
Abstrakt: „Vzd ělávací instituce: podnikání v turbulentní době“. 

Diplomová práce s názvem „Vzdělávací instituce: podnikání v turbulentní době“ je zaměřena na 
aktuální problémy týkající se fungování institucí vzdělávání dospělých v turbulentním období. 
Tímto obdobím je myšlena doba během a po ekonomické krizi, která se vyznačuje neustálými 
změnami, nejistotou a chaosem. V diplomové práci jsou popsány vlivy turbulence na trh České 
republiky a naznačeny cesty, kudy se mohou vzdělávací instituce ubírat, aby obstály v novém 
tržním prostředí.  Představeny jsou nové koncepce týkající se řízení vzdělávacích institucí 
z hlediska strategického, obchodního, finančního a marketingového. Teorie je podpořena 
převzatým průzkumem, týkajícím se aktuálních problémů a trendů. Hlavní praktickou částí 
diplomové práce je ekonometrický model, který poukazuje na vztah mezi investicemi do 
vzdělávání dospělých a některými makroekomickými veličinami. 

Zásadním zdrojem dat pro výpočet modelu byly data Českého statistického úřadu. Zde byly 
využity údaje o výdajích domácností na vzdělávání dospělých (rozlišeny na výdaje na 
pomaturitní a nadstavbové studium, VOŠ a VŠ a výdaje na vzdělávání dále nedefinované), které 
zastupovaly endogenní (vysvětlované) proměnné.  Mezi exogenní (vysvětlující) proměnné 
patřily hlavní makroekonomické ukazatele mající nejpravděpodobnější vliv na vývoj 
endogenních proměnných. Mezi tyto ukazatele byl zařazen vývoj indexu reálných mezd a jeho 
zpožděná varianta, míra inflace, míra hrubých úspor domácností a růst HDP. 

Při výpočtu byl použit třírovnicový simultánní model. Dynamizace modelu byla dosažena 
zahrnutím zpožděné proměnné (vývoj indexu reálných mezd v minulém období), která se 
logicky jevila jako nejvhodnější.  Porovnáním vzájemné koralace byla zjištěna nízká míra 
multikolinearity, která dokazuje vysoký vypovídací charakter naměřených hodnot, jejich vyšší 
přesnost a nízkou vzájemnou závislost. 

Vyhodnocením byl nalezen funkční model, který definuje faktory mající vliv na výdaje 
domácností na ostatní vzdělávání. Jedná se o faktor zpožděného indexu reálných mezd, inflace a 
HDP. Simulací bylo dosaženo téměř 99%ního reálného chování v reálném světě. Vyhodnocením 
ostatních modelů bohužel nebylo dosaženo dostatečné úrovně závislosti, přesto se může jednat 
jen o nedostatečný počet měření či chybějící faktory ovlivňující vysvětlované proměnné.  

Ekonometrický model v prostředí vzdělávání dospělých není příliš běžný a pravděpodobně se 
jím ani nestane. Je to dáno jednak náročnými požadavky na znalosti týkající se tvorby a použití 
ekonometrických modelů, jednak omezeným množstvím dat spojených se vzděláváním 
dospělých. Zpracovaný ekonometrický model je především určitým vodítkem, jak je možné 
vzdělávání dospělých hodnotit a může sloužit i jako podklad pro další zkoumání vývoje 
vzdělávání dospělých z makroekonomického hlediska. Nejdůležitějším zjištěním celé práce však 
byla skutečnost, že turbulentní období neznamenalo a neznamená vážnější újmu pro vzdělávací 
instituce. Je to jen náročnější období, které prověří připravené a dá vyniknout všem, kteří berou 
v potaz efektivní hospodaření, prosazují aktivní marketingovou politiku a přicházejí s novými, 
originálními nápady, či alespoň využívají nové trendy a technologie. 


