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Datum O sah před ášky
(9:00 – 11:30)
ÚT
Práce s Evropskými statistickými daty
(Marie Bohatá)
29.8.





ST
30.8.

ČT
31.8.

Pá
1.9.

Evropský statistický systém (ESS) a
jeho hlavní atributy
Statistický systém centrálních bank
a koordinace s ESS
Tvor a elosvětový h a evropský h
statisti ký h sta dardů
Srov atel ost, včas ost a další
aspekty kvality evropských statistik
Diseminace evropských statistik a
přístup k ikrodatů

O sah se i áře
(12:30 – 15:00)
Zpracování firemního datového souboru
(Martin Guzi)
 Transformace panelových dat
 Práce s h ějí í i a odlehlými
pozorováními
 Struktura datového souboru
popis é statistik , korelač í ati e
 Práce s dat , která ejsou or ál ě
rozlože a

Úvod do problematiky ide tifikač í h
metod ve firemních financích
(Jan Hanousek)

Aplikace 1: Párování a testy v quasi
experimentech (p-score matching )
(Martin Guzi)








Klasifika e e peri e tů
Úvod do ide tifikač í h strategií
Defi i e a použití ko trol í h
skupin v quasi experimentech

Výpočt a párová í v quasi experimentech
Metoda pravděpodo ost í h skórů Pscore matching) a její implementace ve
STATA

Rozdíly v rozdílech (Difference-indifference), párování v quasi exper.
(Jan Hanousek)
 Použití růz ý h algorit ů a
v tváře í ko trol í h skupi a
výpočt rozdílů v rozdílech
 E doge í etod přepí a í
pravidla)
 Zají avá použití ko trol í h skupi

Aplikace 2: Identifikace pomocí endogenních
vazeb, práce s kontrolními skupinami, testy
(Martin Guzi)

Identifikace informací pomocí
spojová í datový h sou orů
(Jan Hanousek)

Aplikace 3: Spojení mikroekonomických
datový h sou orů pro analýzu efektivity firem
(Martin Guzi)









Výhod rozdíl ý h i for ač í h
zdrojů k identifikaci významných
informací
Spojování/kombinace datových
sou orů
Heckmanova korekce a FE








E doge í přepí a í pravidlo použité a
ide tifika i fi a č í h o eze í, případ ě
a šedou eko o iku
Pro viče í růz ý h ož ostí v párování
Testy kvality párování

Růz é etod spojová í sou orů
Práce s klastr , v tváře í vlast i ký h
struktur pro AMADEUS
Růz é defi i e a prá e s h ějí í i
pozorováními
Heckmanova korekce v panelových datech.
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