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Abstrakt
Bc. Lukáš Polesňák: Dynamické modely v marketingu
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Katedra
matematickej analýzy a numerickej matematiky - prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc
Diplomová práca, 55 strán, Bratislava, 2011

Cieľom práce v teoretickej časti bolo oboznámiť čitateľa s pojmom marketing
a činnosťami ktoré obsahuje. Následne sme ho uviedli do problematiky diferenciálnych
rovníc, na čo slúžia a na čo slúži výpočet ich stability, bifurkácie. Vysvetlili sme, kedy
existuje Hopfova bifurkácia pri dvojrozmerných systémoch s parametrom. V praktickej
časti sme mali cieľ zistiť, kedy a koľko sa oplatí za nejakých trhových podmienok
investovať do reklamy, prípadne do znižovania cien alebo zvyšovania kvality. Preto aby
sme dosiahli použiteľné výsledky sme vytvorili dva modely, kde sme v jednom
zohľadňovali iba pôsobenie reklamy a v druhom iba pôsobenie znižovania ceny alebo
zvyšovania kvality. Následne sme z toho vyrátali stabilitu a pomocou Hopfovej bifurkácie
sa pokúsili určiť, dokedy je reklama prípadne znižovanie ceny a zvyšovanie kvality účinná
a od akého bodu prestáva byť.
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Abstract
Bc. Lukáš Polesňák: Dynamic models in marketing
Comenius University in Bratislava, Faculty of mathematics physics and informatics
Komenského v Bratislave, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky, Department of
Mathematical Analysis and Numerical Mathematics - prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc
Diploma thesis, 55 pages, Bratislava, 2011

The goal of the work is to report to the reader something about marketing including
his activities. Than we wrote about problem of differentially equations what is their
purpose, what purpose have the calculation of their stability, bifurcations and explained
when Hopf bifurcation exists for two dimensional systems with parameter. In practical part
goal was to find out when and how much is the best to invest to advertising or to
decreasing price or increasing quality in some market. For reaching batter results, we
created two models, where in the first we take only that advertising can be changed and in
second that only price and quality can be changed. And than we calculated stability and
Hopf bifurcations of this systems and we tried to determine to what point advertising can
attract people and from what point could not attract new customers.

Key words:

Marketing, System of differentially equations, Stability of
system, Hopf bifurcation, Limit cycle

Obsah
Úvod ................................................................................................................................. 9
1.

Marketing, marketingová komunikácia, produkt a cena ........................................... 11
1.1.

Vymedzenie pojmu marketing.......................................................................... 11

1.2.

Marketingový mix............................................................................................ 12

1.3.

Analýza prostredia ........................................................................................... 13

1.4.

Produkt ............................................................................................................ 15

1.5.

Cena ................................................................................................................ 16

1.6.

Marketingová komunikácia a reklama .............................................................. 17

1.6.1.
2.

Reklama ................................................................................................... 18

Diferenciálne rovnice, ich stabilita a bifurkácie........................................................ 20
2.1.

Stabilita riešení systémov obyčajných diferenciálnych rovníc .......................... 20

2.1.1.

Stabilita riešení lineárnych systémov........................................................ 21

2.1.2.

Nutná a postačujúca podmienka asymptotickej stability: Routhovo –

Hurwitzovo kritérium stability ................................................................................. 22
2.1.3.
2.1.3.1.
2.2.

Metóda prvého priblíženia .................................................................... 24

Stavové (fázové) priestory a portréty................................................................ 25

2.2.1.

Fázové portréty lineárnych dvojrozmerných sústav .................................. 26

2.2.2.

Fázové portréty nelineárnych dvojrozmerných sústav............................... 29

2.3.

3.

Stabilita riešení nelineárnych systémov .................................................... 24

Bifurkácie ........................................................................................................ 30

2.3.1.

Globálne bifurkácie .................................................................................. 31

2.3.2.

Lokálne bifurkácie ................................................................................... 31

2.3.3.

Hopfova bifurkácia................................................................................... 31

Vytvorenie a analyzovanie dynamických modelov v marketingu ............................. 34
3.1.

Dynamický model v reklame............................................................................ 34

3.1.1

Formulácia a vytvorenie modelu............................................................... 34

3.1.2.

Zistenie stacionárneho bodu ..................................................................... 39

3.1.3.

Vyšetrovanie stability............................................................................... 39

3.1.4.

Vyšetrenie jednotlivých prípadov stabilných a nestabilných uzlov............ 41

3.1.5.

Hopfova bifurkácia................................................................................... 43

3.1.6.

Záver a interpretácia................................................................................ 45

3.2.

Dynamický model pre cenu a kvalitu ............................................................... 47

3.2.1.

Formulácia a vytvorenie modelu............................................................... 47

3.2.2.

Zistenie stacionárneho bodu (ekvilibria) ................................................... 51

3.2.3.

Vyšetrovanie stability............................................................................... 51

3.2.4.

Hopfova bifurkácia................................................................................... 54

3.2.5.

Záver a interpretácia................................................................................. 57

Záver............................................................................................................................... 60
Zoznam použitej literatúry............................................................................................... 63

Zoznam obrázkov a grafov
Obr. 1: Stabilný uzol ....................................................................................................... 27
Obr. 2: Nestabilný uzol.................................................................................................... 27
Obr. 3: Sedlo ................................................................................................................... 28
Obr. 4: Stabilné ohnisko .................................................................................................. 28
Obr. 5: Nestabilné ohnisko .............................................................................................. 28
Obr. 6: Stred.................................................................................................................... 29
Obr. 7: Stabilný limitný cyklus ........................................................................................ 30
Obr. 8: Nestabilný limitný cyklus .................................................................................... 30
Obr. 9: Stabilný limitný cyklus reklamy .......................................................................... 45

Úvod
V dnešnom svete je marketing každodennou súčasťou ľudského života. Je to svet,
ktorý ovládajú veľkou silou médiá. Pri počúvaní rádia, pri sledovaní televíznej obrazovky
alebo surfovaní na internete zaznamenávajú ľudia nespočetné kvantum reklám a iných
marketingových akcií. Žijeme v prostredí, kde je na dennom poriadku vybavovať aj
nákupy základných potravín v obrovských nákupných centrách a hypermarketoch,
obchodných reťazcoch, len kvôli tomu, že sú tam zľavy. Základom pre získavanie
zákazníkov a s tým spojené dosiahnutie čo najväčšieho zisku je správne nastaviť cenu,
určiť kvalitu tak, aby bol produkt určený pre vytýčenú skupinu obyvateľov a zvoliť
správnu stratégiu, ako komunikovať ľuďom daný výrobok, aby sa o ňom dozvedeli čo
najviac. V minulosti bola základným prvokom marketingu najmä kvalita výrobkov, no
momentálne veľa spoločností preferuje kvantitu, nižšie ceny a reklamu nad kvalitatívnou
stránkou výrobkov. Je to naozaj výhodné? Je výnosné dávať na reklamu obrovské peniaze,
aj keď je možné, že prílišnou alebo zlou reklamou firma nezíska žiadnych nových
zákazníkov a iba zbytočne bude prichádzať o financie?
Ak nejaká spoločnosť vynaloží málo financií na reklamu, stane sa menej známou
v ľudskom povedomí a tým bude ukrátená aj o zisk z predaja svojich výrobkov. Avšak ak
to prepáli, zopár ľudí práve preto môže prestať kupovať ich výrobok, ktorý tak vehementne
propagovali. Podobne to funguje aj s cenou. Pri znižovaní ceny je treba dať pozor na to,
aby zákazníci mylne nezačali predpokladať, že daný výrobok je veľmi lacný len preto, že
je nekvalitný. Vtedy ho istá časť populácie začne kupovať a istá časť prestane. Všetko
vždy veľmi závisí od špecifikácie marketingu v spoločnosti a špecifikácie trhového
segmentu, na ktorý sa chce špecializovať, teda či sa treba zamerať iba na úzky okruh
obyvateľstva, alebo je potrebné ísť do šírky a produkt vyrábať pre viacero segmentov
v rôznych variantoch a úpravách, aby to bolo takpovediac každému šité na mieru.
Je jasné, že s časom sa mení aj miera financií vynaložených na reklamu a celkový
marketing, čo sú v podstate zľavy a inovácia produktov, teda aj ich skvalitňovanie
a zatraktívnenie. V súčasnom rýchlo meniacom sa prostredí sa ťažko odhaduje, koľko
financií treba vynaložiť na reklamu, ako nastaviť cenovú hladinu a koľko investovať do
inovácií a kvality. Preto sa v prvej fáze praktickej časti našej práce budeme snažiť nájsť
z krátkodobého hľadiska, kedy počet finančných prostriedkov vynaložený na reklamu
zaručuje stabilný rast kupujúcich vybraný produkt, na ktorý bola reklama nastavená.
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Keďže sa s časom mení počet ľudí kupujúcich produkt a počet kupujúcich podobné
produkty v závislosti od rôznych veličín ako napríklad migrácia, úmrtnosť, konkurencia,
hospodársky rast, dane a ďalších iných sociálno-demografických a ekonomických
ukazovateľov, dokážeme vytvoriť dynamický model, v ktorom budeme zisťovať, ako sa
s časom mení počet zákazníkov skúmaného produktu a počet potenciálnych zákazníkov,
teda nákupcov podobných produktov, takzvaných substitútov.
Pri klasickom pohľade na marketing sa hovorilo, že znižovanie cien má za následok
znižovanie kvality a naopak, zvyšovanie cien nám umožňuje aj zvýšiť náklady. Avšak
existujú aj iné teórie, pri ktorých sa hovorí, že organizácia dokáže znížiť cenu a zvýšiť
kvalitu, pokiaľ dokáže splniť určité predpoklady. Jednoznačne sa dá predpokladať, že cena
a kvalita sú navzájom prepojené a závislé, preto by sme sa v druhej časti našej práce chceli
venovať týmto dvom veličinám, ktoré majú tak ako aj reklama výrazný vplyv na
kupovanosť produktu, ktorého sa to týka. Opäť výraznú úlohu hrá čas, v ktorom sa mení
počet kupcov. Preto sa znova pokúsime vytvoriť dynamický model, ktorý sa čo
najpresnejšie bude snažiť odhadnúť, za akých podmienok stanovenia ceny a kvality
dosiahneme potrebný nárast kupujúcich pre skúmaný produkt.
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Kapitola 1

1.

Marketing, marketingová komunikácia, produkt a cena

1.1.

Vymedzenie pojmu marketing
Termín marketing je odvodený z anglického slova market, čo znamená trh.

Pridaním koncovky –ing dostávame pomenovanie deja, teda by sa dalo povedať, že toto
slovo označuje prácu s trhom. Najznámejší autor marketingových teórií, Philip Kotler,
charakterizuje marketing ako: “spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci
a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania, ponúkania a výmeny produktov a hodnôt
to, čo potrebujú a chcú“1. Proces marketingu je vytváraný mnohými aktivitami, avšak keď
sa pri obyčajných ľuďoch použije slovo marketing, prvé čo ich napadne je reklama, či už
v televízii, rádiu alebo kopec informačných letákov, ktoré nachádzajú vo svojich
schránkach, v obchodoch, na internete alebo dokonca obrovské bilbordy rozmiestnené po
okrajoch ciest. Je treba povedať, že marketing neobsahuje iba toto, no samozrejme je to
jeho neoddeliteľná súčasť a momentálne, v takomto silnom konkurenčnom prostredí aké
vládne na väčšine súčasných trhoch by sa dalo povedať, že je to aj jeho najdôležitejší
prvok, ktorý zvyšuje predajnosť výrobkov firiem.
Zjednodušene by sme mohli povedať, že v súčasnosti je postup pri marketovaní
nejakého produktu nasledovný:


hľadanie potenciálnych zákazníkov na trhu, na ktorom sa chceme presadiť



zisťovanie, aký produkt by zákazníkom najviac vyhovoval



upravenie produktu do podoby prinajmenšom takej, aká sa vyžaduje - teda určiť
kvalitu, stanoviť optimálnu cenu, a vyriešiť distribučné kanály, teda určiť jeho
dostupnosť



na záver je potrebné zistiť, či daný produkt prekonal očakávania, alebo treba urobiť
koncepciu od znovu, ak je vyhovujúci, aj tak ho treba neustále inovovať, aby
konkurencia nedala do predaja nejaký oveľa lepší produkt ako je ten náš

1

ŠTARCHOŇ, P. 2007. Marketing. Bratislava, 2007. s 9
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1.2.

Marketingový mix
Jedným so základných pojmov v marketingu je marketingový mix. Je to súbor

nástrojov na vytváranie správneho a účinného marketingu. Autorom je Jerry McCarthy,
avšak spopularizoval ho opäť Philip Kotler, ktorý hovorí: „Marketingový mix je súbor
marketingových nástrojov, ktoré firma využíva k tomu, aby dosiahla požadovanú odozvu
na cieľovom trhu“2.
Medzi základné 4 marketingové nástroje mixu patria:


Produkt



Cena



Distribúcia



Marketingová komunikácia
Produkt – Je to vlastne sám výrobok alebo služba, ktorý tvorí samotná podstata

(jadro) produktu ale aj jeho obal, kvalita, sortiment, značka, záruky, pridané služby,
a ďalšie iné faktory, ktoré sú rozhodujúce a očakávané zo strany zákazníkov.
Cena – Je to hodnota produktu vyjadrená v peniazoch v určitej mene. Do nej sa
musia zarátavať aj rôzne zľavy, splátkový predaj, úroky, podmienky a termíny platenia. Je
to jediný z nástrojov pomocou ktorého sa tvorí zisk.
Distribúcia – Hlavnou úlohou je určiť miesto, kde sa bude výrobok predávať.
Takisto určenie distribučných ciest, typov prepravy, dostupností distribučnej siete,
predajného sortimentu, optimalizácie zásobovania a dopravy. Dalo by sa to sčasti
pomenovať aj ako logistické rozvrhnutie predaja výrobkov.
Marketingová komunikácia – Predstavuje súbor nástrojov, pomocou ktorých
dokážeme komunikovať daný produkt širokej verejnosti. Medzi takéto nástroje zarátavame
napríklad reklamu, podporu predaja, vzťahy s verejnosťou, priamy marketing a osobný
predaj. Pri reklame je treba vybrať najoptimálnejšiu formu, teda či propagovať
prostredníctvom televízie, rádia, internetu alebo letákmi, či bilbordu.
Marketingový mix je správne využívaný iba vtedy, ak sa naň marketér pozerá
z pohľadu cieľového segmentu zákazníkov a nie predajcu. Marketingový mix by mal byť
dynamický a s časom by sa mal vyvíjať, prípadne dopĺňať o vhodné nástroje a techniky.
Samozrejme, jednou z najdôležitejších súčastí každej organizácie sú ľudia. Personál tvorí

2

ŠTARCHOŇ, P. 2007. Marketing. Bratislava, 2007. s 20
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výrobky, navrhuje stratégiu uvedenia produktov, ich dizajn, obal a podobne. Sú to práve
zamestnanci, ktorí vytvárajú a navrhujú možnosti ďalšej inovácie a rozvíjania produktov,
teda pre dosiahnutie manažérskeho marketingového cieľu je podstatné správne motivovať
personál. Iným faktorom ovplyvňujúcim a napomáhajúcim marketingu sú procesy,
postupy, vnútorné hodnoty organizácie ale aj interné a externé prostredie. Ak by sme mali
všeobecne zhodnotiť, ktoré faktory v súčasnom konkurenčnom prostredí zohrávajú
najdôležitejšiu úlohu pri tvorbe marketingových stratégií na dosiahnutie stanoveného cieľa,
tak sú to reklama, cena, kvalita a personál. Samozrejme pri tvorbe stratégie nesmieme
zabudnúť, že ostatné faktory dokážu tiež radikálne ovplyvniť za určitých okolností chod
organizácie a dosahovanie vytýčených cieľov.
Cieľ každej firmy môže byť odlišný, niektorí sa chcú stať vodcami na trhu, preto
stláčajú cenu na minimum, niektorí sa chcú zapísať v povedomí najkvalitnejšími
výrobkami neustálymi inováciami a výskumami. Avšak jeden zo základných cieľov každej
organizácie s výnimkou začínajúcich a investujúcich firiem je dosiahnuť zisk, alebo
prinajhoršom sa nedostať do straty. Preto je dôležité sa snažiť dosiahnuť za primerané
prostriedky primeraný počet zákazníkov, ktorý firma dokáže obslúžiť. Z toho vidieť, že je
treba vymedziť poslanie firmy a jej ciele. Na základe toho sa ďalej buduje portfólio a jeho
analýzou sa zistí, na aké produkty a trhy je dobré sa zamerať. Na analýzu portfólia sa
najčastejšie využívajú nástroje ako BCG matica alebo analýza SWOT. Na základe takýchto
analýz sa potom vytvoria stratégie, pomocou ktorých sa spoločnosť snaží dosiahnuť svoje
ciele.

1.3.

Analýza prostredia
Ešte pred tvorbou marketingovej stratégie, stanovením cien, kvality produktov či

výšky reklamy je dôležité preskúmať vplyvy vonkajšieho a vnútorného prostredia a či sa
tieto vplyvy radikálne menia v čase, alebo sa dajú odhadnúť do budúcnosti. Pod analýzou
prostredia si môžeme predstaviť analýzu interného prostredia ako prostredia organizácie
a analýzu externého prostredia, teda je to analýza makro a mikroprostredia. V každom
z oboch typov dokáže správne fungujúca organizácia determinovať faktory, ktoré majú
najväčší vplyv či už na organizáciu samotnú, alebo na predajnosť jednotlivých výrobkov.
Spoločnosť je momentálne vnímaná ako súčasť nejakého celku, trhu, kde je veľa
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podobných účastníkov, preto je dôležité zohľadniť ako vonkajšie faktory tak aj faktory
vyplývajúce z vnútra organizácie a procesov, ktoré v nej prebiehajú.

Faktory vyplývajúce z analýzy makroprostredia:


Demografické faktory – skúma obyvateľstvo, jeho charakteristiky a tendencie ako
napríklad priemerný vek, národnosť, počet a hustota obyvateľov, urbanizácia,
pôrodnosť, úmrtnosť.



Ekonomické faktory – ovplyvňujú kúpyschopnosť a štruktúru výdavkov
obyvateľstva. Medzi základné faktory patria hrubý domáci produkt, úrokové miery
a miera inflácie. Ďalej to sú výška úspor, úverov, príjmy a celková cenová hladina
na trhu.



Prírodné faktory – Sú to najmä zdroje surovín potrebné na tvorbu produktov
a miera znečistenia daného prostredia.



Technologické faktory.



Politické a legislatívne faktory – sú to hlavne rôzne legislatívne obmedzenia.



Kultúrne faktory.

Faktory vyplývajúce z analýzy mikroprostredia:


Firemné prostredie – firemná kultúra a štruktúra, prístup k štýlom vedenia.



Dodávatelia.



Marketingový sprostredkovatelia – obchodné medzičlánky, fyzický distribútori,
marketingové agentúry, finančný sprostredkovatelia.



Zákazníci – charakter trhu.



Konkurencia.

Následne po analýze prostredia by mal nasledovať zber informácií, ich analýza,
roztrieďovanie a zužitkovanie pri analyzovaní či už konkurencie alebo procesov v našej
firme. Netreba zabúdať ani na to, že si firma musí stanoviť, či sa bude adaptovať na celom
trhu alebo si vyberie iba jeden prípadne niekoľko segmentov. Preto je potrebné zozbierať
správne informácie o konkurentoch, o vývoji a o trendoch v prostredí a v procesoch
organizácie. Až potom sa dá správne rozhodnúť, na ktoré segmenty je najlepšie sa
zamerať.
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1.4.

Produkt
Je nevyhnutnou súčasťou marketingového mixu. Je to jeden z hlavných

prostriedkov, slúžiacich na prilákanie zákazníkov z čoho pramení následný zisk, preto je
dôležité nezanedbať tvorbu produktov a venovať na ich inovácie a skvalitňovanie
dostatočné financie. Nie je to len samotná vec alebo služba. Spolu s ním si zákazník nie
v menšom rozsahu kupuje aj obal, značku, jeho špeciálne vlastnosti, logo, kultúru predaja a
služby súvisiace s ním ako inštalácia alebo záručné služby. Za produkt je považované
všetko, čo je ponúkané na trhu do pozornosti zákazníkom k užitiu, spotrebe alebo je to
ponuka za účelom uspokojenia nejakej potreby kupujúceho. Podľa Philipa Kotlera je
produkt „niečo, čo sa môže na trhu ponúkať do pozornosti na získanie, používane alebo na
spotrebu a má schopnosť uspokojiť želanie alebo potrebu“3.
Produkt v zmysle marketingu nie je chápaný ako samotný tovar, teda jadro
produktu, ale sú k nemu pripútané aj ďalšie hodnoty, teda môžeme povedať, že produkt sa
skladá z:


Jadra – je to vnútorná vrstva, obsahuje základný úžitok



Skutočného produktu – stredná vrstva obsahujúca doplnky, štýl, dizajn, kvalitu,
značku a balenie



Rozšíreného produktu – vonkajšia vrstva obsahujúca inštaláciu, predajný servis,
záručný servis, distribúcia a úvery



Potenciálneho produktu – sú to všetky možné pridané vlastnosti a zmeny produktu
prinášajúce nejaký ďalší úžitok

Každý produkt aj pri vysokej miere jeho inovácií má svoj životný cyklus, ktorý začína jeho
vývojom a končí jeho stiahnutím z trhu a ukončením jeho výroby. Od jednotlivých fáz
životného cyklu sa odvíjajú aj rôzne produktové stratégie. Fázy životného cyklu produktu
sú:


Vývoj produktu – Začína tak, že vznikne myšlienka nového produktu. Keďže sa
počas vývoja nepredáva, tak výnosy z neho sú za to obdobie nulové a náklady
markantne rastú. Počet zákazníkov ani nerastie ani neklesá.



Uvedenie produktu – Táto fáza začína práve vtedy, keď je nový výrobok prvýkrát
predstavený a distribuovaný na trhu. Väčšinou je ešte stále stratový alebo iba

3
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minimálne ziskový. Významnú úlohu hrá marketingová komunikácia, ktorá určí,
ako rýchlo sa dokážeme dostať z tejto fázy do nasledujúcej rastovej. Počet
zákazníkov narastie z nuly na nejakú čiastku a postupne sa zvyšuje.


Fáza rastu – Táto fáza je charakteristická prudkým rastom ziskov a objemu predaja.
Avšak náklady na reklamu a inováciu stále rastú. Počet zákazníkov v tejto fázy
markantne narastá.



Zrelosť – Výrobok v tejto fáze dosahuje priemerne konštantný zisk za nejaké
obdobie, okolo ktorého krivka ziskovosti osciluje, prípadne slabučko klesá. Klesajú
aj náklady na reklamu a inovácie. Počet zákazníkov je v tejto fáze stabilný alebo
pomaličky klesá.



Pokles – Klesá objem predaja, zisky a aj náklady a takisto aj počet zákazníkov.



Stiahnutie z trhu – ukončenie výroby, odpredaj zostatkových výrobkov, v tejto fáze
sú už náklady minimálne až zanedbateľné. Počet zákazníkov sa zmenšuje až spadne
na nulu.

1.5.

Cena
Z histórie vieme, že cena v minulosti nebola stanovovaná rovnako pre každého.

Najprv bol bartrový (výmenný) predaj. Neskôr, keď sa objavili prvé peniaze, cena sa
stanovovala vyjednávaním, tak ako to ešte funguje v rôznych arabských krajinách.
Nakoniec predajcovia prišli na výhody stanovenia rovnakej ceny na ten daný výrobok pre
všetkých. Tým sa stala cena významným marketingovým nástrojom ovplyvňujúcim
celkovú prosperitu spoločnosti. Ceny sa dajú stanovovať rôznymi cestami, najlepšie vždy
tak, aby bola odvodená od faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú rentabilitu firmy. Cena ako
súčasť marketingového mixu je jediná, ktorá tvorí zisk, preto na jej stanovenie musíme
dávať veľký pozor. V súčasnosti sa ceny tvoria pomocou troch metód a to:


Nákladovo orientovaná tvorba cien – Je to najrýchlejšia metóda. Vychádza zo
všetkých nákladov, ktoré firma mala na výrobu jednotky tovaru. Cenu pomocou
tejto metódy je treba stanoviť tak, aby pokryla celkové náklady a spoločnosť
dosahovala nejaký zisk za odpredanú jednotku tovaru. Obrovskou nevýhodou tejto
metódy je, že iba minimálne zohľadňuje vplyvy prostredia.



Dopytovo orientovaná tvorba cien – Táto cenotvorba je už orientovaná na
zákazníkov, preto sa pokladá za efektívnejšiu ale aj dlhšiu. Je treba zistiť, akú
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hodnotu prisudzujú zákazníci danému produktu a najmä podľa toho je potrebné
vhodne zvoliť cenu. Na analýzu vnímania hodnoty produktu sú rôzne metódy.
Napríklad dotazníky, dopytovanie sa alebo rôzne typy klubových kariet.


Konkurenčne orientovaná tvorba cien – Pri tejto metóde analyzujeme ceny
hlavných konkurentov. Následne od cieľov podniku a ceny konkurencie sa snažíme
stanoviť ceny. Na zníženie ceny môžeme zareagovať buď tak, že znížime cenu aj
my, alebo cenu ponecháme (prípadne zvýšime), ale zlepšíme aj kvalitu produktu.
Ak sa jedná o malú firmu, ktorá bojuje na trhu s firmou s obrovským postavením,
neodporúča sa reagovať znižovaním ceny, pretože veľká firma si môže dovoliť
zraziť ceny oveľa nižšie len preto, aby odstránila malých konkurentov, preto je
dôležité v tomto prípade dbať viac na kvalitu ako na kvantitu.
Marketingová tvorba cien sa skladá z týchto častí: Stanovenie cieľa cenovej

politiky, zisťovanie dopytu, odhad nákladov, analýza nákladov, cien a ponúk konkurentov,
výber metódy určovania cien, výber konečnej ceny.
Pri uvádzaní nových produktov sa cena môže stanoviť rôzne. Buď zvolíme vysoké
uvádzacie ceny, takzvané smotánkové, ktorých cieľom je maximalizovať zisky v krátkom
období. Avšak na trhu musí existovať dostatočný počet záujemcov o tento produkt.
Prípadne môže ceny stanoviť vysoké takým spôsobom, že ich chce také udržať počas
celého životného cyklu produktu. Takto oceňované sú zvyčaje luxusné výrobky.
Posledným typom stratégie cenotvorby pre nové produkty je stratégia prienikových cien.
Produktom sa priradia nízke ceny s cieľom získať čo najväčší podiel na trhu. Keď je
dostatočne vysoký, postupne sa začne zvyšovať aj cena.

1.6.

Marketingová komunikácia a reklama
Marketingová komunikácia je v podstate nástroj, pomocou ktorého sa marketovaný

produkt dostáva do povedomia širšej verejnosti. Sú rôzne spôsoby, ako vhodne
komunikovať produkt. Pre každý typ produktu a segment obyvateľstva je individuálne, ako
ho prezentovať. Napríklad produkt určený pre staršie ženy nebudeme reklamovať
v prestávke hokejového zápasu, kam sa viac hodí spot pre mužov napríklad na pivo,
holiace strojčeky či športové potreby. Tak ako na určenie správneho marketingu existuje
veľa nástrojov, z ktorých jedným je aj marketingová komunikácia, podobne sa to dá
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povedať aj o marketingovej komunikácii, na ktorej tvorbu existuje veľa nástrojov. Vo
všeobecnosti sa nazývajú komunikačný mix.
Medzi základné stavebné prvky komunikácie patria odosielatelia a príjemcovia.
Za základné nástroje komunikácia produktov považujeme správy a médiá. Správu môžeme
vyslať či už verbálnu, obrazovú alebo písanú. Pozostáva z kombinácie symbolov, ktoré
chce odosielateľ tlmočiť príjemcom. Za médiá pokladáme noviny, rádiá, televízie,
a podobne. Vo všeobecnosti to sú komunikačné kanály, ktorými sa prenášajú správy od
odosielateľa k prijímateľom.

1.6.1. Reklama
Podľa Ph. Kotlera sa reklama dá definovať ako „každá platená forma nepersonálnej
prezentácie a podpory myšlienok, výrobkov alebo služieb, ktorú platí identifikovateľný
sponzor“4. Úloha reklamy je dostať do povedomia nejaký výrobok alebo službu, prípadne
ho udržiavať v povedomí. Slúži hlavne na to, aby zasiahla aj potenciálnych zákazníkov, ale
aj už existujúcich, musí opisovať firmu spôsobom, ktorý osloví cieľový segment, pre ktorý
je určený daný produkt alebo služba a samozrejme musí byť napísaná tak, aby jej tento
segment aj rozumel, teda rečou zákazníkov. Preto sa treba držať postupu:


najprv sa pýtať kto spraví reklamu, buď samotná firma, alebo si ju dá spraviť
špecialistom



čo by mala obsahovať správa, či informácie o produkte, organizácií, atď.



na koho a kde zamerať túto reklamu



ako zvoliť správny čas reklamy, aby bola zasiahnutá cieľová skupina



až

po

všetkom

predchádzajúcom

môžeme

zvoliť,

čím

bude

reklama

sprostredkovaná, či pomocou televízie, rádia, novín, letákov, alebo niečím iným


nakoniec je treba zvoliť, ako sa správa vytvorí, teda reprodukovať potrebu do
symbolov, znakov, zvukových prejavov a podobne

Médiá, pomocou ktorých býva reklama komunikovaná môžu byť:


Personálne komunikačné kanály: je to priama komunikácia dvoch alebo viacerých
osôb navzájom, buď osobným stykom alebo prezentáciou pred publikom alebo cez

4
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telefón. Tieto kanály sú efektívnejšie, pretože umocňujú osobnú adresnosť a najmä
priamu spätnú väzbu. Medzi typy personálnej komunikácie patria:
o

Podpora predaja: môže byť aj personálna aj nepersonálna, sú to vlastne
krátkodobé podnety zamerané na aktivizáciu nákupu alebo predaja
výrobkov alebo služieb. Môžu to byť rôzne typy zliav, kupónov, prémií
súťaží a darčekov.

o

Vzťahy s verejnosťou: snaha o vybudovanie vzťahov s verejnosťou, aby sa
firma stala obľúbenou a aj ak má drahšie výrobky, zákazníci ich kupujú
radšej.

o

Osobný predaj: je to presviedčanie zákazníkov, aby kúpili ponúkaný
produkt metódou z očí do očí.

o

Telenákup: prezentácia výrobkov cez televíziu.

o

Nákup cez telefón: teda telemarketing, priama prezentácia a predaj
výrobkov cez telefón.



Personálne komunikačné kanály: sú to média, ktoré sprostredkúvajú správy bez
osobného kontaktu a spätnej väzby. Patria sem napríklad masovo-komunikačné
a výberové médiá a podujatia. Dalo by sa povedať, že niektoré personálne kanály
môžeme pokladať aj za nepersonálne, napríklad podpora predaja alebo telenákup.
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Kapitola 2
2.

Diferenciálne rovnice, ich stabilita a bifurkácie
V ekonomických procesoch a v marketingu sa veľa vecí mení s časom. Menia sa

makroekonomické ukazovatele, prostredie aj interné, aj externé, ceny, počet zákazníkov.
Na skúmanie nastávajúcich zmien slúži viacero nástrojov, od ekonometrických
charakteristík, regresných modelov, rôznych analýz časových radov až po dynamické
modely a diferenciálne rovnice. Samozrejme diferenciálne rovnice nehovoria o presnom
zozbieraní údajov a ich následnej analýze a tvorbe modelov, ale je to viac v teoretickej
rovine, avšak výsledky sú aplikovateľné do praxe. Predstavme si situáciu, že sa mení počet
zákazníkov nejakej firmy na základe jej pôsobenia na trhu a tým sa následne mení aj počet
zákazníkov ostatných firiem. To sa dá zapísať do nejakého dynamického systému
diferenciálnych rovníc, z čoho dokážeme zrátať ako a kedy sa najviac oplatí danej
spoločnosti na trhu pôsobiť. Na takéto určenie je treba vedieť vyrátať stabilitu takéhoto
systému prípadne možné zmeny stability (bifurkácie) v závislosti od nejakého parametra,
výšku ktorého môže organizácia ovplyvňovať.

2.1.

Stabilita riešení systémov obyčajných diferenciálnych rovníc
Pojem stability v diferenciálnych rovniciach je veľmi významný pre aplikáciu

diferenciálnych rovníc do praxe. Predstavme si nejaký jav s dynamikou, ktorá sa dá
popísať diferenciálnou rovnicou alebo systémom diferenciálnych rovníc, v ktorom
potrebujeme udržiavať nejakú stavovú premennú v okolí nejakej želanej hodnoty. Najprv
musíme predpokladať, že sa systém nachádza v stacionárnom, čiže nemennom stave, kde
sa premenná alebo premenné nemenia, pričom rôzne zmeny či už vonkajších alebo
vnútorných podmienok môžu vytvoriť malú výchylku od hodnoty v stacionárnom stave.
Ďalej môžu nastať dva základné prípady:
a)

keď sa takúto výchylku systém snaží upraviť hodnotu premennej na
pôvodnú a vtedy sa jedná o asymptotickú stabilitu

b)

keď sa hodnota premennej vzďaľuje od hodnoty v stacionárnom stave, vtedy
hovoríme o nestabilite systému
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Jedeným so zaujímavých príkladov systému diferenciálnych rovníc a určenia jeho
stability sú kyvadlové hodiny. Ak pozeráme na kyvadlové hodiny, tak vidíme, že
v závislosti na počiatočnej odchýlke kyvadla nastávajú dve možnosti, a to:


odchýlka je malá a kyvadlo sa po chvíli zastaví



ak je kyvadlo vychýlené na väčší uhol, postupne sa kmity ustália a takýto stav sa dá
pokladať za stacionárny, čo zodpovedá periodickému riešeniu sústavy.

Nakoniec teda môžeme povedať, že kyvadlové hodiny majú dve stacionárne riešenia.
Najčastejšie sa stabilita systémov diferenciálnych rovníc v teórií definuje podľa
Ľjapunova, ktorého definície hovoria, kedy je riešenie stabilné, kedy asymptoticky
stabilné.

2.1.1. Stabilita riešení lineárnych systémov
Skúmanie stability lineárnych systémov je oveľa jednoduchšie ako nelineárnych.
V našej práci sa budeme venovať najmä nelineárnymi systémami, kde pre určenie stability
je dôležité poznať teóriu stability nelineárnych systémov od čoho sa to odvíja. Majme
systém typu:


y1  f1 t , y1 , y 2 ,..., y n 
....

y n  f1 t , y1 , y 2 ,..., y n 

(2.1)

Veta 2.1 (o stabilite riešení lineárnych systémov). Riešenie lineárneho systému
(2.1) je (asymptoticky) stabilné práve vtedy, ak je (asymptoticky) stabilné nulové riešenie
systému (2.1) s nulovou pravou stranou, teda riešenie homogénneho systému.

Veta 2.2 (o nutnej podmienke asymptotickej stability). Nech korene polynómu ntého stupňa ( a n  0, n  0 ) s reálnymi koeficientami
P    a n  n  a n1  n1  ...  a 2  2  a1  a 0

(2.2)

Majú záporné reálne zložky, potom platí:
a k 1  a k  0

pre všetky

k  0,1,..., n  1

(2.3)

Z tejto vety teda vyplýva, že ak je systém asymptoticky stabilný, musia byť všetky
koeficienty charakteristického polynómu kladné, alebo všetky záporné.
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Definícia 2.1 Kritický bod (stacionárny bod, ekvilibrium) systému (2.1) nazývame
takým bodom y10 ,.., y n0 , pre ktorý platí že y1 t   y i 0 (=konštante) t  t 0 n a je riešením
systému (2.1).

Kritické body sa hľadajú riešením algebraického systému
f i t , y1 , y 2 ,..., y n   0 .
Špeciálny prípad triviálneho riešenia je keď y i t   0 , i=1,...,n. Aby takéto riešenie
existovalo musí platiť:
f i t ,0...,0  0 , i=1,...,n, t  t 0
Stabilita triviálneho riešenia vyzerá nasledovne:
 >0,  >0: y i t 0     y i t    , t  t 0 , i=1,...,n

Teraz si zvolíme nejaký iný typ normy a pokúsime sa určiť stabilitu triviálneho riešenia
ako v predchádzajúcom prípade
n

2

n

2

 y i t 0    2   y i t    2 , t  t 0 , i=1,...,n
1

1

Potom asymptotická stabilita triviálneho riešenia nastáva vtedy, keď: lim t  y i t   0 ,
n

i=1,...,n alebo pre druhý typ normy: lim t 

 y t   0
2

i

1

2.1.2. Nutná a postačujúca podmienka asymptotickej stability: Routhovo –
Hurwitzovo kritérium stability
Routhovo – Hurwitzovo kritérium je metóda slúžiaca na určenie toho, či je lineárny
systém stabilný bez toho, aby bolo treba skúmať korene charakteristického polynómu. Táto
metóda sa dá využiť iba vtedy, ak korene ležia mimo ľavej polroviny a v skutočnosti nám
nevyráta korene. Predpokladajme nasledujúcu charakteristickú rovnicu:
Ds   An   n  An 1   n1  ...  A1  1  A0  0

(2.4)

Na zistenie toho, či je systém stabilný alebo nie, musíme overiť nasledujúce podmienky:
1. dve podmienky, ktoré sú nevyhnutné ale nie postačujúce podmienky
a. všetky polynomiálne koeficienty musia byť rovnakého znamienka
b. všetky polynomiálne koeficienty musia byť nenulové
2. ak platia podmienky 1, potom zostavíme Hurwitzov determinant:
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An 1

An 3

An5



0

An

An  2

An  4 

0

0

An 1

An 3 

0

H 0

An

An  2 

0

0

0

An1



0











0

0

(2.5)

 A0

Podmienkou stability je teraz to, aby Hurwitzov determinant a všetky jeho hlavné
subdeterminanty boli väčšie ako nula, to znamená H j  0 pre j  1,2,..., n . Pričom
hlavné subdeterminanty vyzerajú nasledovne:
H 1  An 1 , H 2 

An1

An 3

An

An 2

An1

, H 3  An
0

An3

An 5

An 2

An  4 , ...

An1

An 3

(2.6)

Poznámka: Keďže má Hurwitzov determinant (2.5) v poslednom stĺpci iba jediný
A0

prvok

,

tak

možno

vyjadriť

H n  A0  H n 1 .

Pretože

automaticky

predpokladáme z prvej podmienky, že A0  0 , bude vždy splnené, že H n  0 pre
H n 1  0 . Súčasne potom musí platiť aj to, že H 1  An 1  0 , tzn. že miesto
predchádzajúcich

podmienok

stačí

vyšetrovať

podmienky

Hj 0

pre

j  2,..., n  1 .

Teraz rozoberieme prípady pre charakteristický polynóm druhého a tretieho stupňa:


druhého

stupňa

-

majme

charakteristický

polynóm

zadaný

nasledovne

Ds   A2   2  A1    A0  0 , teda najprv musia byť A2 , A1 , A0  0 , keďže sa

n=2, tak nám stačí informácia toho, že sú kladné a nepotrebujeme inú na to, aby bol
model stabilný a nie je potrebné robiť Hurwitzov determinant.


Tretieho stupňa - majme charakteristický polynóm zadaný nasledovne:
Ds   A3   3  A2   2  A1    A0  0 , takže A3 , A2 , A1 , A0  0 , v tomto prípade

musíme urobiť Hurwitzov determinant, ktorý vyzerá pre tento prípad:
A2

A0

0

H  A3

A1

0

0

A2

A0

Teraz musíme vyjadriť ostatné subdeterminanty a ak sú všetky kladné, tak je model
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stabilný. Z podmienok kladnosti koeficientov A, nám teraz stačí zrátať iba
H2 

A2

A0

A3

A1

 A2  A1  A3  A0 , ak je aj tento kladný, tak je systém stabilný.

2.1.3. Stabilita riešení nelineárnych systémov
Majme systém nelineárnych diferenciálnych rovníc:

x t   f  x 

(2.7)

Pri dynamických systémoch, ktoré sú popisované nelineárnymi diferenciálnymi rovnicami
môžu nastať omnoho zložitejšie a rozmanitejšie výsledky, avšak tomu zodpovedá aj to, že
skúmanie stability je omnoho náročnejšie. V takýchto systémoch majú opäť dôležitú úlohu
stacionárne alebo inak povedané rovnovážne body x  t   x  , pre ktoré platí:

 

f x  0 .

(2.8)

Ak sa v nejakom čase t 0 systém dostane do stacionárneho stavu kde xt 0   x  , tak bude
zároveň platiť, že x t   0 . Práve správanie sa systému v takomto stave potrebujeme zistiť.
Stabilita rovnovážneho riešenia v praxi znamená to, že dostatočne malé výchylky
vytvorené vonkajšími vplyvmi nevyvedú systém z rovnováhy. Na vyrátanie stability
nelineárnych systémov sa najčastejšie používa metóda prvého priblíženia.

2.1.3.1.

Metóda prvého priblíženia

Keď je x  stacionárnym bodom systému a dá sa predpokladať hladkosť funkcií f na
základe Taylorovej vety pre funkcie viacerých premenných, môžeme systém (2.8) zapísať
v nasledujúcom tvare:



 

x  J xt   x   xt   x 



T



R x  xt   x 



(2.9)

Pričom J je Jakobiho matica, ktorá je zložená z prvých parciálnych derivácií jednotlivých
funkcií systému podľa jednotlivých premenných, ktoré dosadíme v stacionárnom bode
a teda je tvaru:
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(2.10)

Z (2.9) je teraz vidieť, že ak je odchýlka malá, teda keď xt   x  je malé, rozhodujúcu
úlohu pre dynamiku systému v najbližších momentoch hrá väčšinou lineárny člen. O tom
hovorí aj nasledujúca veta.

Veta 2.3 (Ľjapunovova o prvom priblížení). Ak všetky vlastné hodnoty matice J
(2.10) systému (2.8) majú záporné reálne časti, tak stacionárne riešenie x  systému (2.8) je
asymptoticky stabilné. Ak má niektorá vlastná hodnota kladnú reálnu časť, potom je
riešenie systému nestabilné.

O tom kedy je presne systém stabilný a kedy nestabilný hovorí metóda
Ľjapunových funkcií, podľa ktorej sa dá pomocou definitnosti systému učiť, kedy je
stabilný a kedy nestabilný a kedy nevieme vypovedať o jeho správaní. Existujú vety
o stabilite lineárnych systémov a o ich nestabilite, avšak pre praktickú časť našej práce nie
je potrebné poznať ich úplné znenie.

2.2.

Stavové (fázové) priestory a portréty
Fázové priestory a najmä fázové portréty a trajektórie nám pomáhajú lepšie

porozumieť správaniu dynamických systémov. Čím je systém nižšieho rádu, tým lepšie sa
dá takto systém popísať a je pochopiteľnejší.
Každý dynamický systém popísaný diferenciálnymi rovnicami, či už ako
zobrazenia spojite alebo diskrétne, sa nachádza v nejakom stave a teda si pri modelovaní
všímame rôzne stavové veličiny, ktoré sa s časom menia a zapríčiňujú nejaký stav
systému. Vo fyzike sa často hovorí rôznym stavom fázy a teda sa takýmto veličinám môže
hovoriť aj fázové. Ak si predstavíme dynamický systém, ktorý sa dá charakterizovať n
stavovými premennými x1 ,..., x n , potom sa dá aktuálny stav systému vyjadriť hodnotou
nejakého vektora v jednom časovom okamžiku t takto:
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xt   x1 t ,..., x n t 

Definícia 2.2 Množina všetkých možných stavov dynamického systému sa nazýva
stavový (fázový) priestor.
Definícia 2.3 Riešením x(t) systému (1) pre t  t 0 , kde xt 0   x 0 , určuje v n rozmernom priestore

fázovú trajektóriu (krivku) prechádzajúcu bodom x 0 , ktorá

predstavuje vlastne evolúciu tohto bodu, čo je interpretovateľné ako tok fázových bodov
v stavovom priestore s nejakou orientáciou.

Definícia 2.4 Súhrn všetkých trajektórií prechádzajúcich cez všetky body fázového
priestoru sa nazýva stavový alebo fázový portrét systému.

Definícia 2.5 Stacionárny bod budeme nazývať


Atraktor, ak v nejakom jeho okolí začínajúce trajektórie konvergujú k tomuto bodu.



Repolor, ak existuje také prstencové okolie stacionárneho bodu (teda okolie ktoré
neobsahuje samotný bod), ktorého všetky trajektórie začínajúce v ňom ho po
určitom čase opustia.

Poznámka: Pomocou fázových portrétov sa dá často veľmi dobre kvalitatívne
porovnať dva rôzne dynamické systémy.

2.2.1. Fázové portréty lineárnych dvojrozmerných sústav
Dobrý prehľad o lineárnych systémoch sa dá získať numerickým výpočtom a
následným grafickým znázornením vo fázovej rovine. Takýto prípad dvoch lineárnych
rovníc sa dá zapísať aj v tvare:
x1  a11 x1  a12 x 2
x 2  a 21 x1  a 22 x 2

(2.11)

alebo pomocou maticového zápisu sa dá napísať
x  Ax .
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Lineárny systém (2.11) s regulárnou maticou A, ktorej determinant |A| je nenulový sa
nazýva jednoduchý. Takýto systém má iba jediný singulárny bod 0. Teraz vymenujeme
jednotlivé typy singulárneho bodu jednoduchých systémov v závislosti na vlastných
číslach 1 ,  2 matice systému, mimo iného načrtneme aj odpovedajúci fázový portrét.

Prípady:

1   2 , 1  0,  2  0

1. Stabilný uzol:

Obr. 1: Stabilný uzol

2. Nestabilný uzol:

1   2 , 1  0 ,  2  0

Obr. 2: Nestabilný uzol
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3. Sedlo (nestabilný uzol)

1  0 ,  2  0

Obr. 3: Sedlo

4. Stabilné ohnisko

1, 2  p  iq , p  0 , q  0

Obr. 4: Stabilné ohnisko

5. Nestabilné ohnisko:

1, 2  p  iq , p  0 , q  0

Obr. 5: Nestabilné ohnisko
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6. Stred (stabilný neasymptotický):

1, 2   iq , p  0 , q  0

Obr. 6: Stred

2.2.2. Fázové portréty nelineárnych dvojrozmerných sústav
Ak máme nelineárnu sústavu diferenciálnych rovníc v porovnaní s lineárnou a jej
fázovými portrétmi zisťujeme, že takéto portréty môžu byť oveľa zložitejšie. Zoberme si
napríklad podobný prípad, aký sme rozoberali pred chvíľou, kde sme mali systém dvoch
diferenciálnych rovníc. Ak tieto rovnice obsahujú nelineárne časti, môže sa stať, že
dostaneme viacero stacionárnych bodov, čo nám značne komplikuje situáciu pri skúmaní
stability. Avšak v našom praktickom prípade budeme mať iba jeden stacionárny bod, preto
nie je potrebné veľmi rozoberať, čo nastáva v systéme diferenciálnych rovníc s konečným
počtom stacionárnych bodov väčším ako jedna.

Definícia 2.6 Uzavretá fázová trajektória fázového portrétu sa nazýva limitný
cyklus práve vtedy, ak je izolovaná od ostatných uzavretých trajektórií, teda ak existuje jej
otvorené okolie neobsahujúce ďalšie uzavreté trajektórie.

Definícia 2.7 Limitný cyklus sa nazýva:
1. Stabilný alebo atraktor, ak sa naňho navíjajú trajektórie keď t  
2. Nestabilný alebo repelor, ak sa špirálové trajektórie od neho vzďaľujú
3. Polostabilný, ak sa z jednej strany naň navíjajú avšak z druhej strany sa od neho
vzďaľujú.
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Obr. 7: Stabilný limitný cyklus

Obr. 8: Nestabilný limitný cyklus

Definícia 2.8 Atraktor nelineárnej sústavy je taká množina bodov, ku ktorej sa
blížia všetky trajektórie sústavy, ktoré začínajú v jej dostatočnej blízkosti.

2.3.

Bifurkácie
Dynamické systémy a ich vlastnosti často závisia od rôznych parametrov. Uveďme

príklad chemickej reakcie, kde sú podstatné parametre ako napríklad teplota a tlak.
Hodnoty parametrov, pri ktorých sa kvalitatívne menia vlastnosti dynamického systému
(napríklad počet stacionárnych riešení, zmena stability alebo prechod od jediného
stacionárneho riešenia k limitnému cyklu) sa nazývajú bifurkačné.
V matematickej analýze a v teórií systémov diferenciálnych rovníc je bifurkácia
jav, ktorý hovorí to, že malá zmena parametra môže zásadne zmeniť dlhodobé správanie
systému. Zvoľme si diferenciálnu rovnicu, ktorá obsahuje nejaký parameter α, ktorý
môžeme meniť.

x t   f  x,  

(2.12)
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Pri zmene parametra môže nastať buď kvantitatívna, alebo kvalitatívna zmena. Pri
kvantitatívnej zmene sa graf posúva alebo bude strmší, alebo podobne. Pri kvalitatívnej
zmene nastane zmena topológie grafu, teda nastáva bifurkácia a mení sa stabilita. V praxi
rozlišujeme dva typy bifurkácií, a to lokálne a globálne.

2.3.1. Globálne bifurkácie
Pri takejto bifurkácii sa mení stabilita systému v dôsledku viacerých faktorov,
a takéto bifurkácie sa dajú analyzovať iba pomocou stability stacionárnych bodov.

2.3.2. Lokálne bifurkácie
Lokálna bifurkácia je zmena stability stacionárneho bodu, periodického cyklu,
alebo invariantnej množiny vyvolaná malou zmenou parametra systému, avšak môže
nastať aj zmenou viacerých parametrov a prejavuje sa zmenou topológie systému na
určitom okolí stacionárneho bodu.

2.3.3. Hopfova bifurkácia
Hopfova bifurkácia sa stala často používaným nástrojom pri štúdiu nelineárnych
dynamických ekonomických systémov. Dá sa aplikovať na systém, ktorý má
prinajmenšom dve dimenzie a má komplexné vlastné hodnoty Jakobyho matice
v stacionárnom alebo inak povedané v rovnovážnom stave. Môžeme povedať, že dôkaz
tejto vety nie je vo veľkom množstve prípadoch zložitý, pretože nevyžaduje žiadne
informácie nelineárnej časti systému rovníc. Navyše v systémoch, v ktorých je dimenzia
vyššia ako dva, Hopfova bifurkácia môže predstavovať iba nástroj pre analýzu cyklu
rovnovážneho stavu. Ak Hopfova veta dokáže existenciu uzavretých cyklov, nedá nám to
samotnú informáciu o ich počte alebo stabilite. Prihliadnuc na stabilitu, cyklus môže byť
buď stabilný (vtedy je stacionárny bod atraktor) alebo nestabilný (stacionárny bod je
repelor). Sú dva prípady hopfovej bifurkácie.


Subkritický prípad – vzniká nestabilný limitný cyklus



Superkritický prípad – vzniká stabilný limitný cyklus
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Oba prípady sa vhodne dajú interpretovať aj v ekonomických modeloch. Napríklad
v superkritickom prípade môžeme vidieť stabilný limitný cyklus ako štylizované
podnikanie alebo rastový cyklus. Na druhej strane, subkritický prípad zodpovedá napríklad
konceptu koridorovej stability, definovaný podľa Leidjonhuvuda a Hewitta. Nestabilné
orbity subkritického prípadu, obklopujú oblasť stability, v ktorom všetky orbity
konvergujú k stacionárnemu bodu, pri superkritickom prípade je to opačne, stabilné orbity
konvergujú k oblasti nestabilných orbitou obklopujúcich stacionárny bod.
Na určenie stability a toho či nastáva superkritický alebo subkritický prípad sa
používa nelineárna časť systému a prvý Ľjapunov koeficient stability a, ktorý môže byť
vyrátaný na určenie vlastností stability limitných cyklov. Pre zjednodušenie rátania
stability a frekvencie limitných cyklov sa často používa pri Hopfovej bifurkácii
transformácia do polárnych súradníc. Táto procedúra dovoľuje určiť jednoznačnosť
cyklického riešenia a aproximáciu amplitúdy a frekvencie cyklu.

Veta 2.4 (Hopfova bifurkácia pre systém dvoch diferenciálnych rovníc)
Nech systém s jedným (alebo viacerými) parametrami

x  f  , x, y 
y  g  , x, y 

(2.13)

má stacionárny bod  x 0 , y 0  a funkcie f a g obsahujú nejakú nelineárnu časť a sú
minimálne dvakrát spojite diferencovateľné. Nech sú ďalej splnené nasledujúce
podmienky:
1. existuje také  0 , pre ktoré sú vlastné hodnoty linearizovanej sústavy (2.13) rýdzo
imaginárne 1, 2  i
2. nech vlastné čísla 1, 2   sú spojite diferencovateľné funkcie a pre ich reálne platí:

d
1, 2  0   0
d
Potom nastáva Hopfova bifurkácia a existuje v okolí stacionárneho bodu limitný cyklus.
Tento limitný cyklus môže byť stabilný alebo nestabilný keď    0 .

Definícia 2.9 Prvým Ľjapunovým koeficientom pre systém dvoch diferenciálnych
rovníc nazveme
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1
 f xxx  f xyy  g xxy  g yyy   1  f xy  f xx  f yy   g xy g xx  g yy   f xx g xx  f yy g yy 
16
16
kde  je imaginárny člen vlastných čísel v stacionárnom bode  x 0 , y 0  , funkcie f a g sú



funkcie systému (13) v stacionárnom bode  x 0 , y 0  a celý koeficient sa ráta v bode  0 .
Veta 2.5 Hopfova bifurkácia pre systém dvoch diferenciálnych rovníc sa nazve:


superkritická, ak je prvý Ľjapunov koeficient   0 a v takomto prípade vzniká
stabilný limitný cyklus



subkritická, ak je prvý Ľjapunov koeficient   0 a v takomto prípade vzniká
nestabilný limitný cyklus
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Kapitola 3
3. Vytvorenie a analyzovanie dynamických modelov
v marketingu
3.1.

Dynamický model v reklame

3.1.1 Formulácia a vytvorenie modelu
V tejto časti vytvoríme systém dvoch diferenciálnych rovníc s dvomi neznámymi,
pre ktoré budú platiť v dokonalom trhovom prostredí ďalej spomenuté rôzne ekonomické
a matematické zákonitosti. Predstavme si prostredie, v ktorom sa zameriame na predajnosť
jedného výrobku v rôznych spoločnostiach. Predáva ho istý počet firiem, ktorý označíme
ako n. Predpokladajme, že všetky firmy majú rovnaký prístup k informáciám, približne
podobné až rovnaké technológie vývoja a tým aj podobné náklady, kvalitu a približne
rovnako stanovené ceny, preto predpokladáme, že tieto parametre majú minimálny vplyv
na zmenu kupujúcich výrobok medzi firmami a prírastok zákazníkov do celého trhu.
Z uvedeného vidíme predpoklad, že najpodstatnejšou konkurenčnou výhodou jednej firmy
od ostatných je pomerné množstvo a správne prerozdelenie vynaložených prostriedkov na
marketingovú komunikáciu, teda na podporu predaja, vzťahy s verejnosťou a reklamu.
Avšak predpokladáme, že každá firma má natoľko skúsených pracovníkov, ktorí dokážu
pridelené finančné prostriedky marketingovej komunikácie správne alokovať a čo
najefektívnejšie prerozdeliť. Za platnosti uvedeného môžeme povedať, že jediný
parameter, ktorý nás bude v modeli zaujímať je množstvo pridelených financií na
marketingovú komunikáciu. Predpokladáme, že z nej má najväčší vplyv na zákazníkov
práve reklama, preto budeme ďalej označovať slovom reklama aj vzťahy s verejnosťou
a podporu predaja.
V našom modeli sa zameriame na jednu firmu z celkového počtu n, pre
zjednodušenie vyjadrovania ďalej budeme nazývať skúmanú firmu ako našu firmu.
Zameriavame sa na nárast kupcov jedného produktu. Ako premennú N 2 si určíme počet
kupujúcich vybraný výrobok v našej firme. Keďže zmenou tejto premennej sa mení istá
časť zákazníkov iných firiem na zákazníkov našej firmy, tak ako premennú N 1 zvolíme
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takých ľudí, ktorí nakupujú v konkurenčných spoločnostiach daný výrobok a nie v našej.
Takýchto zákazníkov nazveme, že sú potenciálny. Predpokladáme, že dostatočnou
a správnou reklamou dokážeme získať pre nás viac zákazníkov ako konkurencia, avšak
pritom je dôležité spoliehať sa na to, že konkurencia radikálne nezmení svoju reklamu.
Toto je veľmi pravdepodobné pri rovnomernom rozdelení zákazníkov medzi všetky firmy,
teda žiadna nesmie mať na trhu vedúce ani nadradené postavenie, aby nemohla určovať či
už cenové, kvalitatívne, nákladové podmienky alebo pre náš model podstatné nadmierne
vynakladanie prostriedkov na reklamu.
Počet zákazníkov kupujúcich skúmaný výrobok našej firmy sa v čase mení
v závislosti od počtu vynaložených prostriedkov na reklamu, samozrejme tá zmena nie je
konštantná ani lineárna, ale závisí od toho, či je priemerný počet zákazníkov ostatných
firiem vyšší alebo nižší a takisto závisí aj od počtu našich zákazníkov. Z praxe vieme, že
čím je vyšší počet potenciálnych zákazníkov, tým sa rýchlejšie dokážu pomocou reklamy
meniť na našich. Túto rýchlosť rastu odhadneme lineárne. Avšak nesmieme zabúdať ani na
to, že čím je vyšší počet našich zákazníkov, tým má reklama nižší vplyv na ostatných
z dôvodu presýtenosti zákazníkov našej firmy. V konečnom dôsledku sa dá povedať, že
rast našich zákazníkov tvorený reklamou, ktorá je daná koeficientom  , je závislá ako od
našich zákazníkov, tak aj od potenciálnych zákazníkov. Čo vyjadríme nejakou nelineárnou
funkciu. Takisto vieme, že počet našich zákazníkov sa môže zmenšiť kvôli reklame
konkurencie, ale nesmieme zabudnúť na už spomínaný predpoklad radikálneho nemenenia
reklamy konkurencie, preto tento pokles dokážeme odhadnúť nejakou konštantou, ktorú
označíme  a ktorá je závislá od množstva našich zákazníkov. Klesá lineárne, kde  tvorí
sklon priamky. Rozdiel medzi  a  okrem toho, že je jeden konštanta a druhý parameter
je daný tým, že ak sa pozeráme z pohľadu reklamy našej firmy, tak získavame zákazníkov
zo zbytku trhu a máme presný počet zákazníkov N 2 t  v nejakom čase t. Naopak ak sa
pozeráme z pohľadu nejakej inej firmy, neviem určiť koľko presne zákazníkov má ona,
vieme iba aké veľké je N 1 , čo nám nepodáva postačujúcu informáciu, preto všetky
konkurenčné firmy zhrnieme do jedného celku s priemernými konštantne vynaloženými
prostriedkami na reklamu závislými iba od toho, koľko ľudí si môžu prilákať teda od počtu
zákazníkov našej firmy.
Samozrejme vďaka neustálym inováciám a teda aj ekonomickému rastu spoločnosti
z čoho pramenia aj stále rasty platov stúpa aj počet našich zákazníkov konštantným rastom
c, ktorý nie je ovplyvnený ani počtom našich zákazníkov ani veľkosťou konkurencie.
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Pretože sa zväčšuje počet N 2 z ľudí, ktorí predtým ešte nemali záujem o kúpu daného
výrobku, avšak pre nejakú príčinu, čo v praxi najčastejšie býva postup v zamestnaní,
zvýšenie platu alebo očakávané zvyšovanie platov v regióne, v dôsledku príchodu novej
veľkej firmy. Netreba zabúdať aj na to, že vo svete existuje aj prirodzená migrácia
a úmrtnosť, ktoré sú lineárne závislé od počtu našich zákazníkov. Tento pokles označíme
koeficientom  a závisí iba od toho, koľko máme zákazníkov, čím viacej ich je tak tým
predpokladáme, že aj viacej ľudí prestane u nás nakupovať s konštantným poklesom.
Z toho dostávame prvú diferenciálnu rovnicu, ktorá nám označuje, ako sa s časom mení
počet našich zákazníkov, pričom rátame aj s tým, že na začiatku obdobia teoreticky
nemusíme mať ešte žiadnych zákazníkov, teda by sme boli novo vznikajúca firma.
Rovnica vyzerá nasledovne:

N 2 t   c  f  , N 1 , N 2     N 2    N 2

(3.1.1)

Teraz potrebujeme dostať ešte druhú diferenciálnu rovnicu, ktorá nám bude
vyjadrovať zmenu počtu potenciálnych zákazníkov. Samozrejme, keďže nám rastie počet
zákazníkov nejakou rýchlosťou vďaka prostriedkom vynaloženým na reklamu, tak rovnaký
počet v danom čase musí odbudnúť z počtu potenciálnych zákazníkov. Podobne rastie
nejakou konštantou mierou  v závislosti od reklamy našej konkurencie. Teda to, čo
odbudne v závislosti od konštanty  v nejakom čase t z premennej N 2 , tak to pribudne do

N 1 . Ďalej opäť nesmieme zabúdať na konštantný rast zákazníkov vďaka neustálim
inováciám a ekonomickému rastu spoločností z čoho pramenia aj neustále rasty platov,
potom rastie aj počet všetkých zákazníkov. Predpokladáme, že všetky firmy na trhu sú
približne rovnaké, takže každej pridá asi rovnaký počet zákazníkov, čo sa dá vyjadriť
pomocou už spomínanej konštanty c. Teda pre potenciálnych zákazníkov môžeme rast
vyjadriť ako

n  c  1 .

Avšak takisto kvôli úmrtnosti a prirodzenej migrácii alebo

prípadnému úpadku platov a vysokej miery nezamestnanosti či vysokej fluktuácii ubúda
počet potenciálnych zákazníkov mierou   . Vo všeobecnosti môžeme povedať, že počet
potenciálnych zákazníkov pribúda alebo ubúda nejakou konštantnou rýchlosťou

k  n  c  1    . Táto konštanta môže byť aj kladná aj záporná, závisí to od toho na aké
segmenty sú zamerané firmy alebo aký typ výrobku v akej fáze životnosti sa ponúka, a
teda či je vo fáze rastu vrcholu alebo poklesu, či likvidácie. Z tohto dostávame druhú
diferenciálnu rovnicu, ktorá nám určuje zmenu potenciálnych zákazníkov v nejakom čase
t. Vyzerá nasledovne:
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N1 t   k  f  , N 1 , N 2     N 2

(3.1.2)

Z týchto dvoch diferenciálnych rovníc (3.1.1) a (3.1.2) sa ďalej budeme pokúšať
vyrátať ekvilibrium (stacionárny bod), čo je bod, pre ktorý je táto sústava v čase nemenná
a teda musí platiť N 1, 2 t   0 . Následne budeme zisťovať podmienky stability pomocou
linearizácie a vlastných hodnôt Jakobiho matice v stacionárnom bode. Potom zistíme, či
existuje Hopfova bifurkácia a ak áno, vyrátame prvý Ľjapunov koeficient, určíme
bifurkačný bod a zistíme aký prípad nastáva, či stabilný limitný cyklus alebo nestabilný,
alebo či nastane prípad, kedy sa stabilný mení na nestabilný v nejakom bode, a teda či sa
subkritická bifurkácia mení na superkritickú, alebo nastáva iba jeden typ. Pri takomto
výpočte je dôležité správne určiť funkciu

f  , N 1 , N 2  , ktorá vystupuje v oboch

rovniciach aj (3.1.1), aj (3.1.2). Prvá vec na ktorú nesmieme zabudnúť pri jej určovaní je
to, že chceme rátať Hopfovu bifurkáciu, pre ktorú ako vieme z teórie musia platiť určité
pravidlá. Napríklad diferenciálne rovnice musia obsahovať aj nelineárnu časť, teda musia
byť minimálne dvakrát spojite diferencovateľné podľa premenných N1 a N 2 , aby sme
vedeli určiť prvý Ľjapunov koeficient. Je jasné, že funkcia musí obsahovať parameter  ,
ale otázkou je, či musí obsahovať a byť závislá aj od oboch premenných alebo nám postačí
iba jedna.
Teraz sa na zadaný problém pozrime logicky so základnými ekonomicko –
marketingovými znalosťami. Je jasné, že čím zvolíme vyššiu reklamu, tým predpokladáme
aj vyšší rast zákazníkov. Nepredpokladáme, že je ten rast lineárny, ale zo začiatku bude
rýchlo rásť a s vyššími vynaloženými prostriedkami bude menej a menej strmý, teda za
prvý odhad funkcie predpokladáme

a  ln   1 . Zároveň čím je väčší počet

potenciálnych zákazníkov, že tým viac nám môže aj naša reklama prilákať nových ľudí,
takže tu zvoľme lineárnu závislosť. Následne je dôležité určiť, ako na model vplýva
posledná premenná a tou je počet našich zákazníkov. Pre každú firmu môžeme určiť
nejaký objem zákazníkov, ktorý dokážeme v danom okamžiku uspokojiť. Toto množstvo
sa nedá zvýšiť zo dňa na deň a teda ho vieme zvyšovať buď veľmi pomaly, alebo nejakou
radikálnou zmenou koncepcie predaja, ktorá môže veľmi ľahko viesť k zruinovaniu firmy,
čo potvrdzujú aj rôzne jednoduchšie, ale aj zložitejšie štúdie a simulácie, dokonca sa to aj
nám v jednej takej pokusnej simulácií potvrdilo. Ďalej uvažujme, že nejaký maximálny
počet uspokojených zákazníkov sa môže zvyšovať alebo znižovať veľmi pomaly. Z toho
vidíme, že pri funkcii f  , N 1 , N 2  musíme rátať aj so závislosťou aj od druhej premennej
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N 2 a to takým spôsobom, že čím väčšie bude N 2 , tým menšia bude hodnota celej funkcie
Ak pôjde N 2 limitne do nekonečna, tak sa bude hodnota funkcie blížiť k nule. Keby by
bola hodnota N 2  0 , tak funkcia závislosti od tejto premennej bude rovná jednotke. To
nám evokuje to, že časť funkcie môžeme odhadnúť prirodzenou exponenciálnou funkciou
so záporným exponentom. V konečnom dôsledku, keď dáme dokopy tieto tri predpoklady,
dostaneme hľadanú funkciu nasledovne:
f  , N 1 , N 2   ln   1  N 1  e  N 2  a  N 1  e  N 2

(3.1.3)

Teraz takto upravenú funkciu konečne dosadíme do našich rovníc (3.1.1), (3.1.2)
a dostaneme systém dvoch diferenciálnych rovníc:
N 1 t   k  a  N 1  e  N 2    N 2
N 2 t   c  a  N1  e  N 2    N 2    N 2

(3.1.4)

s podmienkami

c,  ,  , , a  0 , k  R , N1, 2 0   0

(3.1.5)

Nesmieme zabúdať na to, že koeficient alfa nevyjadruje presné náklady v nejakej
mene vynaložené na reklamu, ale je to iba koeficient, ktorý určuje aké by mali byť
pomerné náklady vynaložené na reklamu a tým pádom sa tak isto správa aj koeficient a,
ktorý je vyjadrením reklamy v modeli. Takisto sa správajú aj ostatné konštanty, teda
môžeme predpokladať, že tento pomer sa dá nahradiť percentuálnymi hodnotami, a teda
budeme brať hodnoty konštánt z intervalu 0,1 .

Poznámka: Pre potreby nášho modelu a predpokladov správania sa zákazníkov sme
odhadli funkciu (3.1.5) ako f  , N1 , N 2   ln   1  N1  e  N 2 . Samozrejme by sa dala
odhadnúť aj rôznymi inými spôsobmi, napríklad prirodzeným logaritmom pre niektorú
z premenných, ale v tom prípade by sa museli brať do úvahy rôzne iné podmienky na trhu
a v spoločnosti. Zjednodušene povedané, ako základné nástroje ovplyvňujúce zmeny by
museli byť odlišné nástroje analýzy interného a externého prostredia a celý systém by sa
musel správne interpretovať. Samozrejme ak by sme volili funkciu inak, tak sa môže stať,
že ohraničenia pre superkritickú a subkritickú bifurkáciu sa budú líšiť o nejakú konštantu,
alebo sa budú radikálne líšiť, ale najpravdepodobnejšie sa stane to, že nebude existovať
Hopfova bifurkácia.
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3.1.2. Zistenie stacionárneho bodu
Ako sme uviedli v teórii, stacionárny bod je taký bod pre ktorý platí, že sú derivácie
nulové N1 t   N 2 t   0 . Je to zdôvodnené už samotným názvom toho bodu, ktorý hovorí,
že je stacionárny, teda je sa v čase nemení jeho poloha. Keďže pri takomto predpoklade
nenastáva zmena, tak predpokladáme, že derivácie v čase sú rovné nule. Teraz už iba
musíme vyrátať systém dvoch rovníc o dvoch neznámych.

0  k  a  N 1  e  N2    N 2
0  c  a  N 1  e  N2    N 2    N 2

0  k  c    N2  N2 

0  k  a  N1  e



k c


 

k c


tieto dve rovnice sčítame

dosadíme do jednej z predchádzajúcich rovníc

kc


k c
  1  k  k  c
k c
k c


a

a e
 e 

k  
N1 

kde označíme b :

k  k  c

 e



k c

je konštanta



    b k c
Náš hľadaný stacionárny bod je potom:  N 1 , N 2    ,


 a  

(3.1.6)

3.1.3. Vyšetrovanie stability
Pri vyšetrovaní stability, ju vyšetrujeme v okolí stacionárneho bodu, teda bodu pri
ktorom nenastáva žiadna zmena. Chceme vedieť, ako sa správajú hodnoty z okolia, či
postupne budú spadať do stacionárneho bodu (teda či je systém stabilný) alebo sa od neho
budú vzďaľovať (systém je nestabilný). Sú rôzne typy stabilných aj nestabilných uzlov
a my sa v tejto časti pokúsime vyšetriť, kedy aký prípad nastáva a ako sa v danom prípade
musí správať náš parameter a, teda ako musíme vo firme zvoliť reklamu, aby sme dosiahli
určitý typ stabilného uzla. Po vyrátaní stacionárneho bodu teda ďalej postupujeme tak, že
spravíme linearizáciu sústavy pomocou Jakobyho matice, ktorá sa skladá z prvých
parciálnych derivácií a nájdeme charakteristický polynóm, pomocou ktorého vieme zistiť,
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kedy je sústava stabilná a kedy nestabilná. Ak ďalej vyrátame vlastné čísla, tak dokážeme
dokonca zistiť aký typ uzla je stacionárny bod. Najprv si určíme nasledovne dve funkcie:
f 1  N1 , N 2   k  a  N 1  e  N 2    N 2
f 2  N 1 , N 2   c  a  N1  e  N 2    N 2    N 2

(3.1.7)

Ďalej rátame Jakobián pomocou takto zvolených funkcií. Dosadíme ich doň tak, že prvý
prvok bude prvá parciálna derivácia, prvej funkcie podľa prvej premennej, druhý prvok po
riadku bude parciálna derivácia, prvej funkcie podľa druhej premennej, atď., a teda
dostaneme takúto maticu:
 f1  N 1 , N 2 

N 1
J  Df  N 1 , N 2   
 f 2  N1 , N 2 

N 1


f1  N 1 , N 2  

N 2

f 2  N1 , N 2  

N 2


Po dosadení prvých parciálnych derivácií a stacionárneho bodu dostávame:
k c





a

e
    b k  c  
Df  N 1 , N 2  ,
  
k c

 a   

 ae 


A(a ) : a  e



k c


a B : b  e



k c


k c

b 
a  e    
a

k c

b 
 a  e
  
a


kde

si

označíme

  čo bude konštanta. Z toho je jasne vidieť, že A( ) je

lineárne závislé od parametra a. Následne túto maticu dostaneme jednoduchšiu a označíme
si ju:
B 
 A

M  
 A  B  
Teraz určíme nové podmienky pre A a B.

A  0, B  R

(3.1.8)

Ďalej potrebujeme vyrátať charakteristický polynóm obsahujúci vlastné čísla tejto matice.
To sa vyráta pomocou det M  I  .
det M  I  

 A
A

B
 2    A  B     A
 B  

(3.1.9)

Pre určenie toho, či je statická poloha stabilná alebo nestabilná nám slúži
Hurwitzovo – Routhovo kritérium. Keďže už máme charakteristický polynóm, tak
postupujeme ďalej podľa teórie, ktorá nám pre dvojrozmerný prípad hovorí, že stačí aby
mali koeficienty rovnaké znamienko a systém bude stabilný. Keďže je koeficient pri druhej
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mocnine rovný 1 tak je jasné, že nám stačí vyšetriť už iba kladnosť koeficientov

a1 :  A  B    a a0 : A . Tu využijeme podmienky (3.1.6) a (3.1.8), z ktorých vidíme,
že a0 je vždy kladné a teda stabilita závisí iba od konštanty B, teda od toho či sa firmy
s predajom skúmaného výrobku orientujú na trhový segment, pre ktorý platí ubúdanie
alebo rast zákazníkov. Matematicky vychádza stabilita vtedy a len vtedy, keď
B  A  ,

(3.1.10)

z čoho ekonomickou interpretáciou môžeme povedať, že ak jediná konštanta, ktorá môže
spôsobiť zápornosť B je k. Takže je systém stabilný pre také prostredie, kde je výrobok
orientovaný na taký segment, v ktorom počet zákazníkov narastá, alebo iba mierne klesá,
teda je to segment s vyšším rastom platov, životnou úrovňou a aj s nižšou migráciou
a úmrtnosťou. Potom jednoznačne môžeme povedať, že nestabilita nastáva práve
v opačnom prípade, teda keď je B vysoko záporné a teda vieme povedať, že v segmente
nastáva vysoká migrácia a úmrtnosť a platy ľudí v tomto segmente skorej klesajú a sú
prepúšťaní.

3.1.4. Vyšetrenie jednotlivých prípadov stabilných a nestabilných uzlov
Ak chceme zistiť, aké typy uzlov kedy nastávajú, je treba z charakteristického
(3.1.9) polynómu vyrátať korene, ktoré sú vlastnými číslami systému. Rátame tak, že
polynóm položíme rovný nule. Skôr ako začneme riešiť takúto kvadratickú rovnicu (3.1.9),
musíme zistiť to, aké hodnoty nadobúda jej diskriminant. Ak je záporný, tak dostávame
konvexne združené korene, čo je vyžadované pre Hopfovu bifurkáciu a jej následné
určenie subkritickej alebo superkritickej bifurkácie pomocou prvého Ľjapunovho
koeficientu, ak sú splnené aj ďalšie podmienky. Ak by bol diskriminant rovný nule,
dostaneme iba jeden koreň. Podľa toho či je kladný alebo záporný dostávame stabilnú
alebo

nestabilnú

hviezdu.

Ak

bude

diskriminant

kladný,

môžu

nám

vyjsť

stabilné, nestabilné alebo sedlové uzly. Ďalej rozoberieme všetky prípady, aké môžu nastať
okrem Hopfovej bifurkácie, vyšetrovanie ktorej bude komplexne zahrnuté v ďalšej časti.
Diskriminant kvadratickej rovnice (3.1.9) je nasledovný:
2

2

D   A  B     4 A  A 2  A2 B  2   B   

(3.1.11)

Ak ho položíme rovný nule, vzniká nám nová kvadratická rovnica s parametrom A, pre
2

ktorú platí, že koeficient B    je vždy kladný. Ďalej si určíme korene, od ktorých sa
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bude ďalej odvíjať vyšetrovanie typov uzlov. Z definície koreňov kvadratickej rovnice
2

vieme, že A1  A2  B    >0 a A1  A2  2 B  2  kde nevieme určiť, či sú kladné
alebo záporné. Z toho je evidentne vidieť, že ak by bolo  2 B  2   0 tak sú oba korene
kvadratickej funkcie (3.1.10) kladné a naopak ak by bolo  2 B  2   0 sú oba korene
záporné. Teraz nám pre detailné zistenie možností stability, ktoré môžu nastať, stačí iba
zistiť a určiť za akých podmienok nastávajú.
Z (3.1.11) vyrátame korene determinantu nasledovne:
A1, 2 

 2 B  2 

 2 B  2 2  4B   2
2

  B    2  B

A1   B    2  B
A2   B    2  B

(3.1.12)

Teraz môžu nastať dve možnosti,


ak je B  0 tak A1 a A2 sú komplexne združené a diskriminant bude vždy kladný



ak je B  0 tak A1 a A2 sú kladné. Pre tento prípad platí z podmienok (3.1.6) a
(3.1.8), že k musí byť záporné.

Typy uzlov a stabilít, aké môžu v modeli vzhľadom na parameter a konštanty
nastať:
Vlastné čísla vyrátame nasledovne:

1, 2 

 A B  

 A  B   2  4 A
2

(3.1.13)

1. Stabilné z (3.1.10) Hurwitzovo – Routhovo kritéria ak B   A  
a. Stabilný uzol. Spolu s (10) musia platiť aj podmienky pre diskriminant,
a teda to platí pre A  0, A1    A2 ,   a B   A   ,0 . V tomto prípade
je A vždy kladné a B málo záporné. A teda stabilný uzol nastáva vtedy, ak je
trh s veľmi nízkym úbytkom zákazníkov spôsobený pravdepodobne
postupným upadaním, alebo veľmi pomalým rastom platov a následnou
migráciou.
b. Stabilné ohnisko, alebo inak povedané navíjajúca sa špirála. Nastáva vtedy
keď je diskriminant záporný a reálna časť je kladná, teda A   A1 , A2  a

B   A   ,0 . Aj v tomto prípade je A vždy kladné a B málo záporné teda
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to nastáva tiež na takom trhu, aký bol spomínaný v predchádzajúcom
prípade.
c. Stabilná hviezda. Nastáva, keď je D=0 a teda A  A1 , A2  a B   A   ,0 ,
s podobnou interpretáciou ako v predchádzajúcich prípadoch.

2. Nestabilné z (10) Hurwitzovo – Routhovo kritéria ak B   A  
a. Nestabilný uzol. Diskriminant musí byť kladný, pričom musia vyjsť obe
vlastné čísla kladné, teda B   A    D a A  0, A1    A2 ,   . Keďže





musí byť B záporné, tak B   , A    D . Interpretácia je taká, že
nestabilita nastáva v takých prípadoch, kde je orientácia výrobku na
segment s veľkou migráciou alebo úmrtnosťou obyvateľstva.
b. Nestabilné ohnisko alebo odvíjajúca sa špirála. Diskriminant musí byť
záporný, pričom reálna časť je kladná, teda B   A   a A   A1 , A2  .
Keďže musí byť B záporné z toho vyplýva, že

B   , A    .

Interpretácia je podobná ako v predchádzajúcom prípade 2.a.
c. Nestabilná hviezda. Nastáva keď je D=0. a teda

A  A1 , A2  a

B   , A    . Podobná interpretácia ako v predchádzajúcich prípadoch.
3. Sedlový bod. V jednom smere priťahuje a v druhom odpudzuje. Vzniká, ak vlastné
čísla sú reálne a majú rozdielne znamienka. Teda diskriminant musí byť kladný,





z čoho je B záporné. A  0, A1    A2 ,   a B   A    D , A    D . Na
trhu nie je ani veľká prirodzená migrácia ale ani maličká až blížiaca sa nule.

3.1.5. Hopfova bifurkácia
Pre vetu Hopfovej bifurkácie musia byť splnené určité predpoklady. Overíme ich
v bodoch:


    b k  c
Systém má jediný stacionárny bod (3.1.6), ktorý vyšiel  N 1 , N 2    ,
.

 a  



Funkcie (3.1.7) obsahujú nelineárnu časť a sú dvakrát spojite diferencovateľné.



Teraz musíme nájsť takú hodnotu parametra a, aby boli vlastné hodnoty rýdzo
imaginárne. Z (3.1.13) vidíme, že reálna časť
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k c


 A B   ae
 B 

0
2
2

z čoho vyjadríme parameter a ako
k c

a0  e



B    .

(3.1.14)

Ak toto platí, tak dostávame vlastné čísla 1, 2  i

 B   

. Tu nastávajú

menšie komplikácie, pretože potrebuje pod odmocninou kladné číslo a tým vzniká
obmedzenie, že Hopfova bifurkácia neexistuje vždy pri takomto modeli, ale iba keď
B   . V Hodnotách konštanty B nám takúto zápornosť môže zaručiť jedine

konštanta k. Jednoznačne vieme povedať, že Hopfova bifurkácia existuje v systéme
(4), ak je k záporné, čo nám hovorí o tom, že sa nachádzame na trhu s ubúdajúcim
počtom zákazníkov. Pri trhu s nárastom zákazníkov, to sú najmä novodobé
moderné výrobky a výrobky na vrchole životnosti produktu, sa táto metóda nedá
uplatniť. Všeobecne najlepšie uplatniteľná je na produkty na konci cyklu svojej
životnosti, a teda sa dá zistiť, či sa oplatí znižovať reklamu pre daný produkt alebo
ju udržiavať, či zvyšovať.


Derivácia reálnej časti nesmi byť nulová:
k c
k c




d
d  a  e   B     e 
1,2 a0   

 0,

da
da
2
2



teda tento predpoklad platí.

Overili sme všetky predpoklady pre existenciu Hopfovej bifurkácie a vidíme, že
platia vtedy a len vtedy, ak sa produkt nachádza v prostredí s ubúdajúcim počtom
zákazníkov. Preto ďalej budeme skúmať správanie sa systému iba pre takýto prípad. Teraz
treba zistiť, či nastáva superkritická alebo subkritická Hopfova bifurkácia, prípadne môže
nastať situácia že za určitých podmienok môžu nastať oba prípady. Vyrátame prvý
Ľjapunov koeficient v stacionárnom bode (3.1.6) pre bifurkačnú hodnotu parametra. Tento
koeficient sa vyráta:
1
 f xxx  f xyy  g xxy  g yyy   1  f xy  f xx  f yy   g xy g xx  g yy   f xx g xx  f yy g yy 
16
16
Za funkcie f a g dosadíme naše funkcie (3.1.7), pričom budú premenné x : N 1 , y : N 2 ,
a 

pričom omega je imaginárna časť. Vtedy vyjde koeficient:
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     a0  N 2
a N 1 , N 2  
e  N1  e  N 2 
16
16







2
1
a0  N1  e  N2 .
 B   





Po dosadení dostávame:





 a0  k c 
b
1


a N 1 , N 2  
e
1  k c


 16
 e  B     16  B   



  k c 
 b.e






2

Keďže je B   tak potom musí b  0 . Z toho jednoznačne vyplýva, že nasledujúci člen
musí byť vždy kladný:
b

C :
e

k c




B   

k  k  c
 0.
k  k  c     2

Teraz treba dosadiť do prvého Ľjapunovho koeficientu pôvodné konštanty a vtedy
dostávame nasledujúci výsledok:

     a0 
a N 1 , N 2  
e

 16

k c




k  k  c
1
 k  k  c 
1 



2 


 k  k  c      16  B    

2

Keďže sme na začiatku pri tvorbe modelu uviedli, že pôvodné konštanty považujeme za
pomerné z intervalu 0,1, prípadne z intervalu  1,1 tak ,môžeme povedať, že člen C  1
V tom prípade je prvý Ľjapunov koeficient záporný a nastáva superkritická Hopfova
bifurkácia. Teda okolo stacionárneho bodu vzniká stabilný limitný cyklus, ak sa
nachádzame v prostredí s ubúdajúcim počtom zákazníkov produktu. Môžeme to znázorniť
nasledujúcim fázovým portrétom:

Obr. 9: Stabilný limitný cyklus reklamy

3.1.6. Záver a interpretácia
Overili sme existenciu Hopfovej bifurkácie a dospeli sme k výsledku, že pre model
(3.1.4) existuje iba v prostredí, kde zákazníkov pomaly z trhu ubúda, teda ak sa jedná
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o výrobok, ktorého životný cyklus je v druhej polovici alebo je to zastaraný typ výrobku,
ktorý sa predáva na trhu, pretože má stálu skupinu zákazníkov, ktorá sa časom zmenšuje.
Z výsledkov Hopfovej bifurkácie sme prišli na to, že pre takúto skupinu výrobkov
dokážeme vhodnou reklamou nadobudnúť dostatočný počet zákazníkov, avšak nie za
každých podmienok. Zo začiatku, keď spoločnosť nemá dostatok objednávok a je na trhu
malá, tak si nemôže dovoliť veľké investície do reklamy a dokáže vhodne usmernenou
reklamou prilákať pomerne veľké množstvo nových zákazníkov. Tak ako narastá, môže si
dovoliť aj väčšie investície do reklamy, avšak ak prekročí táto hodnota hranicu (3.1.14)
zistenú v bifurkácií, tak zvyšovaním reklamy nedosiahneme požadovaný efekt a teda rast
zákazníkov sa nebude zväčšovať.
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3.2.

Dynamický model pre cenu a kvalitu

3.2.1. Formulácia a vytvorenie modelu
Na rozdiel od predchádzajúcej časti sa v nasledujúcej pokúsime ukázať správanie
stability dynamického modelu, ktorý bude tvorený systémom dvoch diferenciálnych rovníc
s dvomi neznámymi a navyše aj s dvomi parametrami. Tentoraz sme si zvolili parametre
ako výšku stanovenej ceny a kvality daného výrobku. Opäť sa pokúsime nájsť stacionárny
bod modelu, určiť stabilitu cez Routhovo – Huritzovo kritérium a vlastné čísla Jakobiho
matice v tomto bode. Nakoniec sa pokúsime ukázať existenciu Hopfovej bifurkácie.
Už v prvej kapitole obsahujúcej ekonomicko – marketingovú teóriu sme ako
základný nástroj ovplyvňujúci kúpyschopnosť obyvateľstva nejaký výrobok uviedli
marketingový mix a teda marketingovú komunikáciu, cenu, produkt a distribúciu.
V predchádzajúcom modeli sme brali ako meniaci sa parameter marketingovú
komunikáciu (reklamu), pričom sme predpokladali, že cena a kvalita produktov je
nemenná, alebo sa iba málo mení. Táto malá, prípadne žiadna zmena bola spôsobená
predpokladom, že daný výrobok ťažko nejako kvalitatívne zlepšiť a teda dôvod na rast
ceny by bol iba zvýšením daní alebo silnou infláciou. Keďže sa zo dňa na deň nemenia
makroekonomické ukazovatele krajín tak je predpoklad, že pri takýchto výrobkoch ceny
rastú konštantne a to vo všetkých firmách predávajúcich skúmaný výrobok. V takom
prípade sú jediným konkurenčným nástrojom zníženie ceny a výška finančných
prostriedkov vynaložených na reklamu. Keďže sme v prvom rade najprv chceli ukázať,
ako sa správa model s ohľadom na jeden parameter, tak sme si stanovili, že ide o také
výrobky pri ktorých by zníženie ceny nemalo žiaduci účinok. Zmenšenie celkového zisku
by bolo zapríčinené tým, že znížením ceny nenastane taký nárast zákazníkov, aký by
pokryl stratu vytvorenú takýmto úkonom. V nasledujúcej časti sa zameriame na prácu
s dvomi parametrami, ktorými sa stanú cena a výška kvality. Teda majme taký výrobok,
pre ktorý zoberieme reklamu za konštantnú, prípade zanedbateľne sa meniacu. Zväčša to
bývajú špeciálne tovary a služby, zastúpenie v menšej oblasti a všetci ľudia v danej oblasti
o nich vedia, takže reklama nie je potrebná, konkurovať sa môže zvýšením kvality alebo
znížením ceny. Samozrejme, je veľmi pravdepodobné, že keď zvýšime kvalitu tak na
dosiahnutie zisku je potrebné aj zvýšiť ceny a vtedy ešte stále môže byť nárast kupujúcich
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dostačujúci a stabilný, alebo opačne, znížením ceny aj kvality zabezpečíme stabilný
a postačujúci nárast kupujúcich.
Ďalej sa už budeme zaoberať iba cenou a kvalitou. Najprv treba zvoliť premenné,
s ktorými budeme v čase pracovať. Budú také isté ako v predchádzajúcom modeli a to
premenná N 2 , ktorou určíme počet kupujúcich vybraný výrobok v jednej firme. Keďže
zemnou tejto premennej sa mení istá časť zákazníkov iných firiem na zákazníkov našej
firmy, potom ako premennú N 1 zvolíme opäť takých zákazníkov, ktorý nakupujú v iných
spoločnostiach daný alebo podobný výrobok a nie v našej. Takých zákazníkov nazveme
potenciálni zákazníci. A opäť na trhu vystupuje n firiem. Tak ako v predchádzajúcej časti
budeme pre zjednodušenie vyjadrovania ďalej nazývať skúmanú firmu našou firmou. Počet
zákazníkov kupujúcich skúmaný výrobok našej firmy sa v čase mení v závislosti od
stanovenej ceny a kvality. Je predpoklad, ktorý sa potvrdzuje v praxi, že cena bude skorej
rásť ako klesať, čo bude mať za následok to, že počet zákazníkov bude klesať lineárne
v závislosti od toho, koľko ľudí už náš výrobok kupuje, preto ju v modeli vyjadríme ako:

 pN 2 . Samozrejme netreba zabúdať na to, že znížením ceny môže počet N 2 aj rásť,
a teda aj to musíme zaručiť v našom modely. To takým spôsobom, že parameter ceny na
začiatku, teda v čase t 0 zvolíme ako 0, a teda zvýšením ceny dostaneme kladné číslo,
znížením zasa záporné číslo. Jasne vidíme, že pre už vytvorený vzorec platí: ak je p
záporné tak  pN 2 je kladné a naopak, teda znížením ceny sa zvyšuje počet kupujúcich
zvýšením ceny sa znižuje počet kupujúcich. Už treba iba zistiť, či aj zvyšovanie bude
lineárnou funkciou. Úvaha je nasledovná: čím viac ľudí nakupuje náš výrobok, zvýšením
ceny tým viac ich odpudíme a neprilákame nikoho nového, znížením ceny sa tým viac
potenciálnych zákazníkov dozvie o jej znížení a tým viac prilákame nových, len nie tak
veľmi ako odpudíme zvýšením. To nám zabezpečí zadávanie čísel pre parameter p.
Hodnotu p budeme voliť nasledovne:


Ak bude taká ako na začiatku obdobia, potom p  0 .



Ak bude hodnota vyššia ako na začiatku, potom p  0,1 pričom 1 zastupuje takú
reálnu cenu, pri ktorej nikto už nie je ochotný kúpiť daný produkt. Teda napríklad,
ak by bola stanovená cena banánov na začiatku 1€ za kilogram teraz je 6€ a nikto
nie je ochotný si ich teraz kúpiť tak ostatné p medzi tým sa vyrátajú pomerne
pričom 1€ zodpovedá p  0 a 6€ cene p  1 .

48



Ak bude hodnota nižšia ako na začiatku, potom p   1,0  . Obdobne vytvoríme
ako v predchádzajúcej časti, avšak tento krát

p  1 zodpovedá hodnote

hraničných nákladov, teda vtedy keď firma zvolí cenu takú, ktorá sa rovná
nákladom na vyrobenú jednotku. Takúto cenu v skutočnom svete firma nikdy
nezvolí, pretože by nedosahovala zisk a takisto tým nepriláka všetkých
potenciálnych zákazníkov. Preto sme pre cenu zvolili závislosť iba od našich
zákazníkov, avšak predpokladáme, že je trh dostatočne veľký a počet našich
zákazníkov nikdy nepresiahne počet potenciálnych. Teda musí platiť N 1  N 2 .
Pre kvalitu by malo platiť to, že s časom rastie, avšak to nemusí byť za každých okolností
výhodné. Niekedy sa ju oplatí o dačo málo znížiť a tým znížiť náklady a dosiahnuť väčší
zisk. Takýto čin by mal odpudiť niektorých zákazníkov, avšak môže sa stať, že to na nich
nemusí mať vôbec žiadny vplyv. Pre potreby nášho výpočtu budeme potrebovať
a uvažovať, že kvalita je závislá od logaritmu potenciálnych zákazníkov. Teda počet ľudí
kupujúcich naše výrobky sa zmení o q ln N 1 . Takisto volíme q obdobne ako pri cene, Na
začiatku rovné 0, zvýšenie kvality nám evokuje kladné q na intervale 0,1 . Avšak rozdiel
bude pri znížení kvality, pretože vyjadrujeme závislosť pomocou N1 , preto musíme
zabezpečiť, aby pri znížení kvality nenastal pokles väčší ako je počet našich zákazníkov.
Zabezpečíme to takým spôsobom, že q   c1 ,0 , kde c1 zodpovedá minimálnej možnej
prípustnej kvalite. Jej veľkosť sa určí pomocou pomeru N1 ku

N 2 v čase t 0 . Takže

c1  0,1 , ale je veľký predpoklad, že nie je veľmi veľké, pretože N1 by malo byť na
začiatku väčšie ako je N 2 .
Počet našich zákazníkov sa takisto môže zmenšiť alebo zväčšiť v závislosti toho,
akú tendenciu majú konkurenčné firmy, či postupne zvyšujú alebo znižujú cenu, prípadne
či na úkor ceny znižujú kvalitu alebo nie. Predpokladáme, že konkurencia sa bude správať
jednotne a udržiavať nejaký trend, napr. zvyšovania kvality. Je isté, že budú stanovovať
ceny a kvalitu tak, aby prilákali určitý počet zákazníkov, a teda na základe toho niektorý
naši zákazníci prejdú ku konkurencii. Tento úbytok našich zákazníkov určíme pomocou
konštantného koeficientu  . Samozrejme koeficient bude lineárne závislý od počtu našich
zákazníkov, teda čím viac máme zákazníkov, tým viac nám ich potenciálne môže odísť.
Opäť ako v predchádzajúcej časti určíme konštantu c, ktorá nám vyjadrí buď konštantný
rast alebo pokles zákazníkov v závislosti od oblasti, v ktorej sa nachádzame alebo
v závislosti od segmentu, na ktorý je daný trh výrobku nastavený. Teda či prevažuje
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migrácia a úmrtnosť nad rastom platov alebo opačne. Pomocou tohto dostaneme prvú
diferenciálnu rovnicu:

N 2 t   c    N 2  p  f1  N 2   q  f 2  N 1 

Počet potenciálnych zákazníkov v závislosti od rýchlosti inovácií a teda rastu
platov rastie konštantným rastom k. Samozrejme vzhľadom na prirodzenú úmrtnosť
a migráciu ich počet aj klesá o N 2 . Tým dostávame aj druhú diferenciálnu rovnicu
systému:

N 1 t   k    N 1    N 2  p  f 1  N 2   q  f 2  N 1 

Teraz môžeme tieto dve diferenciálne rovnice zapísať do systému, treba iba
odhadnúť funkcie f1 a f 2 . Pre f1 sme sa už v začiatku vyjadrili, že by sa to dala pre
zjednodušenie odhadnúť jednoduchou lineárnou funkciu. Pre f 2 sme sa rozhodli použiť
posunutú logaritmickú funkciu, aby nebol rast zákazníkov pri ich vysokom počte veľmi
ostrý.

N 1 t   k    N 1    N 2  p  N 2  q  ln  N 1  1
N 2 t   c    N 2  p  N 2  q  ln  N 1  1

(3.2.1)

Následne zapíšeme všetky podmienky pre parametre, konštanty a premenné , ktoré sme
zohľadňovali v teoretickom podklade slúžiacom pre vytvorenie tohto systému. Menovite to
budú:

k,  ,  0 , c  R
p  1,1, q   c1 ,1

pričom c1  0,1

N 1 , N 2  0, N 1 0   N 2 0 

(3.2.2)

Poznámka: Pre potreby nášho modelu a predpokladov správania sa zákazníkov sme
odhadli funkcie f1  N 2  a f 2  N 1  lineárnou a posunutou prirodzenou logaritmickou
funkciu. Samozrejme tieto funkcie by sa dali odhadnúť rôznymi inými spôsobmi tak, aby
existovala aspoň nejaká tretia parciálna derivácia a dal sa vyrátať koeficient a z teórie
Hopfovej bifurkácie. Ak by sme zvolili funkciu inak, môže sa stať, že by sme pri ju
určovaní stability a teda by tento model nemal pre našu prácu žiadny zmysel. Podstatou
práce je najmä oboznámenie sa so stabilitou a bifurkáciami v praxi a odchýlky spôsobené
nepresným určením modelu netvoria veľkú chybovosť vo výsledku.
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3.2.2. Zistenie stacionárneho bodu (ekvilibria)
Určíme si funkcie g1 , g 2 a položíme ich rovné nule

g1  k    N 1    N 2  p  N 2  q  ln  N 1  1
g 2  c    N 2  p  N 2  q  ln  N 1  1

0  k    N 1    N 2  p  N 2  q  ln  N 1  1
0  c    N 2  p  N 2  q  ln  N 1  1
N1 

k c


N2 

q
c
k c 
 ln 
 1 
p
 
 p

sčítame obe funkcie a dostaneme N 1

dosadíme do druhej rovnice a vyrátame N 2

Dostávame stacionárny bod:
c
k c 
     k  c q
,
 ln 
 1 
 N 1, N 2   
p

  
 
 p





(3.2.3)

Vidíme že druhá súradnica bodu nie je veľmi šťastne vyjadrená, pretože v jednej časti
vystupujú oba parametre pričom je kvalita v čitateli a cena v menovateli zlomku. V druhej
časti je iba cena v menovateli. To by mohlo vytvoriť menšie komplikácie pri výpočte
stability a bifurkácie, avšak na výpočet Jakobiánu potrebujeme prvé parciálne derivácie a
až potom dosadíme stacionárny bod a teda je jednoznačné, že nám premenná N 2 vypadne
a netreba dosádzať komplikovanú druhú súradnicu.

3.2.3. Vyšetrovanie stability
Pri vyšetrovaní stability potrebujeme najprv zrátať Jakobián, ktorý pozostáva z
prvých parciálnych derivácií funkcií g1 a g 2 podľa premenných N 1 a N 2 :
 g 1  N 1 , N 2 

N 1
J  det  g  N 1 , N 2   
 g 2  N 1 , N 2 

N 1


g 1  N 1 , N 2  

N 2

g 2  N 1 , N 2  

N 2


Teraz vyrátame všetky potrebné derivácie, dosadíme do Jakobiánu a miesto premenných
dosadíme stacionárny bod, z čoho dostávame:
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q



k c

    

J  det  g  N 1 , N 2    

q

 
 k c





p 



 p 



Pre zjednodušenie rátania si označme Qq  : q


a P p  : p   . Vidíme, že oba
k c

nové parametre P aj Q sú lineárne závislé od pôvodných parametrov, teda podmienky pre
tieto parametre ostávajú podobné iba posunuté, prípadne znásobené o nejakú konštantu.
Tak ich pre zjednodušenie pozmeníme nasledovne:

P   p1 , p 2 , Q  q1 , q 2  kde p1 , q1  0 a p 2 , q 2  0

(3.2.2.1)

Podstatné je, že môžeme ďalej rátať s tým, že aj P aj Q môžu byť aj kladné aj záporné.
Teda v konečnom dôsledku dostávame maticu ktorú si označíme M a pomocou ktorej
vlastných čísel budeme určovať stabilitu.
 Q  
M  
 Q

P 

 P 

Keď chceme vyrátať stabilitu pomocou Routhovho – Hurwitzovho kritéria alebo vlastných
čísel  , musíme zistiť charakteristický polynóm, pre ktorý platí: det M  I   0 kde I je
jednotková matica.
det M   I  

Q P
Q

P
 2   Q  P     P  0
P

(3.2.4)

Teraz, keď poznáme charakteristický polynóm, tak dokážeme zistiť, kedy je systém
pre stacionárny bod stabilný a kedy nestabilný. Z teórie vieme, že jednotlivé koeficienty
pri vlastných číslach a konštantný koeficient musia mať rovnaké znamienka. Keďže je

a 2  1  0 tak aj zvyšné dva musia byť kladné, a teda

P  0  Q  P    0 .

Z predchádzajúceho a podmienok (3.2.2.1) vieme, v akých intervaloch sa musia nachádzať
parametre, aby bol model stabilný.

P  0, p2   Q   P   , q1  :stabilný
P   p1 ,0  Q  q 2 , P    : nestabilný

(3.2.5)

Na to aby sme odhalili typy uzlov v prípadoch stability alebo nestability systému
potrebujeme určiť korene charakteristického polynómu (3.2.4), ktoré sú zároveň aj
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vlastnými hodnotami systému. Predstavme si, že (4) tvorí kvadratickú rovnicu, ktorej
korene vyrátame pomocou diskriminantu:

1, 2 

 P Q   D
2

(3.2.6)

Pričom sa diskriminant D vyráta nasledovne:
2

D  Q  P     4P  Q 2  2QP  P 2  2Q  2P   2

(3.2.7)

Ďalej sa pýtame, kedy je D záporné a kedy kladné. Ak je záporné, vznikajú komplexne
združené korene s nejakou reálnou časťou, alebo rýdzo imaginárne. Najprv sa pokúsime
vyjadriť kedy je D  0 a z toho nám následne vyplynie aj jeho kladnosť. Keďže máme dva
parametre, tak musíme zvoliť pomocou ktorého budeme rátať takúto kvadratickú rovnicu.
Preto sa pokúsime vyrátať pomocou oboch a z toho usúdime či bude výsledok rovnaký pri
oboch prípadoch alebo nie.
1. Najprv rátame P





D  P 2  P2Q  2   Q 2  2Q   2  0

P1, 2 

 2Q  2  D 
2
, kde D   2Q  2   4Q 2  2Q   2   16Q
2

po dosadení do P1, 2 dostávame:

P1, 2  Q    2  Q
Z toho jednoznačne vidíme, že Q  0 a P1, 2  0 pričom predpokladáme, že pre P1, 2
platia podmienky (3.2.2.1).
V tomto prípade je:
D0

ak

Q  0  P   p1 , P1    P2 , p 2 

D0

ak

Q  0  P  P1 , P2 

D0

ak

Q  0  P   P1 , P2 

(3.2.8)

2. Najprv rátame Q





D  Q 2  Q2 P  2   P 2  2P   2  0

Q1, 2 

 2 P  2  D 
2
, pričom D   2 P  2   4P 2  2P   2   16P
2

po dosadení do Q1, 2 dostávame:

53

Q1, 2   P    2 P
Z toho jednoznačne vidíme, že P  0 a Q1, 2  0 pričom predpokladáme, že pre
Q1, 2 platia podmienky 2.1.

V tomto prípade je:
D0

ak

P  0  Q  q1 , Q1   Q2 , q 2 

D0

ak

P  0  Q  Q1 , Q2 

D0

ak

P  0  Q  Q1 , Q2 

(3.2.9)

Keď teraz porovnáme oba výsledky (3.2.8) a (3.2.9) tak vidíme, že za určitých
podmienok môže byť aj Q kladné, alebo P záporné. Z toho by sa dali rozobrať ostatné
prípady a je teda jasné, že ak v závislosti od toho akú výšku ceny alebo kvality zvolíme,
môžeme dostať buď stabilný uzol, stred, ohnisko alebo nestabilný uzol, ohnisko, sedlo.
Z toho všetkého sa dá povedať, že v závislosti od zvolenej ceny a kvality môžeme dostať aj
stabilný aj nestabilný rast zákazníkov. Nás zaujíma najmä hodnota ceny a kvality, pri
ktorej sa mení stabilita a teda aby sme vedeli ako správne zvoliť tieto dva parametre, aby
sme zabezpečili dostatočne rýchly rast zákazníkov. Na to nám slúži nástroj Hopfova
bifurkácia.

3.2.4. Hopfova bifurkácia
Pre vetu Hopfovej bifurkácie musia byť splnené určité predpoklady. V bodoch ich
overíme:


Systém má jediný stacionárny bod (3.2.3), ktorý vyšiel
c
k c 
     k  c q
,
 ln 
 1 
 N 1, N 2   
p

  
 
 p


 .




Funkcie g1 a g 2 obsahujú nelineárnu časť a sú dva krát spojite diferencovateľné.



Teraz musíme nájsť takú hodnotu parametrov p a q, závislých od seba, aby boli
vlastné hodnoty rýdzo imaginárne. Z (3.2.6) vidíme, že reálna časť je:

 P Q 
  

2

 p  q
2



k c
0

z čoho vyjadríme a vyrátame hodnotu parametrov, pre ktorú musí platiť:
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p    q
q



k c

 p     k  c 

(3.2.10)



Z týchto dvoch rovníc o dvoch neznámych teraz dostaneme bifurkačné hodnoty
parametrov také, že jeden parameter bude fixne závislý od druhého, ktorý bude
nadobúdať nezávislé hodnoty a budeme ich môcť ovplyvňovať. Je jedno ktorý
parameter zvolíme ako nezávislý, na výsledok to nebude mať vplyv, pretože tak
akou silou ovplyvňuje cena kvalitu tak takou to platí aj spätne. My si zvolíme cenu
závislú od výšky kvality, ktorou budeme môcť ovplyvňovať aj výšku ceny.




Dostávame vlastné čísla 1, 2   i    q
   , kde potrebujeme kladné číslo
k c


pod odmocninou, a tým vzniká obmedzenie pre parameter q a musí platiť

 k  c  q ak predpokladáme, že k   c alebo naopak  k  c  q ak k  c .


Derivácia reálnej časti nesmi byť nulová. Musíme spraviť parciálne derivácie podľa
oboch parametrov a obe musia byť nenulové.




 p q
 


k c
1,2  p0    
  1  0 ,
p
p 
2






 p  q
 

 

k c
1,2  p0   
 0 , ak   0

q
q 
2
k

c



V praxi sa nikdy nestáva že by úmrtnosť a migrácia zákazníkov bola nulová, teda
tohto fenoménu sa báť nemusíme a považujeme tento predpoklad za splnený.

Overili sme a vidíme, že všetky predpoklady pre existenciu Hopfovej bifurkácie
platia vtedy a len vtedy, keď p 0    q


  a zároveň q  k  c ak sa nachádzame
k c

v prostredí s rastom zákazníkov alebo nízkym poklesom, teda ak je k   c . Ak by to bolo
naopak a boli by sme v prostredí z vysokým poklesom zákazníkov kde by k  c , tak by
boli podmienky na existenciu Hopfovej bifurkácie

q  k  c .
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p 0    q


  a zároveň
k c

Ďalej treba zistiť, či nastáva superkritická alebo subkritická Hopfova bifurkácia,
teda vyrátame prvý Ľjapunov koeficient v stacionárnom bode (3) pre bifurkačnú hodnotu
parametra
Tento koeficient sa vyráta:
1
 f xxx  f xyy  g xxy  g yyy   1  f xy  f xx  f yy   g xy g xx  g yy   f xx g xx  f yy g yy 
16
16
Za funkcie f a g dosadíme naše funkcie g1 a g 2 pričom budú premenné x  N 1 , y  N 2 .
a 

Pričom omega je imaginárna časť.







q
q
a
 1
3 


k c   k c  
 1    q
   
8
 1  4
k c
 
 
 
   

(3.2.11)

Rozoberieme oba prípady:
1. k   c a teda musí platiť z overenia podmienok vety Hopfovej bifurkácie, že

q  k  c  0 , teda kvalita je záporná vtedy je aj ľahko vidieť že člen
k c 
 1  0 . Ak by sme si do (3.2.11) dosadili číslo q x   k  c   , kde

 


  0 , potom dostaneme prvý Ľjapunov koeficient záporný a teda vzniká
superkritická bifurkácia a okolo stacionárneho bodu existuje nestabilný limitný
cyklus. Pre toto platí, že bifurkačná hodnota parametra (3.2.10) je záporná.
2. k  c a teda musí platiť z overenia podmienok vety Hopfovej bifurkácie, že

k c 
q  k  c  0 . Vidíme, že v tomto prípade člen 
 1 môže byť kladný aj
 

záporný, čo by nám komplikovalo situáciu, preto spravíme nasledujúcu úvahu.
Keďže sme na trhu, kde je k záporné, tak na celom trhu prevláda úmrtnosť
a migrácia nad rastom platov, a teda môžeme predpokladať, že v našej firme to
bude podobné a teda  bude nadobúdať približne rovnaké hodnoty opačného
znamienka ako k a teda člen

k c
 1 , čo nám situáciu zjednoduší a ďalej sa


zaoberáme iba hodnotou parametra q.
Z (3.2.11) je vidieť, že sa treba zaoberať časťou

T :

q


k c  

4
 1    q
 
k c
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(3.2.12)

Ak je T  1 tak vzniká subkritická bifurkácia a ak je z intervalu

0,1

tak

superkritická. Následne treba vyrátať, kedy nadobúda tento člen aké hodnoty
vzhľadom na parameter q. Zadáme si nerovnicu T  1 a zistíme kedy to platí. Pre
tento prípad nám ho stačí prerátať na kvadratickú rovnicu a určiť podľa hodnôt
konštánt z (3.2.2) a (3.2.2.1) či sú korene kladné alebo záporné. Z (3.2.12) teraz
dostaneme kvadratickú nerovnicu q 2  16

k  c   2 q  16k  c   2
k c

 0 pre

korene ktorej musí platiť:
2

q1  q 2  16k  c     0
q1  q 2

2

k c
 16

k c

0

Keďže je k  c  0 z predchádzajúceho možno vidieť, že korene sú vždy kladné
a teraz sa pokúsime vyrátať presnú hodnotu daných koreňov, ktoré si pre ďalšie
použitie označíme:
2

k  c 
 16

q1, 2 :

k c

2

 k  c   2 
  64k  c   2
 16
k  c 

 0 (3.2.13)
2

A teda z toho môžeme povedať, že ak q zvolíme v prostredí k  c z intervalu

0, q1   q2 ,1

dostávame subkritickú bifurkáciu a teda nestabilný limitný cyklus

okolo stacionárneho bodu a naopak ak zvolíme kvalitu niekde medzi

q1 , q2 

Vychádza nám superkritická Hopfova bifurkácia a teda limitný cyklus je stabilný.

Poznámka: Podobne by sa to riešilo aj ak by sme brali za bifurkačnú hodnotu
parametra kvalitu voľná by bola cena.

3.2.5. Záver a interpretácia
Overili sme existenciu Hopfovej bifurkácie a dospeli sme k záveru, že pre tento
model existuje v každom prostredí, avšak ak sa nachádzame v prostredí s prírastkom
zákazníkov na trhu alebo s veľmi slabým poklesom, tak vzniká subkritická bifurkácia
a musíme kvalitu znižovať a teda tým logicky dostávame, že je potrebné znížiť aj cenu, čo
vychádza aj podľa bifurkačnej hodnoty parametra ceny. Je to prostredie výrobkov, ktoré sú
napríklad v životnom cykle rastu a prosperity. Z hľadiska reality firmy to značí toľko, že
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ak by sme boli veľká firma a môžeme si dovoliť zníženie cien a zároveň s týmto úkonom
aj zníženie kvality a tým nadobudnúť veľký počet nových zákazníkov, avšak keďže sme
malá firma, tak nemôžeme veľa investovať do zníženia cien, jedine tým že by sme príliš
znížili kvalitu, čo by malo za následok to, že by sme dosiahli veľmi nízky prírastok nových
zákazníkov a tým pádom by to bolo nevýhodné. Odporúčanie pre malé firmy pôsobiace na
takýchto trhoch je presadiť sa zvyšovaním kvality, aj keď to znamená , že by v takomto
prostredí neexistovala Hopfovu bifurkácia. Samozrejme existuje veľa nástrojov, pomocou
ktorých by sa dalo zistiť ako treba zlepšovať kvalitu aby sme optimalizovali nárast
zákazníkov pre takúto firmu na danom trhu.
Pre prostredie s ubúdajúcim počtom zákazníkov z trhu, teda pre výrobky v druhej
polovici cyklu životnosti dostávame zaujímavejšie vyhodnotenie. V tejto časti musíme
vždy kvalitu zvyšovať, aby existovala Hopfova bifurkácia. Vzhľadom na voľbu ceny
a kvality prechádzame zo stabilného limitného cyklu do nestabilného a potom naspäť do
stabilného, pričom existuje záporná bifurkačná hodnota ceny, pre ktorú v limitnom cykle
prechádzame zo stability do nestability alebo opačne z nestability do stability, vždy v
závislosti od toho, akú kvalitu volíme. Ak ideme v tomto prostredí zvyšovať kvalitu, tak ak
ju zvýšime iba o málo vzniká nestabilný limitný cyklus, ak ju zvýšime viac až prekročíme
prvú z hraníc (3.2.13), vzniká stabilný limitný cyklus a ak ju zvyšujeme ešte, až
prekročíme druhú hranicu (3.2.13), tak dostávame opäť nestabilný cyklus. Teda keď sa to
pokúsime interpretovať, tak v prostredí s poklesom zákazníkov na trhu ak zvýšime iba
málo kvalitu, tak musíme iba o málo znížiť cenu prípadne trochu zvýšiť, a aj tak sa dá
prilákať nejaký počet zákazníkov, ak sme malá firma na trhu a máme nízky počet
zákazníkov, tak si nemôžeme dovoliť znižovať cenu spolu so zvyšovaním kvality, tak to
nie je až tak účinné, ako by sme boli veľká firma, ktorá si môže dovoliť súčasne s malým
zvýšením kvality aj malé zníženie ceny, kedy naberie viac nových zákazníkov Ak zvýšime
kvalitu priemerne, a ideme cestou neustálej inovácie, tak Hopfova biurkácia odporúča
súčasne znížiť aj ceny, aby získala nových zákazníkov avšak veľká firma by musela aj
radikálne znížiť ceny a aj to by jej nezaručilo dostatočný prírastok zákazníkov. Ak by sa
kvalita markantne a neustále zvyšovala, tak malá aj veľká firma dokáže prilákať dostatok
nových zákazníkov aj ak by pri tom zvyšoval cenu, respektíve pravdepodobne budú mať
dostatočné množstvo možností ako adekvátne stanoviť cenu, pretože už veľa financií
investovali do vývoja kvalitných výrobkov, veľmi pravdepodobne sa to vráti. V tomto
prípade stanovenie nízkych prienikových cien by mohlo mať pre zmenu za následok aj
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možný krach. Veľké firmy s veľkým počtom zákazníkov výrobku markantným zvýšením
kvality dokážu prilákať kvantum nových zákazníkov.
Ak to chceme zhrnúť zo začiatočnej definície modelu predpokladáme, že sme na
trhu malá firma a pre variantu, kedy veľmi zvyšujeme kvalitu platí to, že môžeme aj zvýšiť
cenu a podarí sa nám získať vysoký počet nových zákazníkov, avšak vo zvyšných dvoch
prípadoch, ak chceme prilákať ako malá firma aspoň nejakých zákazníkov, tak by sme
museli použiť teóriu presadiť sa na trhu aj zvyšovaním kvality aj znižovaním ceny, čo je
uskutočniteľné iba v prvom prípade, ak chceme zvýšiť kvalitu iba minimálne a znížiť cenu
iba o málo, ale ani v tom prípade nie je zaručený rast zákazníkov.
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Záver
Na záver by sme mohli zhrnúť, že sme sa zo začiatku snažili čitateľa oboznámiť
s problematikou marketingu, z akých činností sa skladá a bližšie poukázať na jeho
najpoužívanejší nástroj marketingový mix. V druhej časti práce sme sa ďalej venovali
problematike diferenciálnych rovníc a určovaniu stability jednotlivých dynamických
systémov skladajúcich sa väčšinou z dvoch diferenciálnych rovníc. Základným stavebným
prvkom celej práce bolo vysvetlenie pojmu bifurkácie v systémoch diferenciálnych rovníc
a následná existencia Hopfovej bifurkácie. Hlavným cieľom práce okrem oboznámenia
čitateľa s teóriou bolo pokúsiť sa spojiť tieto dva zdanlivo nezlučiteľné žánre a na základe
nejakej teórie z marketingu a ekonómie naformulovať dva dynamické modely, na ktoré
sme sa snažili aplikovať matematickú teóriu. Pomocou nej vyrátať stabilitu a Hopfovu
bifurkáciu a na základe výsledkov interpretovať, čo je pre spoločnosť vhodné spraviť, ako
stanoviť ceny, kvalitu, výdavky na reklamu pre aký typ trhu.
Nevšímali sme si výšku zisku a to ako sa mení, či zmenu nákladov ale to, ako sa
mení počet zákazníkov firmy pre jeden výrobok a ako sa mení počet potenciálnych
zákazníkov pre daný produkt v závislosti od voľby reklamy alebo ceny či kvality. Tým
sme dostali dva systémy, každý s dvomi diferenciálnymi rovnicami. Pre každý systém sme
zvolili inú úvahu, pre prvý platilo to, že jediný parameter, ktorý mohla firma meniť bola
výška finančných prostriedkov vynaložených na reklamu. Do druhého systému sme na
rozdiel od prvého zakomponovali dva parametre a to rast alebo pokles ceny a kvality.
Dôvody na to boli dva. Prvý bol taký, že sme chceli zistiť, čo sa stane ak Hopfovu
bifurkáciu rátame pomocou dvoch parametrov, ktoré sú na sebe závislé. Druhý bol
odvodený z ekonomicko - marketingovej teórie, kde sa hovorí že stanovenie ceny úzko
súvisí so stanovením kvality produktu. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že by sa dal
vytvoriť ešte zaujímavejší systém s tromi diferenciálnymi rovnicami a dvomi parametrami,
kde by sme zakomponovali druhý podobný konkurenčný výrobok na trhu. Tu by mohlo
vzniknúť viac zaujímavých riešení.
Pri prvom modeli sme dospeli k tomu, že môže byť aj stabilný aj nestabilný, závisí
to od dvoch vecí, prvá je to v akom prostredí sa nachádza firma, respektíve na aký segment
zákazníkov je zameraný ponúkaný produkt, či v ňom rastie alebo klesá počet
potenciálnych zákazníkov a od hodnoty zvoleného parametra, teda od výšky finančných
prostriedkov vynaložených na reklamu. Hlavným cieľom bolo určiť existenciu Hopfovej
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bifurkácie a následné určenie, či nastáva subkritická bifurkácia, teda či vzniká v okolí
stacionárneho bodu nestabilný limitný cyklus alebo či superkritická a vzniká stabilný
limitný cyklus. Po výpočte sme potom dostali výsledok, že v tomto modeli vzniká
superkritická bifurkácia, ale iba ak sa nachádzame v prostredí alebo sme zameraní na
segment s poklesom potenciálnych zákazníkov a teda v okolí ekvilibria vzniká stabilný
limitný cyklus. Interpretovať by sa to dalo asi tak, že ak predpokladáme z definície
modelu, že na trhu skúmame nejakú malú firmu, podobnú ostatným ktoré ponúkajú daný
produkt, tak pre túto firmu je výhodné nestanoviť veľmi veľkú hodnotu financií na
reklamu. V podstate ak je firma malá, nemá zo začiatku dostatok zákazníkov a reálne
dokáže pokryť väčšiu časť segmentu zákazníkov kupujúcich predávaný výrobok. Nie je ani
veľmi zisková a tým ani nemôže dávať viac financií na reklamu. To je dobre, lebo z
výsledku vidíme, že aj malou reklamou dokážu pritiahnuť dostatočný počet zákazníkov.
Ako porastie počet zákazníkov až prekročí určitú hranicu, tak reklama prestane byť až taká
účinná a neoplatí sa do nej už veľa investovať. Odporúčame vtedy stanoviť reklamu
o niečo vyššiu ako má konkurencia priemerne. Vo fáze, kedy je reklama ešte účinná by
mala byť samozrejme väčšia ako reklama konkurencie, lebo by sa mohlo stať, že toľko
koľko zákazníkov pritiahne, odíde aj ku konkurencii.
V druhom modeli, kde sme sa zaoberali cenou a kvalitou naraz, vyšli výsledky
omnoho zaujímavejšie. Pri výpočte Hopfovej bifurkácie sme dostali aj stabilné, aj
nestabilné limitné cykly. Záviselo to od toho, na aký segment je výrobok orientovaný a aj
od toho, akú kvalitu prípadne cenu firma zvolí. Ak sme v segmente s rastom zákazníkov
prípadne maličkým poklesom, vzniká subkritická bifurkácia, kde musíme znižovať kvalitu
a hodnota bifurkačného parametra ceny je záporná. Teda malá firma zníži kvalitu
a zároveň zníži o niečo málo aj cenu. Takýmto aktom dokáže prilákať aj určité množstvo
zákazníkov. Ak je výrobok zameraný na segment s ubúdajúcim počtom zákazníkov, tak
kvalitu zvyšujeme a bifurkačná hodnota ceny je opäť záporná. Ak kvalitu zvýšime iba
o málo, vzniká nestabilný limitný cyklus, pri väčšom zvýšení je stabilný a pri markantnom
je opäť nestabilný. Ak malá firma málo zvýši kvalitu, tak aby si zabezpečila najrýchlejší
rast zákazníkov, musí máličko znížiť cenu. Avšak v realite nemá malá firma dostatok
prostriedkov na zvyšovanie kvality a súčasné znižovanie ceny, ale aj pri jemnom zvýšení
ceny dokáže nadobudnúť určitý počet zákazníkov. Pri priemernom zvýšení kvality by mala
firma znížiť cenu, aby získala dostatok nových zákazníkov, na čo pravdepodobne nemá
prostriedky. Nakoniec, ak by kvalitu veľmi zvyšovali, tak cenu môže aj zvýšiť a stále tým
dokáže získať množstvo zákazníkov. Samozrejme by sa malým znížením ceny v takomto
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prípade dalo získať ešte viac zákazníkov, ale predpokladáme, že na to firma nemá zatiaľ
dostatok prostriedkov.
Do budúcnosti by sme všeobecne chceli firmám odporúčať, ak sa orientujú na trh
s poklesom zákazníkov, tak zo začiatku investovať trochu finančných prostriedkov do
reklamy, o niečo málo zvýšiť kvalitu a o niečo málo zvýšiť cenu. Tým ako sa zvýši počet
zákazníkov produktu a dostane sa za určitú hranicu, tak reklamu by mali stanoviť na takú
výšku, ako má konkurencia, nech ostane výrobok v povedomí a neskôr začať
s investovaním do kvality. Potom by mali o dačo znížiť ceny, nech sa im podarí preniknúť
na trh ešte viac a prilákať dostatok nových zákazníkov a potom postupne cenu zvyšovať
spolu s kvalitou Ak by sa orientovali na trh s rastom zákazníkov, tak by sa mali zamerať
najmä na znižovanie ceny, a teda pre dosahovanie ziskov aj na následné znižovanie kvality
výrobkov.
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