troma nezávislými premennými, ktoré reprezentujú tri premenné z databázy
EU-SILC. Pre lepšiu interpretáciu sme transformovali hodnoty nezávislých premenných
na rovnaké merné jednotky. Pre tento prípad bude najvhodnejšou mernou jednotkou
1000€/rok.
Ako prvý krok musíme otestovať významnosť modelu ako celku.
Zadefinujeme nasledovné hypotézy:
H0: Model nie je štatisticky významný.
H1: Model je štatisticky významný.
Výsledky tohto testovania vyjadruje tabuľka číslo 29.
Tabuľka 29 Testovanie významnosti modelu ako celku
Testing Global Null Hypothesis: BETA=0
Test
Likelihood Ratio

ChiSquare
30.9376

Score

30.3690

3

<.0001

Wald

28.7534

3

<.0001

DF Pr > ChiSq
3
<.0001

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Na základe p-hodnôt testov zo softvéru SAS Enterprise Guide môžeme
na hladine významnosti α = 0,05 zamietnuť nulovú hypotézu a prijať alternatívnu
hypotézu, model ako celok je štatisticky významný.
V ďalšom kroku otestujeme štatistickú významnosť parametrov a následne
model zapíšeme.
Pre potreby testovania štatistickej významnosti parametrov zadefinujeme
nasledovné hypotézy:
H0: Koeficient βi nie je štatisticky významný.
H1: Koeficient βi je štatisticky významný.
Výsledky testovania sú vyjadrené v tabuľke číslo 30.
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Tabuľka 30 Testovanie štatistickej významnosti parametrov
Analysis of Maximum Likelihood Estimates
Standard
Parameter
Intercept

DF Estimate
1 -1.1103

Error
0.1985

Wald
ChiSquare Pr > ChiSq
31.3033
<.0001

HS130

1

0.0258

0.0121

4.55

0.0330

HY020

1

0.0233

0.0122

3.80

0.0551

HH070

1

0.1378

0.0697

3.01

0.0480

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Z výstupu vidíme, že všetky p-hodnoty okrem premennej HY020 sú menšie ako
zvolená hladina významnosti α = 0,05. Hodnota p-hodnoty premennej HY020 však túto
hranicu prekračuje len o zanedbateľnú hodnotu, preto môžeme premennú HY020 Celkový
disponibilný príjem zaradiť do modelu.
Po otestovaní významnosti modelu ako celku a významnosti jeho jednotlivých
parametrov môžeme model zapísať v tvare:
𝑁𝑒𝑑𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑘𝑦 = −1,1103 + 0,0258. 𝐻𝑆130 + 0,0233. 𝐻𝑌020 + 0,1378. 𝐻𝐻070
Samotnú závislosť však vyjadríme lepšie pomocou pomeru šancí. Pomer šancí
umožňuje porovnať výskyt sledovaného javu v dvoch rôznych skupinách, pričom využíva
pomer dvoch pravdepodobností.
Hodnoty pomerov šancí sú vyjadrené v tabuľke číslo 31.
Tabuľka 31 Pomer šancí
Odds Ratio Estimates and Wald Confidence
Intervals
95 %
Confidence
Effect
Unit
Estimate
Limits
HS130
1.0000
1.026 1.002 1.051
HY020

1.0000

1.024 0.999 1.048

HH070

1.0000

1.148 1.001 1.316

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
V nastaveniach pre logistickú regresiu sme nastavili možnosť „fit model to level 0“,
čo znamená, že model sa interpretuje vzhľadom na hodnotu 0.
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Ak najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie vzrastie ročne o 1000 €, tak
šanca, že nezamestnaná osoba nebude mať problémy s nedoplatkami, vzrastie 1026násobne za predpokladu ceteris paribus. Ak celkový disponibilný príjem domácnosti
vzrastie ročne o 1000 €, šanca, že nezamestnaná osoba nebude mať problémy
s nedoplatkami, vzrastie 1024-násobne. Ak celkové náklady na bývanie vzrastú o 1000 €
ročne, šanca, že nezamestnaná osoba nebude mať problémy s nedoplatkami, vzrastie 1148násobne.

4.4

Porovnanie výsledkov so životnými podmienkami zamestnaných
osôb
V tejto kapitole urobíme rovnaké procedúry na zamestnanej vzorke obyvateľstva

a porovnáme výsledky medzi týmito dvoma skupinami. Vykonáme ich v skrátenej forme,
pretože analýza zamestnaných osôb nie je predmetom našej práce.
Túto skupinu obyvateľov tvoria osoby vyfiltrované podľa premennej PL031
Aktuálny samo-definovaný status ekonomickej aktivity s hodnotami 1 – zamestnanec
pracujúci na plný pracovný čas a 2 – zamestnanec pracujúci na kratší pracovný čas.
Túto skupinu tvorí 6152 osôb, čo predstavuje 44,5 % zo všetkých osôb tvoriacich
databázu EU-SILC.
Ako prvú vykonáme analýzu rozptylu na premennej životná úroveň a premennej
celkový

disponibilný

príjem

domácnosti.

Podmienky

na analýzu

rozptylu

okrem podmienky homoskedasticity boli splnené. Nakoľko analýza zamestnaných osôb nie
je hlavným predmetom našej práce, uvedieme len výstupy nutné na porovnanie výsledkov
medzi zamestnanými a nezamestnanými osobami. (výstup ANOVA a Welch´s ANOVA).
Výstupy analýzy rozptylu medzi kategoriálnou premennou životná úroveň
a číselnou premennou celkový disponibilný príjem domácnosti sú vyjadrené v tabuľke číslo
32 a 33.
Tabuľka 32 Analýza rozptylu
Sum of
Squares Mean Square
2 1,05E+10 5270821674.8

Source
Model

DF

Error

6149 4,41E+11 71765662.616

Corrected
Total

6151 4,52E+11

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
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F
Value
73.44

Pr > F
<.0001

Na základe výstupu z tabuľky číslo 32 môžeme prijať alternatívnu hypotézu,
celkový disponibilný príjem sa v jednotlivých úrovniach životnej úrovne na hladine
významnosti α = 0,05 štatisticky významne líši aj pri zamestnaných osobách. Keďže
nebola splnená podmienka homoskedasticity, musíme tento výsledok overiť pomocou
Welch´s ANOVA.
Tabuľka 33 Welch´s ANOVA
Welch's ANOVA for HY020
F
Source
DF
Value Pr > F
Životná
2.0000 95.52 <.0001
úroveň
Error
18.3479

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Na základe p-hodnoty z výstupu Welch´s ANOVA môžeme jednoznačne zamietnuť
nulovú a prijať alternatívnu hypotézu, že celkový disponibilný príjem sa štatisticky
významne líši v jednotlivých úrovniach premennej životná úroveň.
Výstupy analýzy rozptylu medzi kategoriálnou premennou životná úroveň
a číselnou premennou najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie sú vyjadrené
v tabuľke číslo 34 a 35.
Tabuľka 34 Analýza rozptylu
Sum of
Mean
Squares
Square
23394513 11697256

Source
Model

DF

Error

6149

3,31E+09

Corrected
Total

6151

3,34E+09

2

F
Value
21.72

Pr > F
<.0001

538583

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Na základe výstupu z tabuľky číslo 34 môžeme aj v tomto prípade prijať
alternatívnu hypotézu, najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie sa v jednotlivých
úrovniach premennej životná úroveň štatisticky významne líši.
Na základe nesplnenia podmienky homoskedasticity musíme tento výsledok overiť
pomocou Welch´s ANOVA.
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Tabuľka 35 Welch´s ANOVA
Welch's ANOVA for HS130
F
Source
DF
Value Pr > F
Životná úroveň
2.0000 39.17 <.0001
Error

18.5408

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Welch´s ANOVA potvrdzuje naše tvrdenie, že najnižší mesačný príjem postačujúci
na vyžitie sa v jednotlivých úrovniach premennej životná úroveň štatisticky významne líši.
Na základe analýzy rozptylu sme sa dozvedeli, že pri nezamestnaných, ale aj
pri zamestnaných osobách má výrazný vplyv na životnú úroveň celkový disponibilný
príjem a aj hodnota najnižšieho mesačného príjmu postačujúceho na vyžitie.
Ako posledný analyzujeme vplyv premenných najnižší mesačný príjem postačujúci
na vyžitie, celkový disponibilný príjem domácnosti a celkové náklady na bývanie
a nedoplatky za pomoci logistickej regresie.
Model ako celok a jednotlivé parametre sú na hladine α = 0,05 štatisticky
významné.
Pomer šancí je vyjadrený vo výstupe v tabuľke číslo 36.
Tabuľka 36 Pomer šancí
Odds Ratio Estimates and Profile-Likelihood
Confidence Intervals

Unit
1.0000

95 %
Confidence
Estimate
Limits
1.002 1.001 1.002

HY020

1.0000

1.000 1.000 1.000

HS130

1.0000

1.000 1.000 1.000

Effect
HH070

Zdroj: výstup zo SAS E.G.
Z výstupu pomeru šancí nám vyšiel zaujímavý výsledok, kde sa javí, že
pri zamestnaných osobách nemajú premenné najnižší mesačný príjem postačujúci
na vyžitie a celkový disponibilný príjem domácnosti takmer žiaden vplyv na životnú úroveň
týchto osôb. Premenná celkové náklady na bývanie má len minimálny vplyv.
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ZÁVER
Hlavným cieľom bolo preskúmať životné podmienky nezamestnaných osôb
na Slovensku pomocou faktorov, ktoré prezentujú premenné z databázy EU-SILC. Tento
cieľ sme sa snažili splniť za pomoci čiastkových cieľov, opísaných v kapitole číslo 2.
V prvej kapitole sme sa venovali hlavne teoretickému opisu problematiky
a súčasnému stavu nezamestnanosti v Slovenskej republike. V tejto kapitole sme sa tiež
venovali výberu vhodných premenných na analýzy vykonané neskôr.
Venovali sme sa aj metodike práce, ktorá predstavuje súbor metód, pomocou
ktorých sme sa snažili dostať k hlavnému cieľu. Tieto metódy sme vykonávali pomocou
softvéru MS Excel 2016 a SAS Enterprise Guide.
Hlavnou časťou práce je štvrtá kapitola. V tejto kapitole sme najskôr rozdelili
vybrané premenné do skupín, ktoré obsahujú súvisiace premenné. Následne sme v každej
skupine urobili sumarizačné štatistiky, čím sme predstavili základný prehľad o pomeroch
týchto osôb. Následne sme spojili skupiny súvisiace s bývaním a životným štandardom
do samostatnej skupiny, ktorú sme nazvali životná úroveň, a na túto premennú sme
aplikovali analýzu rozptylu. Skupinu Nedoplatky sme transformovali na binárnu premennú,
na ktorú sme aplikovali logistickú regresiu. Na záver sme dosiahnuté výsledky porovnali
s výsledkami, ktoré dosiahli zamestnané osoby.
Pri analýze obydlia, predstavujúceho prostredie, v ktorom osoba prebýva, sme
zistili, že nezamestnané osoby väčšinou prebývajú v domoch alebo dvojdomoch,
nehnuteľnosť, v ktorej prebývajú, zvyčajne vlastnia a preferujú trojizbové až štvorizbové
obydlia.
Pri analýze premenných zo skupiny Uspokojenie potrieb sme zistili, že najväčšie
problémy majú ľudia s možnosťou zaplatiť si raz ročne týždeň dovolenky mimo domu,
čeliť neočakávaným výdavkom a takmer polovica opýtaných nevlastní auto. K zhoršeniu
životných podmienok najmenej prispelo vlastneníctvo telefónu a televízora, kde vyše 90 %
osôb odpovedalo, že tieto predmety vlastní.
Pri analýze skupiny Vonkajšie vplyvy sme zistili, že tieto faktory sa u väčšiny
nezamestnaných osôb nepodieľajú na zhoršovaní životných podmienok. Faktor, s ktorým
malo problém najviac opýtaných, súvisí so znečistením špinou a inými environmentálnymi
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problémami, kde sa 21,9 % opýtaných vyjadrilo, že im tieto vplyvy zhoršujú životné
podmienky.
Pri analýze nedoplatkov po zohľadnení chýbajúcich hodnôt sme zistili, že vyše
polovica nezamestnaných osôb máva problém s nedoplatkami.
Analýzou rozptylu sme zistili, že celkový disponibilný príjem a aj najnižší mesačný
príjem postačujúci na vyžitie výrazne vplýva na životnú úroveň, a teda aj životné
podmienky nezamestnaných osôb.
Pomocou logistickej regresie sme zistili, že ak najnižší mesačný príjem
postačujúci na vyžitie vzrastie ročne o 1000 €, šanca, že nezamestnaná osoba nebude mať
problémy s nedoplatkami, vzrastie 1026-násobne. V prípade, ak celkový disponibilný
príjem domácnosti vzrastie ročne o 1000 €, šanca, že nezamestnaná osoba nebude mať
problémy s nedoplatkami, vzrastie 1024-násobne. Ak vzrastú o 1000 € ročne celkové
náklady na bývanie, šanca, že nezamestnaná osoba nebude mať problémy s nedoplatkami,
vzrastie 1148-násobne.
Pre porovnanie, zamestnané osoby dosahovali v sumarizačných štatistikách
omnoho lepšie výsledky, čo sa životných podmienok týka. Analýzou rozptylu sme získali
podobné výsledky ako u nezamestnaných osôb a logistickou regresiou sme prišli na to, že
rovnaké premenné, ktoré sme použili na logistickú regresiu pre nezamestnané osoby,
nemajú výrazný vplyv na nedoplatky zamestnaných osôb.
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