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Abstrakt 
 

            Ve své bakalářské práci budu pomocí statistických metod analyzovat a hodnotit 

efektivitu činnosti Jazykové školy LinguaPlus, s.r.o. a vypracuji model, který bude tuto 

firmu informovat o budoucím vývoji činnosti při zachování, či změně určitých 

charakteristik. Tento model bude nápomocný chodu firmy, bude vysvětlovat neefektivní 

kroky v minulosti i opatření do budoucna. 

 

 

 

Abstract 

 

In my bachelor thesis I will analyse and evaluate work efficiency in the language school 

LinguaPlus, s.r.o. with the help of statistical methods. I will elaborate a model which 

would inform the company about its future activities development either under the same 

conditions, or after changing some characteristics. This model will be helpful for the 

company, will explain ineffective steps in the past, and precautions for the future.   
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Úvod 

 
Cílem mé práce bude analyzovat a hodnotit činnosti firmy pomocí statistických 

metod. Jedná se o firmu poskytující služby, kde management klade velký zřetel na 

plánování a statistické analýzy. Vzhledem k tomu, že ve firmě není nikdo dostatečně 

vybaven znalostmi statistických metod a firma si zpracovává rozbory činnosti 

samostatně, často jsou vnitropodnikové statistiky a plánování neobjektivní. Jazyková 

škola využívá pro rozbor činnosti i externí subjekty. Tyto subjekty jsou však pro firmu 

velmi nákladné.  Proto jsem se rozhodla, jako stálý zaměstnanec, využít svých znalostí a 

použít k tomu svoji bakalářskou práci. Závěrečným přínosem mojí bakalářské práce 

bude vytvoření jednoduchého statistického programu (Linguastat), který jazykové škole 

LinguaPlus, s.r.o. ušetří vynaložené finanční prostředky a umožní samostatné 

plánování. 

  

 V druhé kapitole budu charakterizovat činnost firmy. Dále objasním, proč je 

kladen takový důraz na hodnocení činnosti pomocí statistických metod. Jsou zde 

vybrány a popsány důležité ukazatele, které budou více rozebrány a hodnoceny 

v následujících kapitolách. Třetí kapitola obsahuje teoretická východiska, postupy a 

metody, ze kterých jsem vycházela při psaní bakalářské práce. Čtvrtá kapitola patří 

samotným rozborům ukazatelů uvedených v druhé kapitole, jejich zhodnocení a 

grafické vyjádření. Ukazatelé jsou zde hodnoceny z pohledu minulosti po současnou 

situaci. V páté kapitole budu vycházet z výsledků již zjištěných a vytvořím prognózy 

pro budoucí potřebu plánování jazykové školy. V šesté kapitole shrnu dosažené 

výsledky a dám je do souvislosti s navrhnutým statistickým programem. V sedmé 

kapitole předvedu statistický program včetně samotného návodu a popíšu, jak program 

zefektivní činnost, především plánovací složku jazykové školy. V závěrečné kapitole 

jsou shrnuty všechny výsledky a poznatky z bakalářské práce. 

 

 

 

 

 



- 13 - 

2. Charakteristika Jazykové školy LinguaPlus, s.r.o. 

 

Jazyková škola LinguaPlus, s.r.o. byla založena jako rodinný podnik na konci roku 

1999 dvěma společníky. Specializuje se na výuku cizích jazyků, překladatelskou a 

tlumočnickou činnost. 

 

2.1 Základní informace 

 

Obchodní firma:  Jazyková škola LinguaPlus, s.r.o. 

Sídlo:   Brno, Vlhká 25, PSČ 602 00 

Identifika ční číslo: 255 80 442 

Telefon, Fax:: 543256789 

Email, www:  info@linguaplus.cz , www.linguaplus.cz 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Jednatel:  Ing. Hana Neznalová, MBA 

Společníci:  Ing. Hana Neznalová, MBA 

   Evžen Neznal 

Logo společnosti:  

 

Firma se zabývá výukou jazyků, překladatelskou a tlumočnickou činností, 

pořádáním odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti. Zprostředkování obchodu, služeb, specializovaný maloobchod a maloobchodní 

prodej zvukových a zvukově – obrazových záznamů. 

 

Výuka 

 Cílem nabízených služeb je poskytnutí každému klientovi optimální program 

jazykové výuky. Firma v první řadě analyzuje požadavek klienta na studium jazyků, 

zjistí jeho aktuální znalosti, poskytne informace o metodě výuky, lektorech a 

materiálech pro výuku. 
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Nabízené jazyky 

 Angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, italština, bulharština, 

čínština, japonština, maďarština, nizozemština, polština, portugalština, slovenština, 

slovinština, ukrajinština, čeština pro cizince a další dle požadavků klienta. 

 

Privátní kurzy  

 Tyto kurzy jsou vhodné pro časově vytížené klienty. Nabízí rychlý postup ve 

výuce a klient si může vybrat místo výuky, čas i intenzitu. Klient má možnost rušení a 

objednání hodin pracovní den předem. 

 

Firemní kurzy 3 – 10 studentů ve skupině 

 Tyto kurzy nabízí vzájemnou motivaci studentů, kde jsou studenti rozděleni do 

skupin dle jejich jazykových pokročilostí.  

 

Skupina 2 studentů 

 Klient má možnost rušení a objednání hodin pracovní den předem. Kurzy nabízí 

rychlý postup ve výuce. 

 

Skupina 3 – 6 studentů 

 Kurzy za příznivou cenu nabízející přátelskou atmosféru a vzájemnou motivaci 

studentů. 

 

Jazykové poradenství pro stále klienty zdarma 

 Pokud si stálí klienti nejsou jisti použitím termínů a určitých frází mají možnost 

bezplatně kontaktovat jazykovou školu. 

 

Srovnávací překlad zdarma 

 Pokud má klient zakázku, u které si není jist kvalitou zpracování a zašle ji ve 

zdrojovém i cílovém jazyce, jazyková škola vypracuje srovnávací překlad zdarma. 
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Překlady a korektury 

 Jazyková škola provádí překlady z a do těchto jazyků: angličtina, němčina, 

španělština, francouzština, ruština, italština, bulharština, čínština, japonština, 

maďarština, nizozemština, polština, portugalština, slovenština, slovinština, ukrajinština, 

čeština pro cizince. 

 

Ostatní 

 Intenzivní jazykové kurzy, intenzivní jazykové kurzy v Jeseníkách, simulované 

jazykové zkoušky, víkendové tématické semináře, denní pomaturitní studium, jazykové 

pobyty v zahraničí, zapůjčení knih v cizích jazycích pro klienty, prodej elektronických 

slovníků .[5] 

 

2.2 Organizační struktura 
 

Organizační struktura je vzhledem k typu firmy – rodinná firma a její velikosti, 

velmi plochá. Dělí se na dvě hlavní části, tj. administrativu a lektory.  Externí subjekty - 

dodavatelé zajišťující různé servisní služby, např. tisk propagačních materiálů, 

zpracování účetnictví, dodavatelé kancelářských potřeb, učebnic, služeb spojených s 

fungováním školy , např. úklid, nájem, telefon.  

 
 

 
 

Schéma 1.: Organizační struktura Jazykové školy LinguaPlus, s.r.o.  

Jednatelka společnosti 

Společník 

Lektoři  
Překladatelé 

Sekretářka Asistent 

Externí spolupracující subjekty 

Koordinátorka překladů 
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2.3 Uplatnění statistických metod v jazykové škole 
 

Pomocí statistických metod lze hodnotit jak výrobní firmu, tak i firmu 

poskytující služby. V této firmě se odehrávají činnosti, které nejsou na první pohled 

zřejmé, avšak k jejich hodnocení a plánování do budoucna jazyková škola věnuje velký 

zřetel. Jednou z těchto aktivit jsou například počty odučených hodin, které jsou 

statistickým ukazatelem a je možné z nich vytvořit časovou řadu a určit její trend.  Při 

zpracování dat budu vycházet z účetních výkazů, tj. rozvahy a výkazu zisku a ztrát za 

období 2000-2005 a interních dokumentů jazykové školy. Z těchto výkazů budu 

hodnotit vývoj výsledku hospodaření, tržeb z prodeje služeb, mzdových nákladů, zásob, 

nákladů na reklamu a počtu odučených hodin. Dále vývoj aktiv a pasiv, spotřebu 

materiálu ve výuce jazyků, spotřebu režijního materiálu i vývoj počtu zaměstnanců. 

Níže v tabulce jsou uvedeny a vysvětleny údaje z účetních výkazů a ostatních interních 

dokumentů. 

Počet odučených hodin  
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Odučené hodiny (VH) 3025 8311 9398 10342 13100 13749 14267 

(1 vyučovací hodina trvá 50 minut) 
Tržby z prodeje služeb 
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tržby z prodeje služeb (Kč) 2322085 4179210 4662460 6417615 7208703 8713340 

(z výuky jazyků, z překladatelské a tlumočnické činnosti) 

Počet zaměstnanců 
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet zaměstnanců (ks) 10 11 12 14 14 13 24 

Mzdové náklady 
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mzdové náklady (Kč) 558582 1182880 1449950 1875411 2057766 2356485 

Spotřeba materiálu k výuce 
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Spotřeba materiálu k výuce 
(Kč) 

131447 36070 31200 12327 34281 240885 

(učebnice k výuce, nástěnné tabule, tisky materiálů klientům pro výuku, prostředky pro audiovizuální výuku atd.) 

Zásoby 
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Zásoby (Kč) 39000 94000 138000 109000 79000 128000 

(především učebnice k zakoupení pro klienty ve všech nabízených jazycích) 

Spotřeba režijního materiálu 
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Spotřeba režijního materiálu 
(Kč) 

97644 119420 255270 253523 250455 206757 

(především kancelářské potřeby) 

Náklady na reklamu 
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Náklady na reklamu (Kč) 42182 44380 80410 97378 125764 138341 

(reklamní materiály a předměty, venkovní billboardy) 
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Výsledek hospodaření za účetní období 
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

VH za účetní období (Kč) -153000 -196000 -613000 562000 -611000 40000 

Vývoj aktiv a pasiv 
Sledované období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Vývoj aktiv a pasiv (Kč) 692000 881000 502000 894000 1133000 1182000 

 

Tabulka 1.: Vytříděná data z výkazů jazykové školy  [4,6] 

 Může se zdát, že mnou vybrané ukazatele nepatří mezi stěžejní charakteristiky 

firmy. Ale po dvou letém působení v této jazykové škole vím, že jsou základními 

podklady pro plánování a jsou pro firmu velice důležité. Vysvětlení je jednoduché. Jak 

jsem již uvedla, jedná se o firmu poskytující služby – výuka jazyků, jejíž měřitelnou 

jednotkou je jedna vyučovací hodina (dále jen VH). Od počtu odučených VH se odvíjí 

tržby z prodeje služeb, což patří mezi prvotní zdroj příjmů. Firma má k dnešnímu dni 24 

zaměstnanců – a výplaty jejich mezd jsou největším nákladem firmy. Zaměstnanci na 

recepci, i lektoři při své práci spotřebují výše uvedený materiál, který je pro firmu 

taktéž velkou nákladovou položkou a je potřeba ji plánovat. Vzhledem k vysoké 

nabídce jazykového vzdělání v jihomoravském kraji, jazyková škola klade velký důraz 

na reklamu a propagaci. Každoročně prověřuje, jaký vliv měly prostředky vynaložené 

na reklamu na počet odučených VH. V neposlední řadě je potřeba plánovat a hodnotit i 

ostatní ukazatele z účetních výkazů tj. výsledek hospodaření, vývoj aktiv a pasiv, 

zásoby atd.      

 

 U výše uvedených ukazatelů budu hodnotit jejich vývoj (nárůst/pokles) během 

sledovaného období, průměrné rozdíly oproti předcházejícím rokům i koeficienty růstu. 

Z těchto ukazatelů vytvořím trend, který bude vyjadřovat, jak bude konkrétní činnost 

(ukazatel) vypadat v budoucnu, konkrétně stanovím prognózy na rok 2007. 

 

 Aby plánování bylo objektivní, budu pro firmu modelovat vývoj pouze na rok 

2007 , protože statistické metody nezahrnují náhodné faktory,  které mohou v budoucnu 

výsledky ovlivnit. Z tohoto důvodu jsem navrhla statistický program, aby jazykové 

škole má práce byla přínosná a mohla využívat statistické metody pro plánování i 

nadále, tentokrát již samostatně.      
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3. Teoretická východiska  
 

Časové řady 

K provádění hlubší analýzy pravidelnosti a zákonitosti ve vývoji jevů, musíme 

použít různé metody popisu vývoje (dynamiky) ukazatelů, které tyto jevy charakterizují 

za větší počet časových období. Analýza minulého vývoje statistických ukazatelů za 

větší počet časových období umožňuje nejen poznat zákonitosti vývoje sledovaného 

jevu, ale dává zároveň možnost předpovídat jeho vývoj v budoucnosti. Při popisu 

dynamiky jevů vycházíme z ukazatelů, které jsou uspořádány do tzv. časových řad. [2] 

Protože značná část ekonomických dat je předkládána právě ve tvaru časových řad, je 

nutné pro podložení rozborů a plánování disponovat kvalitními statistickými metodami 

určenými právě pro taková data. [1] 

 

Časová řada 

 Časovou řadou (někdy chronologickou, vývojovou řadou) rozumíme řadu 

hodnot určitého ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti.. 

Přitom je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné 

v celém sledovaném časové úseku. Je nutné zdůraznit, že pod pojmem časová řada 

rozumíme statistickou časovou řadu, jejíž chování je zatíženo nejistotou.  Časové řady 

lze rozdělit do dvou typů: časové řady intervalové a okamžikové. [2] 

 

Intervalové časové řady 

 Ukazatele v časových řadách charakterizují, kolik jevů, věcí, událostí apod. 

vzniklo či se změnilo v určitém časovém intervalu. 

Okamžikové časové řady 

 Ukazatele v časových řadách charakterizují, kolik jevů, věcí, událostí apod. 

existuje v určitém časovém okamžiku. 

 

 Na rozdílnou povahu těchto dvou základních druhů časových řad je nutno 

přihlížet při jejich zpracování a rozboru. Rozdílná délka intervalů ovlivňuje hodnoty 

ukazatelů intervalových časových řad a tím zkresluje vývoj těchto ukazatelů. Proto je 

nutno dbát u těchto řad na srovnatelnost údajů z hlediska délky rozhodné doby. S těmito 
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problémy se u okamžikových časových řad nesetkáváme, protože se vždy vztahují 

k předem zvoleným časovým okamžikům. Také při grafickém znázornění časových řad 

je nutno rozlišovat jejich druh. [2] 

 

Intervalové časové řady  – sloupcové grafy, hůlkové grafy 

Okamžikové časové řady – spojnicové grafy  

 

 Ekonomické časové řady dále dělíme na dlouhodobé a krátkodobé. Hodnoty 

dlouhodobých časových řad jsou sledovány v ročních či delších časových úsecích. 

Hodnoty krátkodobých časových řad jsou sledovány v úsecích kratších než je jeden rok. 

Příkladem krátkodobých časových řad jsou časové řady čtvrtletní, měsíční, týdenní atd. 

Toto členění je důležité při zkoumání jednotlivých složek časových řad. [7] 

Ve své práci budu hodnotit ukazatele pomocí ročních intervalových časových řad. 

Průměr ukazatelů intervalových časových řad v případě, že všechny intervaly jsou 

stejně dlouhé, se počítá jako prostý aritmetický průměr hodnot jednotlivých intervalů. 

Označíme-li y1, y2, ..., yn hodnoty ukazatele intervalové časové řady v jednotlivých 

intervalech, přičemž n je počet intervalů; průměr intervalové časové řady označíme y . 

Při analýze vývoje ukazatelů časových řad a při srovnání vývoje ukazatelů několika 

časových řad se často užívá různých charakteristik, které slouží k popisu vývoje těchto 

řad. Uvažujeme časovou řadu intervalového resp. okamžikového ukazatele, která 

charakterizuje sledovaný ukazatel v n intervalech resp. okamžicích, jejíž hodnoty 

označíme y1, y2, ..., yn .  Nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje ukazatelů časové 

řady jsou první diference (někdy absolutní přírůstky) ukazatelů, označené 1di(y), 

vypočítané jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot ukazatele, tj.  

1di(y) = yi – yi-1 , kde i = 2,3,...,n. 

Vzorec 1.: První diference 

 První diference charakterizuje přírůstek ukazatele časové řady ( tedy o kolik se 

změnila hodnota ukazatele) v určitém období resp. okamžiku oproti předcházejícímu. 

Zjistíme-li, že první diference nahodile kolísají kolem určité konstanty, lze říci, že 

sledovaná časová řada má lineární trend, tj. že její vývoj lze popsat přímkou. Průměr 

z prvních diferencí vypočteme jako prostý aritmetický průměr vypočtený z prvních 

diferencí.  
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 Průměr z prvních diferencí charakterizuje, o kolik se průměrně změní hodnota 

ukazatele časové řady v určitém období resp. okamžiku oproti období resp. okamžiku 

bezprostředně předcházejícímu. Rychlost růstu či pokles časové řady je charakterizován 

pomocí koeficientů růstu, označených ki(y), které počítáme jako poměr dvou po sobě 

jdoucích hodnot ukazatele časové řady takto:  

ki(y) = yi / yi - 1 , kde i = 2,3,...,n. 

Vzorec 2.: Koeficient růstu 

 Koeficient růstu charakterizuje kolikrát se zvýšila hodnota ukazatele časové řady 

v určitém období resp. okamžiku oproti určitému období resp. okamžiku bezprostředně 

předcházejícímu, tj. určuje průměrnou změnu za rok. Kolísá-li koeficient růstu časové 

řady kolem jisté konstanty, usuzujeme odtud, že vývoj časové řady lze vystihnout 

exponenciálním trendem. Průměrný koeficient růstu, počítáme jako geometrický průměr 

koeficientů růstu. Význam průměrného koeficientu růstu spočívá v tom, že určuje 

průměrnou změnu koeficientů růstu během celého období. [2] 

Klasická analýza ekonomických časových řad vychází z předpokladu, že časovou řadu 

je možné rozložit na čtyři složky: trendovou, cyklickou, sezónní a náhodnou.  

 

 Trendová složka (T
t
) vyjadřuje dlouhodobou tendenci vývoje zkoumaného 

jevu. Je výsledkem faktorů, které dlouhodobě působí stejným směrem např. technologie 

výroby, demografické podmínky, podmínky na trhu apod.  

 Cyklická složka (C
t
) vyjadřuje kolísání okolo trendu, ve kterém se střídají fáze 

růstu a poklesu. Jednotlivé cykly (periody) se vytvářejí za období delší než jeden rok a 

mají nepravidelný charakter. Cykly jsou v ekonomických časových řadách způsobeny 

ekonomickými a neekonomickými faktory.  

 Sezónní složka (S
t
) vyjadřuje pravidelné kolísání okolo trendu v rámci 

kalendářního roku. Sezónní výkyvy se opakují každoročně ve stejných obdobích (délka 

periody je jeden rok) a vznikají v důsledku střídání ročních období nebo vlivem různých 

institucionalizovaných zvyků, jako jsou např. svátky, dovolené apod.  

Poslední složkou časové řady je nesystematická složka (I
t 

nebo a
t
). Tato složka 

vyjadřuje nahodilé a jiné nesystematické výkyvy, ale také chyby měření apod. [7] 
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 Regresní analýza a regresní přímka 

 V technických, přírodních a ekonomických vědách se často pracuje s funkčními 

závislostmi, v nichž funkční závislost mezi nezávisle proměnnou, označenou x, a 

závisle proměnnou, označenou y, kterou měříme či pozorujeme, lze vyjádřit předpisem 

y = φ(x) , přičemž funkci φ(x) neznáme. Ta značí, že při nastavení určité hodnoty xi 

nezávisle proměnné x bychom dostali určitou hodnotu yi = φ(xi) závisle proměnné y. 

V důsledku působení různých náhodných vlivů, v technické praxi se pro tyto vlivy 

používá název ´´šum´´, a vlivu neuvažovaných činitelů, nedostaneme při nastavené 

hodnotě x hodnotu y podle vztahu y = φ(x), ale obecně jinou hodnotu. Jestliže bychom 

měření při téže nastavené hodnotě x opakovali, pak bychom obecně dostávali jiné 

hodnoty závisle proměnné. Tedy závisle proměnná y se chová jako náhodná veličina, 

kterou označíme Y. Uvedenou závislost mezi veličinami x a Y lze vyjádřit zápisem  

y = φ(x) + e, kde e je náhodná veličina, vyjadřující vliv náhodných a neuvažovaných 

činitelů, o níž budeme předpokládat, že její střední hodnota je rovna nule, tj. E (e) = 0, 

což značí, že při měření se nevyskytují systematické chyby. Protože Y je náhodnou 

veličinou, definujeme její střední hodnotu při nastavené hodnotě x, kterou označíme 

E(Y|x). Budeme předpokládat, že střední hodnotu lze vyjádřit pomocí nějaké funkce η, 

závislé na nezávislých parametrech β1, β2,..., βp, kde p ≥ 1 a nezávisle proměnné x, tj.  

E(Y|x) = η(x; β1, β2,..., βp), kde funkce η je zvolena tak, aby neznámou funkci φ 

,,nahradila´´. Funkci  η(x; β1, β2,..., βp), kterou někdy stručně označujeme jako η(x), 

nazýváme regresní funkcí a parametry β1, β2,..., βp nazýváme regresní parametry nebo 

regresní koeficienty. Pokud funkci η(x) pro zadaná data určíme, pak říkáme, že jsme 

zadanými daty ,,proložili regresní funkci´´ η(x) nebo data ,,vyrovnali regresní funkcí ´´ 

η(x). Úlohou regresní analýzy je určit z provedených měření funkci η(x) a odhadnout 

její parametry, a to tak, aby nahrazení funkce φ funkci η bylo v jistém smyslu ,,co 

nejlepší´´. Případ, kdy funkce je vyjádřena regresní přímkou je dána předpisem: 

η (x ) = β1+ β2x 

Vzorec 3.: Regresní přímka 
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Vzorec 4.: Vzorec pro výpočet parametru β1 
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Vzorec 5.: Vzorec pro výpočet parametru β2 

 Tedy pro náhodnou veličinu Y platí: Y = η(x) + e = β1+ β2x + e, přičemž střední 

hodnota E(Y|x) náhodné veličiny Y při nastavené hodnotě x je rovna  

E(Y|x) = η(x) = β1+ β2x. Měříme hodnoty závisle proměnné y při nastavených 

hodnotách nezávisle proměnné x.  Po n měřeních dostaneme dvojice (xi, yi), i = 1,2,...,n, 

přičemž n > 2, kde xi označuje nastavenou hodnotu nezávisle proměnné x a yi k ní 

přiřazenou hodnotu závisle proměnné y. Protože měření je zatíženo šumem, lze psát  

Y i  = η(x i) + e i = β1+ β2x i + e i, kde e i je náhodná veličina, vyjadřující pro i-té měření 

velikost tohoto šumu. [2] 

 

Speciální nelinearizované modely 

 Regresní parametry lze určit pomocí třech nelinearizovaných funkcí, které jsou 

používány zejména v časových řadách. Jsou to modifikovaný exponenciální trend, 

logistický trend a Gompertzova křivka. Já ve své práci budu používat pouze první z 

nich. [2] 

 

Logistický trend  má inflexi, je asymptoticky omezen a vyjádřen popisem:  

η (x ) =1 / ( β1+ β2 β3
x) 

Vzorec 5.: Logistický trend 

Převádí se vhodnou transformací na modifikovaný exponenciální trend. [2]  

 

Gompertzova křivka je používaná k extrapolaci časových řad s mezí saturace 

(nasycení) a pomalejším počátečním a koncovým růstem. [10] 

η (x ) = e β1+ β2 β3 ̂ x 
 

Vzorec 6.: Gompertzova křivka 

 

 Modifikovaný exponenciální trend se hodí pro modelování trendu, který je 

asymptoticky omezen a vyjádřen popisem: 

η (x ) = β1+ β2 β3
x 

Vzorec 7.: Modifikovaný exponenciální trend 
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 Odhady parametrů β1,β2 a β3 označené b1, b2 a b3, odvodíme za předpokladu, že 

je dáno n dvojic hodnot (xi, yi) a počet je dělitelný třemi, tj. n = 3m, kde m je přirozené 

číslo, kde i = 1,2,...,n. Dále předpokládáme, že hodnoty xi jsou zadány v ekvidistantních 

krocích o délce h, tj. xi = x1 + (i-1)h, kde h > 0. Pokud zadané hodnoty tento požadavek 

nesplňují, pak vynecháme počáteční nebo koncové dvojice (xi, yi). 

Po rozdělení dvojic (xi, yi) na třetiny určíme hodnoty S1, S2 a S3. Po dosazení do vzorců 

vyjádříme S1, S2 a S3  pomocí parametrů b1, b2 a b3. [2] 
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Vzorec 8.: S1, S2, S3 
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Vzorec 9.: Vzorec pro výpočet parametru β1 
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Vzorec 10.: Vzorec pro výpočet parametru β2 
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Vzorec 11.: Vzorec pro výpočet parametru β3 

 

 

Metoda klouzavých průměrů  

Dále budu používat metodu klouzavých průměrů, pro popis trendu v časové 

řadě, který mění v časové řadě svůj charakter a pro jehož popis nelze použít vhodnou 

matematickou křivku. Výsledkem této metody je vyrovnání zadaných hodnot časové 

řady, z nichž se někdy dá usoudit na její trend. Metoda klouzavých průměrů tedy 

charakterizuje způsob výpočtu, kdy po časové ose jakoby,,kloužeme´´. [3] 
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 Zakládá na myšlence, že časovou řadu y
t 
pro t = 1, 2, ..., T rozdělíme na kratší 

časové úseky o počtu hodnot 2m + 1, na kterých odhadujeme lokální polynomické 

trendy určitého stupně. Konstantní trend se popisuje polynomem nultého stupně, 

lineární trend polynomem prvního stupně apod. Postup je následující - první část řady 

má 2m + 1 hodnot, které označujeme y
1
, y

2
, ..., y

2m+1
, z nich odhadneme parametry 

lokálního trendu vhodným polynomem a vypočítáme jeho odhad, stejný polynom 

odhadneme na druhé skupině hodnot řady a vypočítáme odhad lokálního trendu T, tímto 

klouzavým způsobem postupujeme až do konce časové řady. Ve skutečnosti polynom 

lokálního trendu nemusíme odhadovat na každém úseku řady, protože se jedná o 

vytváření lineárních kombinací hodnot původní časové řady s pevnými koeficienty, 

které jsou dány zvoleným typem trendové funkce a délkou klouzavých průměrů. [7] 

 

Co se týče vzorců pro výpočet klouzavých průměrů, odkazuji se na použitou literaturu 

č.3 – jedná se o vzorce (4.13), (4.14) a (4.15). 

 
Pozn.:  

Odhady koeficientů β1,β2 a β3 pro konkrétní data označujeme b1, b2 a b3 . 
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4. Analýza interní činnosti Jazykové školy LinguaPlus, s.r.o. z pohledu 

současné situace 

 
 V rámci plánování pro jazykovou školu věnuji tuto kapitolu jednotlivým 

ukazatelům, charakteristikám a modelům vývoje z minulosti po současnou situaci. 

Důležitost jednotlivých ukazatelů jsem objasnila v kapitole 2.3 a budu se zabývat jejich 

vztahy během uplynulých let. Na základě zjištěných charakteristik zvolím vhodnou 

statistickou metodu, která zpětně proloží vyrovnávací křivku vývoje ukazatelů.  Pro 

výpočet ukazatelů a jejich vykreslení včetně vymodelování vývoje využiji navrhnutého 

statistického programu. V záhlaví níže uvedených tabulek jsou uvedeny charakteristiky 

intervalových časových řad jejichž vysvětlení je následující: 

i   = označení konkrétního intervalu, kde n je počet intervalů; i = 1,2,...,n 

yi  = zkoumaný ukazatel v i-tém intervalu 

1di(y)  = první diference, průměrný roční nárůst / pokles ukazatele v i-tém intervalu 

ki(y)  = koeficient růstu, rychlost růstu / pokles ukazatele v i-tém intervalu 

yvi = je vyhlazená hodnota ukazatele v i-tém intervalu 

4.1 Časová řada vyjadřující počet odučených hodin  

i Roky yi 1di(y) ki(y) yvi (MET) 
1 2000 3025 - - 8054,8 
2 2001 8311 5286 2,8 9654,2 
3 2002 9398 1087 1,1 11082,9 
4 2003 10342 944 1,1 12359,1 
5 2004 13100 2758 1,3 13498,9 
6 2005 13749 649 1,1 14517,1 
7 2006 14267 518 1,0 15426,5 

 
Tabulka 2.: Charakteristiky časové řady vyjadřující počet odučených hodin  

 

Z tabulky hodnot yi a grafu č.1. je patrné, že počet odučených hodin rok od roku 

vzrůstá. Průměrný počet odučených hodin v letech 2000–2006 je 10313 VH. Během 

sledovaného období vzrostl každý rok počet odučených hodin průměrně o 1873,667 VH 

za každý rok. Z koeficientů růstu je patrné, že průměrně počet odučených hodin kolísá.  

První diference jsou znázorněné v grafu č. 2 a mají klesající charakter.  
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Graf 1.: Počet odučených hodin  

 
Graf 2.: První diference počtu odučených hodin  

 
 Firma si vždy v minulých letech na začátku kalendářního roku vypracovala 

přibližný plán počtu odučených hodin. Skutečné výsledky však byly obvykle jiné, 

protože firma do plánování nedokázala zahrnout náhodné faktory, které mají na počet 

odučených hodin vliv. Management při plánování počtu odučených VH na následující 

rok vždy vycházel pouze z výsledků dosažených v roce předcházejícím. Nebral ohled na 

celou časovou řadu. Domnívám se, že je důležité plánovat vývoj ukazatelů s určitou 

zákonitostí. Snažit se do plánování zahrnout delší časové období i zohlednit faktory, 

převážně když se jedná o tak stěžejní ukazatel – primární zdroj příjmů. Počet odučených 

hodin má sice rostoucí trend avšak začíná pomalu stagnovat, což by pro firmu měla být 

výstraha k tomu, aby se zamyslela nad podnikatelským záměrem, či správností 

plánování. První diference nám naznačuje že ukazatel v jednotlivých letech sice kolísá, 

ale celkově se průměrný roční nárůst počtu odučených hodin snižuje. 
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Na základě mého působení v jazykové škole mohu usoudit, že se firma dostává do 

situace, kdy téměř naplno využívá všechny své kapacitní zdroje, ať se jedná o 

zaměstnance, tak o prostory. Má zajištěnou stálou klientelu a neklade již velký zřetel na 

získávání nových větších zakázek, protože by nebyla schopna je pokrýt.  Zdá se tedy, že 

pomalu stagnující vývoj počtu odučených hodin je pro firmu vyhovující a možná 

záměrně vyvolaný.  

Vzhledem k výše uvedenému využiji pro vhodnější vyrovnání  počtu VH metodu 

modifikovaného exponenciálního trendu, která nejlépe pokryje výše uvedenou stagnaci 

ukazatele a dá se její pomocí snáze modelovat vývoj jevů, které vycházejí z omezených 

zdrojů růstu a u kterých existuje určitá mez nasycení, což je v našem případě potřeba 

určité služby. [8] 

Vyrovnání dat 
 

Z tabulky č.2 je zřejmé, že hodnoty  yi  mají pomalu rostoucí, v dnešní době až  

stagnující trend. První  diference  klesají a  koeficienty  růstu  kolísají.  K  vyrovnání  

dat  využiji  metodu modifikovaného exponenciálního trendu, který vyrovná hodnoty 

zkoumaného ukazatele lépe, než regresní přímka. 

 
Graf 3.: Počet odučených hodin vyrovnaný MET 

Prognóza 

 K vyhlazení křivky počtu odučených VH v letech 2000–2006 jsem využila 

metodu modifikovaného exponenciálního trendu. Jde mi o to, vystihnout daný ukazatel, 
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jehož vývoj má stagnující trend (viz. tabulka č. 2.). Parametry zjištěné metodou MET 

jsou b1 = 23033,66, b2 = – 16769,61 a b3 = 0,89322. Pro vyrovnání dat daného ukazatele 

jsem zkoušela použít i regresní přímku, která však dokázala data vyrovnat pouze to roku 

2004. V následujících letech se vyrovnání rozchází se skutečným stavem, protože trend 

počtu odučených hodin začíná stagnovat. Po dosazení do rovnice získám prognózu: 

16238,6VH. 

 
Graf 4.: Plánování počtu VH na rok 2007 

 

 V případě, že vývoj zkoumaného ukazatele bude mít v budoucnu rostoucí 

charakter – bude vhodnější vycházet z metody regresní přímky a považovat stav 

v letech 2000 – 2006 jako výkyv od lineárního trendu. Pokud však bude ukazatel i 

nadále stagnovat, doporučuji metodu modifikovaného exponenciálního trendu. V 

případě nerozhodnosti bude nejvhodnější použít aritmetický průměr obou metod.  

4.2 Časová řada vyjadřující tržby z prodeje služeb  

 
i Roky yi 1di(y) ki(y) yvi 
1 2000 2322085 - - 2526765,8 
2 2001 4179210 1857125 1,8 3749620,4 
3 2002 4662460 483250 1,1 4972474,9 
4 2003 6417615 1755155 1,4 6195329,4 
5 2004 7208703 791088 1,1 7418184,0 
6 2005 8713340 1504637 1,2 8641038,5 
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Tabulka 3.: Charakteristiky časové řady vyjadřující tržby z prodeje služeb 

 Z tabulky hodnot yi je patrné, že tržby z prodeje služeb rok od roku lineárně 

vzrůstají. Průměrné tržby z prodeje služeb během roku 2000–2005 jsou 5583902,- Kč. 

Ve sledovaném období vzrostly tržby z prodeje služeb průměrně o 1278251,-Kč každý 

rok. Z koeficientů růstu je patrné, že každoroční nárůst tržeb má klesající charakter viz. 

tabulka č.3, odstavec ki(y) .  

 
 Graf 5.: Tržby z prodeje služeb  

 

 První diference daného ukazatele značně kolísají. V letech 2001, 2003 a 2005 

vykazuje velké nárůsty oproti letem 2002 a 2004. Ostatně nejlépe nám danou situaci 

vystihne níže uvedený graf č.6.  
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Graf 6.: První diference tržeb z prodeje služeb 

 Tržby z prodeje služeb jsou závislé na počtu odučených hodin. Vývoj tržeb má 

rostoucí, takřka lineární povahu, což je pro firmu velice dobré. Z grafu 5. můžeme 

pozorovat, že se firma rozvíjí, zajišťuje více výukových kurzů pro zákazníky, poskytuje 

více překladů a tím si zajišťuje rostoucí trend tržeb. Zjištěné charakteristiky nás 

informují o ,,zdravém´´ a efektivním vývoji daného ukazatele. Domnívám se však, že 

by se firma měla zamyslet nad stanovením určitých opatření při plánování tržeb a to 

zohledňováním vlivů náhodných faktorů, stejně tak, jako u počtu odučených hodin. 

 

Vyrovnání dat 

 

 Protože hodnoty zkoumaného ukazatele mají rostoucí, takřka lineární trend a 

první diference kolísají, k vyrovnání dat využiji regresní přímku, jejíž hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce č.3. 

 
Graf 7.: Tržby z prodeje služeb vyrovnané regresní přímkou 

 

Prognóza 

  

 K vyhlazení dat tržeb z prodeje služeb v letech 2000–2005 jsem využila regresní 

přímku, protože vývoj má lineární,  rostoucí charakter a první diference kolísají. 

Odhady parametrů zjištěné regresní přímkou jsou b1 = 1304000 a b2= 1223000.  

Po dosazení do rovnice získám prognózu: 11 088 000,-Kč. 
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Graf 8.: Plánování tržeb z prodeje služeb na rok 2007 

 

4.2.1 Závislost tržeb z prodeje služeb na počtu odučených hodin 

 Do grafického znázornění jsem chtěla shrnout vztah mezi počtem odučených 

hodin a tržbami z prodeje služeb, protože jsou na sobě závislé. Vzhledem k velkým 

rozdílům v hodnotách obou zkoumaných ukazatelů, jsem tržby z prodeje služeb 

zaokrouhlila o dvě desetinná místa. Z grafu č.9 je viditelný rostoucí trend obou dvou 

statistických ukazatelů.  

 
Graf 9.: Vztah mezi počtem odučených VH a tržbami z prodeje služeb 
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4.2.2 Podíl zaměstnanců na celkových tržbách 

 Níže uvedená tabulka č. 4 nás informuje o tom, na kolik se jeden zaměstnanec 

podílí na celkových tržbách v jednotlivých letech. Vidíme, že tržby s podílem 

zaměstnanců mají výrazně rostoucí trend vzhledem k tomu, že se počet zaměstnanců 

během sledovaného období zvýšil pouze o cca 3 zaměstnance. 

 

Roky Tržby Počet zaměstnanců 
Tržby / počet 
zaměstnanců 

2000 2322085 10 232209 
2001 4179210 11 379928 
2002 4662460 12 388538 
2003 6417615 14 458401 
2004 7208703 14 514907 
2005 8713340 13 670257 

 
Tabulka 4.: Vztah tržeb z prodeje služeb a počtu zaměstnanců 

 

4.3 Časová řada vyjadřující spotřebu materiálu ve výuce  

 
i Roky yi 1di(y) ki(y) yvi 
1 2000 131447 - - 129170,7 
2 2001 36070 -95377 0,3 45175,1 
3 2002 31200 -4870 0,9 17542,3 
4 2003 12327 -18873 0,4 4699,0 
5 2004 34281 21954 2,8 39366,3 
6 2005 240885 206604 7,0 239613, 7 

 
Tabulka 5.: Charakteristiky časové řady vyjadřující spotřebu materiálu k výuce 

 Z tabulky č. 5 je patrné, že spotřeba materiálu ve výuce během sledovaného 

období kolísá. Průměrná spotřeba materiálu ve výuce během roku 2000-2005 je 81035,- 

Kč. Ve sledovaném období vzrostla spotřeba materiálu ve výuce průměrně o 21887,6 ,-

Kč za rok. Z koeficientů růstu je také patrné, že průměrná spotřeba materiálu ve výuce 

kolísá.  
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Graf 10.: Spotřeba materiálu ve výuce 

 

 První diference má rostoucí charakter. Zajímavostí je skok mezi roky 2004-

2005, kde průměrný roční nárůst ukazatele byl 206604,-Kč.  Tento skok je viditelný 

z grafu č.10 a objasněný níže v textu. 

 

 
Graf 11.: První diference spotřeby materiálu ve výuce 
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variantu rovnou vyloučíme. Druhou možností je, že se rapidně snížily ceny materiálu a 

zaměstnanci se naučili šetřit zdroje při práci, což je také dost nepravděpodobné. 

Poslední variantou je, že firma na začátcích svého podnikání vynaložila velké 

prostředky na nákup právě tohoto materiálu a v následujících třech letech z něj čerpala. 

V roce 2003, 2004 a především v roce 2005 došlo k velkému nárůstu tržeb. Tato 

skutečnost nám napovídá o tom, že firma získala velkou zakázku, kterou již nebyla 

schopna zajistit ze starých zásob materiálu pro výuku a proto vynaložila finanční 

prostředky, aby poskytla zákazníkům standardní výuku a zachovala kvalitu nabízených 

služeb. Vezmu-li si spotřebu materiálu ve výuce jako ukazatel samotný, musím 

zhodnotit, že je pro prognózu nevyužitelný, protože závisí na tom, jestli jsou do nákupu 

materiálu investovány finanční prostředky, či nikoliv. Tento ukazatel je přímo řízený 

jazykovou školou tj. nárazový, a proto je jeho budoucí plánování nemožné.  

 

Pozn.:  

Při výuce v jazykové škole se především jedná o materiál typu - učebnice k výuce, 

nástěnné tabule, tisky materiálů klientům, prostředky pro audiovizuální výuku atd.  

 

Vyrovnání dat a prognóza 

 Tento ukazatel patří mezi tzv. nárazové, který je přímo řízen jazykovou školou. 

Jeho vývoj bude záležet na tom, zda se jazyková škola rozhodne investovat finanční 

prostředky do materiálu, či nikoliv.  Pro stanovení prognózy je nevyužitelný, protože 

během sledovaného období příliš kolísal a nebylo možné jej vyrovnat regresní funkcí. 

Jedinou možností, jak stanovit prognózu na rok 2007, je vyrovnání dat konstantní 

hodnotou, která činí 81035,-Kč. 

   

4.4 Časová řada vyjadřující spotřebu režijního materiálu 

i Roky yi 1di(y) ki(y) yvi 
1 2000 97644 - - 92101,9 
2 2001 119420 21776 1,2 141588,4 
3 2002 255270 135850 2,1 222017,4 
4 2003 253523 -1747 0,9 268573,1 
5 2004 250455 -3068 0,9 240421,6 
6 2005 206757 -43698 0,8 209265,4 

Tabulka 6.: Charakteristiky časové řady vyjadřující spotřebu režijního materiálu 
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 Z tabulky hodnot yi je patrné, že spotřeba režijního materiálu během 

sledovaného období kolísá. Průměrná spotřeba režijního materiálu v letech 2000–2005 

je 197178,2,- Kč. Během sledovaného období vzrostla spotřeba režijního materiálu 

průměrně o 21822,6,-Kč za rok. Z koeficientů růstu je patrné, že průměrná spotřeba 

režijního materiálu kolísá. První diference daného ukazatele také kolísá a je mírně 

klesající. K velkému skoku došlo v roce 2002, kde průměrný roční nárůst ukazatele činí 

135850,-Kč.  

 
Graf 12.: Spotřeba režijního materiálu 

 
Graf 13.: První diference spotřeby režijního materiálu 
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 V grafu č.12 - spotřeby režijního materiálu sledujeme dva motivy. Buď se jedná 

o velký nárůst spotřeby, nebo o její pokles, což je přesně ten důvod, proč nelze využít 

žádnou z metod pro vyrovnání dané časové řady. 

 
 Spotřeba režijního materiálu má do roku 2002 rostoucí trend, potom se přelomí a 

začíná klesat. Z již zjištěného předpokládejme, že jak jazykové škole v letech 2001 a 

2002 poklesl počet odučených hodin a tím i tržby z prodeje služeb, rozhodla se upřít 

pozornost na získávání nových klientů. Tento marketingový krok bývá často velice 

nákladný na administrativní složku firmy, tím i na spotřebu režijního materiálu.   

Na základě tohoto kroku vzrostly v roce 2003 tržby za prodej služeb o 37,64% a počet 

odučených hodin o 10,04%. Tento výsledek se zdál firmě dostačující. Spotřeba 

režijního materiálu vynaloženého na oslovování a získávání nových klientů se utlumila 

a proto došlo k poklesu ukazatele v roce 2003. Další možností, která by vysvětlila tento 

náhlý pokles je zavedení nápravných opatření, která vedou ke snižování spotřeby 

režijního materiálu. Zaměstnanci firmy se v dnešní době maximálně snaží využívat 

režijní materiál. Nedochází k plýtvání a zaměstnanci mají v podvědomí tato dříve 

zavedená úsporná opatření. 

Pozn.:  

Mezi režijní materiál jazykové školy patří položky související se zajištěním jejího 

chodu. Jedná se o opotřebení  i opravy kancelářských zařízení - počítače, faxy, tiskárny, 

kopírky, nástěnné tabule, audiovizuální technika. Dále do této kategorie patří odpisy 

dlouhodobého hmotného majetku a spotřeba energie. V neposlední řadě poštovné, 

telefonní poplatky a pojištění. 

 
Vyrovnání dat a prognóza 

 Tento ukazatel, stejně tak jako spotřeba materiálu ve výuce je přímo řízen 

jazykovou školou LinguaPlus, s.r.o.. Pro stanovení prognózy je ukazatel nevyužitelný, 

protože během sledovaného období příliš kolísal a nebylo možné data vyrovnat regresní 

funkci. Jedinou možností, jak stanovit prognózu na rok 2007, je vyrovnání dat 

konstantní hodnotou, která je 197178 ,-Kč. 
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4.5 Časová řada vyjadřující mzdové náklady  

i Roky yi 1di(y) ki(y) yvi 
1 2000 558582 - - 720205,1 
2 2001 1182880 624298 2,1 1064194,7 
3 2002 1449950 267070 1,2 1408184,2 
4 2003 1875411 425461 1,3 1752173,8 
5 2004 2057766 182355 1,1 2096163,3 
6 2005 2356485 298719 1,2 2440152,9 

Tabulka 7.: Charakteristiky časové řady vyjadřující mzdové náklady 

 
Graf 14.: Mzdové náklady 

 Z tabulky č.7 a grafu č. 14 je zřejmé, že se mzdové náklady rok od roku lineárně 

zvyšují. Průměrné mzdové náklady v letech 2000–2005 jsou 1580179,- Kč. Během 

sledovaného období vzrostly mzdové náklady průměrně o 359580,6,-Kč za rok. 

 
Graf 15.: První diference mzdových nákladů 
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 Z koeficientů růstu uvedených v tabulce č. 7 je patrné, že průměrné mzdové 

náklady kolísají. První diference do roku 2004 také kolísavě klesají. V letech 2003 a 

2005 průměrný roční nárůst mzdových nákladů činil 425461,-Kč a 298719 ,-Kč. Tyto 

skoky je možno okomentovat tím, že v daných letech došlo ke zvýšení tržeb z prodeje 

služeb a zároveň ne k takovému nárůstu počtu odučených hodin. Proto se domnívám, že 

firma se v daném roce více zaměřovala na překladatelskou činnost a mzdové náklady 

šly více na externí překladatele, než na stálé zaměstnance – lektory.  

  
 Mzdové náklady jsou v této firmě největší nákladovou položkou a je třeba jim 

věnovat velkou pozornost. Mzdové náklady jsou závislé na počtu zaměstnanců, počtu 

odučených hodin a na tržbách z prodeje služeb. Poklesnou-li dlouhodobě tržby, tím i 

počet odučených hodin, je potřeba snižovat stavy zaměstnanců, aby se firma nedostala 

do ztráty. Jazyková škola má k dnešnímu dni cca 6 zaměstnanců na hlavní pracovní 

poměr a ostatní jsou zaměstnaní na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní 

činnosti.  

  

 Zaměstnanci této firmy jsou převážně lidé, u kterých práce v jazykové škole 

neznamená hlavní zdroj jejich příjmů. Asi 50% z nich jsou ještě studenti navazujících 

magisterských studijních oborů, kteří práci berou jako brigádu a kolikrát jejich mzdy ani 

nedosahovaly mezd minimálních.  

 

 Z níže uvedené tabulky můžeme vidět průměrné mzdové náklady jak roční, tak 

měsíční na jednoho zaměstnance během sledovaného období.  

Roky 
Mzdové 
náklady 

Počet 
zaměstnanců MN / PZ 

2000 558582 10 55858,2 

2001 1182880 11 107534,5 

2002 1449950 12 120829,2 

2003 1875411 14 133957,9 

2004 2057766 14 146983,3 

2005 2356485 13 181268,1 
Tabulka 8.: Vztah mezi mzdovými náklady a počtem zaměstnanců 
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Vyrovnání dat 
 
 Vzhlede k tomu, že hodnoty ukazatele mají rostoucí, takřka lineární trend a 

první diference kolísají, k vyrovnání dat využiji regresní přímku. 

 
 

Graf 16.: Mzdové náklady vyrovnané regresní přímkou 

Prognóza 

 K vyrovnání časové řady mzdových nákladů v letech 2000–2005 jsem využila 

regresní přímku, protože vývoj má rostoucí, lineární charakter. Odhady parametrů 

zjištěné regresní přímkou jsou b1 = 376200 a b2 = 344000. Po dosazení do rovnice 

získám prognózu: 3 128 200,-Kč. 

 
 

Graf 17.: Plánování mzdových nákladů na rok 2007 
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4.6 Časová řada vyjadřující náklady na reklamu  

i Roky yi 1di(y) ki(y) yvi 
1 2000 42182 - - 35081,9 
2 2001 44380 2198 1,1 56279,5 
3 2002 80410 36030 1,8 77477,0 
4 2003 97378 16968 1,2 98674,6 
5 2004 125764 28386 1,3 119872,2 
6 2005 138341 12577 1,1 141069,8 

 
Tabulka 9.: Charakteristiky časové řady vyjadřující náklady na reklamu 

 

 
Graf 18.: Náklady na reklamu 

 

 Z tabulky hodnot yi je patrné, že se  náklady vynaložené  na  reklamu rok  od  

roku  lineárně zvyšují. Průměrné  náklady  na  reklamu  během  roku  2000–2005  jsou  

88075,8,- Kč.  Ve sledovaném  období vzrostly náklady  vynaložené na reklamu 

průměrně o 19231,8,- Kč za rok.  

 

 Z koeficientů růstu je patrné, že průměrné náklady vynaložené na reklamu 

kolísají. První diference také kolísají, ale zajímavý je průměrný nárůst ukazatele v roce 

2002, tj. 36030,-Kč. Tento skok bude okomentován níže v textu a je viditelný v grafu  

č. 19. 
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Graf 19.: První diference nákladů na reklamu 

  

 Náklady vynaložené na reklamu mají rostoucí, téměř lineární trend. Z toho 

vyplývá, že firma každoročně vynakládá na reklamu určité procento ze zisku, který se 

také zvyšuje. Je zajímavé porovnat si tvar křivky nákladů na reklamu s tvarem křivky 

tržeb z prodeje služeb (Graf 5.). Když tak učiníme, zjistíme, že rostoucí trend obou 

křivek je téměř shodný. Největší nárůst nákladů byl sledován během roku 2001 a 2002 

kvůli poklesu počtu odučených hodin a tím i tržeb z prodeje služeb. Je patrné že právě 

v tomto období se jazyková škola rozhodla investovat do reklamy, aby získala novou 

klientelu. V této skutečnosti mne utvrzuje i analýza ukazatele spotřeby režijního 

materiálu, kde ve stejném období došlo k velkému nárůstu. Podnik pro svou propagaci 

využívá několik marketingových prostředků. Jedná se o přímý telemarketing, venkovní 

billboardy, dopisní oslovení, propagační letáky a dárkové předměty.  U tohoto ukazatele 

opět můžeme zachytit dva možné úhly pohledu. Jde o to, že firma buď vynaloží finanční 

prostředky na reklamu či nikoliv. Tuto časovou řadu je možné vyrovnat jen proto, že 

charakteristiky jsou shodné i přes to, že se jedná o ukazatel, který je přímo řízený 

jazykovou školou tj. nárazový. 

 

Pozn.:  

Vzhledem k omezenému množství poptávky, rostoucí kvalitě státního jazykového 

vzdělávání a vzdělávání na státních školách , nárokům zákazníků a velké nabídce 
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jazykových škol je konkurence firem na daném trhu vysoká a je nezbytně nutné 

investovat do reklamy. V dnešní době je nabídka soukromých jazykových škol téměř 

shodná a proto jedna z  možností, jak právě jednu jazykovou školu odlišit od ostatních, 

je použití reklamy.[5] 

 

Vyrovnání dat 

  

 Vzhlede k tomu, že hodnoty zkoumaného ukazatele mají rostoucí, takřka  

lineární  trend a první diference kolísají, k vyrovnání dat využiji regresní přímku. 

 

 
Graf 20.: Náklady na reklamu vyrovnané regresní přímkou 

 

Prognóza 

  

 K vyhlazení křivky nákladů na reklamu v letech 2000–2005 jsem využila 

regresní přímku, protože vývoj má rostoucí, lineární charakter. Odhady parametrů 

zjištěné regresní přímkou jsou b1 = 13880 a b2 = 21200. Po dosazení do rovnice získám 

prognózu: 183 480,-Kč. Vyrovnání dat zkoumaného ukazatele je znázorněno níže 

v grafu č. 21. 
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Graf 21.: Plánování nákladů na reklamu na rok 2007 

 

4.7 Časová řada vyjadřující vývoj aktiv a pasiv  

i Roky yi 1di(y) ki(y) yvi 
1 2000 692000 - - 623666,7 
2 2001 881000 189000 1,3 726466,7 
3 2002 502000 -379000 0,6 829266,7 
4 2003 894000 392000 1,8 932066,7 
5 2004 1133000 239000 1,3 1034866,7 
6 2005 1182000 49000 1,0 1137666,7 

 

Tabulka 10.: Charakteristiky časové řady vyjadřující vývoj aktiv a pasiv 

 Z tabulky č. 10 je patrné, že vývoj aktiv a pasiv má rostoucí avšak kolísavý 

charakter. Průměrná výše aktiv a pasiv  během roku 2000–2005 je 880666,7 ,- Kč. Ve 

sledovaném období vzroste hodnota aktiv a pasiv průměrně o 98000,-Kč za rok.  
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Graf 22.: Vývoj aktiv a pasiv 

Koeficienty růstu kolísají vit. tabulka č. 10 (odstavec ki(y) ), stejně tak, jako první 

diference zkoumaného ukazatele, které můžeme pozorovat v grafu č.23. 

 
Graf 23.: První diference vývoje aktiv a pasiv 

 Vzhledem k tomu, že u vývoje aktiv a pasiv trend značně kolísá, nelze použitím 

statistických metod stanovit důvod bez spekulací. Jednoznačně lze říci, že takové 

extrémní výkyvy pro firmu nebyly ,,efektivní´´ . Trend v roce 2002 začal náhle stoupat 

a  stává se mírně rostoucí a stabilnější.  

 Aktiva a pasiva jsou souhrnným ukazatelem mnoha ukazatelů dílčích. Abych 

byla schopná stanovit přesné vysvětlení a komentář vývoje, musela bych udělat analýzu 

jednotlivých dílčích charakteristik z rozvahy firmy za celé sledované období (tj. 2000–

2005), což by bylo velice zdlouhavé. Proto jsme se rozhodla u tohoto ukazatele použít 

-500000

-400000

-300000

-200000

-100000

0 
100000

200000

300000

400000

500000

2001 2002 2003 2004 2005 
První diference 

1di(y) 

 

roky 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aktiva a pasiva

roky 

yi 

 



- 45 - 

pouze vyrovnávací křivku, která firmě alespoň vypoví o prognóze do budoucna, než o 

minulých dějích, které nejsem schopna bez spekulací ze zjištěných charakteristik 

vyvodit. 

 

Vyrovnání dat 

 

 Vzhlede k tomu, že hodnoty zkoumaného ukazatele mají rostoucí trend a první 

diference kolísají, k vyrovnání dat použiji regresní přímku. 

 
Graf 24.: Vývoj aktiv a pasiv vyrovnaný regresní přímkou 

 

Prognóza 

 

 K vyhlazení křivky aktiv a pasiv v letech 2000–2005 jsem využila regresní 

přímku, protože vývoj ukazatele má rostoucí charakter. Odhady parametrů zjištěné 

regresní přímkou jsou b1 = 520900 a b2 = 102800.  Po dosazení do rovnice získám 

prognózu: 1 343 300,-Kč 
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Graf 25.: Plánování aktiv a pasiv na rok 2007 

 

 Vývoj aktiv a pasiv je pro firmu důležitý ukazatel a je potřeba ho plánovat tak, 

aby byl pro firmu co nejefektivnější a měl stabilní růst.  Z grafu 25. je viditelné, že u 

skutečného trendu dochází k velkým výkyvům během let 2000–2003, které regresní 

přímka nedokázala přesně vyrovnat. Samotné přesnější vyrovnání ukazatele začíná až 

od roku 2003. Snažila jsem se pro vyrovnání využít i jiné statistické metody, ale 

regresní přímka tento ukazatel pokryla nejlépe. Pokud se vývoj tohoto ukazatele ustálí a 

nebude u něj docházek k velkým změnám, tak by prognóza na rok 2007 mohla být 

odrazem skutečnosti. 

 

4.8 Časová řada vyjadřující zásoby  

 
i Roky yi 1di(y) ki(y) yvi 
1 2000 39000 - - 37085,7 
2 2001 94000 55000 2,4 101657,1 
3 2002 138000 44000 1,5 126514,3 
4 2003 109000 -29000 0,8 108314,3 
5 2004 79000 -30000 0,7 79457,1 
6 2005 128000 49000 1,6 127885,7 

Tabulka 11.: Charakteristiky časové řady vyjadřující zásoby 
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Graf 26.: Zásoby 

 

 
Graf 27.: První diference zásob 

  

 Z tabulky charakteristik č.13 je patrné, že vývoj zásob má kolísavý charakter. 

Průměrné zásoby  během let 2000–2005 jsou 97833,3 ,- Kč. Ve sledovaném období 

vzrostly zásoby průměrně o 17800,-Kč za rok. Z koeficientů růstu je patrné, že 

průměrné zásoby kolísají. Křivka prvních diferencí daného ukazatele má parabolický 

tvar viz. graf č. 27. V letech 2003 a 2004 došlo k průměrnému ročnímu poklesu 

ukazatele o 29 000,-Kč a 30 000,-Kč v roce nadcházejícím. V roce 2005 se vyšplhal 

průměrný roční nárůst zásob o 49 000,-Kč. 
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 Mezi zásoby v jazykové škole se především řadí učebnice k zakoupení pro 

klienty ve všech nabízených jazycích. Z grafu 18. je viditelné, že firma nakoupila v 

letech 2000–2002 velké množství zásob na následující dva roky dopředu. Otázkou je, 

zda to bylo v daném roce nezbytně nutné, protože v roce 2002 byl nejnižší nárůst tržeb 

za celém sledované období. V roce 2004 vzrostla spotřeba materiálu ve výuce o 178,1% 

oproti předcházejícímu období. Jazyková škola proto musela znovu zvýšit finanční 

prostředky vynaložené na nákup zásob. 

 Na základě konzultace daného ukazatele s jednatelkou jazykové školy vím, že 

firma koncem roku 2002 chystala zásoby na rok 2003 a 2004, na které měla již 

zajištěnou velkou zakázku a chtěla se zajistit zásobami ještě před jejím zahájením. Tuto 

skutečnost mi potvrzuje fakt, že během období 2003 a 2004 došlo k velkému nárůstu 

ukazatele počtu odučených hodin a na začátku roku 2003 firma přijala i 2 nové 

zaměstnance.   

 

Vyrovnání dat 

 Vývoj daného ukazatele má kolísavý charakter. Proto jsem k vyrovnání dat 

využila metodu klouzavých průměrů. 

 
Graf 28.: Zásoby vyrovnané klouzavými průměry 

Prognóza 

 Z tabulky charakteristik č.11 je patrné, že vývoj zásob má rostoucí, avšak 

kolísavý charakter, proto jsem k  vyrovnání křivky využila metodu klouzavých 

průměrů. Z této metody není možné zjistit prognózu, na základě již uplynulých 
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skutečností. Tento ukazatel nelze zahrnout do plánování. Z grafu 28. můžeme pouze 

sledovat, jak se vyrovnávací křivka přizpůsobila skutečnému vývoji, ale více informaci, 

které by byly vhodné pro prognózu z daného ukazatele nezjistím.  

Jedinou možností, jak stanovit prognózu na rok 2007, je vyrovnání dat konstantní 

hodnotou, která je 97833,-Kč. 

4.9 Časová řada vyjadřující počet zaměstnanců  

i Roky yi 1di(y) ki(y) yvi 
1 2000 10 - - 10,1 
2 2001 11 1 1,1 10,8 
3 2002 12 1 1,1 12,3 
4 2003 14 2 1,1 13,7 
5 2004 14 0 1,0 12,9 
6 2005 13 -1 0,9 13,7 
7 2006 24 11 1,9 23,8 
Tabulka 12.: Charakteristiky časové řady vyjadřující počet zaměstnanců 

 
Graf 29.: Počet zaměstnanců 

 

 Z tabulky č. 12 vyplývá, že vývoj počtu zaměstnanců v jazykové škole má 

rostoucí charakter. Průměrný počet zaměstnanců během roku 2000–2006 je 14 

zaměstnanců.  Během sledovaného období vzrostl počet zaměstnanců průměrně o 2 za 

rok. Z koeficientů růstu uvedených v tabulce č. 12 je patrné, že průměrně se počet 

zaměstnanců zvyšuje. 
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 První diference mají kolísavý charakter až do roku 2006, ve kterém došlo 

k velkému skoku.  Tento skok mohu okomentovat tím, že firma získala nového velkého 

klienta, o čemž nám vypovídá průměrný roční nárůst tržeb z prodeje služeb, který 

vzrostl v daném roce o 1504637,-Kč.   

 
Graf 30.: První diference počtu zaměstnanců 

 

 Vývoj počtu zaměstnanců v jazykové škole měl mírný, rostoucí trend až na 

poslední rok. Čím více se firma rozvíjela, získávala nové klienty, tím více vznikal 

požadavek po nových zaměstnancích. K dnešnímu dni pracuje v jazykové škole 24 

zaměstnanců, kteří dostatečně pokrývají kapacitu nabízených služeb. 

 

Pozn.:  

Jazyková škola klade vysoké nároky na znalosti i zkušenosti svých zaměstnanců. Každý 

zaměstnanec (lektor) musí mít minimálně bakalářské vzdělání daného jazyka a 

mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku. Firma každoročně pořádá vzdělávací 

kurzy a školení pro udržení kvalifikace svých zaměstnanců.  

 

Vyrovnání dat 

 I přes to, že hodnoty ukazatele mají rostoucí trend a první diference kolísají, 

k vyrovnání dat použiji metodu klouzavých průměrů, protože tento ukazatel nezáleží na 

náhodě a je přímo řízen jazykovou školou, viz. graf č.31. 
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Graf 31.: Počet zaměstnanců vyrovnaný klouzavými průměry 

Prognóza 

 K vyhlazení křivky počtu zaměstnanců v letech 2000–2006 jsem využila metodu 

klouzavých průměrů, protože vývoj ukazatele je přímo řízen jazykovou školou.  

Jedinou možností, jak stanovit prognózu na rok 2007, je vyrovnání dat konstantní 

hodnotou, která je -  14 zaměstnanců. Z metody klouzavých průměrů není možné zjistit 

prognózu, na základě již uplynulých skutečností. Tento ukazatel nelze zahrnout do 

firemního plánování vycházejícího ze statistického rozboru dat. Z grafu č.31. můžeme 

pouze sledovat, jak se vyrovnávací křivka přizpůsobila skutečnému vývoji. Regresní 

přímka ani metoda modifikovaného exponenciálního trendu příliš nezohledňuje velké 

výkyvy ukazatele, které můžete vidět v grafu č.31 – rok 2006. Tyto skoky byly 

zapříčiněny vlivem nějakého vnějšího, nepředvídatelného faktoru (firma získala novou 

zakázku a nebyla schopna ji pokrýt z dosavadních, kapacitních lidských zdrojů).  

4.10 Časová řada vyjadřující výsledek hospodaření  

 
i Roky yi 1di(y) ki(y) 
1 2000 -153000 - - 
2 2001 -196000 -43000 1,3 
3 2002 -613000 -417000 3,1 
4 2003 562000 1175000 -0,9 
5 2004 -611000 -173000 -1,1 
6 2005 40000 651000 -0,1 

 
Tabulka 13.: Charakteristiky časové řady vyjadřující výsledek hospodaření 
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Graf 32.: Výsledek hospodaření 

 

 Z tabulky hodnot yi je patrné, že výsledek hospodaření během sledovaného 

období kolísá. Průměrný výsledek hospodaření během roku 2000–2005 je -161833,3,-

Kč. Během sledovaného období vzrostl výsledek hospodaření o 38600,-Kč.  Koeficienty 

růstu i první diference kolísají.  

 
Graf 33.: První diference výsledku hospodaření 
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pouze spekulovat o tom, co se v daných letech stalo, což by bylo bezpředmětné. 

Z ekonomického hlediska je tento vývoj pro firmu značně neefektivní. Tento ukazatel se 

nedá využít pro firemním plánování. 

 

Prognóza 

 Jak jsem již výše uvedla, tento ukazatel se nedá využít pro firemním prognózy, 

ač by jeho plánování bylo potřebné. Během sledovaného období u něj dochází k příliš 

velkým skokům, ze kterých není žádná ze statistických metod schopna vytvořit 

prognózu. Výsledek hospodaření je pro firmu vždy stěžejní ukazatel, který jasně 

vypovídá, jak se firmě v podnikání daří. V našem případě je podnikání jazykové školy 

nestabilní a stanovit prognózu vycházející z vyrovnání regresní funkcí ukazatele 

výsledku hospodaření na rok 2007 nelze. 

Jedinou možností, jak stanovit prognózu na rok 2007, je vyrovnání dat konstantní 

hodnotou, která je - 161833,-Kč. 

 

 

4.11 Shrnutí analýz z minulých let 

  

 Ve výše uvedených podkapitolách jsem pojednávala o vývoji vybraných 

ukazatelů od roku 2000 po rok 2005 resp. 2006. Některé ukazatele nám toho vypovídají 

více a některé méně. U všech ukazatelů jsem stanovila průměrný počet resp.množství i 

nárůst ukazatele během sledovaného období. Dále jsem graficky znázornila každý 

ukazatel včetně jeho prvních diferencí. U ukazatelů, jejichž charakteristiky byly vhodné 

pro modelování vývoje, jsem vypočítala vyrovnávací funkce a stanovila prognózy, ze 

kterých budu vycházet v kapitole 5. Tyto vyrovnávací funkce jsem také graficky 

znázornila.  Některé ukazatele byly zřejmé a jednoduše vysvětlitelné. Jiné byly méně 

jasné, ale když jsem je dala do souvislostí s jinými, byly jejich objasnění vyvoditelné. 

Jsou tu však i ukazatele, jejichž komentáře a odůvodnění by bylo nemožné stanovit bez 

spekulací. Proto jsou popsány pouze charakteristiky, které jsou výsledkem statistických 

výpočtů.   
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5. Analýza interní činnosti Jazykové školy LinguaPlus, s.r.o. z pohledu 

budoucí situace 

  

 Plánování a analyzování je jednou z nejdůležitějších složek managementu firmy.  

Je potřeba vycházet z údajů vyplývajících z minulých let a na základě toho stanovit 

prognózy na následující roky dopředu. Tohle prognózování je však náročné a nikdy nám 

nevystihne stoprocentní výsledek i když vycházíme z přesných statistických výpočtů, 

protože statistika je věda náhodná.   

 

 Jazyková škola klade na plánování velký zřetel, což je právě ten důvod, proč 

jsem si vybrala dané téma pro svoji bakalářskou práci. Na začátku každého 

kalendářního roku si management firmy stanový plán na celý rok a cestu jak dosáhnout 

splnění plánu. Tyto plány se zaměřovaly především na plánování počtu odučených 

hodin a v neposlední řadě na mnou výše uvedené ukazatele. Ve skutečnosti však firma 

za celou dobu podnikání nikdy nedosáhla předem vytyčených plánů. Ať už šlo o počty 

odučených hodit nebo plánování tržeb z prodeje služeb. Domnívám se, že důvodem 

byla v první řadě náhoda a i fakt, že vycházení pouze z výsledků předcházejícího roku a 

ne z delšího časového období. Přece jen, když dlouhodobě pozorujeme nějaký ukazatel, 

vypoví nám toho o sobě více, než když jej sledujeme během jednoho roku. Firma si 

plánovala, že chce zvýšit počet odučených VH oproti předcházejícímu roku o 5%. Proto 

chci tuto kapitolu věnovat samotnému plánování  a stanovení prognóz na rok 2007. Jde 

o blízkou budoucnost, na kterou dokáži použít vyrovnávací regresní funkci bez větších 

odchylek.  

 

 Ve 4. kapitole jsem výše uvedené ukazatele analyzovala z pohledu minulé až 

současné situace a  na základě zjištěných výsledků jsem vytvořila vyrovnávací křivku, 

která mi teď pomůže při stanovení prognóz na rok 2007. Každá regresní funkce je 

popsána rovnicí a po dosazení určité hodnoty nám určí výsledek pro prognózu.  Některé 

ukazatele jsou vyhlazené regresní přímkou a některé metodou modifikovaného 

exponenciálního trendu. Ty ukazatele, u kterých je použita metoda klouzavých průměrů 

v předešlé kapitole, nejsou vhodné pro plánování, protože z nich nelze stanovit 

prognózy. Vyrovnat je lze pouze konstantní hodnotou.  
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 Níže v tabulce č. 14. jsou shrnuty všechny zjištěné prognózy, jejichž popis i 

vysvětlení jsou k nalezení v předešlých kapitolách.  

 

Prognózy na rok 2007 
Počet VH   16238 VH 
Tržby z prodeje služeb 11 088 000,-Kč 
Mzdové náklady 3 128 200,-Kč  
Náklady na reklamu 183 480,-Kč 
Počet zaměstnanců 14 zaměstnanců 
Aktiva a pasiva 1 343 300,-Kč 
Výsledek hospodaření 161833,-Kč 
Zásoby 97833,-Kč 
Spotřeba materiálu ve výuce 81035,-Kč 
Spotřeba režijního materiálu 197178,-Kč 

 
Tabulka 14.: Shrnutí prognóz na rok 2007 

 Pro ukazatele výsledek hospodaření, zásoby, spotřebu režijního materiálu, počtu 

zaměstnanců a spotřeby materiálu ve výuce nelze stanovit prognózu vycházející 

z regresních funkcí, protože jejich vývoj během sledovaného období kolísal, popřípadě 

je přímo řízen jazykovou školou a data jsou vyrovnána pouze konstantními hodnotami. 

 

5.1 Shrnutí analýz budoucích let 

 V této kapitole jsem se zaměřila na plánování a analyzování vývoje jednotlivých 

ukazatelů do budoucna, konkrétně na rok 2007. Stanovení prognóz bylo u některých 

ukazatelů jednoduché, protože skutečný vývoj byl stabilní, bez větších odchylek. Proto 

nebyl problém stanovit vyrovnávací křivku, která vystihne daný trend.  

 

 Překvapily mne však některé ukazatele, protože jsem doufala v jejich větší 

využití pro svoji práci a naplánovaní do následujícího roku. Mluvím například o 

spotřebě materiálů (režijního, ve výuce). Jedná se o ukazatele, kterým já sama 

přikládám velkou důležitost při plánování budoucích stavů v jazykové škole. Stejně 

tomu tak je u výsledku hospodaření, počtu zaměstnanců a zásob. Vývoj těchto ukazatelů 

mi však nedovolil trend vyrovnat a nedokázala jsem stanovit prognózu jinak, než 

vyrovnáním dat konstantní hodnotou.  
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6. Shrnutí dosažených výsledků  

 

 Ve 4. kapitole jsem se věnovala analýze činnosti vybraných firemních ukazatelů 

během období 2000–2005 resp. 2006. Vytvořila jsem intervalové časové řady, ze 

kterých jsem vypočítala vyrovnávací křivky pro plánování prognóz. Dále jsem v této 

kapitole vypočítala průměrnou první diferenci a průměrný koeficient růstu pro každý 

ukazatel.  

 

 Rovnice vyrovnávacích křivek z kapitoly 4. jsem využila v kapitole 5. a na jejich 

základě jsem stanovila prognózy na rok 2007. Jak jsem již mnohokrát uvedla, 

vypočítané prognózy se mohou v budoucnu lišit od reality, protože nelze do výpočtů 

zahrnout vnější, nepředvídatelné faktory, které mají na zkoumané ukazatele vliv. 

Obecně se například může jednat o změnu podmínek v prostředí daného trhu, kde může 

dojít ke vstupu nových konkurentů, či poklesu poptávky po službách, které jazyková 

škola nabízí.  

  

 Při zachování stávajících podmínek mohu za konkrétní náhodný faktor v naše 

případě považovat to, že firma přijde o dva velké odběratele a mnou stanovené 

prognózy se stanou náhle neaktuálními, protože se sníží počet odučených hodin, tržby 

z prodeje služeb a nastane změna i u mnoha dalších ukazatelů. Vzniká nám problém, 

když máme provázanost všech ukazatelů. Změna jednoho automaticky změní ostatní a 

faktory, které tuto změnu vyvolaly, nedokážeme do plánování předem zahrnout.  

 

 Rozhodně jsou tyto prognózy pro firmu minimálně užitečné a informativní, a 

může vidět, jak by výsledky všech zkoumaných ukazatelů vypadaly při zachování 

stávajícího stavu, beze změn. Otázkou je, zda je firma se stávající situací spokojená, či 

nikoliv. Pokud ano, může brát tyto prognózy jako vhodnou a dosažitelnou informaci a 

podporu pro plánování. Pokud tomu je jinak, doporučila bych firmě přehodnotit 

statistický rozbor, nově analyzovat samostatné ukazatele a vypočítat prognózy nové.  

 

 Zjištěné výsledky mohou být firmě užitečné i v konkrétnějších případech, které 

ze samotného plánování vycházejí. Například bude-li firma žádat o úvěr, sama si může 
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zjistit, zda je její činnost stabilní, zda bude mít tržby v určité výši, ze kterých bude daný 

úvěr umořován. 

 

Po konzultaci s jednatelkou jazykové školy vím, že management firmy chce zachovat 

stávající situaci, tím i  rostoucí trend u většiny ukazatelů. Má zájem na tom, aby tržby 

z prodeje služeb měly minimálně 5 až 10 ti procentní nárůst oproti předcházejícímu 

roku a stejně tomu je tak u počtu odučených hodin. Jednatelka firmy během roku 2007 

neplánuje nějaké radikální změny, ať už personální, tak v celkové strategii firmy.  

Konkurence, ani samotná situace na daném trhu firmu k žádným velkým změnám také 

nenutí a proto se domnívám, že vývoj všech ukazatelů by měl mít podobné tempo růstu, 

jak tomu bylo doposud. 
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7. Budoucí opatření a návrhy na zefektivnění činnosti Jazykové školy 
LinguaPlus, s.r.o 
 
 Za přínos pro jazykovou školu považuji samotné stanovení prognóz na rok 2007. 

Tyto prognózy budou firmě prospěšné při plánování některých činností a budou 

informovat o dosažitelnosti určitých hodnot ukazatelů, při zachování stejných 

podmínek. V případě, že se podmínky změní, bude si firma moci udělat jednodušší 

statistický rozbor samostatně pomocí navrženého statistického programu. Tento 

statistický program může firma využívat i k podrobnějším analýzám, tj. bude moci 

zkoumat vývoj vybraných ukazatelů i v kratších časových intervalech – měsíčně. Tento 

jednoduchý statistický program je užitečný pro zefektivnění činnosti jazykové školy, 

konkrétně na zefektivnění plánování budoucích aktivit. Aby plánování v budoucnu bylo 

efektivnější, firma bude mít jako prvotní podklad výsledky statistických rozborů, 

stanovené prognózy, které si následně může sama dodávat, dle svých znalostí a 

požadavků na daný ukazatel.  

Statistický program (soubor) Linguastat - návod 

 Tento program byl navržen v prostředí MS Excel, pomocí statistických funkcí.  

Je určený uživatelům, kteří se v daném prostředí pohybují, ne pro začátečníky. Mezi 

použité statistické metody, které budou k dispozici uživateli, se řadí regresní přímka a 

MET. Soubor se skládá ze čtyř listů. V prvním listu je krátký úvod, aby uživatel věděl, 

k čemu se dá program využít. Obsahuje i návod, který je podrobněji rozepsán na 

každém listu zvlášť u jednotlivých statistických metod.. Dále tu jsou stěžejní postupy, 

kterých je nutno se držet během celé doby využívání programu. Na druhém listu se 

nachází tabulka charakteristik, ze které se vypočítají první diference, koeficienty růstu 

apod. Tuto tabulku charakteristik program automaticky překopíruje na následující dva 

listy. List č.3 obsahuje metodu regresní přímky, která nevyžaduje zapojení uživatele do 

samotného výpočtu. Jinak je tomu u M.E.T, který se nachází na listu č.4. U této 

statistické metody program již potřebuje zapojení uživatele do výpočtů. Je tu popsán i 

podrobný postup, se kterým když se uživatel seznámí, bez problému doplní požadovaná 

data a výpočet MET se provede automaticky. Níže představím jednotlivé listy včetně 

popisu a návodu.  

Pozn.: V souboru jsou data vzorového ukazatele. 
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List 1. –Úvod 

Linguastat         
 
     

                  

Okamžikové a intervalové časové řady         
 
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Obsah jednotlivých listů :              
                  
1. Úvod.                 
2. Zápis dat, výpočet charakteristik, grafické znázornění výsledků.     
3. Regresní přímka               
4. Modifikovaný exponenciální trend           
             
                  
                  

� V souboru jsou pro představení data vzorového ukazatele     

� Vzorová data nahraďte těmi, které chcete analyzovat do listu CHARAKTERISTIKY. 

� Z listu CHARAKTERISTIKY se data automaticky překopírují do dalších listů   

� Zkontrolujte správnost překopírovaných dat         

� Nezapomeňte nad každým vektorem provést POJMENOVÁNÍ OBLASTI.   

                  

� POZNÁKA: Uvidíte - li v jednotlivých listech tento symbol  �  , jedná se o návod 

    Uvidíte - li v jednotlivých listech tento symbol  � ,   jedná se o nutnost  
    zapojení uživatele do výpočtů         

                  
Tabulka 15.: 1. list souboru Linguastat - Úvod 

 Úvodní list obsahuje krátký popis časových řad (intervalových i okamžikových) 

a obsah jednotlivých listů. Dále jsou tu popsány stěžejní kroky a objasněny vodící 

znaky, které jsou použity na následujících listech. Uživateli doporučuji si tento úvod 

pročíst a prohlédnout si celý soubor, aby se blíže seznámil s prostředím. V celém 

souboru existují vodící znaky, které mu umožní práci se samotnými daty. Pokud tak 

učiní, postupuje na další list - CHARAKTERISTIKY. 

  

 

Slouží k provádění hlubší analýzy pravidelnosti a zákonitosti ve vývoji jevů, musíme použít různé metody popisu 
vývoje (dynamiky) ukazatelů, které tyto jevy charakterizují za větší počet časových období. Analýza minulého 
vývoje statistických ukazatelů za větší počet časových období umožňuje nejen poznat zákonitosti vývoje 
sledovaného jevu, ale dává zároveň možnost předpovídat jeho vývoj v budoucnosti. 
Intervalové časové řady - kolik jevů, věcí, událostí apod. vzniklo či se změnilo v určitém časovém intervalu 
Okamžikové časové řady - kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje v určitém časovém okamžiku. 
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List 2. – Charakteristiky 

Linguastat   Výpočty charakteristik       

                  

�  Název:   Počet velkých odběratelů  v letech 1990 - 2005       

                  

� Zapište typ časové řady do G5 [intervalová - 1, okamžiková - 0]:  1     

� Doplňte časové údaje do sloupce t a hodnoty skutečného ukazatele do sloupce y 
� Přebývající data vymažte 

� Po zápisu dat označte sloupce i, y, 1di(y) a zadejte Vložit-Název-Vytvořit-Horní řádek-ok 
� V buňce C16 zadejte ve funkci SVYHLEDAT  ve sloupci C číslo řádku poslední hodnoty sloupce y.  

�  Buňky, které jsou označené oorraannžžoovvěě se vyplňují automaticky 
Průměr yprům = 72,4375 1di(y)prům 4,533333 kprům = 1,0499     

                  

i t y   1di(y)   k1     

                  

1 1990 40         xxx         xxx     

2 1991 42   2   1,1     

3 1992 45   3   1,1     

4 1993 44   -1   1,0     
5 1994 58   14   1,3     

6 1995 61   3   1,1     

7 1996 66   5   1,1     

8 1997 79   13   1,2     
9 1998 76   -3   1,0     

10 1999 83   7   1,1     

11 2000 87   4   1,1     

12 2001 82   -5   1,0     
13 2002 90   8   1,1     

14 2003 96   6   1,1     

15 2004 102   6   1,1     

16 2005 108   6   1,1     

� Průměr ukazatele  - Průměr zkoumaného ukazatele       

� 1di(y) prům  - Průměrný roční nárůst/pokles ukazatele     

� kprům     - Průměrná rychlost růstu, či poklesu ukazatele   
 
                 

                  
                  
                  

                  
                  
                  
                  
                  

Tabulka 16.: 2. list souboru Linguastat - Charakteristiky 
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 V tomto listu dochází k výpočtu charakteristik zkoumaného ukazatele během 

sledovaného období. Význam jednotlivých charakteristik je zde vysvětlený v poznámce 

pod označením � . Jako první krok musí uživatel vybrat, o jakou časovou řadu se jedná, 

označením 1 a 0 (1 - intervalová a 0 - okamžiková). Uživatel musí doplnit časovou řadu 

do sloupce y a časový interval do sloupce t. Je potřeba vytvořit pojmenování oblasti u 

každého z vektorů a následně se všechna data automaticky překopírují do následujících 

listů. Jednotlivé buňky ve sloupci 1di(y) (první diference) vyjadřují o kolik se ukazatel 

zvýšil/poklesl oproti předcházejícímu období. Buňky ve sloupci k1 (koeficienty růstu) 

vyjadřují rychlost růstu/poklesu hodnoty oproti předcházejícímu období. Na závěr se 

automaticky vytvoří graf vývoje zkoumaného ukazatele. 

 

List 3. - Regresní přímka 

 Jak jsem již výše uvedla, regresní přímka vyrovnává hodnoty závisle proměnné 

y při nastavených hodnotách nezávisle proměnné x.  Z rovnice přímky  y = b1 + b2*x je 

možné zjistit prognózy do budoucna. Jako první krok by měl uživatel zkontrolovat, zda 

jsou data správně zkopírovaná. Pokud ano, tak u sloupců i, t, y a vy je potřeba vytvořit 

pojmenování oblasti.  Zbytek vypočítá program automaticky včetně vykreslení obou 

křivek, tj. skutečná křivka ukazatele a křivka vyhlazená regresní funkcí. Důležitou 

poznámkou pro uživatele je � Nezasahujte do prázdných polí tabulky, jsou zde skryta data pro výpočet . 

Tyto výpočty jsou pro uživatele skryty záměrně, aby pro ně orientace v prostředí nebyla 

matoucí a viděl pouze ta data, která pro něj mají význam.  

Výpočet prognóz regresní přímkou 

 Program vypočítává prognózy automaticky. Jedinou věc, kterou uživatel musí 

udělat, je doplnit pořadí do sloupce (i) a program vypíše hodnotu prognózy do sloupce 

yv. 

Výpočet prognózy probíhá následovně: 

Na základě parametrů si můžeme vypočítat prognózu na rok 2006 u našeho vzorového 

příkladu ( vycházím z dat 1990 – 2005).  Program nám vypočetl koeficienty b1 = 

3,343E+01  a b2 = 4,590E+00 (kde E+ je posunutí desetinné čárky), tedy b1 = 33,43 a 

b2 = 4,590. Dosadíme do rovnice y = b1 + b2*x , kde x je pořadí intervalu, pro který 

stanovujeme prognózu. V našem případě má rok 2006 pořadí 17. Výpočet prognózy na 

r.2006 bude vypadat: y = 33,43 + 4,59*17. Prognóza na rok 2006 je 112 odběratelů. 
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Linguastat   Regresní přímka  y = b1 + b2*x 
Data: Počet velkých odběratelů  v letech 1990 - 2005       

� Zkontrolujte, zda jsou data správně zkopírovaná 

� Po kontrole dat označte sloupce i, t, y a vy a zadejte Vložit-Název-Vytvořit-Horní řádek-ok 
� Nezasahujte do prázdných polí tabulky, jsou zde skryta data pro výpočet, jejich ukrytí je pro přehlednost 

Koeficienty regresní přímky a koeficient determinace: 

  Koeficienty             

  b             

b1 =  3,343E+01             

b2 = 4,590E+00             

        Index determ. I2y = 0,9664     

Rozptyl = 1,655E+01 Rez. souč. čtv. Sr =  2317E+01   

Zadané a vyrovnané hodnoty:           

i t y yv         

1 1 40,0 38,0 33,8 42,2 28,3 47,7 

2 2 42,0 42,6 38,8 46,4 33,1 52,1 

3 3 45,0 47,2 43,8 50,6 37,8 56,6 

4 4 44,0 51,8 48,7 54,8 42,5 61,0 

5 5 58,0 56,4 53,6 59,1 47,2 65,5 

6 6 61,0 61,0 58,5 63,4 51,9 70,0 

7 7 66,0 65,6 63,3 67,8 56,5 74,6 

8 8 79,0 70,1 67,9 72,3 61,1 79,1 

9 9 76,0 74,7 72,5 76,9 65,7 83,7 

10 10 83,0 79,3 77,0 81,6 70,3 88,3 

11 11 87,0 83,9 81,4 86,4 74,8 93,0 

12 12 82,0 88,5 85,8 91,2 79,4 97,6 

13 13 90,0 93,1 90,0 96,1 83,8 102,3 

14 14 96,0 97,7 94,3 101,1 88,3 107,0 

15 15 102,0 102,3 98,5 106,0 92,8 111,8 

16 16 108,0 106,9 102,7 111,0 97,2 116,5 

� yv    - vyrovnaná data přímkou 
  

      

� y = b1 + b2*x  - rovnice regresní přímky 
  

      

� b1, b2  - koeficienty regresní přímky       

� x    - označení konkrétního intervalu, pro který vyrovnáváme křivku   

� index determinace  - čím více se blíží k 1, tím je zvolená funkce přesnější     
 
               

                

                

                

                

                

                

                

                

                
Tabulka 17.: 3. list souboru Linguastat - Regresní přímka 
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List 4. - Modifikovaný exponenciální trend 

Linguastat Modifikovaný exponenciální trend y= b1+ b2 b3x 

Data: Počet velkých odběratelů  v letech 1990 - 2005     

� Zkontrolujte, zda jsou data správně zkopírovaná 

� Po kontrole dat označte sloupce i, t, y a vy a zadejte Vložit-Název-Vytvořit-Horní řádek-ok 

� Zadejte hodnotu m� do G6:      5 

� Zadejte hodnotu h� do G7:       1 

� Zadejte hodnotu x1� (počáteční hodnotu) do G8:                         1 

� Zkontrolujte pro výpočet vzorce součtů S1, S2 a S3 buňky B11, D11 a E11:  

S1 =  229,0 S2 =  365,0 S3 = 457,0   

Hodnoty parametrů b1, b2 a b3:         

b1 = 129,87273 b2 = -105,64654 b3 = 0,92480   

Rozptyl =2,611E+01  
Rez. souč. čtv. Sr 
=3,395E+02  

Index 
determ. I2y = 0,9470 

Skutečné a vyrovnané hodnoty:            

i t y yv       

1 1 40,0 32,17       

2 2 42,0 39,52       

3 3 45,0 46,31       

4 4 44,0 52,59       

5 5 58,0 58,41       

6 6 61,0 63,78       

7 7 66,0 68,75       

8 8 79,0 73,35       

9 9 76,0 77,60       

10 10 83,0 81,53       

11 11 87,0 85,16       

12 12 82,0 88,52       

13 13 90,0 91,63       

14 14 96,0 94,51       

15 15 102,0 97,17       

16 16 108,0 99,63       
� Hodnoty ukazatele y musejí být pro výpočet dělitelné třemi; pokud nejsou, první hodnotu vynecháme 
  � m  - kolik hodnot je v 1/3 

  � h  - o kolik se hodnota t zvyšuje 
  � x1  - počáteční hodnota t 

  � S1,S2,S3 -  - první, druhý a třetí součet hodnot viz �  
                

              
              
              
              

              
              
              
              

Tabulka 18.: 4. list souboru Linguastat - MET 
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 Metoda modifikovaného exponenciálního trendu vyžaduje zásah uživatele při 

výpočtech, než metoda na předcházejícím listu programu. M.E.T umí modelovat vývoj 

takových jevů, které vycházejí z omezených zdrojů růstu, tj. u kterých existuje určitá 

mez nasycení.  Pro výpočet je nezbytně nutné, aby časová řada ukazatelů byla dělitelná 

třemi. Pokud tomu tak není, uživatel vypustí jednu respektive dvě z krajních hodnot. 

Pak program určí hodnoty S1, S2 a S3 (součty), kde m je počet dat pro jednotlivé 

součty. Program automaticky provede součty a vypočítá parametry b1, b2 a b3. Z rovnice 

MET  y= b1+ b2 * b3
x , kde x je čas, pro který stanovujeme prognózu, je možné zjistit 

prognózy. Na závěr program automaticky vykreslí graf zadaných dat ukazatele a křivky 

vyhlazené MET 

 

Výpočet prognóz MET 

 Program vypočítává prognózy automaticky. Jedinou věc, kterou uživatel musí 

udělat, je doplnit pořadí do sloupce (i), rozšířit hodnoty součtů S1, S2 a S3 a program 

vypíše hodnotu prognózy do sloupce yv. 

Výpočet prognózy probíhá následovně: 

Na základě parametrů si můžeme vypočítat prognózu na rok 2006 metodou MET. 

Program nám vypočetl koeficienty b1 = 129,87273, b2 = -105,64654 a b3 = 0,92480. 

Dosadíme za koeficienty a za čas do rovnice y= b1+ b2* b3
x a stanovujeme prognózu. 

V našem případě má rok 2006 označení 17.  Výpočet prognózy na r.2006 bude vypadat:  

Y = 129,87273-105,64654 .  0,9248017 . Prognóza na rok 2006 je 102 odběratelů. 

 
 

Pozn.: 

Pro člověka zdající danou problematiku, je popis postupu práce s daty v programu 

Linguastat srozumitelný. Budoucím uživatelů však doporučuji krátké předvedení a 

vysvětlení samotného postupu, které sama ráda poskytnu.  
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8. Závěr 
 
 Díky vstupu České republiky do EU se požadavek jazykového vzdělání 

v podnikatelské sféře neustále zvyšuje. Lidé patřící do věkové skupiny 30-50 let již 

nemají časové možnosti vzdělávat se na státních školách, a proto využívají soukromých 

jazykových škol. Konkurence je na dané trhu v jihomoravském kraji vysoká a každá 

jazyková škola analyzuje a plánuje svoje firemní aktivity, kterými by „předběhly” 

ostatní jazykové školy. 

 

 Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala analyzování a plánování vybraných 

firemních ukazatelů z pohledu statistických metod v jazykové škole Linguaplus, s.r.o., 

kde jsem již druhým rokem zaměstnaná a činnosti zde probíhající dobře znám. Využila 

jsem možnosti analyzovat tyto ukazatele za období 2000-2005 a vytvořit prognózy na 

rok 2007, protože jazyková škola využívá pro statistické rozbory externí subjekt. Tento 

subjekt je pro firmu další nákladovou položkou a výstupy, které poskytuje, mají pouze 

informační charakter. Zadavatel není zapojen do rozborů a použité statistické metody 

není schopen samostatně, bez vysvětlení uplatnit.  

 

 Já jsem se rozhodla managementu firmy tuto plánovací složku usnadnit tím, že 

jsem vytvořila prognózy na rok 2007 a jednoduchý statistický program pro výpočet 

časových řad, který firmě umožní samostatné plánování.  

 

 Vybrané ukazatele jsem konzultovala s jednatelkou jazykové školy. Jedná se o 

nejdůležitější činnosti, které jsou předmětem plánování a stanovení prognóz by vedení 

firmy uvítalo. V začátcích své práce jsem doufala, že mi vybrané ukazatele poskytnou 

více informací pro výpočet trendu. Některé z nich jsou však velice nestabilní a nebylo je 

možno vyrovnat žádnou z použitých statistických metod.  

 

 Na závěr bych chtěla podotknout, že věřím v uplatnění své práce v jazykové 

škole a mnou zjištěné statistické rozbory a prognózy budou užitečným podkladem, který 

firma může pro budoucí plánování zkoumaných ukazatelů využít. 
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Příloha č.1 

Sledování počtu odučených hodin      
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CELKEM 

počet dnů 22 20 21 21 20 21 23 21 22 22 19 19 251 

plán hodin 0 0 0 200 250 300 250 250 300 500 500 400 2 950 

skutečnost 2 30 118 216 259 303 247 270 254 479 531 316 3 025 

rozdíl 2 30 118 16 9 3 -3 20 -46 -21 31 -84 75 

                            

2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CELKEM 

počet dnů 22 20 22 20 21 21 20 23 19 23 22 18 251 

plán hodin 700 700 700 700 700 700 500 500 700 700 700 700 8 000 

skutečnost 521 547 680 749 820 886 551 472 608 963 919 595 8 311 

rozdíl -179 -153 -20 49 120 186 51 -28 -92 263 219 -105 311 

                            

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CELKEM 

počet dnů 22 20 21 21 21 20 22 22 21 23 21 19 253 

plán hodin 805 805 805 805 805 805 575 575 805 805 805 805 9 200 

skutečnost 829 904 875 959 929 751 611 471 690 897 923 559 9 398 

rozdíl 24 99 70 154 124 -54 36 -104 -115 92 118 -246 198 

                            

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CELKEM 

počet dnů 22 20 21 21 20 21 23 21 22 22 19 19 251 

plán hodin 953 
1 

040 
1 

006 
1 

103 
1 

068 864 703 542 794 
1 

032 
1 

061 643 10 808 

skutečnost 856 928 
1 

015 
1 

034 946 820 591 514 763 
1 

065 
1 

048 765 10 342 

rozdíl -98 -112 8 -69 -123 -44 
-

112 -28 -30 33 -14 122 -466 

                            

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CELKEM 

počet dnů 21 20 23 21 21 22 20 22 21 20 21 22 254 

plán hodin 941 
1 

021 
1 

116 
1 

137 
1 

040 901 650 565 839 
1 

172 
1 

152 841 11 376 

skutečnost 
1 

067 
1 

103 
1 

279 
1 

204 
1 

287 
1 

184 673 783 
1 

070 
1 

217 
1 

320 914 13 100 

rozdíl 126 82 163 67 247 282 23 218 231 46 168 73 1 724 

                            

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CELKEM 

počet dnů 21 20 23 21 22 22 21 23 21 20 21 21 256 

plán hodin 
1 

174 
1 

213 
1 

406 
1 

324 
1 

416 
1 

302 740 861 
1 

177 
1 

339 
1 

452 
1 

005 14 409 

skutečnost 
1 

233 
1 

226 
1 

304 
1 

370 
1 

462 
1 

328 652 926 
1 

094 
1 

085 
1 

198 874 13 749 

rozdíl 59 12 -102 45 46 26 -88 64 -83 -254 -255 -131 -661 

              

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CELKEM 

počet dnů 22 20 23 19 23 22 21 23 21 22 22 21 259 

plán hodin 
1 

294 
1 

287 
1 

369 
1 

438 
1 

535 
1 

394 685 972 
1 

149 
1 

139 
1 

257 918 14 436 

skutečnost 
1 

247 
1 

149 
1 

549 
1 

223 
1 

263 
1 

298 618 
1 

004 
1 

032       10 382 

rozdíl -47 -138 180 -215 -272 -97 -67 32 -117 
-1 

139 
-1 

257 -918 -4 054 
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Příloha č.2 
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