
Detekcia priamych aj oneskorených kauzálnych vplyvov v časových radoch  

(Riešitelia: A. Krakovská, J. Jakubík, M. Chvosteková) 

V spolupráci s Ústavom informatiky AV ČR v Prahe sme sa venovali detekcii kauzálnych 
vzťahov medzi časovými radmi. Štandardným prístupom je test Grangerovej kauzality. Okrem 
neho sme analyzovali metódy, ktoré odhadujú podmienenú vzájomnú informáciu medzi 
signálmi, alebo pracujú s mierou predpovedateľnosti a vzájomnej mapovateľnosti v 
rekonštruovaných stavových priestoroch. Ukázali sme, že klasický Grangerov test je vhodné 
použiť výhradne v prípadoch, umožňujúcich autoregresívne modelovanie. Moderné metódy sú 
účinnejšie v komplikovaných prípadoch, ako je prepojenie medzi zložitými nelineárnymi 
systémami, alebo zdanlivá kauzalita v dôsledku externých vplyvov. Ukázalo sa ale, že žiadna z 
metód nie je všeobecne použiteľná pri zisťovaní oneskorenia kauzálneho účinku. Pre testované 
spojité chaotické systémy napr. dominovala metóda vyhodnotenia vzájomnej informácie, kým 
pri diskrétnych systémoch boli spoľahlivejšie metódy v rekonštruovaných priestoroch. Ak však 
študované systémy obsahujú vo svojej dynamike silnú oscilujúcu zložku, potom sa výsledky 
všetkých metód stávajú nejednoznačnými. Publikovali sme preto štúdiu, ktorá ukázala, že 
detekcia oneskorenej kauzality je vo všeobecnosti problémom, ktorý ešte nie je vyriešený. 
 

 
 
Obr. 1. Príklad diskrétneho modelu populačnej dynamiky, pri ktorom metóda mapovania v rekonštruovaných 
priestoroch (CCM) správne odhalí oneskorenia (0, 2, 4) v kauzálnom účinku, kým metóda podmienenej vzájomnej 
informácie (CMI) zlyhá. 
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