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Abstrakt  

Diplomová práce se bude zabývat vyhodnocením výběrového řízení vhodného 

dodavatele inventárního systému za využití pokročilých metod umělé inteligence. K řešení 

bude využito programu MS Excel, programového prostředí MATLAB a jeho Toolboxů. 

Abstract 

Master's thesis will deal with the evaluation of the tender for supplier of inventory 

system using advanced artificial intelligence methods. For solution will be used MS Excel and 

MATLAB programming and its Toolboxes. 
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1  ÚVOD 

Všechny společnosti od drobných živnostníků až po nadnárodní společnosti provozují 

svou činnost převážně za účelem dosažení zisku, v jiných případech například za účelem 

ovládnutí trhu. Úspěšnost podnikání z velké části závisí na různých rozhodnutích. Některá 

jsou méně důležitá, jiná více. Rozhodnutí, která tvoří zásadní náskok před konkurencí, jsou 

charakteristická svou obtížností a velkým vlivem na dlouhodobý vývoj společnosti. Musí se 

třeba provést včas a především správně. 

Jedním takovým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost společnosti, jsou její náklady. 

Společnost, která, chce být úspěšná, musí mít přehled o svých nákladech, a také musí vyvíjet 

úsilí na jejich minimalizaci. Takové úsilí mnohdy stojí nějaké peníze, ale zároveň jich 

v budoucnu dokáže spoustu ušetřit. K tomu, aby toto úsilí stálo co nejméně, je potřeba učinit 

správné a včasné rozhodnutí. Aby manažer byl schopen takové rozhodnutí učinit, má v dnešní 

době k dispozici pokročilé metody, které rozhodování dovedou usnadnit. 

Jedním ze způsobů snižování nákladů je dokonalý přehled o majetku společnosti a 

jeho pohybu. Velké společnosti a jejich velké pobočky disponují značným majetkem 

v podobě vybavení kanceláří, jako například nábytek, počítače, ale také používaný software. 

Počet položek může mnohdy jít do tisíců jednotek. Takové množství není v lidských silách 

spravovat pomocí paměti, tužky a papíru. Proto existují služby, které tuto správu zefektivní. 

Služba se nazývá inventární systém a má na starosti zajistit bezchybnou a bezpečnou kontrolu 

nad majetkem ve firemním oběhu. 

Výběr podobného systému je tématem této diplomové práce. Diplomová práce se bude 

zabývat teorií a použitím jedné z metod pokročilého rozhodování, která se nazývá fuzzy 

logika. Metoda bude názorně předvedena na příkladu výběru inventárního systému pro 

brněnskou pobočku společnosti Dixons Retail plc - Dixons retail SSC s.r.o., kde je systém 

využíván pro správu vybavení kanceláří. 
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2  CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je vyhodnocení výběrového řízení na vhodného 

dodavatele inventárního systému. Pro toto zhodnocení bude použito pokročilých metod umělé 

inteligence, konkrétně nástrojů fuzzy logiky, jejíž principy budou použity v modelech 

sestrojených v programu MS Excel, ve výpočtovém prostředí MATLAB a jeho toolboxech. 

První část práce se bude zabývat teoretickým vymezením problematiky fuzzy logiky a 

výběru dodavatele. Následně budou obě problematiky spojeny do teorie pokročilých metod 

manažerského rozhodování, kdy je cílem dosažení optima v těchto  procesech. 

Dalším krokem této práce bude seznámení se společností Dixons Retail SSC s.r.o. a 

její současnou situací v oblasti rozhodování, spolu s kandidáty na dodavatele systému. Stejně 

tak zde bude zapotřebí určit hodnotící kritéria a jejich varianty. Variantám budou přiřazeny 

body a váhy, které následně budou použity při navrhování modelů. Navržené modely budou 

sloužit k vyhodnocení a srovnání jednotlivých dodavatelů. 

Získané údaje budou v následující části zpracovány do modelů v programech MS 

Excel a MATLAB, jejichž výstupem bude grafické i slovní ohodnocení jednotlivých 

dodavatelů. Na základě těchto výsledků bude provedeno závěrečné vyhodnocení a doporučení 

vítěze výběrového řízení. 

V samotném závěru práce bude porovnán a okomentován výsledek dosažený pomocí 

jednotlivých programů s výsledkem, ke kterému dospěla společnost Dixons Retail SSC s.r.o. 

za použití svých metod. 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1 ROZHODOVÁNÍ V MANAGEMENTU 

Mezi základní manažerské funkce, které vymezil H. Fayol patří plánování, 

organizování, přikazování, koordinace a kontrola. Tyto funkce jsou návazné a charakterizují 

se jako tzv. sekvenční manažerské funkce. Těmito sekvenčními funkcemi prostupují tzv. 

paralelní funkce, kterými jsou: analyzování řešených problémů, rozhodování a implementace. 

Rozhodování je jednou z paralelních manažerských funkcí. Význam rozhodování se projevuje 

zejména v tom, že kvalita a výsledky těchto procesů ovlivňují zásadním způsobem efektivnost 

fungování a budoucí vývoj organizace. Nekvalitní rozhodování může být jednou 

z podstatných příčin neúspěchu firmy. Rozhodovatel může při svém rozhodování využívat 

nejrůznějších nástrojů, které mohou pomoci při vlastním rozhodování. Manažer 

(rozhodovatel) nese za své rozhodnutí vždy plnou zodpovědnost, a proto by měl práci s těmito 

nástroji ovládat a využívat je.
1
 

Mimo rozdělení rozhodování dle času, počtu kritérií, řídící úrovně, důsledků, nebo 

subjektu rozhodování lze rozhodování dále rozdělit na 

algoritmizovatelné/nealgoritmizovatelné a dobře/špatně strukturované. Dobře strukturované 

problémy jsou jednoduché, které se řeší opakovaně na operativní úrovni (všední problémy), 

tyto problémy jsou snadno algoritmizovatelné. Naopak špatně strukturované problémy jsou 

složité, nové a často neopakovatelné a jsou jedinečné. Tyto problémy jsou nealgorizovatelné. 

Jsou typické velkým množstvím ovlivňujících faktorů, které se mohou náhodně měnit a 

informacemi, které je třeba zpracovat. Jsou obtížně interpretovatelné. 

Při rozhodování je důležité uvědomit si dva pojmy: syntéza a analýza. Syntéza 

znamená složení celého systému z malých částí, naproti tomu analýza znamená rozložení 

systému (problému) na dílčí (menší) části, u kterých je snadnější vysvětlení a pochopení 

celku. Právě analýza systému bude jedním z klíčových procesů této práce, kdy budou 

rozebrány vstupní parametry systému, kterými jsou jednotlivá kritéria výběru rozdělena do 

několika kategorií. 

                                                 

1
 EKEL, Petr. Fuzzy multicriteria decision-making models, methods and applications. Unabridged. 

Hoboken, N.J: Wiley, 2013. ISBN 11-199-5738-9. 
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Pokročilé metody manažerského rozhodování (fuzzy logika, umělé neuronové sítě,…) 

umožňují získat kvantitativní podklady pro rozhodování. Výsledky pokročilých metod vedou 

ke kvalitnějšímu rozhodovacímu procesu, zejména u multikriteriálních a obtížně 

algorimizovatelných úloh.
2
 

3.2 VÝBĚR DODAVATELE 

Proces výběru dodavatele je jednou z 8 fází nákupního procesu.  Zbylými fázemi 

tohoto modelu jsou: rozpoznání problému, obecný popis potřeby, specifikace výrobku, 

hledání dodavatele, kolekce návrhů, výběr dodavatele, specifikace sjednávacích postupů a 

hodnocení výkonu. Tato práce se věnuje pouze výběru dodavatele, ostatní fáze tedy 

přeskočíme. 

Proces výběru dodavatele patří k základním aktivitám téměř v každé společnosti.  

Každá společnost však praktikuje jiný způsob, a to se podílí na vzniku rozdílů mezi úspěšnou 

a neúspěšnou společností. Tímto procesem společnosti procházejí zejména z důvodu zajištění 

silného partnera, který bude schopen dlouhodobě plnit požadavky. 

Výběr dodavatele závisí na určených specifikacích produktu, který bude společnost od 

dodavatele odebírat. Jednotlivé atributy specifikace musí být označeny relativní důležitostí. 

Výběr důležitých atributů se liší vždy podle typu nákupní situace. Jedná-li se o běžné 

výrobky, je podstatná spolehlivost dodávek, nebo pověst dodavatele. U technicky složitých 

výrobků jsou podstatnými atributy kvalita servisu a spolehlivost výrobku. U netradičních 

výrobků jsou nejdůležitějšími atributy cena, pověst dodavatele, spolehlivost výrobku, 

spolehlivost servisu a pružnost dodavatele. Z těchto předpokladů bylo vycházeno i při 

stanovování atributů pro situaci z této práce
3
. 

3.3 FUZZY LOGIKA 

Řada pojmů v běžném jazyce je vágních (vysoký člověk, drahý výrobek,…). Fuzzy je 

logika podobor matematické logiky odvozený z teorie množin. Používá jazykový systém 

proměnných (velký, malý, vysoký,…) a souvislý interval pravdivostních hodnot v intervalu 

                                                 

2
 DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody manažerského rozhodování: konkrétní příklady využití metod v 

praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 166 s. ISBN 80-247-1338-1. s. 13-17. 

3
 KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-

5. s. 258-264. 
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[0,1], na rozdíl od klasické logiky, která využívá v rozhodování striktně pouze hodnot 0 a 1. 

Jedná se o strukturovaný nástroj, který slouží k odhadu výsledku funkce, kde je vstup i výstup 

tvořen slovy. 

Fuzzy logika byla nejprve vynalezena jako prostředek ke znázornění schématu a 

matematické analýzy pro nejisté, nebo neurčité (vágní) pojmy. Jedná se v podstatě o mnoha-

hodnotovou logiku, která umožňuje lepší interpretaci a výpočty s přechodovými hodnotami 

například mezi hodnotami pravda/nepravda, teplo/chlad , které se používají v Booleovské 

logice. Fuzzy logika poté začala sloužit jako rozšíření pro Booleovskou logiku, které mělo 

pomoci při výpočtech s hodnotami částečné pravdy či částečné nepravdy.
4
 

 

Obrázek 1: Rozdíl mezi klasickou a fuzzy logikou.
5
 

Systémy založené na fuzzy logice užívají tuto metodu k řešení řady „každodenních“ 

problémů, obzvláště v situacích, kdy je obtížné systém namodelovat, systém je kontrolován 

expertem, nebo v případech kdy je běžný výskyt nepřesnosti a neurčitosti. U fuzzy řízení není 

základem systému model. Pozornost je zaměřena na experta, který ho umí řídit, aniž by znal 

klasický model řízeného systému. 

3.3.1 Fuzzy množiny 

Teorie množin definuje množinu jako soubor prvků určitých vlastností. Prvek potom 

do množiny patří (1) nebo ne (0) - jsou možné tedy pouze dva stavy. Teorie fuzzy množin, 

která byla založena profesorem Lotfi Zadehem, definuje fuzzy množinu jako třídu objektů se 

souvisle rostoucími stupni členství. Každý prvek náleží do fuzzy množiny s určitou mírou 

náležitosti. Tato náležitost je vyjádřena stupni členství, které jsou přiřazeny každému objektu 

                                                 

4
 AGARWAL, Pragya. Lotfi Zadeh: Fuzzy logic-Incoporating Real-World Vagueness. In: Center for 

Spatially Integrated Social Science (CSISS): spatial resources for the social sciences [online]. 2011 [cit. 2014]. 

Dostupné z: http://csiss.ncgia.ucsb.edu/classics/content/68/ 

5
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012 
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množiny funkcí členství. Každý stupeň nabývá hodnoty v rozmezí nula až jedna, kde nula 

znamená úplné nečlenství a jedna úplné členství.
6
 

Matematicky je potom fuzzy množina vyjádřena následujícím vztahem: 

Α= {(x,μ_Α (x))  | x∈A,μ_Α (x)∈[0,1]}, 

Kde μ_A (x) je funkce příslušnosti, která specifikuje stupeň náležitosti prvku x z A do 

fuzzy množiny Α. Čím vyšší hodnota μ_A (x), tím vyšší stupeň příslušnosti prvku x do 

množiny Α. Jinými slovy x značí prvek z klasické množiny A, který částečně splňuje nějakou 

podmínku a hodnota μ_A (x) udává, jak moc ji splňuje.
7
 

Užití míry členství odpovídá v řadě situací lépe než užití běžných způsobů zařazování 

členů do množiny podle přítomnosti či nepřítomnosti. Fuzzy logika tedy měří jistotu nebo 

nejistotu příslušnosti prvku k množině. Pomocí fuzzy logiky lze najít řešení pro daný případ z 

pravidel, který byla definována pro podobné případy. Metoda užívající fuzzy množin, patří 

mezi metody, které se používají v oblasti řízení firem. (Pokročilé metody manažerského 

rozhodování)
8
 

3.3.2 Jazykové proměnné 

Proměnné, jejichž hodnoty jsou vyjádřeny slovy nebo větami, jsou nazývány 

jazykovými. Tento typ proměnné byl zaveden pro zpracování slovně vyjádřených 

proměnných a je vymezen na určitém intervalu tzv. bázových proměnných. Jejich definiční 

obor byl pojmenován jako univerzum, nad nímž je jazyková proměnná vyjádřena příslušnou 

množinou jazykových hodnot.
9
 Pro představu je možné použít proměnou věk. Slovy nelze věk 

popsat přesně, avšak za použití fuzzy množin se proměnná věk bude skládat z hodnot velmi 

                                                 

6
 ZADEH, L.A. Fuzzy sets. Information and Control [online]. 1965, roč. 8, č. 3 [cit. 2014-01-12]. 

Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001999586590241X 

7
 BOJADZIEV, George a Maria BOJADZIEV. Fuzzy sets, fuzzy logic, applications. 1. reprint. 

Singapore[u.a.]: World Scientific. ISBN 98-102-2606-3. s. 113-139. 

8
 DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody manažerského rozhodování: konkrétní příklady využití metod v 

praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 166 s. ISBN 80-247-1338-1. s. 23. 

9
 JANÍČEK, Přemysl a Jiří MAREK. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2013. ISBN 8024781964. s. 98-99. 
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mladý, mladý, střední věk, starý, velmi starý. Tyto hodnoty jsou nazývány termy. Každý term 

je určen přibližnou funkcí příslušnosti.
10

 

 

Obrázek 2: Jazykové proměnné a jejich funkce členství
11

 

3.3.3 Funkce členství 

Funkce členství je křivka, která každému vstupu přiřazuje hodnotu členství v intervalu 

<0;1>. Graficky reprezentuje míru náležitosti vstupu do jednotlivých lingvistických 

proměnných. Názorný příklad je vidět na obrázku 1, kde například člověk ve věku 30 let je 

považován za mladého s hodnotou členství 1, kdežto naopak hodnota členství pro 50letého 

člověka, pro hodnotou mladý, je rovna nule, a pro hodnotu střední věk zase jedna.
12

 

Funkce členství je znázorňována různými typy křivek (v programu MATLAB jich je 

dostupných 11), které je možné rozdělit na: 

 Lineární křivky, 

 Gausovy křivky, 

 Sigmoidální křivky, 

                                                 

10
 BOJADZIEV, George a Maria BOJADZIEV. Fuzzy sets, fuzzy logic, applications. River Edge, NJ: 

World Scientific Pub. Co., 1995. ISBN 98-102-2388-9. s. 178. 

11
 BOJADZIEV, George a Maria BOJADZIEV. Fuzzy sets, fuzzy logic, applications. 1. reprint. 

Singapore[u.a.]: World Scientific. ISBN 98-102-2606-3. s. 179. 

12
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012 
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 Kvadratické a kubické polynomiální křivky. 

Nejjednodušší členské funkce jsou reprezentovány prostými lineárními křivkami. Patří 

mezi ně trojúhelníková a lichoběžníková křivka. 

 

Obrázek 3: Členské funkce trojúhelníková a lichoběžníková
13

 

Členské funkce založené na tvaru Gausovy funkce jsou jednoduchá Gausova křivka a 

oboustranná Gausova křivka, která se skládá ze dvou různých křivek. 

 

Obrázek 4: Členské funkce založené na Gausově funkci
14

 

Zvláštním typem členské funkce vycházející z Gausovy funkce je křivka zvonovitého 

tvaru, která má oproti klasickým Gausovým křivkám jeden parametr navíc, kdy při správném 

nastavení této křivky může být maximální hodnota členství nižší než jedna. 

                                                 

13
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012 

14
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012 
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Obrázek 5: Členská funkce zvonovitého tvaru
15

 

Tyto členské funkce jsou často využívané pro určení fuzzy množin. Důvodem je jejich 

pozvolný přechod mezi růstem a klesáním a také fakt, že nikdy nedosáhnou nulové hodnoty 

členství. 

I přes to ale nelze funkce založené na Gausově funkci využít ve všech případech, 

zejména potom v případech, kdy je potřeba použít asymetrickou křivku, která se používá 

zejména u krajních hodnot. V tomto případě je vhodné použít členské funkce založené na 

sigmoidální funkci, které jsou otevřené zprava, či leva. Tyto funkce mohou být také spojeny 

do asymetrické uzavřené křivky. 

 

Obrázek 6: Sigmoidální členské křivky
16

 

Do poslední skupiny kvadratických a kubických polynomiálních křivek patří křivky, 

které jsou pojmenovány po svých tvarech: Z, Π a S. Křivky S a Z jsou symetrické a otevřené, 

kdežto Π je uzavřená. Všechny tři křivky na rozdíl od předchozích dosahují v minimu 

hodnoty nula.
17

 

                                                 

15
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012 

16
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012 

17
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012 
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Obrázek 7: Členské funkce Z  Π a S
18

 

3.3.4 Proces fuzzy zpracování 

Tvorba systému s fuzzy logikou obsahuje tři základní kroky
19

: 

1. Fuzzifiakce, 

2. Fuzzy interference, 

3. Defuzzifikace. 

 

Obrázek 8: Proces fuzzy zpracování
20

 

Fuzzifikace 

První krok v procesu fuzzy zpracování znamená převedení číselně vyjádřených 

proměnných na jazykové proměnné. Definování jazykových proměnných vychází z 

lingvistické proměnné. Odborná literatura doporučuje použít 3 až 7 atributů proměnné (viz. 

Obrázek 2). Stupeň členství atributů proměnné ve fuzzy množině je vyjadřován matematickou 

funkcí – funkcí členství.
21

 

                                                 

18
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012 

19
 DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody manažerského rozhodování: konkrétní příklady využití metod v 

praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 166 s. ISBN 80-247-1338-1. s. 23. 

20
 DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody manažerského rozhodování: konkrétní příklady využití metod v 

praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 166 s. ISBN 80-247-1338-1. s. 23. 

21
 ABHISEK UKLI, Author. Intelligent systems and signal processing in power engineering. Online-

Ausg. Berlin: Springer Verlag, 2007. ISBN 35-407-3170-9. s. 29. 
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Fuzzy inference 

Fuzzy inference je krok, ve kterém se definuje chování systému pomocí pravidel typu 

<Když>, <Potom>, <S váhou> na jazykové úrovni. Tato pravidla přestavují expertní systém. 

Každé pravidlo má svůj stupeň podpory (váhu). Pro správné fungování systému je důležité 

definovat dostatečný počet pravidel a jejich významu. Výsledkem fuzzy inference je jazyková 

proměnná.
22

 

 

Obrázek 9: Fuzzy inference
23

 

Defuzzifikace 

Posledním krokem zpracování je defuzzifikace, při které probíhá převod jazykové 

proměnné (výsledek předchozího kroku) na reálné hodnoty. Cílem je převedení fuzzy hodnoty 

výstupní proměnné tak, aby slovně co nejlépe reprezentovala výsledek fuzzy výpočtu.
24

 

3.4 MS EXCEL 

Tabulkový kalkulátor Excel je jedním z programů kancelářské sady Microsoft Office. 

Její součástí je od samého počátku a patří mezi nejdůležitější a nejvyužívanější součásti 

                                                 

22
 ABHISEK UKLI, Author. Intelligent systems and signal processing in power engineering. Online-

Ausg. Berlin: Springer Verlag, 2007. ISBN 35-407-3170-9. s. 30. 

23
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012. 

24
 ABHISEK UKLI, Author. Intelligent systems and signal processing in power engineering. Online-

Ausg. Berlin: Springer Verlag, 2007. ISBN 35-407-3170-9. s. 34. 
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Office. Excel patří do skupiny programů, které se říká tabulkové procesory nebo 

spreadsheety. Tabulkové procesory představují komplexní program pro řešení obecných 

vědecko-inženýrských výpočtů. Nabízejí nejen širokou škálu funkcí matematických, ale i 

statistických a finančních, nezanedbatelná je rovněž schopnost grafické prezentace dat i 

možnost provádět složitější odborné analýzy či rozbory. Charakteristické pro ně je to, že 

poskytují uživatelům různých profesí řadu nástrojů, které jim dávají možnost zpracovávat 

svoje data vlastními silami bez pomoci odborníků-programátorů. Pro pracovníky z řídících, 

organizačních, obchodních a propagačních oblastí podniků se stává tato kategorie nezbytností 

stejně jako kdysi kalkulačka. Tabulkové procesory používá velmi široký okruh uživatelů 

nejen z hlediska profesí, ale i z hlediska odborné úrovně. Někteří uživatelé se spokojí jen s 

nepatrnou částí jeho vlastností, které pokryjí jejich nejnutnější potřeby. Jiní mohou klást vyšší 

nároky na možnosti programu, a pak je mohou doplnit nebo zdokonalit programováním ve 

Visual Basicu
25

 

3.5 MATLAB 

MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, 

návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování 

signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou 

interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. MATLAB se stal standardem 

v oblasti technických výpočtů a simulací. Poskytuje grafické a výpočetní nástroje, ale také 

specializované knihovny, které činí MATLAB využitelný prakticky ve všech oblastech lidské 

činnosti. MATLAB je určen zejména uživatelům, kteří potřebují řešit početně náročné úlohy a 

přitom nezkoumají matematickou podstatu řešených problémů. 

Otevřená architektura MATLABu vedla ke vzniku knihoven funkcí, nazývaných 

toolboxy, které rozšiřují použití programu v příslušných vědních a technických oborech. Tyto 

knihovny, navržené a v jazyce MATLABu, nabízejí předzpracované specializované funkce, 

které je možno rozšiřovat, modifikovat, anebo jen čerpat informace z přehledně 

dokumentovaných algoritmů.
26

 

                                                 

25
 MS Excel. Fakulta stavební VUT v Brně [online]. 2010 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: 

http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/excel/ 

26
 Jazyk pro technické výpočty. Technické výpočty, řídicí technika, simulace | Humusoft [online]. 2013 

[cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://www.humusoft.cz/produkty/MATLAB/MATLAB/ 
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3.5.1 Fuzzy Logic Toolbox 

Jedou z takových knihoven je Fuzzy Logic Toolbox. Jedná se o toolbox, který 

umožňuje práci s fuzzy systémy a členskými funkcemi. Tento toolbox umožňuje tvorbu 

komplexních modelů systémového chování za pomoci jednoduchých logických pravidel a 

následně tato pravidla implementovat do fuzzy inferenčního systému.  S tímto toolboxem lze 

pracovat přímo z příkazového řádku, nebo pomocí grafického prostředí, které se vyvolá 

příkazem fuzzy. 

Mezi klíčové vlastnosti Fuzzy Logic Toolbox patří: 

 Nástroj Fuzzy Logic Design pro návrh fuzzy systémů, kontrolu a analyzování jejich 

výsledků. 

 Členské funkce pro tvorbu fuzzy interferenčního systému. 

 Podpora logických pravidel AND, OR a NOT. 

 Automatické tvarování členských funkcí na základě učících technik. 

 Schopnost vložit fuzzy interferenční systém do modelu Simulink. 

 Schopnost generování C kódu, nebo samostatně spustitelného fuzzy modelu. 

Fuzzy Logic toolbox se skládá z několika částí. 

FIS Editor 

FIS Editor zobrazuje informace o celém fuzzy interferenčním systému. Editor 

zobrazuje diagram fuzzy interferenčního systému s názvy jednotlivých vstupů (fuzzifikace) na 

levé straně a výstupu (defuzzifikace) na pravé straně. Mezi nimi je box, ve kterém se skrývají 

veškerá pravidla systému (fuzzy inference) Ve spodní části tohoto editoru se nachází název 

systému, druh použitého interferenčního systému a další informace o systému. Tento editor 

slouží jako rozcestí pro veškerou práci s fuzzy interferenčním modelem. 



24 

 

Obrázek 10: FIS Editor
27

 

Member Function Editor 

Jedná se o nástroj, který umožňuje zobrazit, upravovat a přidávat členské funkce ke 

všem vstupů i výstupům. Tento nástroj je spuštěn příkazem mfedit(), nebo dvojklikem na 

vstup/výstup - ve FIS Editoru. V tomto editoru uživatel přiřazuje každé jazykové hodnotě 

vstupů/výstupů vlastní křivku členské funkce, kterou je možné detailně konfigurovat 

(maxima, minima, stoupání, klesání), stejně tak rozsah hodnot, kterých může proměnná 

dosahovat. Jednotlivé křiky musejí být pojmenovány dle toho, jakou hodnotu zastupují, aby 

bylo možné tvořit přehledná pravidla.  

                                                 

27
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012.  



25 

 

Obrázek 11: Memebership Function Editor
28

 

Rule Editor 

Tento editor slouží k vytváření pravidel, kterými se následně systém řídí. Pravidla se 

tvoří spojováním jednotlivých hodnot vstupů logickými operátory AND, OR a NOT. K této 

kombinaci je přiřazen odpovídající výstup. Každému pravidlu je možné přiřadit jeho váhu. 

Rule Viewer 

Rule Viewer zobrazuje plán celé fuzzy procesu. Slouží k testování hodnot výstupu při 

různých hodnotách vstupu. 

                                                 

28
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012. 
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Obrázek 12: Rule Viewer
29

 

Surface Viewer 

Tento nástroj znázorňuje pomocí trojrozměrného grafu závislost výstupu na libovolné 

kombinaci dvojice vstupů. 

                                                 

29
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012. 
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Obrázek 13: Surface Viewer
30

 

M-file 

Jedná se o soubor, který je obsahuje skript a funkce naprogramované v MATLABu. 

3.5.2 Guide 

Jedná se o grafické interaktivní vývojové prostředí obsahující grafické objekty typu 

uicontrol, kterými je možné ovládat běh aplikace. Je spuštěno příkazem guide. Prostředí 

generuje zdrojový kód pro ovládání, což může být výhodou, ale také nevýhodou. Prostředím 

generovaný kód má určitou strukturu, která není typická pro vývojáře a může tedy trvat, než si 

na něj uživatel zvykne. Soubory vytvořené v tomto prostředí mají příponu .fig a zdrojový kód 

v souboru .m. V této práci bylo prostředí Guide použito pro návrh vstupního formuláře.
31

 

                                                 

30
 THE MATHWORKS. MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox – User’s Guide. The MathWorks Inc.,2012. 

31
 ZAPLATÍLEK, Karel a Bohuslav DOŇAR. MATLAB: tvorba uživatelských aplikací. 1. vyd. Praha: 

BEN, 2004, 215 s. ISBN 80-730-0133-0. s. 115. 
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4  ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Společnost Dixons Retail plc sídlící ve Velké Británii se zabývá prodejem elektroniky. 

Po celé Evropě provozuje několik obchodních řetězců. Zaměřuje se především na 

zpřístupnění nejnovějších technologií svým zákazníkům. To znamená, že mimo prodeje 

kvalitního zboží dává velkou váhu na komunikaci se zákazníky a nabízení doplňkových 

služeb mnoha druhů. Ať už se jedná o dopravu, zprovoznění, poradenství, nebo například 

finanční služby. Je také provozovatelem široké sítě e-shopů po celé Evropě. 
32

 

Společnost obslouží ročně více než 100 milionů zákazníků a to jak online formou, tak 

i ve více než 1100 obchodech.  

Brněnská pobočka společnosti má na starosti nejrůznější služby v oblasti financí, 

obchodní administrativy, IT, logistiky a lidských zdrojů. Tato pobočka vznikla v roce 2007 a 

neustále se rozrůstá o nové týmy, kdy v současné době zaměstnává více než 350 zaměstnanců 

z více než 15ti zemí světa. Většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání a poskytuje 

pracovní příležitosti jak odborníkům ve svém oboru, tak i čerstvým absolventům, kterých je v 

Brně velké množství a tudíž se brněnská pobočka může rychle rozrůstat.
33

 

4.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Společnost je rozdělena pomocí liniové organizační struktury na několik větví (viz. 

Příloha 1), dle svého zaměření. Za každou větev je zodpovědný manažer, který se zodpovídá 

řediteli. Každé oddělení je rozděleno na několik týmů, za které má zodpovědnost tým leader a 

ten je zodpovědný manažerovi. Díky této struktuře může společnost vychovávat a 

zaměstnávat odborníky na konkrétní problematiky a každý zaměstnanec zároveň ví, čí pokyny 

plnit, komu se zodpovídá a za co má zodpovědnost. 

                                                 

32
 DIXONS RETAIL PLC. Annual Report & Accounts 2012/13 [online]. 2013 [cit. 2014-05-15]. 

Dostupné z: http://www.dixonsretail.com/sites/default/files/attachments/Dixons_annual_report.pdf 

33
 About Us. Dixons Retail SSC/Dixons Retail [online]. 2013 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: 

http://dixonsretailssc.jobs.cz/aboutus.html 
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4.2 KRITICKÉ ANALÝZY 

4.2.1 Porterova analýza 

Konkurence v odvětví 

V odvětví prodeje elektroniky je poměrně velká konkurence, avšak pro tuto 

společnost, která je několik let v řadě vyhlášena obchodníkem elektroniky roku, není 

konkurence v kamenných obchodech příliš velká. Silně konkurenční oblast však přestavuje 

online prodej, kde je velkým a silným konkurentem společnost Amazon se svou celosvětově 

rozsáhlou sítí elektronických obchodů.
34

 

Dodavatelé 

Společnost díky skvělé pověsti, široké síti prodejen, největšímu e-shopu v Evropě a 

hlavně díky skvělé platební morálce má velice dobré vztahy s dodavateli, kteří si často sami 

volí tuto společnost jako tu, která zahájí prodej veškerých novinek na trhu. Dále díky svému 

postavení je schopna vyjednat takové ceny, že jimi může snadno konkurovat ostatním.
35

 

Odběratelé 

Společnost má ohromné množství zákazníků, jejich vyjednávací síla není tedy příliš 

velká a díky ohromné síti prodejen (i pod různými názvy) je velice pravděpodobné, že velké 

množství zákazníků bude nakupovat právě u této společnosti.
36

 

Vstup nových konkurentů 

Vstup na trh s prodejem elektroniky je v současné době kvůli silné konkurenci 

obtížný. Žádné legislativní překážky zde nejsou, ale malý prodejce není schopen konkurovat 

této společnosti ani cenou ani službami.
37
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Substituty 

Na trhu s elektronikou existuje nepřeberné množství substitutů, které mohou zákazníci 

zvolit. Ať už se jedná o výrobky méně známých výrobců, nebo koupi zařízení s horšími 

vlastnostmi. Společnost vlastnící několik řetězců se dokáže zaměřit na nejširší spektrum 

zákazníků a pokrýt jejich potřeby.
38

 

4.2.2  Analýza 7S 

Strategie 

Společnost v nedávné době stanovila 3 strategické priority, které mají zajistit 

konkurenční výhody ve službách zákazníkům. Tyto změny by podle plánů měli přinést 

rostoucí zisky pro veškeré shareholdery. 

1) Provozovat úspěšný obchod v udržitelných mezích na úrovních e-shopu, 

kamenných prodejen i jejich kombinací. Společnost toho chce docílit budováním ještě lepších 

vztahů s dodavateli, čímž by si zajistili ještě výraznější exklusivitu na trhu. 

2) Být lídrem na každém z trhů, ve kterých figuruje. 

3) Využívat výhod celoevropského rozsahu působnosti.
39

 

Struktura 

Viz. organizační struktura. 

Procesy 

Týmy denně provádějí již zavedené projekty, ke kterým jsou vytvořeny procesní 

mapy, a každý nový zaměstnanec je řádně proškolen, aby mohl procesy vykonávat bez 

dozoru. Zároveň ale týmy vyvíjí na základě zkušeností nové procesy, které jsou 

dokumentované procesními mapami. 

                                                                                                                                                         

37
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Hodnoty 

Mezi hlavní hodnoty společnosti patří zaměření se na zákazníka a po prodejové 

služby, které mohou svým zákazníkům nabídnout. 

Kompetence 

Každému zaměstnanci je jeho tým lídrem vytvořen tréninkový plán, který má za úkol 

dokonalé seznámení se společností a na základě jeho předností zdokonalení jeho schopností. 

Styl řízení 

Centrum sdílených služeb, kterého se tato práce převážně týká, je řízeno zejména 

manažery tří hlavních větví: finance, lidské zdroje a IS/IT.  Jak je vidět v organizační 

struktuře, tito manažeři se zodpovídají ředitelce centra. Manažeři mají pod sebou v hierarchii 

další množství liniových manažerů a tým lídrů, kteří se pravidelně setkávají na meetinzích a 

podávají report o průbězích všech procesů, které jsou v brněnském centru prováděny. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci jsou především vysokoškolští absolventi a odborníci s několika letými 

zkušenostmi. Na nejnižších pozicích často pracují studenti vysokých škol na částečný úvazek 

ale i hlavní pracovní poměr. 

4.2.3 SWOT analýza 

Silné stránky 

 Široká nabídka produktů 

 Rozmanitá škála zákazníků 

 Silný e-shop 

 Číslo jedna ve Velké Británii, Irsku, Skandinávii a Řecku 

Slabé stránky 

 Silná konkurence znamená omezený podíl na trhu, který již nelze moc zvýšit. 

 Slabá propagace značky na mezinárodním trhu. 

Příležitosti 

 Zdokonalení prodeje na internetu 

 Otevření nových kamenných prodejen 
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 Expanze do dalších zemí 

Hrozby 

 I přes své postavení je konkurence poměrně silná 

 Růst ceny pracovní síly (společnost zaměstnává více než 30tis zaměstnanců)
40

 

4.3 SOUČASNÝ ZPŮSOB VÝBĚRU DODAVATELŮ 

Brněnské centrum sdílených služeb společnosti Dixons Retail plc se stará převážně o 

finanční služby plynoucí z obchodní činnosti všech obchodních řetězců spadající pod Dixons. 

To znamená, že brněnská společnost ke svému provozu nepotřebuje žádné výrobní stroje ani 

materiál, ale převážně kancelářskou techniku, nábytek a síťové vybavení. Do kancelářské 

techniky spadá především nákup: stolních PC, notebooků, monitorů, myší, klávesnic, 

webových kamer, toneru do tiskáren, telefonů, atp. Do kategorie kancelářské vybavení spadá 

především nákup stolů, židlí, papíru, psacích potřeb, atp. Do nákupu síťových prvků patří 

zejména kabeláž, swiche, případně nákup nových serverů nebo firewallu. 

Výběr dodavatele se v současné době skládá ze 4 základních kroků: 

 Stanovení cílů a parametrů 

 Průzkum trhu 

 Oslovení firmy 

 Porovnání nabídek 

V prvním kroku je zaznamenána potřeba nákupu nového zařízení. Následně se na 

základě daného účelu stanoví základní požadované parametry, jakými by mělo zařízení 

disponovat. Následně se provede průzkum trhu, kdy se nejprve hledají smluvní partneři 

společnosti HP, která dodává většinu kancelářské výpočetní techniky, následně jsou zváženi 

ostatní dodavatelé. Po shromáždění informacích o dodavatelích dochází k oslovení a žádosti o 

vytvoření nabídky. V posledním kroku jsou nabídky porovnány a vyhodnocena nejlepší. 

Vyhodnocení probíhá formou diskuze mezi odpovědnými osobami. Žádný nástroj pro 

podporu v rozhodování není v tuto chvíli ve společnosti využíván. 

                                                 

40
 DIXONS RETAIL PLC. Annual Report & Accounts 2012/13 [online]. 2013 [cit. 2014-05-15]. 

Dostupné z: http://www.dixonsretail.com/sites/default/files/attachments/Dixons_annual_report.pdf 
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4.4 SOUČASNÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU 

Způsobů, jakým evidovat majetek firmy je spousta, těch efektivní již není tolik. 

V době před nasazením nového systému byl k evidenci využíván upravený sešit v programu 

MS Excel. Tato evidence fungovala na principu logu, žádný majetek tak neměl samostatnou 

kartu, ale byl zapsán jen záznam o pohybu. Následně po zaevidování byl vytvořen přehled a 

na jeho základě vytištěny evidenční štítky s popisem a umístěním. Při každém přesunu 

majetku musel být štítek vytisknut znovu a přelepen. Tento způsob evidence poskytoval 

mnoho míst pro vytvoření chyby, která by byla odhalena až při hodnocení nejbližšího auditu. 
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5  NÁVRH ŘEŠENÍ 

5.1 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, společnost Dixons retail SSC s.r.o. se rozhodla 

pro zavedení nového systému pro správu a kontrolu nad majetkem. Důvodem tohoto 

rozhodnutí byl zvyšující se nárůst spravovaného majetku v důsledku neustálé expanze. Na 

správu tak velkého množství majetku již starý systém nepostačoval a jeho správa se stala 

velice obtížná. Největšími nedostatky starého systému byly: zdlouhavé dohledávání majetku, 

obtížný audit, chybějící možnost spárování majetku s fakturou a s tím spojená kontrola 

záruky. 

Společnost si stanovila minimální požadavky na funkcionalitu. Základní požadavky 

byly následující: 

 Zavedení nového majetku s možností snadné evidence, přiřazení faktury k 

příslušnému předmětu, nastavení záruky, vedení záznamů o dodavateli. 

 Možnost sledovat pohyb majetku po společnosti mezi týmy a tento pohyb 

udržovat v historii daného předmětu.  

 Možnost provádět hromadné přesuny. 

 Požadavek na možnost tvorby reportů, které znázorňují pohyb a stav majetku. 

 Přehled o příchozím, odchozím majetku. Stejně tak o vyřazeném natrvalo, nebo 

jen odeslaném na opravu. 

 Možnost snadného pravidelného interního auditu pro porovnání současného 

stavu s realitou. 

Na základě stanovených požadavků na funkcionalitu, bylo zvoleno za vhodně řešení 

systém založený na evidenci majetku pomocí štítků s čárovými kódy, které budou skenovány 

přenosným PDA zařízením a následným ukládáním do databáze s možností pokročilých 

funkcí. 

Rozpočet na vyhovující řešení byl stanoven v rozmezí 50 000 až 100 000 Kč. 

Jako výsledek této investice společnost očekávala kvalitní přehled o celkovém majetku 

společnosti, který zahrnuje snadné vyhledání majetku a určení jeho polohy, stáří, historii a 

stavu. Za důležitou součást tohoto systému byla požadována roční kontrola zásob, díky které 
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společnost bude schopna odhalit neefektivní místa hospodaření. V poslední řadě společnost 

doufá v získání dokonalého přehledu o stavu zásob sloužících jako náhrada v případě 

poruchy, nebo jiné náhlé potřeby. 

5.2 NÁVRH MODELU 

Návrh modelu, jehož výstupem je ohodnocení konkrétního řešení od konkrétního 

dodavatele, vychází z výše stanovených minimálních požadavků na funkčnost. Celkových 24 

vstupních hodnot bylo rozděleno do samostatných kategorií, které se následně spojují v 

dalších fázích výpočtu. 

Rozdělení vstupů do skupin bylo provedeno za účelem možnosti dílčího hodnocení 

konečného výsledku. Vstupy byly rozděleny do následujících skupin: 

 Dodavatel 

 Databáze 

 Funkce softwaru 

 Snadnost inventarizace 

 Náklady na inventarizaci 

 Software 

 Komplexnost 

 Vítěz 

 

Všechny parametry s výjimkou ceny vstupují do modelu již v první fázi výpočtu. V 

první fázi je vypočteno hodnocení Dodavatele, Funkčnosti SW, Nákladovosti a Databáze. V 

druhé fázi vstupují výsledky těchto hodnocení do výpočtu hodnocení Softwaru, Komplexnosti 

řešení a v poslední fázi vstupuje i cena a výstupem je celkové ohodnocení daného případu. 

Přehledné zobrazení všech fází je zobrazeno na následujícím diagramu (plná velikost Příloha 

2). 
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Obrázek 14: Model hodnocení řešení 

Jednotlivé vstupní parametry byly navrženy na základě konzultace s osobami 

zodpovědnými za nasazení nového systému, protože jsou to hlavně oni, kdo s novým 

systémem budou pracovat. Při návrhu byly vstupní hodnoty ohodnoceny váhami, které určují 

jejich důležitost. Váhy byly přiřazeny také nevstupním hodnotám, které vzniknou v průběhu 

výpočtu ze vstupních hodnot. 

Tento návrh byl použit dále pro tvorbu hodnotícího modelu v programu MS Excel a ve 

výpočtovém prostředí MATLAB. Zpracování těchto dvou konkrétních modelů je popsáno 

v dalších kapitolách. 
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5.2.1 Vstupní hodnoty 

Cena 

Cena, za kterou dodavatel dané řešení nabízí. 

Dodavatel 

Dodavatel je kritérium, které se skládá z 6 dílčích kritérií. Ty tvoří celkové hodnocení 

dodavatele, které vstupuje dále do výpočtu celkového hodnocení řešení. 

 Sídlo 

 Reference 

 Pověst 

 Záruka 

 Servis 

 Podpora 

Komplexnost 

Komplexnost je kritérium, které se skládá z celkového hodnocení SW, nákladovosti, 

tiskárny a čtečky. Toto hodnocení nebere v potaz kvalitu dodavatele ani cenu řešení. Jeho 

dílčí části jsou: 

 Software – hodnocení software se dále skládá z dílčích hodnocení, kterými 

jsou: 

o Uživatelské rozhraní 

o Počet licencí 

o Databáze, jejíž hodnocení je složeno z: 

 Typ databáze 

 Možnosti rozšíření 

o Funkce softwaru je hodnocena parametry: 

 Reporty 

 Jazykové mutace 
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 Historie 

 Správa majetku 

 Import dat 

o Snadnost inventarizace 

 Více uživatelů najednou 

 Přizpůsobení prostředí 

 Kontrola inventáře 

 Hromadné změny 

 Náklady na inventarizaci 

o Cena štítku 

o Cena tisku 

 Tiskárna 

 Čtečka 

Vítěz 

Jedná se o finální hodnocení, do kterého vstupuje: 

 Cena 

 Dodavatel 

 Komplexnost 

Pro přehlednost jsou všechny vstupní hodnoty označené kurzívou. 

5.2.2 Váhy parametrů 

Při takto vysokém počtu vstupních parametrů je nutné určit, které parametry mají pro 

společnost jaký význam. Určování významnosti parametrů je velmi subjektivní záležitost, 

která musela být brána v úvahu při tvorbě modelu. Oba modely byly tedy upraveny tak aby 

bylo možné váhy měnit dle pocitu manažera, který bude o výběru rozhodovat. 

Pro tento konkrétní případ byly významné a méně významné parametry řešení 

stanoveny při jejich sestavovaní během konzultace se zodpovědnou osobou.  
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Významné i nevýznamné parametry jsou rozděleny tak, zda se jedná o parametry 

vstupní, nebo o hodnocení dílčích vlastností, které vstupuje do dalšího výpočtu. 

Významné parametry 

Při rozboru modelu od zadu je při závěrečném hodnocení nejpodstatnější hodnocení 

komplexnosti systému, což znamená hodnocení řešení bez ohledu na dodavatele nebo cenu. 

Při hodnocení komplexnosti řešení je velký důraz kladen na hodnocení softwaru, které 

se skládá z hodnocení funkčnosti, snadnosti inventarizace, kvalitě databázového systému, 

přehlednosti uživatelského prostředí a počtu licencí. Z těchto parametrů má nejnižší význam 

počet licencí, který je zahrnut v ceně řešení. 

Jako nejdůležitější vstupy při hodnocení funkčnosti jsou brány možnost tvorby reportů 

a sledování historie předmětů. Reporty jsou požadované pro zhodnocení výsledů inventury, 

nebo také hospodaření s majetkem (celkového, nebo jednotlivých týmů).  

Pro ohodnocení snadnosti inventarizace je nejdůležitějším vstupem možnost provádění 

hromadných změn, která inventarizaci značně urychluje. 

Ohodnocení kvality databázového systému, které se skládá z typu databáze a možností 

jeho rozšíření, a přehlednost uživatelského prostředí mají stejný (podstatný) význam. 

Nevýznamné parametry 

Mezi vstupní parametry, které nemají na výsledné hodnocení příliš velký vliv, jsou 

parametry související s dodavatelem, jako je například jeho sídlo. Ani v další fázi výpočtu 

nemá hodnocení dodavatele příliš velkou váhu. V závěrečném hodnocení je hodnocení 

dodavatele nejméně podstatným vstupem. 

Při hodnocení komplexnosti jsou vstupy, které indikují přítomnost tiskárny, nebo 

čtečky těmi nejméně významnými, stejně tak jako množství jazykových mutací při hodnocení 

softwaru. 

5.3 DODAVATELÉ 

Při průzkumu trhu s poskytovateli požadovaného produktu společnost narazila na 

problém s nedostatkem dodavatelů, kteří by v rámci České republiky byli schopni dodat 

požadované řešení v požadované kvalitě. Z tohoto důvodu je mezi 7 porovnávanými 

dodavateli také jeden ze zahraniční. 
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5.3.1 Wasp Barcode Technologies 

Wasp Barcode Technologies (dále jen Wasp) je společnost působící na trhu se systémy 

založenými na práci s čárovými kódy více než 13 let. Společnost sídlí v Texasu a má pobočku 

i v Londýně. Pomocí prodejních sítí jako jsou například Staples, PC World, atd. nabízí své 

produkty především malým podnikům po celém světě. Produkty Wasp jsou zaměřeny 

především na pomoc při inventarizaci, správě majetku, kontrole docházky nebo při prodeji. 

Mezi zákazníky, kteří si pořídili některé z nabízených produktů, jsou například radnice města 

Dallas (správa majetku v hodnotě více než $15,000,000), pivovar ve městě Highland 

(sledování pohybu sudů), Univerzita Oxford (správa majetku).
41

 

Porovnávané řešení 

Řešení od společnosti Wasp je tzv. krabicové řešení, to znamená, že má pevnou cenu a 

je po objednání a dodání kurýrem okamžitě připraveno k instalaci a použití. Zvolené řešení je 

v katalogu společnosti pod názvem Asset Management Complete Solution. Toto řešení 

zahrnuje PDA čtečku čárových kódů, termotransferovou tiskárnu etiket a software pro správu 

majetku pro PDA i PC spolu s licencí pro 5 PC. Společnost dále k tomuto řešení nabízí 

bezplatné živé demo a bezplatný trénink. Tento systém umožňuje inventarizaci majetku, 

sledování jeho pohybu mezi týmy, vytváření pravidelných reportů o stavu majetku.
42

 

5.3.2 Bartech 

Tato společnost sídlící v Hodoníně se zabývá systémy automatické identifikace s 

využitím čárových kódů. Své služby poskytli již velkým firmám, jako jsou například 

společnost Continental, nebo Lázně Piešťany. Společnost poskytuje na své výrobky 3letou 

záruku a zároveň online podporu.
43

 

Porovnávané řešení 

Nabízené řešení společností Bartech HIM je systém pro inventarizaci majetku určen 

pro společnosti a organizace, které vlastní větší množství hmotného majetku k evidenci. 

                                                 

41
 WaspBarcode.com [online]. 2013 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.waspbarcode.com/ 

42
 WaspBarcode.com [online]. 2013 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.waspbarcode.com/ 

43
 BARTECH - Softwarová řešení, Tiskárny, Snímače, Terminály [online]. 2013 [cit. 2014-05-15]. 

Dostupné z: http://bartech.cz/ 
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Evidence je prováděna pomocí čárových kódů, které jsou vytisknuty na termotransferové 

tiskárně a oskenované přenosným snímačem a následně data z něj jsou přenesena do systému, 

který je nainstalován na PC. Tiskárna, snímač i software je součástí řešení. Tento systém 

bohužel slouží pouze k inventarizaci, ne k dalšímu sledování majetku (zdroj: Příloha 3). 

5.3.3 C System 

Skupina C SYSTEM se zabývá komplexním řešením informačních a komunikačních 

systémů zákazníků na celém území České republiky, tzn. prodejem a servisem výpočetní 

techniky, dodávkou služeb ve výpočetní technice a informačních technologiích. Společnost se 

orientuje na rozsáhlé zakázky firem ze všech oblastí v komunikacích, veřejné správě a 

v privátním sektoru. Získání zakázek v těchto oblastech je podmíněno vysokou odborností a 

profesionalitou specialistů obchodní skupiny informačních a komunikačních systémů a jejich 

dlouhodobě budovaným osobním kreditem u zákazníků a všech dodavatelů. Snaha dodat 

nejen špičkový technický produkt, ale především řešení požadované zákazníkem je hlavním 

krédem společnosti.
44

 

Porovnávané řešení 

Řešení od společnosti C SYSTEM obsahuje všechny požadované součásti z 

hardwarového i softwarového hlediska. Řešení, které společnost na základě požadavků 

navrhla, se jmenuje „Majetek verze 4“.  Software nabízí široké možnosti evidence majetku 

(vytvoření hierarchie kategorií majetku i zaměstnanců, tisk protokolů, štítků, hromadný 

příjem a přesun), zaznamenává historii každého zaevidovaného kusu majetku, nabízí možnost 

provádění inventarizace za pomoci přenosných terminálů a export výsledků do velkého 

množství formátů. Systém je podporovaný různými databázovými platformami, jako je 

MSQL, MSDE, nebo Microsoft Access. Součástí řešení je i instalace SW, zaškolení na práci s 

SW i HW a prvotní implementace majetku do systému. Slabými stránkami tohoto řešení jsou: 

 slabé provedení dodávaného přenosného terminálu, který má velice malý a 

nepřehledný display 

 nepřehledné uživatelské prostředí 

 vysoká cena 94 000Kč, která se blíží ke stanovenému limitu (zdroj: Příloha 4). 

                                                 

44
 Csystem [online]. 2014 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.csystem.cz/ 

http://www.csystem.cz/
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5.3.4 Kodys 

Kodys je přední firmou v ČR působící na trhu automatické identifikace (systémy s 

využitím čárového kódu a RFID). Jako systémový integrátor Kodys dodává komplexní řešení 

zahrnující vývoj a dodávku software, hardware, implementaci bezdrátové sítě, konzultaci, 

servisní služby i dodávky etiket či karet. Společnost je na trhu již od roku 1991. Mezi její 

největší zákazníky patří Ministerstvo financí, pro které zavedlo systém inventarizace pomocí 

čárových kódů.
45

 

Porovnávané řešení 

Řešení nabízené společností Kodys (k.Asset) se skládá ze 4 hlavních částí: 

 termotransferová tiskárna, která slouží pro potisk etiket čárovým kódem, 

případně textem 

 spotřební materiál, kterým jsou samolepící etikety, termotransferová páska 

pro tiskárnu 

 přenosné terminály, které slouží na skenování čárových kódů při 

inventarizaci, nebo evidenci pohybu. 

 Programové vybavení pro PC i přenosné terminály. 

Celé řešení funguje na platformě MSQL Serveru, což zajišťuje velikou variabilitu 

použití a široké možnosti rozšíření funkcionality. Zároveň dodavatel garantuje kompatibilitu s 

nejrozšířenějšími podnikovými informačními systémy, jako jsou řešení od SAP, nebo Helios. 

Funkcionalita celého systému vysoko splňuje zadané požadavky, avšak jeho 

přehlednost je velice nedostačující. Grafické provedení uživatelského rozhraní aplikace na 

přenosném terminálu bylo shledáno jako velice nedostačující (viz obr). 
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 Kodys [online]. 2009 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.kodys.cz/ 
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Obrázek 15: Uživatelské prostředí k.Asset
46

 

  

Celková cena tohoto řešení byla společností vykalkulována na 123 000 Kč, což je 

vysoko nad stanovený limit vzhledem k tomu, že jeho funkcionalita je velice shodná s 

funkcionalitou řešení od společnosti C SYSTÉM (zdroj: Příloha 5). 

5.3.5 Unicode M&D s.r.o. 

Společnosti Unicode M&D s.r.o. nabízí kompletní řešení v oblasti čárového kódu a 

etiketování. Tato společnost je autorizovaným distributorem termo-tiskáren etiket značek 

Godex a Citizen. Součástí řešení nabízených společností Unicode jsou také systémy čárových 

kódů. 
47

 

Porovnávané řešení 

Systém pro inventarizaci majetku od společnosti Unicode je postaven na identifikaci 

majetku čárovým kódem. Součástí tohoto řešení je tiskárna etiket s čárovým kódem, přenosné 

datové terminály, etikety, programové vybavení pro komunikaci s evidenčním programem a 

SW Evidence majetku. 

Software Evidence majetku slouží k zadávání majetku do systému a k jeho evidenci a 

editaci. SW nabízí jednoduché možnosti reportu v podobě součtové sestavy, která však 

nepostačuje k provádění potřebných reportů. Provádění hromadných změn systém také 

                                                 

46
 Příloha 5 

47
 UNICODE M&D s.r.o. [online]. 2013 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.unicode.cz/ 

http://www.unicode.cz/
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nepodporuje, což je velký nedostatek zejména při zavádění nových týmů. Uživatelské 

prostředí není nijak graficky výjimečné, ale zachovalo si přehlednost. 

 

Obrázek 16: Uživatelské prostředí SW Správa majetku
48

 

 

Inventura je prováděna pomocí snadno ovladatelného terminálu, dodavatel však 

neudává, zda je možné z dokončené inventury vytvořit v PC SW nějaký report. 

Cena nabízeného řešení je 22 000Kč, což na druhou stranu může napovídat o kvalitě 

podpory, zpracování SW nebo funkčnosti HW. Společnost navíc nemá zveřejněné žádné 

reference ani ohlasy zákazníků.
49

 

5.3.6 CDC Data 

Společnost CDC Data, s.r.o. sídlící v Brně a založena v roce 1997, se profiluje jako 

systémový integrátor pro IT infrastrukturu s důrazem na poskytování kvalitních servisních 

služeb. Společnost je držitel certifikátu ISO 9001:2000 pro předmět činnosti „Prodej 

výpočetní techniky. Údržba, správa a servis hardware, software“ a „Poradenství a aplikace 

informačních technologií“. Mezi významné zákazníky CDC patří například Univerzita 

                                                 

48
 Evidence majetku. PH-Software [online]. 2010 [cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.ph-

software.com/detailmajetek_czech.htm 

49
 Systém evidence majetku přes čárové kódy. UNICODE M&D s.r.o. [online]. 2013 [cit. 2014-05-15]. 

Dostupné z: http://www.unicode.cz/evidencemajetku.php?id=510 
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Karlova, které poskytuje monitoring IT systémů na 1. lékařské fakultě, nebo například 

společnost EPCOS s.r.o., které poskytuje virtualizaci serverů.
50

 

Porovnávané řešení 

Nabízené řešení se jmenuje i-Print. Jedná se o systém vzájemně navazujících služeb, 

které mají za úkol optimalizovat provoz tiskového řešení. Účelem nabízeného řešení je 

automatizovat, zrychlit a zpřesnit provádění fyzických inventur majetku nebo zásob. 

Pracovník provádějící inventuru dostane do ruky namísto hromady potištěných papírů čtecí 

zařízení čárového kódu, ve kterém je formou datového souboru uložena příslušná část 

inventarizovaných položek. Podpůrný software instalovaný do čtecího zařízení umožní rychlý 

a velmi přehledný způsob práce fyzické inventury. 

Hlavními přednostmi toho řešení jsou: 

 Využití moderního prostředí Windows Mobile ve čtecím zařízení, snadné 

ovládání pomocí grafického dotykového displeje 

 multifunkční využití čtecího zařízení pro více odlišných procesů v jedné 

organizaci 

 do čtecího zařízení lze najednou importovat až 50 000 položek majetku 

 zásadní zkrácení času pro fyzické provádění inventur 

 speciální režim pro prvotní lepení štítků 

 přímé propojení čtecího zařízení s tiskárnou čárových kódů 

 bezobslužná komunikace (synchronizace) mezi čtecím zařízením a PC 

 rozsáhlá modifikovatelnost procesů (více než 30 parametrů) inventury 

přesně podle potřeb organizace 

 možnost využití dalších funkcionalit navazujících na inventury 

 přihlášení – odhlášení uživatele pomocí čárových kódů. 

Řešení je dodávané s vysoce kvalitním mobilním terminálem Motorola. Na kterém je 

nahrán operační systém Windows mobile do kterého je nainstalovaný přehledný SW 
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CodeBarInv. Velkým nedostatkem tohoto řešení je, že veškerá činnost se provádí na 

terminálu. V PC jsou pouze uložená data (zdroj: Příloha 6). 

5.4 HODNOCENÍ POMOCÍ MS EXCEL 

Hodnocení vybraných řešení pomocí modelu vytvořeného v programu MS Excel bylo 

vytvořeno na základě obecného modelu, který se skládá z několika fází výpočtu, kdy se 

hodnotí jednotlivé části řešení a výsledky těchto částí následně vstupují do dalších fází.  

Výpočet v tomto modelu je založen na bodovém ohodnocení jednotlivých vstupů a 

následném porovnání s maximálním možným hodnocením dílčích částí. Před výpočtem jsou 

stanoveny hranice kdy je výsledek hodnocen jako velmi špatný (<0-30%)), špatný (<30-

60%)), průměrný (<60-80%)), nebo dobrý (<80-100%>). Pro celkové hodnocení řešení jsou 

stanoveny hranice: Nevyhovuje (<0-50%)), Zvážit (<50-80%)) a Vyhovuje (<80-100%>). 

Model se skládá ze tří částí. První částí je transformační definice, kde jsou slovní 

hodnoty vstupu převedeny na číselné ohodnocení a následně upraveny prioritou dle 

důležitosti. Priorita nabývá celočíselných hodnot od 1 do 5, kde 1 je nevyšší priorita. Priorita 

do výpočtu zasahuje jako dělitel původního ohodnocení. Hodnoty maximum a minimum 

udávají hraniční možné ohodnocení dané části modelu a jsou použity i dále ve výpočtu 

hodnocení na dalších listech sešitu. Grafy ve spodní části listu transformační definice graficky 

znázorňují preferované hodnoty jednotlivých vstupů. 

Výpočet hodnocení řešení v programu MS Excel je založeno na metodě skalárního 

součinu zvolených vážených hodnot jednotlivých vstupů. Výsledek skalárního součinu je 

následně porovnán s maximálním možným a výsledek převeden na procentuální ohodnocení. 

Při převodu na procentuální ohodnocení je třeba brát v potaz i spodní hranici hodnocení, 

protože v některých případech není nejnižší hodnota rovna 0. Procentuální vyjádření 

hodnocení je tedy vyjádřeno vzorcem: 
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Obrázek 17: Transformační definice 

Transformační definice je vytvořena pro každou skupinu vstupů a každá má vlastní 

list. Model jich celkově obsahuje 8: Funkce SW, Databáze, Snadnost inventarizace, SW, 

Náklady na inventarizaci, Komplexnost, Dodavatel a Vítěz. Tyto listy jsou využívány pro 

výpočet se zadanými vstupními hodnotami. Vstupní hodnoty má na starosti druhá část 

modelu, zde je vytvořen pro každého dodavatele zvláštní list obsahující vstupní formulář pro 

hodnoty parametrů. 

 

Obrázek 18: MS Excel - vstupní formulář 

 Tento list, který je pojmenován vždy podle dodavatele řešení se skládá ze dvou částí. 

Vstupní formulář a hodnocení vypočítané ze zadaných hodnot. Vstupní formulář je navržen 
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dynamicky tak, že do výsuvného menu načítá položky z listu Vstupní hodnoty, tudíž se 

nemůže stát, že by do výpočtu vstupovala neplatná hodnota. Vybraná hodnota je provázána 

s listy transformační definice a pomocí funkce POSUN získává hodnotu, která přísluší ke 

zvolené hodnotě. Jednotlivé hodnoty dílčích celků jsou sečteny funkcí Suma a výsledek je 

vypsán v buňce Hodnocení a v sousední buňce přepočítán na procenta zaokrouhlená na 2 

desetinná místa. 

Druhá část obsahuje graficky znázorněné hodnocení, které se po každé změně 

parametru upraví a přepočítá. Toto grafické znázornění napomáhá manažerovi při analýze 

jednotlivých řešení (slabé a silné stránky řešení). Díky dynamickému návrhu modelu může 

manažer sledovat i citlivost výsledku na změny hodnot parametrů, nebo také změny vah. 

Poslední částí tohoto modelu vytvořeného pro MS Excel je list ZHODNOCENÍ, který 

obsahuje tabulkové, ale i grafické porovnání výsledků všech hodnocených řešení. List 

obsahuje celkové zhodnocení, zda řešení vyhovuje, nevyhovuje, nebo je třeba jej zvážit, ale 

také ukazuje, jak jsou hodnoceny jednotlivé části všech řešení a tím manažer zjistí, co 

zapříčinilo vysoké, nebo naopak nízké celkové hodnocení. 

 

Obrázek 19: MS Excel - karta zhodnocení 

 

 

5.4.1 Vstupní hodnoty 

Na základě kritérií, která vzešla s konzultace s odpovědnou osobou za celý projekt, 

byly vytvořeny vstupní hodnoty a jejich možné hodnoty, ze kterých si uživatel vybere při 

vyplňování formuláře vstupních hodnot. 
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Software a jeho součásti 

Hodnocení softwaru, který je součástí řešení, je ovlivněno kritérii (a jejich možnými 

hodnotami): 

 Přehlednost a počet licencí 

 

Obrázek 20: Přehlednost a počet licencí – vstupní hodnoty 

 Databáze 

 

Obrázek 21: Databáze – vstupní hodnoty 

 Funkce softwaru 

 

Obrázek 22: Funkce softwaru – vstupní hodnoty 



50 

 Snadnost inventarizace 

 

Obrázek 23: Snadnost inventarizace – vstupní hodnoty 

Komplexnost a její součásti 

Komplexnost řešení je součást hodnocení, která je složena ze vstupních hodnot, ale 

také z hodnot dříve vypočítaných jako jsou hodnocení softwaru a náklady na inventarizaci. 

Kritéria, které ovlivňující komplexnost řešení jsou: 

 Software 

 

Obrázek 24: Software – vstupní hodnoty 

 Náklady na inventarizaci 

 

Obrázek 25: Náklady na inventarizaci – vstupní hodnoty 

 Tiskárna a Čtečka 
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Obrázek 26: Tiskárna a Čtečka -– vstupní hodnoty 

 

Konečné hodnocení vítěze 

Hodnocení vítěze má, jak již bylo zmíněno, odlišnou kritickou škálu, než ostatní dílčí 

výsledky: 

 

Obrázek 27: Vítěz – vstupní hodnoty 

Do této části modelu vstupují dvě dříve vypočítané kritéria a jedna vstupní hodnota, 

kterou je cena: 

 Komplexnost 

 

Obrázek 28: Komplexnost – vstupní hodnoty 

 Dodavatel 
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Obrázek 29: Dodavatel - vstupní hodnoty 

 Cena 

 

Obrázek 30: Cena - vstupní hodnoty 

Struktura modelu 

Jak bylo zmíněno dříve, model je složen z několika fází, které i zde byli vyjmenovány. 

Tyto fáze jsou dodržovány modelem, vytvořeném pro MS Excel, ale i pro výpočtové prostředí 

MATLAB. Struktura modelu v podobě pro MS Excel je názorně zobrazena na následujícím 

diagramu, který zároveň ukazuje, v které fázi je které dílčí hodnocení počítáno a do jakého 

hodnocení dále vstupuje. 

 

Obrázek 31: MS Excel - struktura modelu 

5.4.2 Výsledky hodnocení 

Výsledky, získané v MS Excel, jsou, jak již bylo uvedeno, vypočítány na základě 

poměru získaných bodů vůči maximu možných. K fuzzifikaci zde dochází převodem vágních 

výrazů na číselné hodnoty upravené prioritou a v dalších fázích při převodu procentního 

hodnocení na hodnotu vstupu na základě náležitosti do jednoho ze zvolených intervalů. 
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V jistém slova smyslu dochází k defuzzifikaci nejen v závěru, kdy je hodnota vítěze 

převedena zpět na vágní pojem vypovídající o doporučení přijetí nebo nepřijetí řešení, ale 

také převedením přesného procentuálního hodnocení na interval, tedy méně přesnou hodnotu. 

Po zadání vstupních hodnot všech 6 ti řešení byla získána doporučení o výběru 

dodavatele inventárního systému spolu s dílčími výsledky. Jako klíčové parametry sledování 

byly vybrány hodnocení celkové, ceny, dodavatele, softwaru, nákladů na provoz, tiskárny a 

čtečky. Jednotliví dodavatelé byli ohodnoceni následovně: 

Wasp 

Celkové hodnocení řešení společnosti Wasp získalo 94,29%, což po převodu na slovní 

ohodnocení znamená, že je doporučeno toto řešení zakoupit. 

 

Obrázek 32: Wasp - dílčí hodnocení MS Excel 

Jak je na grafu vidět, jediným slabím místem tohoto řešení je jeho cena, která činí 

72 000,- Kč. Tato cena ale stále nepřevyšuje stanovený rozpočet, proto není řešení vyřazeno. 

V hodnocení softwaru, jakožto nejvýznamější části , získalo řešení hodnocení 91,20% . Takto 

vysoké hodnocení je zapříčeněno téměř absolutním hodncením 3 ze 4 částí hodnocení 

softwaru.  
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Obrázek 33: Wasp - hodnocení SW MS Excel 

Bartech 

Řešení od společnosti Bartech získalo hodnocení 46,43% - slovně Nevyhovuje. 

 

Obrázek 34: Bartech - dílčí hodnocení MS Excel 

S grafu je zřejmé, že toto řešení získalo nízké hodnocení zejména kůli velice špatnému 

softwaru, který dodavatel nabízí. Největší podíl na tom má nepřehledné uživatelské rozhraní a 

nízká funkcionalita (řešení nenabízí ani funkci reportů, ani vedení historie majetku). 
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Obrázek 35: Bartech - hodnocení SW MS Excel 

C System 

Řešení společnosti C System získalo velice nízké hodnocení 34,64% a tím pádem je 

doporučeno na toto řešení nepřistupovat.  

 

Obrázek 36: C System - dílčí hodnocení MS Excel 

Za toto nízké hodnocení může především jeho vysoká cena, která jen o 6 000,- Kč 

nedosáhla limitu, dále již dříve zmíněna nekvalitní čtečka čárových kódů a nepřehledné 

uživatelské rozhraní. Funkčnost tohoto řešení je velice dostačující, avšak je-li složité na 

ovládání a s nedostatkem licencí, není pro společnost vhodné. 
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Obrázek 37: C System - hodnocení SW MS Excel 

Kodys 

Společnost Kodys se svým navrhovaným řešením dosáhla při společností stanovených 

priorit a kritérií hodnocení 56,07%, což znamená, že by řešení nemělo být zcela zavrhnuto. 

 

Obrázek 38: Kodys - dílčí hodnocení MS Excel 

V případě, že by vyhovující řešení nemohlo být z nějakého důvodu realizováno, měla 

by být přehodnocena cena tohoto řešení, čímž by mohlo být celkové hodnocení výrazně 

vylepšeno. Při současném pohledu na cenu řešení 123 000,- Kč je považována za příliš 

vysokou. V ostatních parametrech řešení nezaostává a to díky přehlednému uživateskému 

prostředí,vysokému počtu licencí a využití MSQL jako databázového systému. 
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Obrázek 39: Kodys - hodnocení SW MS Excel 

Unicode 

Hodnocení nabízeného řešení společností Unicode vyšlo 40,71% a tedy není 

doporučeno ho pořizovat. 

 

Obrázek 40: Unicode - dílčí hodnocení MS Excel 

Toto nízké hodnocení je způsobeno nekvalitní čtečkou čárových kódu a velice nízkou 

fuknkčností. Software je sice hodnocen jako přehledný, avšak jeho fuknčnost vysoké 

hodnocení nedovolí. Software prakticky slouží pouze pro evidenci a nedovoluje žádnou další 

akci. 
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Obrázek 41: Unicode - hodnocení SW MS Excel 

CDC Data 

Posledním hodnoceným dodavatelem řešení byla společnosti CDC Data, která získala 

celkové hodnocení 46,07%, tedy těsně pod hranicí aby bylo toto řešení vůbec zvažováno jako 

vhodné. 

 

Obrázek 42: CDC Data - dílčí hodnocení MS Excel 

 

Nízké celkové hodnocení má opět na svědomí velice slabé provedení softwaru, jehož 

největší slabinou je nedostatečjá funkčnost, kdy řešení nenabízí vedení historie, tvroby reportů 

z invetur ani řešení importu starých dat. Nebýt tak slabého výsledku softwaru, bylo by toto 

řešení navrženo na přijetí. 
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Obrázek 43: CDC Data - hodnocení SW MS Excel 

Souhrnné zhodnocení 

Při pohledu na souhrnné hodnocení všech porovnávaných řešení je vidět, že pouze 

řešení společnosti Wasp je ohodnoceno jako vyhovující a to i přes to, že se nejedná o českého 

dodavatele. V případě, že by se v rozhodování tento fakt stal nepřekonatelnou překážkou (i 

přes to, že při stanovování priorit země původu přílišný vliv neměla) bylo by za potřebí, 

přehodnotit cenu druhého nejlépe hodnoceného řešení společnosti Kodys, které vyšlo 

s hodnocení „zvážit“. 

Tabulka 1: Celkové zhodnocení MS Excel 

Celkové zhodnoceni 

Název společnosti Hodnoceni v % Slovní hodnoceni 

WASP 94,29 Vyhovuje 

Bartech 46,43 Nevyhovuje 

C-systém 34,64 Nevyhovuje 

Kodys 56,07 Zvážit 

Unicode 40,71 Nevyhovuje 

CDC-data 46,07 Nevyhovuje 

 

5.5 HODNOCENÍ POMOCÍ MATLAB 

Hodnocení pomocí modelu sestrojeného v programu MS Excel nepracoval na základě 

fuzzy logiky. Tento model vypočítával hodnocení pouze na základě váženého ohodnocení 

jednotlivých kritérií. Pro hodnocení na základě pravidel a teorie fuzzy logiky byl sestrojen 
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druhý model ve výpočtovém prostředí MATLAB za použití nástroje pro práci s fuzzy logikou 

Fuzzy Logic Toolbox.  

Jak bylo zmíněno v teoretické části práce, fuzzy zpracování se skládá ze tří základních 

kroků: fuzzifikace, fuzzy interference a defuzzifikace. Z pohledu tohoto modelu jsou 

jednotlivé kroky provedeny následovně: 

 Fuzzifikace je provedena, při vytváření členských funkcí v nástroji Member 

Function Editor. Hodnoty (maxima funkcí) vycházejí z předešlého modelu. 

 Fuzzy inference je provedena při tvorbě pravidel chování modelu v nástroji 

Rule Editor. 

 Defuzifikace je provedena po výpočtu pomocí rozhodovací větve porovnáním 

výsledku se stanovenými hranicemi a následného přiřazení slovního 

rozhodnutí. 

Navržený model se skládá ze tří hlavních částí: 

 Vstupní formulář 

 Členské funkce 

 Pravidla 

Vytvářet modely v prostředí MATLAB je možné dvěma způsoby: z příkazové řádky, 

nebo pomocí grafického rozhraní (GUI). Já jsem pro tvorbu modelu použil grafického 

prostředí a do zdrojového kódu jsem zasahoval pouze při tvorbě vstupního formuláře. 

Tento model respektuje strukturu určenou v předchozích kapitolách, to znamená, že se 

výpočet provádí v 8 krocích, kde výstupy některých slouží jako vstupy jiným. 

5.5.1 Vstupní formulář 

Vstupní formulář byl vytvořen v grafickém prostředí Guide. Toto prostředí je spuštěno 

příkazem guide a následným výběrem jedné z šablon.  
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Obrázek 44: GUI Quick Start 

Pro účely práce byl zvolený čistý list (Blank GUI). Panel v levé části prostředí 

obsahuje ovládací prvky formuláře, které je možné použít. Pro potřeby práce byly použity 

posuvné lišty, editační okna, textová pole a tlačítka. Pro grafickou přehlednost byly dále 

použity panely, do kterých byly sjednoceny vstupy dle části, kterou hodnotí. 

Posuvné lišty spolu s editačními okny slouží pro zadávání hodnot vstupů. Tyto dva 

prvky jsou provázané a změna jednoho ovlivňuje druhý. Zároveň je ošetřeno tak, aby hodnota 

v editačním poli nebyla vyšší, než je možné nastavit na posuvné liště. V případě, že je 

hodnota přesažená, je zobrazena chyba a hodnota nastavena na nulu. 

value_from_edit = str2num(get(handles.EditCena,'String')); 

if isnumeric(value_from_edit) & value_from_edit >= 

get(handles.SliderCena,'Min') & value_from_edit <= 

get(handles.SliderCena,'Max') 

    set(handles.SliderCena,'Value',value_from_edit); 

    set(handles.TextCena,'String', ''); 

else 

    %chyba% 

    set(handles.EditCena,'String', '0'); 

    set(handles.SliderCena,'Value', 0); 

    set(handles.TextCena,'String', 'Zadejte cislo z platného 

intervalu'); 

 end; 
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Formulář obsahuje dvě speciální editační okna, která jsou potřebná pro zápis 

hodnocení do souboru .xls. Jedná se o pole Firma, které obsahuje název dodavatele 

porovnávaného řešení a je zapsán ve sloupci A v cílovém sešitě. Druhé pole slouží k zadání 

názvu sešitu, do kterého budou výsledky exportovány. Pokud je pole prázdné, soubor se 

nevytvoří a zápis neproběhne (výpočet však ano). 

 

Obrázek 45: MATLAB - vstupní formulář 

Jediná dvě tlačítka OK a Close slouží k provedení výpočtu, nebo uzavření formuláře. 

Výpočet, který se provede po stisknutí tlačítka OK, bude popsán v další kapitole. 

5.5.2 Členské fuknce 

Členské funkce spolu s pravidly jsou nejpodstatnější částí celého modelu. Členské 

funkce byly vytvořené v nástroji Member Function Editor. Každá část výpočtu (dílčí 

hodnocení) obsahuje pouze ty vstupy, které danou část ovlivňují a jeden výstup, který 

následně vstupuje do dalších hodnocení (pokud se nejedná o finální hodnocení). Každá část 

modelu s pravidly je uložena do .fis souboru. Model se tedy skládá z následujících .fis 

souborů: 
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databaze.fis 

 

Obrázek 46: Vstupy do hodnocení databáze 

dodavatel.fis 

 

Obrázek 47: Vstupy do hodnocení dodavatele 

funkce-sw.fis 

 

Obrázek 48: Vstupy do hodnocení funkčnosti SW 



64 

komplexnost.fis 

 

Obrázek 49: Vstupy do hodnocení komplexnosti 

naklady-na-invetarizaci.fis 

 

Obrázek 50: Vstupy do hodnocení nákladovosti provozu 

snadnost-inventarizace.fis 

 

Obrázek 51: Vstupy do hodnocení snadnosti inventarizace 
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sw.fis 

 

Obrázek 52: Vstupy do hodnocení SW 

vitez.fis 

 

Obrázek 53: Vstupy do závěrečného hodnocení 

Pro všechny hodnoty vstupů i výstupů jsou použity členské funkce vycházející z tvaru 

Gausovy křivky. Důvodem pro volbu zaoblených funkcí je jejich pozvolné přecházení mezi 

stavy. Poloha jednotlivých křivek vychází hodnot nastavených v předešlém modelu pro MS 

Excel. V daných hodnotách je nastaveno maximum členské funkce. 

Vstupy i jejich možné hodnoty jsou shodné s těmi, které byly použity v předešlém 

modelu pro MS Excel. 
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5.5.3 Pravidla 

Databáze 

Při tvorbě pravidel pro ohodnocení kvality databáze byli pomocí nástrojů surface 

viewer a rule viewer odhaleny klíčová pravidla. Jako klíčový prvek pro dobré ohodnocení byl 

typ databáze MSQL, na opačném pólu se ocitl typ Excel a žádné možnosti rozšíření. Celkově 

byla vytvořena 3 klíčová pravidla. 

 

 

Obrázek 54: Pravidla pro hodnocení databáze 

Dodavatel 

Hodnocení dodavatele velice závisí na tom, zda je dodavatel z EU, pokud ne, je 

zamítnut. V opačném případě velice závisí tom, zda je nebo není poskytnut servis a záruka. 

 

 

Obrázek 55: Pravidla pro hodnocení dodavatele 
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Funkce SW 

Hlavními kritérii při hodnocení funkčnosti SW je možnost tvorby reportů a vedení 

historie pohybu majetku, pokud SW disponuje pouze jedním z parametrů, pak jsou 

rozhodující možnosti správy majetku. 

 

 

Obrázek 56: Pravidla pro hodnocení funkčnosti SW 

Náklady na inventarizaci 

Na ohodnocení nákladů na inventarizaci mají oba vstupní parametry stejný vliv, proto 

jsou pravidla celkem jasná a na vytvoření vhodného grafu v nástroji Surface viewer stačila 

pouhá dvě pravidla <nebo> , která pokryjí vysoké, nízké i průměrné náklady. 

 

 

Obrázek 57: Pravidla pro hodnocení nákladovosti 
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Snadnost inventarizace 

Nejpodstatnějšími vstupy při hodnocení snadnosti inventarizace jsou možnosti 

hromadných změn a také možnost práce více uživatelů najednou. Jako dodatková kritéria, 

která ale samostatně nemají žádný vliv, jejich vliv je znát až v případě společného kladného 

nebo záporného působení. Těmito vstupy jsou Přizpůsobené prostředí a Kontrola inventáře. 

 

 

Obrázek 58: Pravidla pro hodnocení snadnosti inventarizace 

SW 

Parametry, které nejvíce ovlivňují ohodnocení SW, jsou uživatelské rozhraní a 

funkčnost SW. Pokud jsou tyto dva parametry velice slabě hodnoceny, může být celkové 

hodnocení vylepšeno pouze snadností inventarizace. Ostatní parametry způsobují již jen 

nepatrný rozdíl v hodnocení. 

 

 

Obrázek 59: Pravidla pro hodnocení SW 

Komplexnost 

Při hodnocení komplexnosti jsou klíčovými vstupy hodnocení SW a Náklady na 

inventarizaci. Hodnocení poté doplňuje vstup, který určuje, zda řešení obsahuje nebo 

neobsahuje čtečku a tiskárnu. 
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Obrázek 60: Pravidla pro hodnocení komplexnosti řešení 

Vítěz 

Při rozhodování o celkovém zhodnocení řešení je nejpodstatnější ohodnocení 

komplexnosti, pokud není alespoň průměrná, poté je řešení zavrhnuto. Cena má vliv pouze, 

je-li příliš nízká nebo příliš vysoká. 

 

 

Obrázek 61: Pravidla pro závěrečné hodnocení 
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5.5.4 Výpočet 

Výpočet hodnocení ze zadaných vstupních hodnot je proveden po zavolání funkce 

OkButton_Callback, které je iniciované stisknutím tlačítka OK. Tělo funkce je rozděleno do 3 

částí: 

 Načtení a výpočet 

 Zobrazení výsledků aktuálního výpočtu ve formuláři 

 Zápis výsledku do externího souboru. 

Načtení a výpočet 

V první fázi výpočtu je nutné načíst hodnoty z formuláře do proměnných, které budou 

dále vstupovat do funkce evalfis. Načtení je prováděno příkazem get, jehož parametry jsou: 

odkud bude brát a druhým parametrem je co bude brát. Konstrukce tedy může vypadat takto: 

 

cena = get(handles.SliderCena,'Value'); 

 

Ovládací prvek posuvná lišta uchovává hodnotu v parametru Value. Tímto způsobem jsou 

načteny všechny vstupní hodnoty. Hodnoty jsou rozděleny dle účelu a seskupeny do pole. 

Například pro vstupy hodnotící dodavatele: 

 

inDodavatel = [sidlo reference povest zaruka servis podpora]; 

 

Následně je funkcí readfis zavolán soubor .fis, který obsahuje pravidla a křivky funkcí 

příslušnosti: 

 

Dodavatel = readfis('dodavatel.fis'); 

 

a proveden výpočet funkcí evalfis. Ta má dva parametry, kterými jsou vstupní hodnoty a .fis 

soubor, který zpracuje vstupní hodnoty a do proměnné uloží výsledek: 

 

outDodavatel = evalfis(inDodavatel,Dodavatel); 
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v další fázi vstupuje tato proměnná do funkce evalfis jako vstup. Tímto způsobem jsou 

provázány jednotlivé fáze dílčích výpočtů až do fáze, kdy je do proměnné Vitez uloženo 

celkové hodnocení. 

Zobrazení výsledků aktuálního výpočtu 

Po stisknutí tlačítka OK a provedení celého výpočtu je konečný verdikt včetně dílčích 

výsledků (klíčových výsledků) vypsán ve střední části vstupního formuláře. Tyto hodnoty 

jsou přepočítávány po každém stisknutí tlačítka OK. Zobrazovány jsou výsledky hodnocení 

dodavatele, ceny, softwaru, nákladovosti provozu, kvality tiskárny a čtečky. Tyto hodnoty 

jsou přepočítány na procenta, poslední zobrazovaný výsledek je slovní vyjádření celkového 

hodnocení, zda řešení vyhovuje nebo ne. Zde je provedena defuzzifikace:  

 

if exVysledek >= 80 

   set(handles.TextVerdikt,'String', 'Vyhovuje'); 

   Verdikt = get(handles.TextVerdikt,'String'); 

elseif exVysledek >=50 

   set(handles.TextVerdikt,'String', 'Zvazit'); 

   Verdikt = get(handles.TextVerdikt,'String'); 

else 

   set(handles.TextVerdikt,'String', 'Nevyhovuje'); 

   Verdikt = get(handles.TextVerdikt,'String'); 

end; 

 

Jako hranice je použito hodnocení 80% (vyhovuje) a 50% (zvážit). 

Zápis do externího souboru 

Poslední část funkce OkButton_Callback slouží pro zápis výsledku do souboru .xls. To 

je provedeno následujícím algoritmem: 

%=========zapis vysledku do souboru===========% 

nazev = get(handles.EditSoubor,'String'); 

firma = get(handles.EditFirma,'String'); 

radek = str2num(get(handles.TextRadek,'String')); 

  

if radek == 1 

xlswrite(strcat(nazev,'.xls'), {'Firma', 'Celkem', 'Cena', 

'Dodavatel', 'SW', 'Naklady na tisk', 'Tiskarna', 

'Ctecka','Verdikt'});     

xlswrite(strcat(nazev,'.xls'), {firma, exVysledek, exCena, 

exDodavatel, exSW, exNaklady, exTiskarna, exCtecka, 

Verdikt},1,'A2'); 

radek = 3; 

else 
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xlswrite(strcat(nazev,'.xls'), {firma, exVysledek, exCena, 

exDodavatel, exSW, exNaklady, exTiskarna, exCtecka, 

Verdikt},1,sprintf('A%d',radek)); 

radek = radek +1; 

end; 

set(handles.TextRadek,'String',radek); 

 

Klíčovou částí tohoto algoritmu je funkce xlswirte s povinnými parametry název souboru, do 

kterého bude zapisovat a hodnoty, které bude zapisovat. Algoritmus obsahuje rozhodovací 

větev, která určí, zda se jedná o první zápis nebo ne, pokud ano, je před hodnotami zapsána 

hlavička tabulky. Tento soubor slouží pro ukládání provedených ohodnocení a v této práci 

jako zdroj pro porovnání výsledků získaných využitím fuzzy logiky v nástroji Fuzzy Tool 

Box a „pseudo“-fuzzy použité v MS Excel. 

5.5.5 Výsledky hodnocení 

Pro výpočet hodnocení řešení nabízené dodavateli použitím Fuzzy Tool Boxu byly 

použity stejné vstupní hodnoty jako u předešlého modelu. Výsledky získané z tohoto modelu 

závisejí především na vhodně navržených členských funkcí a na správně navržených 

pravidlech, která pokryjí širokou škálu vstupních hodnot a zajistí správné vyhodnocení. Při 

tvorbě pravidel bylo částečně vycházeno z nastavení priorit v předešlém modelu, ale hlavně 

z logických úsudků, které byly konzultovány s osobami odpovědnými za výběr správného 

řešení.  Při nastavení ostrých hranic a přesném kopírování předešlého modelu, by bylo možné 

docílit totožných výsledků, ale není cílem této práce, proto se předpokládá, že výsledky budou 

odlišné a v dalších kapitolách tyto odlišnosti porovnány a vyhodnoceny.   

Wasp 

Celkové hodnocení řešení od společnosti Wasp dosáhlo výše 100%, což znamená, že 

je toto řešení doporučeno k přijetí. Při pohledu na dílčí hodnocení, je vidět že jediná mírná 

odchylka je v parametru ceny, jinak hodnocení dosahuje maxima. 
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Obrázek 62: Wasp - hodnocení MATLAB 

Bartech 

Řešení společnosti Bartech dosáhlo po zpracování tímto modelem hodnocení 46,42%, 

tedy nevyhovuje. Dílčí hodnoty ukazují, že hlavním důvodem nedoporučení tohoto řešení je 

nízké hodnocení softwaru, které má velký vliv na ohodnocení komplexnosti, jenž je jedním ze 

tří vstupů do finálního hodnocení. 

 

Obrázek 63: Bartech - hodnocení MATLAB 
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C System 

Vysoká cena řešení nabízené společností C System, jeho nekvalitní čtečka čárových 

kódů a vyšší nákladovost provozu zapříčinila celkové hodnocení 46,41%, což znamená, že 

toto řešení není doporučeno přijetí a zavedení do společnosti. 

 

Obrázek 64: C System - hodnocení MATLAB 

Kodys 

Řešení od společnosti Kodys získalo v hodnocení 46,41%, v převodu na slovní 

hodnocení to tedy znamená: nevyhovuje. Důvodů je v tomto případě několik: vysoká cena, 

poměrně vysoké náklady na provoz a nízké hodnocené softwaru. 

 

Obrázek 65: Kodys - hodnocení MATLAB 



75 

Unicode 

Společnost Unicode dopadla v hodnocení svého řešení výsledkem: nevyhovuje 

(46,42%). Nízké hodnocení je zapříčiněno nekvalitní čtečkou čárových kódů, ale také nízkým 

hodnocením softwaru, který je v tomto modelu hodnocen s vysokou vahou. 

 

Obrázek 66: Unicode - hodnocení MATLAB 

CDC Data 

Na závěr opět hodnocení řešení nabízené společností CDC Data, které získalo také 

46,42%  za přibližně shodné dílčí hodnocení jako předchozí dodavatel. Z toho výsledku 

vyplývá, že hodnocení kvality čtečky nemá velký vliv (avšak pokud by nebyla čtečka součástí 

řešení, v hodnocení by se to projevilo výrazněji – viz. pravidla). 
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Obrázek 67: CDC Data - hodnocení MATLAB 

5.6 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Fuzzy Logic Toolbox na rozdíl od MS Excel provádí při výpočtu hodnocení mnohem 

obtížnější operace, proto je pravděpodobné že se výsledky získané z tohoto modelu budou 

lišit od modelu předešlého.  

Podle očekávání výsledky těchto dvou modelů shodné nebyly. Celkové srovnání je 

vypracováno v souboru srovnani.xls, který se nachází na přiloženém médiu. Zde pro 

demonstraci budou porovnány dva výsledky: od společnosti Wasp, kde jsou rozdíly nejmenší 

a od společnosti Unicode, kde jsou rozdíly nejvyšší. Pro přehledné srovnání byly použity 

paprskové grafy. 
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Obrázek 68: Porovnání výsledků Wasp 

Tabulka 2: Porovnání výsledků Wasp 

 

WASP             

  Celkem [%] Cena [%] Dodavatel [%] SW [%] 
Náklady 
na tisk [%] Tiskárna [%] 

Čtečka 
[%] 

MS Excel 94,29 66,67 93,31 91,20 100,00 100,00 100,00 

MATLAB 100,00 74,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Rozdíl -5,71 -8,24 -6,69 -8,80 0,00 0,00 0,00 

Z grafu i tabulky je vidět, že výsledky shodné nejsou, avšak rozdíly nejsou až tak 

vysoké a celkové slovní hodnocení v obou případech jsou totožná. 
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Obrázek 69: Porovnání výsledků Unicode 

Tabulka 3: Porovnání výsledků Unicode 

 
Unicode             

  Celkem [%] Cena [%] Dodavatel [%] SW [%] 
Náklady 
na tisk [%] Tiskárna [%] 

Čtečka 
[%] 

MS Excel 40,71 66,67 37,50 21,13 100,00 100,00 50,00 

MATLAB 46,42 74,91 70,11 45,41 100,00 100,00 50,52 

Rozdíl -5,70 -8,24 -32,61 -24,29 0,00 0,00 -0,52 

 

Při srovnání hodnocení společnosti Unicode jsou již ale vidět partnější rozdíli. Tyto 

dva výpočty se liší ze všech porovnání nejvíce. A to především v hodnocení softwaru a 

dodavatele. 

Při pohledu na graf a tabulku znázorňující rozdíly v hodnocení oběma modely je vidět, 

že se největší rozdíly v hodnocení vyskytly u hodnocení dodavatele a softwaru. Tyto 

odchylky jsou způsobeny vytvořenými pravidly, které jsou zaměřeny spíše na negativní jevy, 

jako je chybějící funkce, nebo například servis, než na vyzdvihování předností jednotlivých 

řešení. U příkladu společnosti Bartech se velice při hodnocení projevil fakt, že pravidla 

neošetřují různé hodnoty pověsti, přičemž model MS Excel na změny tohoto vstupu reaguje 

odchylkou +/- 10% v hodnocení. Do hodnocení softwaru vstupují 2 hodnoty přímo zadané a 3 

dříve vypočítané, z toho plyne, že najít důvod nižšího hodnocení softwaru v MS Excel je 

poměrně obtížné. Pravidla v MATLABu ovšem nepřikládají velkou váhu hodnocení databáze, 

kdežto změna parametru rozšiřitelností nebo typu mění hodnocení v Excelu poměrně výrazně. 
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Pravidla ošetřují hodnocení databází pouze v případě, že je velice nekvalitní a poté nemůže 

být software hodnocen nejvyšším možným způsobem (což je splněno). 

Tabulka 4: Celkové rozdíly v hodnocení 

 Dodavatel Celkem Cena Dodavatel SW Náklady na tisk Tiskárna Čtečka 

WASP -5,71 -8,24 -6,69 -8,80 0,00 0,00 0,00 

Bartech 0,01 0,00 -11,99 -24,99 0,00 0,00 0,00 

C-system -11,77 0,00 -6,36 -3,41 -4,12 0,00 -0,52 

Kodys 9,66 0,00 6,43 23,70 -4,12 0,00 0,00 

Unicode -5,70 -8,24 -32,61 -24,29 0,00 0,00 -0,52 

CDC-Data -0,35 -8,24 -4,94 -24,29 0,00 0,00 0,00 

Průměr -2,31 -4,12 -9,36 -10,35 -1,37 0,00 -0,17 

 

 

Obrázek 70: Celkové rozdíly v hodnocení 
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6  ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zhodnotit výběr dodavatele řešení pro inventární systém do 

společnosti Dixons Retail SSC s.r.o. a porovnat jej s výsledky, které vzešli ze dvou modelů 

sestavených pro podporu v rozhodování. Oba modely vycházeli ze zadaných požadavků na 

řešení, fuzzy logiky a zásad pro výběr dodavatele. 

Oba vytvořené modely je možné ovládat pomocí přehledných vstupních formulářů, 

oba vycházejí ze společného návrhu postupu hodnocení a do obou vstupují pod vágními 

pojmy stejné číselné hodnoty. Z každého z těchto modelů však vzejde hodnocení po velice 

odlišných operacích. Zatímco model v MS Excel porovnává výsledek získaný ze vstupních 

hodnot, převážně prováděním operací sčítání a násobení, s maximálním možným výsledkem, 

model zkonstruovaný v prostředí MATLAB dochází k výslednému hodnocení pomocí 

sofistikovaných výpočtů nabízených v nástroji Fuzzy Logic toolbox, které jsou podpořeny 

funkcemi příslušnosti a řízeny vytvořenými a optimalizovanými pravidly. 

Rozdílné způsoby výpočtu hodnocení u obou modelů se projevilo především 

v rozdílech dílčího hodnocení, konkrétně pak hodnocení dodavatele a softwaru. Obě dílčí 

hodnocení vyhodnocoval model v MATLABu v průměru o cca 10 procentních bodů lépe 

avšak tento rozdíl měl vliv na celkové hodnocení pouze v případě řešení společnosti Kodys, 

kdy model MS Excel doporučil nabídku zvážit, kdežto MATLAB jej zavrhl. Velké rozdíly 

v dílčích hodnoceních jako například u společnosti Unicode byly způsobeny jiným postupem 

při tvorbě modelu v MATLABu. Ten po stanovení vstupních hodnot jako u MS Excel 

pokračuje návrhem funkcí příslušností a pravidel chování modelu. Na rozdíl od modelu 

v Excelu kdy jsou stanoveny hodnoty na základě vah a dál se již model počítá sám, v druhém 

modelu jsou klíčovým prvkem pravidla, která byla určena vytvářena tak aby vystihla případy, 

kdy řešení nesplňuje požadavky. 

Jak bylo zmíněno v úvodu, tato práce měla za úkol zhodnotit výsledek výběrového 

řízení, který ve společnosti proběhlo. Toto výběrové řízení vyhrálo řešení společnosti Wasp a 

to i přes to, že mezi porovnávanými jako jediný Wasp nebyl z České republiky. Stejného 

výsledku jsem dospěl při použití obou modelů a navíc díky tomuto hodnocení je možné 

navrhnout i rezervní volbu. 

Společnost v současné době žádné podpůrné nástroje pro rozhodování nepoužívá, 

udržuje pouze databázi dodavatelů. Pro zkvalitnění rozhodování a udržování informací o 
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zdrojích bych doporučil nějaký nástroj používat. Model navržený pro prostředí MATLAB 

není nejvhodnější volbou, jelikož tento software nepatří k levným a navíc toto srovnání 

ukázalo, že lze stejného hodnocení dosáhnout i propracovaným modelem v MS Excel. 
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