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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelu pre rozhodovanie medzi 

dodávateľmi hutníckeho materiálu pre firmu VÚEZ, a.s. Levice. Popisuje metódy 

a postupy tvorby modelu. Cieľom je vytvoriť rozhodovací systém, ktorý zefektívni 

rozhodovanie firmy medzi viacerými dodávateľmi, ktorý bude použiteľný v praxi 

a vychádza z požiadaviek firmy. 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the design of fuzzy model for decision among 

suppliers of the metallurgical material for the firm VÚEZ, a.s. Levice. It describes 

methods and processes of a model creating. The goal is to make a decision-making 

system that helps a firm to make decisions among suppliers more effective that will be 

usable in real world and is based on firm’s requests. 
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Úvod 

Slovensko je jednou  z mála krajín s pomerne vysokou podporou jadrovej 

energie. Jadrové elektrárne (JE) sú stabilné zdroje elektrickej energie, ktoré potrebujú 

špičkové zabezpečenie pre prevádzku a zvládnutie havarijných stavov. 

Pravdepodobnosť ťažkých havarijných stavov je však veľmi nízka.  

Firma VÚEZ, a.s. sa zameriava na projektovanie, výrobu, montáž 

bezpečnostných zariadení JE. K ich konštrukcii bezpodmienečne potrebuje materiály 

dosahujúce  predpísanú kvalitu, spoľahlivosť a zloženie. Voľba dodávateľa určitého 

druhu výrobku je závislá od viacerých hľadísk a je ťažké jednoznačne určiť, ktorý 

dodávateľ najviac vyhovuje požiadavkám firmy. Cena je jeden z najdôležitejších 

atribútov pre realizáciu objednávky, okrem nej však do rozhodovania vstupuje mnoho 

ďalších faktorov, ktoré výber môžu do značnej miery ovplyvniť. Treba dbať aj na meno, 

ktoré si firma dokázala vybudovať u domáceho odberateľa (SE Enel) alebo u 

podobných odberateľov v zahraničí, či schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám 

zákazníka.  

Využitie fuzzy logiky na podporu rozhodovania je veľmi široké. Môžeme ju 

využiť všade tam, kde sa stretávame s pojmami ako nepresnosť, vágnosť, neurčitosť, 

nejasnosť. Vo svojej práci som sa ju rozhodla aplikovať pri rozhodovaní o vhodnom 

dodávateľovi hutného materiálu, používaného na konštrukciu jadrových zariadení. 
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Ciele práce, metódy a postupy spracovania 

Cieľom mojej práce je vytvorenie fuzzy modelu pre vyhodnotenie dodávateľov 

hutného materiálu firmy VÚEZ, a.s. Levice, ktorá sa zaoberá projektovaním, výrobou 

a montážou bezpečnostných zariadení pre jadrové elektrárne.  

V práci budem vychádzať zo základných teoretických východísk, ktoré uvediem 

na začiatku a neskôr ich aplikujem pri tvorbe rozhodovacieho systému.  

Ďalšou základnou časťou bude analýza súčasnej situácie, kde predstavím 

spoločnosť, popíšem jej súčasný stav pomocou rôznych analýz a určím najdôležitejšie 

kritéria, ktoré budú vstupovať do fuzzy modelu. 

Po stanovení kritérií zostavím model v prostredí MS Excel a naprogramujem 

k nemu aplikáciu vo Visual Basic for Applications. Následne zostavím model 

v prostredí MATLABu aj využitím Fuzzy Logic toolboxu. 

Posledným krokom bude analýza konkrétnych dodávateľov a ich vyhodnotenie 

ako v MATLABe, tak v MS Excel a porovnanie výstupov z týchto dvoch modelov. 

Navrhnuté modely by mali ušetriť čas a zefektívniť a zjednodušiť výber 

dodávateľa pre analyzovanú firmu.  
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1 Teoretické východiská 

V tejto kapitole popíšem teoretické poznatky, z ktorých budem vo svojej práci 

vychádzať. Popíšem pojem fuzzy logika a pojmy s ňou súvisiace, princíp jej 

fungovania. Stručne tiež uvediem informácie o prostredí MS Excel a MATLAB, 

v ktorých budem svoje modely zostavovať. 

1.1 Fuzzy logika 

Podľa teórie množín, množina predstavuje súbor prvkov s určitými 

vlastnosťami, ktoré do množiny buď patria alebo nepatria. Prvok môže teda nadobúdať 

iba tieto dva stavy: 0 – nepravda, 1 – pravda. V reálnom svete však neexistujú takto 

pevne stanovené hranice, výrok môže byť pravdivý čiastočne.  

Výraz „fuzzy“ pochádza z angličtiny a v preklade znamená „hmlistý, nejasný, 

neostrý. Fuzzy logika nepracuje iba s doma pevne danými stavmi, ale určuje nakoľko 

prvok do množiny patrí, alebo nie. Prvok môže nadobúdať hodnoty v intervale 0 až 1, 

pričom 0 znamená úplné nečlenstvo a 1 úplné členstvo. Fuzzy logika teda vyjadruje 

mieru príslušnosti prvku k danej množine. V prípadoch rozhodovacích úloh sa definujú 

pravidlá, z ktorých pomocou fuzzy logiky nachádzame riešenie problému. (Dostál, 

2005) 

 Funkcie členstva 

Funkcia členstva je zobecnená funkcia, ktorá vyjadruje príslušnosť prvkov k nej 

na intervale [0,1]. Funkcia príslušnosti 𝜇𝐹 fuzzy množiny F je vyjadrená ako:      

𝜇𝐹: 𝑈 → [0,1]. Vyjadruje stupeň príslušnosti 𝜇𝐹(𝑢) ∈ [0,1] prvku 𝑢 ∈ 𝑈. Funkcie 

členstva môžu mať rôzny tvar, je vhodné voliť čo najjednoduchšiu funkciu, ideálne 

zostavenú z lineárnych úsekov. Stupeň členstva sa týka vstupných aj výstupných fukcií. 

Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené typy a definície funkcií Γ, L, Λ a Π. (Jura, 

2003) 
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Obrázok 1: Priebeh a definícia Γ-funkcie (Zdroj: Dostál, 2015, s. 12) 

 

 

Obrázok 2: Priebeh a definícia L-funkcie (Zdroj: Dostál, 2015, s. 12) 

 

 

Obrázok 3: Priebeh a definícia Λ-funkcie (Zdroj: Dostál, 2015, s. 13) 

 

 

Obrázok 4: Priebeh a definícia Π-funkcie (Dostál, 2015, s. 13) 

𝛤(𝑢, 𝛼, 𝛽) {

0 𝑢 < 𝛼
(𝑢 − 𝛼)/(𝛽 − 𝛼) 𝛼 ≤ 𝑢 ≤ 𝛽

1 𝑢 > 𝛽
 

𝐿(𝑢, 𝛼, 𝛽) {

1 𝑢 < 𝛼
(𝛽 − 𝑢)/(𝛽 − 𝛼) 𝛼 ≤ 𝑢 ≤ 𝛽

0 𝑢 > 𝛽
 

Λ(𝑢, 𝛼, 𝛽) {

0 𝑢 < 𝛼
(𝑢 − 𝛼)/(𝛽 − 𝛼) 𝛼 ≤ 𝑢 ≤ 𝛽

(𝛾 − 𝑢)/(𝛾 − 𝛽)
0

𝛽 ≤ 𝑢 ≤ 𝛾
𝑢 > 𝛾

 

Π(𝑢, 𝛼, 𝛽)

{
 
 

 
 

0 𝑢 < 𝛼
(𝑢 − 𝛼)/(𝛽 − 𝛼) 𝛼 ≤ 𝑢 ≤ 𝛽

1
(𝛿 − 𝑢)/(𝛾 − 𝛿)

0

𝛽 ≤ 𝑢 ≤ 𝛾
𝛾 ≤ 𝑢 ≤ 𝛿
𝑢 > 𝛿
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 Operácie s fuzzy množinami 

Podobne ako s klasickými množinami, aj s fuzzy množinami môžeme 

vykonávať základné operácie prieniku, zjednotenia a doplnku.  

Zjednotením množín A a B vznikne množina C s funkciou príslušnosti 𝐶 = 𝐴 ∪

𝐵, práve keď 𝐶(𝑥) = 𝐴(𝑥) ∨ 𝐵(𝑥). (Jura, 2003) 

 

Obrázok 5: Zjednotenie fuzzy množín (Zdroj: Dostál, 2015, s. 15) 

 

Prienikom dvoch fuzzy množín A a B získame množinu C, ktorá má funkciu 

príslušnosti 𝐶 = 𝐴 ∩ 𝐵, práve keď 𝐶(𝑥) = 𝐴(𝑥) ∧ 𝐵(𝑥). (Jura, 2003) 

 

 

Obrázok 6: Prienik množín (Zdroj: Dostál, 2015, s. 15) 

 

Doplnkom A‘ fuzzy množiny A rozumieme vzťah �̅�(𝑥) = 1 − 𝐴(𝑥). (Jura, 

2003) 
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Obrázok 7: Doplnok fuzzy množín (Zdroj: Dostál, 2015, s.16) 

 Proces fuzzy spracovania 

Tvorba fuzzy systému je sprevádzaná troma hlavnými krokmi: fuzzikikácia, 

fuzzy inferencia a defuzzifikácia.  

 

 

Obrázok 8: Proces fuzzy spracovania (Zdroj: Dostál, 2015, s. 22) 

 

Prvým krokom je prevedenie reálnych premenných na jazykové. Zvyčajne sa 

používan 3 – 7 atribútov premennej, ktorých definovanie vychádza z lingvistickej 

premennej (napríklad premennej riziko môžeme stanoviť atribúty: nízke, stredné, 

vysoké, veľmi vysoké). Stupeň členstva atribútu premennej sa vyjadruje pomocou 

členskej funkcie. 

V druhom kroku definujeme pravidlá typu < Ak >,< Potom >,< S váhou > 

na jazykovej úrovni. Týmito pravidlami určujeme chovanie systému. Podmienkové vety 

obsiahnuté v týchto algoritmoch vyhodnocujú stav príslušnej premennej a majú formu 

známu z programovacích jazykov: 

< 𝐴𝑘 > 𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑎 < 𝐴 > 𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑏……𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑥 < 𝐴𝑙𝑒𝑏𝑜 > 𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑦 …… <

𝑃𝑜𝑡𝑜𝑚 > 𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝1 < 𝑆 𝑣áℎ𝑜𝑢 > 𝑧, 

tj. Ak (nastane stav) 𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑎 a 𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑏, ... , 𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑥 alebo 𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑦 ... , potom (je 

situácia) 𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝1 s váhodu pravidla z, kde 𝑧 < 0,1 >. 
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Každá kombinácia atribútov v podmienke <Ak> <Potom> predstavuje jedno 

pravidlo. Každému z nich treba určiť  zodpovedajúcu váhu v systéme, ktorá má na 

výsledok fuzzy systému veľký vplyv. V priebehu optimalizácie systému môžeme váhu 

meniť. Výsledkom fuzzy inferencie je jazyková premenná.  

Defuzzifikácia má za úlohu previesť výsledok fuzzy inferencie na reálne 

hodnoty tak, aby slovne čo najlepšie reprezentovali výsledok fuzzy výpočtu. (Dostál, 

2008) 

1.2 MS Excel 

Na vytvorenie fuzzy modelu v prostredí MS Office Excel budeme potrebovať 

štyri tabuľky. Prvou je popis transformačnej matice, kde ku každému kritériu 

vstupujúcemu do modelu priradíme niekoľko slovne popísaných atribútov, ktorých 

môže nadobúdať. Druhou tabuľkou je transformačná matica, v ktorej sú slovne popísané 

atribúty z predošlej matice prevedené na číselné hodnoty. Tie sú stanovené na základe 

priorít, ktoré si užívateľ stanoví pri práci s programom. Jednotlivé atribúty je potrebné 

stanoviť na základe vlastných skúseností alebo skúseností expertov.  

Nasledujúce vzory sú zostavené na príklade rozhodovania o kúpe nehnuteľnosti. 

(Dostál, 2008) 

 

Tabuľka 1: Popis transformačnej matice - príklad (Zdroj: Dostál, 2015, s.25) 

Počet Miestností Veľkosť v m2 Vlastníctvo Kuchyňa Poloha Cena v mil. Kč 

1 0-5 štátne áno mesto <0,5 

2 51-70 prenájom nie okraj mesta 0,5-1 

3 71-90 družstevné   vidiek 1-2 

4 91-110 osobné   samota 2-5 

5 11-140       5-10 

>5 >141       >10 
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Tabuľka 2: Transformačná matica - príklad (Zdroj: Dostál, 2015, s. 25) 

Poč. Miestností veľkosť v m2 Vlastníctvo Kuchyňa Poloha Cena v mil. Kč 
 2 0 1 10 8 2 
 4 4 4 0 10 5 
 6 5 8   4 16 
 10 14 10   2 8 
 6 10       4 
 2 5       0 
 Max = 10 Max = 14 Max = 10 Max = 10 Max = 10 Max = 16 Σ = 70 

Min = 2 Min = 0 Min = 1 Min = 0 Min = 2 Min = 0 Σ = 5 

 

Pre konkrétny vstup modelu, v našom prípade nehnuteľnosť, získavame vždy 

jednu stavovú maticu. Jej hodnoty zodpovedajú parametrom vyhodnocovanej 

nehnuteľnosti. V tabuľke sú použité hodnoty A (áno) a N (nie), pričom pri výpočte tieto 

hodnoty musia byť prevedené na čísla 1 (áno) a 0 (nie). (Dostál, 2008) 

 

Tabuľka 3: Stavová matica – príklad (Zdroj: Dostál, 2015, s.26) 

Poč. Miestností 
veľkosť v 
m2 Vlastníctvo Kuchyňa Poloha Cena v mil. Kč 

N N N A N N 

N N N N N A 

A N N   A N 

N A A   N N 

N N       N 

N N       N 

 

Skalárnym súčinom transformačnej matice a stavovej matice dostávame 

konkrétnu hodnotu, od ktorej následne musíme odčítať sumu minimálnych hodnôt, 

vydeliť ju rozdielom maximálnej a minimálnej sumy a vynásobiť číslom 100, aby sme 

výsledok dostali v percentách v rozmedzí 0 – 100%. V MS Excel túto hodnotu 

vypočítame pomocou funkcie: 

=(SOUČIN.SKALÁRNÍ(A11:F16*A21:F26)-SUMA(A18:F18))/(SUMA(A17:F17)-

SUMA(A18:F18))*100 = 67,7%. 
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Poslednou tabuľkou, ktorú musíme vytvoriť, je retransformačná matica, na 

základe ktorej získame výstup vo forme lingvistickej premennej. V našom príklade 

výsledok 67,7% zodpovedá premennej „Sledovať“. (Dostál, 2015) 

 

Tabuľka 4: Retransformačná matica – príklad (Zdroj: Dostál, 2015, s. 26) 

Body [%] Nehnuteľnosť 

0-40 Nezaujímať sa 

40-50 Sledovať 

50-60 Zvážiť kúpu 

60-70 Kúpiť 

 

1.3 Visual Basic for Applications 

Ide o objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý je súčasťou produktov 

MS Office. Vychádza z jazyka Visual Basic, má rovnakú syntax. Jeho výhodou je, že je 

súčasťou balíka MS Office, takže zaň neplatíme nič navyše. Slúži na zautomatizovanie 

činností, ktoré sa často opakujú. Využívajú sa na to funkcie, cykly, formuláre, ktoré 

umožňujú tvorbu užitočných aplikácii. Mnoho vývojárov využíva tento programovací 

jazyk, preto je jednoduché nájsť odpoveď na väčšinu problémov. (Jak na Excel, 2014) 

Po zobrazení karty Vývojár v ľavej časti pásu spustíme prostredie Visual Basic 

v okne editoru, ktoré obsahuje niekoľko častí: 

- Menu 

- Okno kódu 

- Okno projektu 

- Okno vlastnosti 

- Ladiace okno 

- Okno formulára 

- Okno s ovládacími prvkami 

- Objekt browser 

Ako na karte Vývojár, tak v editore VBA sú k dispozícii prvky, ktoré môžeme 

vložiť do formulára alebo do prostredia MS Excel. Vložiť môžeme tlačítko, pole so 

zoznamom, zaškrtávacie políčko, číselník, zoznam, prepínač, skupinový rámček, 
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popisok a posuvník. Každému z týchto prvkov môžeme potom priradiť makro. (Jak na 

Excel, 2014) 

Pri tvorbe formulára môžeme pracovať s viacerými prvkami: 

- Label (Popis) 

- TextBox (Textové pole) 

- ComboBox (Výberové pole) 

- Check Box (Zaškrtávacie pole) 

- OptionButton (Prepínač) 

- CommandButton (Tlačítko) 

- ScrollBar (Posuvník) 

- UserForm (Formulár) 

- MsgBox (Dialógové okno) 

Do okna kódu vpisujeme štruktúrovaný kód, dôležité je používať poznámky pre 

vyššiu prehľadnosť a jednoduchšiu orientáciu v kóde pri jeho neskoršom doplňovaní. 

Visual Basic ignoruje veľké a malé písmená a umožňuje rozdelenie príkazu na viac 

riadkov. (Jak na Excel, 2014) 

1.4 MATLAB 

Je to integrované prostredie slúžiace na vedeckotechnické výpočty, 

modelovania, simulácie, analýzu dát, meranie a spracovanie signálov, návrhy riadiacich 

a komunikačných systémov. Dnes je už bežným štandardom k technickým výpočtom 

a simuláciám v oblasti vedy, výskumu či vzdelávania. MATLAB pozostáva z piatich 

základných súčastí: 

- Výpočtové jadro – obsahuje algoritmy pre prácu s maticami reálnych 

a komplexných čísel. 

- Grafický subsystém – slúži na grafické zobrazenie výsledkov, vykreslenie 

grafov, dvoj aj trojrozmerných, ich animácia. 

- Otvorená architektúra – obsahuje vstavané funkcie, umožňuje aj vytvárať 

nové funkcie, keďže MATLAB je úplný programovací jazyk. 
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- Pracovné nástroje – umožňujúce vytvárať aplikácie, obsahuje príkazy 

podmienené, vetviace, cykly. 

- Toolboxy – knižnice funkcií rozširujúce použitie v danom obore, ktoré 

obsahujú predspracované špecializované funkcie s možnosťou rozšírenia a 

modifikácie. (MATLAB, 2013) 

 Fuzzy Logic Toolbox 

Príkazom fuzzy v príkazovom okne spustíme Fuzzy Logic Toolbox. Nastaví sa 

fuzzy model typu Mamdani s jednou vstupnou a jednou výstupnou premennou. Ďalšie 

premenné môžeme pridať pomocou Edit – Add Variable – Input/Output, podľa toho či 

chceme vstupnú alebo výstupnú premennú. (Dostál, 2008) 

 

 

Obrázok 9: FIS Editor – príklad (Zdroj: Dostál, 2008, s.25) 
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Pomocou menu Edit – Add MFs u jednotlivých premenných môžeme pridať 

ďalšie členské funkcie, prípadne ich zmazať všetky alebo jednotlivo pomocou Edit – 

Remove All  MFs alebo Edit – Remove Selected MF. V časti pridania novej funkcie 

môžeme zvoliť typ  funkcie (napr. trimf, trapmf, gaussmf) a ich počet. (Dostál, 2008) 

 

 

Obrázok 10: Membership Function Editor – príklad (Zdroj: Dostál, 2008, s.25) 

 

Pravidlá nadefinujeme pomocou menu Edit – Rules a zobrazíme ich pomocou 

View – Rules. Závislosti jednotlivých premenných po vytvorení pravidiel môžeme 

vidieť v menu View – Surface. Zobrazí sa trojrozmerný graf. (Dostál, 2008) 
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Obrázok 11: Rule Editor – príklad (Zdroj: Dostál, 2008, s.27) 

 

 

Obrázok 12: Rule Viewer – príklad (Zdroj: Dostál, 2008, s.28) 
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Obrázok 13: Surface Viewer – príklad (Zdroj: Dostál, 2008, s.27) 

 

S vytvoreným modelom môžeme ďalej pracovať po jeho uložení pomocou menu 

File – Export – To File. Tento model sa uloží ako súbor s príponou .fis. 

Samotné vyhodnotenie modelu prebieha na základe spustiteľného M-súboru, 

ktorý obsahuje sekvenciu príkazov vedúcu ku konečnému výsledku vo forme číselného 

a slovného vyjadrenia. Nový M-súbor spustíme pomocou File – New – M-file. (Dostál, 

2008) 
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1.5 Systém manažérstva kvality 

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky zo 16. Novembra 2011 

o systéme manažérstva kvality definuje podrobnosti o požiadavkách na systém 

manažérstva kvality žiadateľa o povolenie, jeho dokumentáciu a na zabezpečenie 

kvality jadrových zariadení. 

Definuje nutnosť preukázania dokumentu kontroly kvality a vlastností hutníckych 

výrobkov a materiálov. Tento dokument musí obsahovať výsledky skúšok a potvrdenie, 

že výrobky spĺňajú požiadavky na ich kvalitu uvedené v technickej dokumentácii 

daného zariadenia. Výsledok skúšky môže výrobca predložiť za predpokladu, že 

zabezpečil spätnú sledovanosť tohto výrobku. (431/2011 Z.z., 2011) 

Konkrétne požiadavky na typy a kvalitu hutníckych materiálov sú definované v 

predpisoch BNS Úradu jadrového dozoru Slovenskej Republiky. Definujú napríklad aj 

na chemické zloženie výrobkov, ich zvárateľnosť, kvalitu povrchov, štruktúru, či 

pevnosť. Popisuje postup a metódy atestácie  hutníckych výrobkov a rozsah a metodiku 

skúšok. (BNS II.3.3.2011, 2011) 

Splnenie požiadaviek na hutnícky materiál sa dokladuje materiálovým 

certifikátom podľa STN EN 10204. 
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2 Analýza problému a súčasnej situácie 

V tejto kapitole predstavím spoločnosť, pre ktorú bude určený výstup mojej 

práce. Uvediem základné informácie o nej a o predmete jej činnosti. Zhodnotím jej 

súčasný stav a podrobnejšie popíšem súčasný výber dodávateľov hutného materiálu. 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

Obchodné meno: VÚEZ, a.s. 

Sídlo: Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, Slovenská Republika 

IČO: 36 522 457 

Deň zápisu: 15.8.1997 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán: predstavenstvo (Obchodný register, 2015) 

 Predmet podnikania 

VÚEZ, a.s. je inžinierska, výrobná a montážna organizácia zameraná na 

špecializované činnosti v energetike. Predmetom činnosti je: 

 Zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární, 

 Montáž meracej a regulačnej techniky, 

 Projektová činnosť v oblasti klasickej a jadrovej energetiky, 

 Výskum a vývoj energetických zariadení, 

 Výroba, montáž a údržba tlakových a elektrických zariadení, 

 Servisné merania a diagnostiku, 

 Autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia, 

 Garančné skúšky energetických zariadení. (VÚEZ, a.s., 2015) 

 Organizačná štruktúra 

VÚEZ, a.s. je súkromná akciová spoločnosť, pričom majoritu akcionárov 

predstavujú samotní zamestnanci. Listinné akcie znejú na meno a teda  akcie 

spoločnosti nie sú obchodovateľné na verejnom trhu. Štatutárnym orgánom je 

predstavenstvo. 
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Obrázok 14: Organizačná štruktúra VÚEZ, a.s. (Zdroj: VÚEZ, 2014) 

 

 Vízia a misia 

Poslaním spoločnosti je podieľať sa na neustálom zvyšovaní bezpečnosti, 

spoľahlivosti a zlepšovaní ekologických parametrov technologických, najmä 

energetických zariadení. Naďalej chce zákazníkom poskytovať vyspelé technické 

služby a kvalitné výrobky. 

Ambíciou VÚEZ je upevniť si pozíciu na trhu a expandovať do celoeurópskeho 

priestoru, udržať si  renomé a pozíciu spoľahlivého partnera a dodávateľa, a poskytovať 

atraktívne pracovné prostredie a možnosti pre zamestnancov. (VÚEZ, a.s., 2015) 
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 Zamestnanci 

Zamestnanci spoločnosti, ich vedomosti, skúsenosti a postoje stoja za úspechom 

firmy a preto je jej prioritou rozvíjať talent zamestnancov, a vytvárať im prostredie 

umožňujúce odborne rásť. To chce dosiahnuť neustálym zlepšovaním procesov riadenia 

ľudských zdrojov. 

 Spoločnosti záleží na tom, aby zamestnanci čo najlepšie zvládli požiadavky 

pracovného miesta a boli pripravení na zmeny. Spoločnosť sa snaží vytvárať motivujúce 

a príjemné pracovné prostredie investíciami do zlepšovania pracovného prostredia 

a technického vybavenia pracovísk. V roku 2014 bol celkový počet zamestnancov 130. 

Veľká pozornosť zo strany vedenia spoločnosti sa sústreďuje na odborný rast 

zamestnancov. Ponúka im zvyšovanie kvalifikácie rôznymi formami. Okrem povinných 

školení im poskytuje rôzne kurzy, odborné semináre, či workshopy. V roku 2014 

spoločnosť do vzdelávania svojich zamestnancov investovala takmer 38 000 €. 

 Zákazníci 

Najväčšími odberateľmi VÚEZ v roku 2014 boli Inžinierske stavby, a.s., 

Slovenské Elektrárne, a.s., PPA Energo, s.r.o. a VUJE, a.s. Tuzemskí odberatelia mali 

na celkových tržbách v roku 2014 40%-ný podiel. Spoločnosť sa nesústreďuje len na 

tuzemský trh, ale pracuje aj so zahraničím. Zvýšenie exportu je jedným zo základných 

strategických cieľov. V roku 2014 bol podiel exportu na tržbách z predaja vlastných 

výrobkov a služieb 60%. Najvýznamnejšími zahraničnými odberateľmi a jadrovými 

elektrárňami boli: 

Energo Atom – JE ROVNO (Ukrajina), 

Elektrodynamika, Moskva (Ruská federácia), 

Európska komisia, Brusel (Belgicko), 

KP Ria, Brno (Česká republika), 

ČEZ, Praha (Česká republika), 

ČEZ Energoservis, Třebíč (Česká republika), 

ŠKODA JS, Plzeň (Česká republika). (VÚEZ, a.s., 2015) 
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Graf 1: Podiel činností na tržbách VÚEZ, a.s. v roku 2014 (Zdroj: (VÚEZ, a.s., 2015) 

2.2 Súčasný stav 

Súčasný stav vo firme najvýstižnejšie popíšem  pomocou analýz prostredia 

firmy. Preto v nasledujúcich podkapitolách vypracujem analýzu SWOT odrážajúcu 

vnútorné prostredie firmy, analýzu SLEPT reprezentujúcu stav vonkajšieho okolia 

firmy a analýzu odborového okolia pomocou Porterovho modelu 5 konkurenčných síl. 

 SWOT analýza 

Strengths – silné stránky 

- Skúsený management 

- Vedúce postavenie na trhu v niektorých vyprofilovaných produktoch 

- Vysoká vzdelanostná úroveň zamestnancov (cca 50% z nich) 

- Dobrá povesť spoľahlivej a serióznej firmy 

- Značný podiel investovaných vlastných zdrojov do vývoja a výskumu 

- Firma známa aj v zahraničí 

Weaknesses – slabé stránky 

- Priemerný marketing 

- Úzka špecializácia 

0,60%

10,10%
3,80%

13,50%

0,80%29,20%

34,10%

0,50% 7,40%

Podiel činností na tržbách v roku 2014

Automatizácia

Hermetizácia JE

Vyraďovanie EBO V1

Dostavba EMO 3,4

Výroba náhradných dielov

Technické skúšky a expertízy

Technologické systémy

Digitalizácia

Výskum a vývoj
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Opportunities – príležitosti 

- Rozšírenie výskumno-vývojovej základne, zvýšenie investícii do výskumu 

a tým možnosť získania nových zákaziek na ďalších trhoch 

- Rozšírenie trhu do ďalších, aj mimoeurópskych krajín 

- Investícia do mladých perspektívnych ľudí (zvýšenie jazykovej a odbornej 

vzdelanosti) 

Threats – hrozby 

- Rizikové odvetvie priemyslu, globálne vplyvy na celé odvetvie 

- Politická situácia v krajinách, do ktorých sú smerované dodávky 

- Vplyv silnej lobby a veľkých nadnárodných spoločností 

- Rastúca konkurencia v segmente bežných dodávok 

 SLEPT analýza 

Social – spoločenské faktory 

Ochota pracovníkov cestovať za prácou je na Slovensku nižšia. Táto skutočnosť 

môže spôsobovať problém získať pracovníkov s potrebnou kvalifikáciou a praxou 

v danom odbore. Na slovenskom trhu práce je vo všeobecnosti nedostatok ľudí so 

vzdelaním technického zamerania, čo spôsobuje spoločnostiam náklady na nábor 

nových pracovníkov. 

Legal – právne faktory 

V posledných rokoch sa politická klíma na Slovensku menila dosť výrazne, čo 

malo za následok najmä zmeny v daňovej a odvodovej oblasti. Pre VÚEZ, a.s. je stále 

priaznivý pozitívny postoj vlády k dôležitosti jadrovej energetiky pre národné 

hospodárstvo, pretože na Slovensku nie sú podmienky na to, aby bola energia z jadra 

nahradená energiou z alternatívnych zdrojov. Môžeme teda predpokladať, že aj 

nasledujúca vláda sa bude k dôležitosti jadrovej energetiky prikláňať. 

Economic – ekonomické faktory 

V štátoch, ktoré najviac postihla kríza v roku 2008, firma nevyvíja 

podnikateľskú činnosť, čím by nemala byť ohrozená. Ohroziť ekonomické prostredie 
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môže odpísanie veľkej časti dlhu Grécka, čo by viedlo k poklesu hodnoty eura. 

Finančný a bankový trh na Slovensku je po kríze stabilizovaný a ponúka výhodné úvery 

ako pre fyzické, tak právnické osoby. 

Political – politické faktory 

Verejnosť zastávajúca odklon od jadrovej energetiky sa neustále rozširuje a tlačí 

politikov v niektorých európskych krajinách do znižovania jej využitia, najmä po 

udalostiach vo Fukušime. Zníženie využívania jadra by malo za následok nielen 

zvýšenie ceny elektrickej energie, ale aj globálny nárast emisií vzniknutých pri jej 

výrobe. 

Technological – technologické faktory 

Podpora štátu v oblasti rozvoja vedy a techniky aj oblasti výskumno-vývojovej 

je nedostatočná. Pre udržanie konkurencieschopnosti bude musieť firma naďalej 

vkladať množstvo vlastných finančných prostriedkov do aktivít týkajúcich sa výskumu 

a vývoja. Forma financovania formou dotácií je sprevádzaná byrokraciou, čo 

zamestnancov firmy oberá o sily a čas, ktorý je potrebné vložiť do interných procesov. 

 Porterov model 5 síl 

Konkurencia v odvetví 

V určitých segmentoch má VÚEZ, a.s. líderskú pozíciu, no napríklad v súvislosti 

s dostavbou 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach sa konkurencia neustále 

zvyšuje. Dôležité pre firmu je udržať si pozíciu v činnostiach, pre ktoré má unikátne 

know-how. 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Problémy sa môžu objaviť v dôsledku nadhodnotených cien materiálu 

niektorých dodávateľov. Na odbúranie tohto problému je nutné aktívne rokovať 

s alternatívnymi dodávateľmi a hľadať možnosti na znižovanie cien subdodávateľov. 

Vyjednávacia sila odberateľov 

Najväčším obchodným partnerom v rámci Slovenska sú Slovenské elektrárne, 

a.s. Jediným a hlavným kritériom pri výbere dodávateľa v tendroch je cena zákazky, na 
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na odbornosť spoločností sa pri samotnej súťaži už neprihliada (odávatelia musia ešte 

predtým splniť podmienky SE Enel, aby sa mohli stať plnohodnotným dodávateľom). 

Preto hrozí, že veľakrát sa musí firma s cenou dostať až takmer na úroveň nákladov, aby 

tender mohla vyhrať. Preto je pre firmu dôležitá snaha vyvíjať nové produkty, vďaka 

čomu získava určitú výhodu. 

Vstup nových konkurentov 

Jedná sa o spoločnosti nepôsobiace v rovnakom odvetví ako VÚEZ, a.s., ale 

v priebehu určitého obdobia sú schopné do odvetvia vstúpiť. Vstup na tento trh je 

sprevádzaný nutnosťou získania množstva certifikátov a je časovo, finančne aj 

personálne náročné do odvetvia vstúpiť. 

Substitúty 

Keďže firma realizuje projekty na zákazky na základe špecifických potrieb 

každej jadrovej elektrárne, nedá sa v tejto súvislosti hovoriť o existencii substitútov. 

2.3 Súčasný spôsob hodnotenia dodávateľov 

Pri výbere dodávateľa pre konkrétnu dodávku najskôr firma preskúma zoznam 

potenciálnych dodávateľov, či sú schopní splniť technické požiadavky na materiál 

vypracované odberateľom. V kladnom prípade je dodávateľ zaradený do zoznamu 

vhodných dodávateľov, ktorí boli následne oslovení s konkrétnym dopytom a na 

základe obdržaných ponúk bol zvolený jeden dodávateľ. Toto rozhodnutie sa 

stanovovalo intuitívne, bolo ťažké z doporučených dodávateľov zvoliť toho 

najvhodnejšieho. 

Na základe týchto skutočností by bolo vhodné pre túto firmu vytvoriť 

rozhodovací systém, ktorý im pomôže zefektívniť výber a ušetriť čas pri rozhodovaní. 
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3 Vlastný návrh riešenia 

V tejto kapitole najprv určím a popíšem dôležité kritéria pre hodnotenie 

dodávateľov. Potom vytvorím dva fuzzy modely pre ich posudzovanie – prvý 

v prostredí MS Excel využitím jazyka VBA a druhý v programe MATLAB využitím 

Fuzzy Logic Toolbox. Na záver dodávateľov vyhodnotím v oboch modeloch a výsledok 

okomentujem. 

3.1 Kritéria pre hodnotenie dodávateľov 

Na základe konzultácii s kompetentným zamestnancom firmy sme vybrali 

celkom 13 kritérií, ktoré pokladáme za najdôležitejšie pri výbere vhodného dodávateľa. 

V tejto kapitole všetky zvolené kritéria podrobne popíšem a ku každému priradím váhu, 

s akou bude vstupovať do fuzzy modelu. Kritéria som rozčlenila do troch kategórii: 

kvalitatívno-technologické, ekonomické a termínové kritéria. 

 Kvalitatívno-technologické kritéria 

Certifikácia výrobkov – toto kritérium je podmienkou k tomu, aby dodávateľ 

mohol svoje výrobky poskytnúť pre potreby zariadení pre jadrové elektrárne, preto mu 

je priradená aj najväčšia váha a tým sa stáva najdôležitejším kritériom zo všetkých. 

Pokiaľ firma certifikát o kvalite materiálu nevie dodať, nemôžeme nad využívaním 

služby tohto dodávateľa uvažovať.  

Pôsobenie na trhu – rozsah skúseností dodávateľa je veľmi dôležitý, najmä 

z pohľadu špecifických potrieb pre jadrové elektrárne. Je výhodou, ak má firma 

dlhodobejšie skúsenosti s dodávaním materiálu pre jadrové elektrárne a vie, akým 

spôsobom je potrebné materiál opracovať či inak upraviť. 

Renomé – nie je vhodné voliť dodávateľa, ktorý má v oblasti dodávok na náš trh 

zlé meno alebo nedostatočné skúsenosti. Zvyšuje sa tým najmä riziko ohrozenia 

projektov či už z pohľadu kvality, alebo časového nedodržania ako následku 

nevybavenia objednávky podľa našich požiadaviek. 
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Značenie výrobkov – dodaný materiál sa vo firme ďalej spracováva, preto je 

vhodnejšie ak sú jednotlivé diely značené vyrytými znakmi, než popísané fixkou, ktorá 

sa môže napríklad pri manipulácii zmazať. 

Rozsah poskytovaných služieb – je veľkou výhodou, ak dodávateľ poskytuje 

opracovanie objednaného materiálu podľa požiadaviek, alebo konzultácie k jednotlivým 

materiálom a výrobkom. 

 Ekonomické kritéria 

Cena – je veľmi dôležitým ukazovateľom pri rozhodovaní o kúpe. Zákazník 

takmer vždy uprednostní dodávateľa s nižšou cenovou ponukou, pokiaľ sú kvalita 

a služby porovnateľné s konkurenčnými ponukami. Po certifikácii výrobkov má spolu 

s kritériom renomé druhú najvyššiu mieru významnosti.  

 Flexibilita – ako rýchlo je dodávateľ schopný zareagovať na požiadavky 

zákazníka, napríklad ako dlho potrvá opracovanie či narezanie materiálu, prípadne či je 

schopný a ochotný dodať materiál mimo katalógovej ponuky (špecifické, atypické 

rozmery). 

Spôsob dodania – definuje, či dodávateľ poskytuje službu dodania tovaru až 

k sídlu firmy, alebo sa jedná len o kamennú predajňu a zákazník si musí odvoz tovaru 

zaistiť sám. 

Množstevná zľava – niektorí dodávatelia sa snažia udržať si zákazníkov 

poskytnutím zníženej ceny za objednávku. Keďže v našom prípade sa objednávky robia 

menej frekventovane a vo väčších množstvách, percentuálna výška zľavy je pomerne 

významná. 

Cenová prirážka za expresné dodanie – môže nastať situácia, kedy naša firma 

bude náhle potrebovať určitý komponent v čo najkratšej dobe. Vtedy je veľmi 

významná prirážka, ktorú si dodávateľ zaúčtuje za expresné doručenie. 

 Termínové kritéria 

Dodacia lehota – jedno z najvýznamnejších kritérií, ktoré hodnotí, ako rýchlo 

objednaný tovar dorazí k zákazníkovi, príp. na pobočku predajne. Pre nás ako zákazníka 

je významný rozdiel, či tovar dorazí do ďalšieho dňa, alebo za 2 týždne. 
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Vybavenie reklamácii – niektorí dodávatelia sú schopní reklamáciu vybaviť aj 

za kratší čas ako jeden mesiac. Pokiaľ je dodávateľ ochotný termín reklamácie urýchliť, 

prispieva to k zákazníkovej spokojnosti. 

Doba splatnosti faktúr – čím je doba splatnosti dlhšia, tým je to pre firmu 

výhodnejšie. Má k dispozícii viac času na zaplatenie faktúry a po dlhšiu dobu má 

k dispozícii finančné prostriedky pre financovanie firmy. 

 Váha kritérií 

V nasledujúcom grafe sú znázornené váhy jednotlivých kritérií. Môžeme vidieť, 

že najdôležitejším kritériom, ako som už popísala v predošlej kapitole, je kritérium 

certifikácie výrobkov. Má až 15,5%-nú váhu pri vyhodnocovaní dodávateľa. Druhými 

najdôležitejšími parametrami sú renomé a cena s váhou 9,3%. Naopak, najmenej 

významné je značenie výrobkov, ktoré priamo na kvalitu výrobkov a služby dodávateľa 

nepôsobí, ale ich pozitívne hodnotenie má na voľbu dodávateľa vplyv. 

 

 

Graf 2: Váhy kritérií (Zdroj: vlastný) 
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3.2 Návrh fuzzy modelu v prostredí MS Excel 

Po stanovení najdôležitejších kritérií rozhodujúcich o vhodnosti dodávateľa som 

zhotovila fuzzy model v prostredí MS Excel. Najprv som vytvorila popis 

transformačnej matice, potom samotnú transformačnú maticu a nakoniec som vytvorila 

retransformačnú maticu, ktorá slúži ako výstup fuzzy modelu. Následne som vytvorila 

aj štyri stavové matice, s ktorými budem pracovať až po vytvorení aplikácie vo VBA. 

Nasledujúca tabuľka znázorňuje popis transformačnej matice. Obsahuje všetky 

zvolené kritéria a stavy, ktoré môžu nadobúdať. Každé kritérium nadobúda dva až päť 

stavov. Kvôli prehľadnosti je tabuľka rozdelená na dve časti. 

Stavy certifikácia výrobkov, značenie výrobkov a spôsob dopravy môžu 

nadobúdať len dva stavy.  

Nasledujúcim krokom je vytvoriť transformačnú maticu, čo je ohodnotenie 

každého stavu určitým počtom bodov, ktoré budú vstupovať do výpočtu a premietnu sa 

vo výslednom hodnotení. Maximálny počet bodov, ktoré bude možné dosiahnuť, je 161 

a minimum je 38 bodov. Transformačná matica je znázornená Tabuľkou č. 6. 
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Tabuľka 5: Popis transformačnej matice (Zdroj: vlastný) 

certifikácia 

výrobkov 

pôsobenie 

na trhu renomé 

značenie 

výrobkov 

rozsah 

poskytovaných služieb cena flexibilita 

áno 0-2 roky veľmi dobré vyryté žiadne doplnkové služby veľmi vysoká vysoká 

nie 3-5 rokov dobré nápis fixkou opracovanie materiálu vysoká stredná 

  6-8 rokov nízke   opracovanie + konzultácia a poradenstvo prijateľná nízka 

  viac ako 8 rokov veľmi zlé     nízka   

 spôsob 

dodania 

množstevná 

zľava 

cenová prirážka 

za expresné dodanie 

dodacia 

lehota 

vybavenie 

reklamácii doba splatnosti faktúr 

doprava kuriérom žiadna 0-5% do 5 dní do 2 týždňov 0-7 dní 

osobný odber 0-5% 6-10% 6-8 dní do mesiaca 8-14 dní 

  6-10% 11-15% 9-14 dní viac ako mesiac 15-21 dní 

  11-15% 16-20% viac ako 2 týždne   22-30 dní 

  viac ako 15% viac ako 20%     viac ako 30 dní 
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Tabuľka 6: Transformačná matica (Zdroj: vlastný) 

certifikácia 

výrobkov 

pôsobenie 

na trhu 
renomé 

značenie 

výrobkov 

rozsah 

poskytovaných 

služieb 

cena flexibilita 

25 2 15 7 4 5 10 

0 4 12 4 9 7 7 

  6 7   11 12 3 

  8 3     15   

 
spôsob 

dodania 

množstevná 

zľava 

cenová prirážka za 

expresné dodanie 

dodacia 

lehota 

vybavenie 

reklamácii 

doba 

splatnosti 

faktúr 

9 2 12 13 11 1 

4 5 9 10 8 3 

  8 8 7 3 6 

  10 6 4   9 

  14 3     11 

 

Následne som zostavila retransformačnú maticu. Stanovila som tri úrovne 

vyhodnotenia dodávateľa, a to prijatie, zváženie a odmietnutie. Dodávateľ bude 

odmietnutý v prípade, že jeho výsledné bodové ohodnotenie nepresiahne hranicu 50%, 

čo zodpovedá 100 bodom. Zvažovať dodávateľa budeme ak sa jeho výsledné 

hodnotenie bude pohybovať v rozmedzí 51 – 80%, teda 101 až 137 bodov. V prípade, 

že dodávateľ dosiahne hranicu 138 bodov, znamená to veľmi priaznivý výsledok 

a môžeme uvažovať nad prijatím dodávateľa. 

Tabuľka 7: Hodnotenie dodávateľov (Zdroj: vlastný) 

Prijať dodávateľa 138 161 81-100% 

Zvážiť dodávateľa 101 137 51-80% 

Odmietnuť dodávateľa 38 100 0-50% 

3.3 Visual Basic for Applications 

Teraz bude potrebné vytvoriť aplikáciu v prostredí VBA v Exceli, ktorá bude 

využívať hodnôt doteraz vytvorených matíc. V nasledujúcej časti budem uvádzať 

najdôležitejšie časti kódu. Na list s maticami som umiestnila dve základné tlačítka – 

Editovať dodávateľov a Výber dodávateľov k porovnaniu.  

Prvé tlačítko umožňuje troma spôsobmi editovať zoznam dodávateľov, ktorý 

budeme môcť upravovať len pomocou aplikácie, ručná editácia nebude povolená. Jeho 
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použitím sa zobrazí formulár, v ktorom zvolíme, či chceme pridať nového dodávateľa, 

upraviť hodnotu niektorého z kritérií už existujúceho dodávateľa, alebo môžeme riadok 

z tabuľky vymazať. 

 

Obrázok 15: VBA – Editácia dodávateľov (Zdroj: vlastný) 

 

Na úvod som použila podmienku, ktorá ošetrí, aby bola zvolená práve jedna 

možnosť z troch uvedených. Pokiaľ podmienka nebude splnená, program upozorní 

užívateľa prostredníctvom MsgBoxu na nutnosť výberu niektorej z možností. 

If OptionButton1.Value = False And OptionButton2.Value = False 

And OptionButton3.Value = False Then 

MsgBox "Musíte zvoliť jednu možnosť!" 

 

Po voľbe prvej možnosti sa zobrazí formulár na vloženie nového dodávateľa do 

zoznamu. Najprv sa naplnia ComboBoxy predstavujúce jednotlivé kritéria, jednotlivými 

stavmi, ktorých môže nadobúdať. Použila som k tomu nasledujúci kód: 

UserForm1.ComboBox15.AddItem "" 

UserForm1.ComboBox15.AddItem 

Worksheets("Matice").Range("B6").Value 

UserForm1.ComboBox15.AddItem 

Worksheets("Matice").Range("B7").Value 

UserForm1.ComboBox15.ListIndex = 0 
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Potom uvedieme názov dodávateľa a pre každé kritérium vyberieme zo zoznamu 

zodpovedajúci stav. V spodnej časti formulára sú umiestnené dve tlačítka.  

Tlačítko „Vlož“ pridá dodávateľa so zvolenými charakteristikami ako nový 

riadok do zoznamu všetkých dodávateľov, ktorý je umiestnený na treťom liste zošitu. 

Hodnotu každého kritéria najprv priradíme do premennej, potom vkladáme príslušné 

hodnoty do zoznamu pomocou nasledujúceho kódu: 

If cert <> 0 And posob <> 0 And renome <> 0 And znac <> 0 And _ 

    rozsah <> 0 And cena <> 0 And flexi <> 0 And sposob <> 0 And 

zlava <> 0 And _ 

    priraz <> 0 And dodanie <> 0 And reklam <> 0 And splat <> 0 

Then 

'Nájdeme prvý voľný riadok a do neho vkladáme hodnoty 

riadok = 2 

Do Until Worksheets("dodavatelia").Range("B" & riadok) = Empty 

    riadok = riadok + 1 

Loop 

 

'Do tabuľky vložíme jednotlivé charakteristiky dodávateľa 

Worksheets("dodavatelia").Range("C" & riadok) = ComboBox15.Value 

Worksheets("dodavatelia").Range("B" & riadok) = TextBox1.Value 

Worksheets("dodavatelia").Range("D" & riadok) = ComboBox2.Value 

 

Druhým tlačítkom môžeme formulár zavrieť. 
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Obrázok 16: VBA – Vloženie nového dodávateľa (Zdroj: vlastný) 

 

Výberom druhej možnosti z formulára pre editáciu sa nám otvorí podobné okno 

ako pri zadávaní novej položky, s rozdielom, že v tomto okne si zvolíme už existujúci 

záznam, ComboBoxy sa naplnia príslušnými stavmi a ktorýkoľvek z nich môžeme 

zmeniť. Zmena sa prejaví v tabuľke dodávateľov. 

Pred spustením formulára najprv naplníme zoznam už existujúcich dodávateľov: 

pocet = 3 

Do Until List3.Range("B" & pocet) = Empty 

    pocet = pocet + 1 
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Loop 

    pocet = pocet - 1 

 

For a = 3 To pocet 

    f2editacia.ComboBox1.AddItem List3.Range("B" & a).Value 

    Next a 

 

    Load f2editacia 

    f2editacia.Show 

 

Po potrebných úpravách, tlačítkom „Zmeň“ prepíšeme bunky v zodpovedajúcom 

riadku zoznamu dodávateľov. 

 

Obrázok 17: VBA – Upraviť existujúceho dodávateľa (Zdroj: vlastný) 
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Poslednou možnosťou spustíme formulár, v ktorom zvolíme existujúceho 

dodávateľa a potvrdzujúcim tlačítkom zmažeme zodpovedajúci záznam v tabuľke. Po 

výbere záznamu v ComboBoxe sa zobrazí dovtedy skrytý ListBox naplnený 

príslušnými charakteristikami zodpovedajúceho dodávateľa. Na zmazanie záznamu som 

použila kód: 

Do Until List3.Range("B" & pocet) = Empty 

    pocet = pocet + 1 

Loop 

pocet = pocet - 1 

 

poradie = ComboBox1.ListIndex + 3 

List3.Rows(poradie).Delete 

MsgBox "Dodávateľ bol zmazaný" 

 

 

Obrázok 18: VBA – Vymazanie záznamu zo zoznamu dodávateľov (Zdroj: vlastný) 
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Použitím druhého tlačítka úvodného listu sa nám zobrazí formulár, v ktorom si 

zvolíme počet dodávateľov, ktorých hodnotenie chceme zobraziť a porovnať. Je tu 

možnosť voľby od 1 do 4 dodávateľov. Podľa zvoleného počtu sa nám v ďalšom 

formulári objaví príslušný počet ComboBoxov, v ktorých vyberieme jednotlivých 

dodávateľov, ktorých zhodnotenie chceme vypočítať a zobraziť. 

 

Obrázok 19: Voľba počtu dodávateľov k porovnaniu (Zdroj: vlastný) 

 

Výstupné matice najprv vyčistíme: 

List4.Rows("34:96").Hidden = True 

List4.Range("B38:P42").Value = "" 

List4.Range("B54:P58").Value = "" 

List4.Range("B70:P74").Value = "" 

List4.Range("B87:P91").Value = "" 

 

Riadky, v ktorých sú umiestnené 4 stavové matice, ktoré budú naplnené 

jednotkami, sú primárne zneviditeľnené. Podľa zvoleného počtu dodávateľov 

k porovnaniu sa zobrazia riadky zodpovedajúce počtu zobrazených matíc. Na vkladanie 

jednotiek do príslušných polí matice som vytvorila funkciu, časť z nej uvádzam 

v nasledujúcich riadkoch: 
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Public Sub ZapisJednotku(bunka, poradie As Byte)  

    

'Priradíme do premenných 

    cert = List3.Range("C" & poradie).Value 

    posob = List3.Range("D" & poradie).Value 

    renome = List3.Range("E" & poradie).Value 

    znac = List3.Range("F" & poradie).Value 

    rozsah = List3.Range("G" & poradie).Value 

    cena = List3.Range("H" & poradie).Value 

    flexi = List3.Range("I" & poradie).Value 

    sposob = List3.Range("J" & poradie).Value 

    zlava = List3.Range("K" & poradie).Value 

    priraz = List3.Range("L" & poradie).Value 

    dodanie = List3.Range("M" & poradie).Value 

    reklam = List3.Range("N" & poradie).Value 

    splat = List3.Range("O" & poradie).Value 

 

'Vložíme jednotky na príslušné bunky 

        Select Case cert 

            Case Is = "áno" 

                List4.Range("B" & bunka).Value = "1" 

            Case Is = "nie" 

                List4.Range("B" & bunka + 1).Value = "1" 

        End Select 

      

        Select Case posob 

            Case Is = "0-2 roky" 

                List4.Range("C" & bunka).Value = "1" 

            Case Is = "2-5 rokov" 

                List4.Range("C" & bunka + 1).Value = "1" 

            Case Is = "6-8 rokov" 

                List4.Range("C" & bunka + 2).Value = "1" 

            Case Is = "viac ako 8 rokov" 

                List4.Range("C" & bunka + 3).Value = "1" 

        End Select 
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Následne je funkcia použitá toľkokrát, koľko dodávateľov je zvolených k porovnaniu. 

Pri voľbe dvoch dodávateľov vyzerá kód na naplnenie matíc nasledovne: 

'Zobrazia sa prvé dve výstupné matice 

List4.Rows("34:65").Hidden = False 

List4.Range("C34").Value = ComboBox1.Value 

List4.Range("C50").Value = ComboBox2.Value 

 

'Vyvoláme procedúru pre zistenie poradia dodávateľa v zozname z 

combobox1 

dodpor = ComboBox1.ListIndex + 3 

ZapisJednotku 38, dodpor 

 

'Vyvoláme procedúru pre zistenie poradia dodávateľa v zozname z 

combobox2 

dodpor = ComboBox2.ListIndex + 3 

ZapisJednotku 54, dodpor 

 

 

Obrázok 20: Voľba dodávateľov k výpočtu (Zdroj: vlastný) 
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Tento kód automaticky naplní matice jednotkami v príslušných bunkách 

stavovej matice a pomocou funkcie SOUČIN.SKALÁRNÍ vypočítame počet bodov pre 

daného dodávateľa. Keďže certifikácia výrobkov je nutnou podmienkou každého 

dodávateľa, v prípade, že dodávateľ certifikát nemá, namiesto počtu bodov program 

vypíše oznámenie o tom, že podmienka nie je splnená. Pre výpočet bodov som použila 

nasledujúcu funkciu: 

KDYŽ(B38=1;SOUČIN.SKALÁRNÍ($B$17:$N$21;B38:N42);"ISO je 

podmienkou pre každého dodávateľa!") 

Tabuľka 8: Stavová matica (Zdroj: vlastný) 

certifikácia 

výrobkov 

pôsobenie 

na trhu renomé 

značenie 

výrobkov 

rozsah 

poskytovaných 

služieb cena flexibilita 

1   1 1     1 

              

        1 1   

  1           
 

spôsob 

dodania 

množstevná 

zľava 

cenová prirážka 

za expresné 

dodanie 

dodacia 

lehota 

vybavenie 

reklamácii 

doba splatnosti 

faktúr 

1           

        1   

    1 1     

  1       1 

            

 

Zo získaného počtu bodov som pomocou funkcie percentuálne vyjadrila mieru 

vyhovenia dodávateľa. Na základe retransformačnej matice funkcia vypíše jedno z troch 

odporúčaní: 

- Prijať dodávateľa, 

- Zvážiť dodávateľa, 

- Odmietnuť dodávateľa.  
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3.4 Návrh fuzzy modelu v prostredí MATLAB 

Okrem MS Excel som vytvorila rozhodovací systém pre hodnotenie 

dodávateľov v programe MathWorks MATLAB. K tomuto som použila Fuzzy Logic 

Toolbox. 

Rovnako ako pri predošlom modeli, aj tento v MATLABe obsahuje 13 vstupov. 

Vzhľadom k väčšiemu množstvu kritérií som ho zjednodušila rozdelením na bloky a tie 

potom spojím pomocou M-súboru,  ktorý použijem aj k načítaniu dát.  

Vstupom budú rovnaké premenné ako v Exceli, rozdelené do troch blokov 

kritérií – kvalitatívno-technologické, ekonomické a termínové. Táto štruktúra je 

prehľadne znázornená na obrázku, ktorý som vytvorila v prostredí MS Visio. 

Prvý blok kvalitatívno-technologických kritérií obsahuje kritéria certifikácia 

výrobkov, pôsobenie na trhu, renomé firmy, značenie výrobkov a rozsah poskytovaných 

služieb. Cena, flexibilita, spôsob dodania, množstevná zľava a cenová prirážka spadajú 

pod ekonomické kritéria, a posledné tri, dodacia lehota, vybavenie reklamácií a doba 

splatnosti, predstavujú kritéria termínové. 
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Obrázok 21: Štruktúra modelu pre MATLAB (Zdroj: vlastný) 
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Na základe tejto štruktúry som v MATLABe vytvorila príslušné bloky 

premenných. Ako príklad uvádzam prvý blok kvalitatívno-technologických kritérií, 

ktorý obsahuje 5 vstupných premenných (Certifikácia výrobkov, Pôsobenie na trhu, 

Renomé, Značenie výrobkov, Rozsah poskytovaných služieb) a jednu výstupnú 

premennú (vysl_tech), ktorá bude ďalej slúžiť ako vstupná premenná do výsledného 

fuzzy modelu.  

 

 

Obrázok 22: MATLAB - blok kvalitatívno-technologických kritérií (Zdroj: vlastný) 

 

Ako vstupné funkcie členstva som použila typ trapmf, ktorý je ekvivalentom   

Π-funkcie. Premenná hodnotiaca pôsobenie na trhu obsahuje 4 atribúty (0-2 roky, 3-5 

rokov, 6-8 rokov, viac ako 8 rokov),  teda má 4 členské funkcie v rozsahu 1 až 4. Každá 

výstupná funkcia obsahuje 3 atribúty, a to odmietnuť, zvážiť a prijať dodávateľa. 

Obsahuje 3 členské funkcie taktiež typu trapmf v rozsahu 1 až 3. 
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Obrázok 23: MATLAB – vstupné funkcie členstva pre kritérium Pôsobenie na trhu (Zdroj: vlastný) 

 

 

Obrázok 24: MATLAB – výstupné členské funkcie bloku kvalitatívno-technologických kritérií (Zdroj: 

vlastný) 
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 Tvorba pravidiel 

Na vytvorenie pravidiel som použila MS Excel. Celkovo bolo potrebných 879 

pravidiel. Tento pomerne nízky počet som dosiahla najmä vďaka rozdeleniu fuzzy 

modelu do troch blokov.  

Počet pravidiel pre každý blok vychádza z počtu premenných obsiahnutých 

v danom bloku a počtu atribútov, ktorých môžu nadobúdať. Metodika tvorby všetkých 

pravidiel bola nasledujúca: 

- Do bloku kvalitatívno-technologických kritérií vstupuje 5 funkcii, pričom 

obsahujú postupne 2, 4, 4, 2, 3 členské funkcie, z čoho vyplýva, že výsledný 

počet pravidiel bude 2*4*4*2*3 = 192 

- Blok ekonomických kritérií obsahuje 5 funkcií obsahujúcich 4, 3, 2, 5, 5 

členských funkcií, teda počet pravidiel je 4*3*2*5*5 = 600 

- Rovnakým spôsobom som určila počet pravidiel v bloku termínových kritérií 

s troma vstupnými funkciami, v ktorých je obsiahnutých 4, 3, 5 atribútov, 

teda počet pravidiel je 4*3*5 = 60 

- Do posledného bloku vstupujú výsledky predošlých troch. Keďže každý blok 

vrátane finálneho výstupného môže nadobúdať tri výstupné atribúty, celkový 

počet pravidiel tu bude rovný 3*3*3 = 27 

Po stanovení týchto kombinácií som k nim doplnila potrebné atribúty a vložila 

pod hodnotu [Rules] do .fis súboru, ktorý stačilo otvoriť v textovom editore. 

 

Obrázok 25: MATLAB – Pravidlá v textovom editore súboru (Zdroj: vlastný) 

 

Po spustení Rule editoru bloku termínových kritérií sa zobrazia všetky pravidlá 

ktoré sme v predošlom kroku definovali. Tu môžeme pravidlá meniť, pridávať ďalšie 

alebo ich zmazať.  
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Obrázok 26: MATLAB - Rule Editor termínových kritérií (Zdroj: vlastný) 

 

V Rule Viewer môžeme prehľadne vidieť všetky pravidlá aj s príslušnými 

členskými funkciami a výstupné členské funkcie každého pravidla. 

 

Obrázok 27: MATLAB - Rule Viewer termínových kritérií (Zdroj: vlastný) 
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Na nasledujúcom obrázku je znázornený Surface Viewer. Je to nástroj 

znázorňujúci závislosť premenných Reklamácie a Dodanie na výstupnej premennej. 

Vstupné premenné sú na osách x a y, výstupná na ose z. 

 

Obrázok 28: MATLAB - Surface Viewer termínových kritérií (Zdroj: vlastný) 

 

Posledným krokom k dokončeniu modelu v MATLABe bolo vytvoriť 

štruktúrovaný príkaz, ktorý zo zadaných vstupov určí výstupnú hodnotu v podobe 

lingvistickej premennej. 

Premenné sú rozdelené do troch blokov. Každý blok najprv načítam pomocou 

príkazu readfis. Následne každej premennej priradím hodnotu zadanú užívateľom ktorú 

pridám do príslušnej matice. Výsledná matica bloku potom vstupuje do finálneho 

výpočtu. Nasledujúci kód je vytvorený pre blok termínových kritérií. 

 

term=readfis('dodavatel_term.fis'); 

  

%Dodacia lehota 

dodanie=input('Dodacia lehota:\n=> viac ako 2 týždne - 1,9-14 

dní - 2,6-8 dní - 3,do 5 dní - 4\n=> Zadajte dodaciu lehotu '); 

while ((dodanie<1)||(dodanie>4)) 

dodanie=input('Zadali ste chybnú hodnotu! Zadajte ju prosím 

znova.'); 

end; 

  

%Matica pre vloženie hodnôt termínových 

m_term(1)=dodanie; 
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%Vybavenie reklamácii 

reklamacie=input('Lehota vybavenia reklamácii:\n=> viac ako 

mesiac - 1,do mesiaca - 2,do 2 týždňov - 3\n=> Zadajte lehotu 

vybavenia reklamácii '); 

while ((reklamacie<1)||(reklamacie>3)) 

    reklamacie=input('Zadali ste chybnú hodnotu! Zadajte ju 

prosím znova.'); 

end; 

  

m_term(2)=reklamacie; 

  

%Doba splatnosti faktúr 

faktury=input('Doba splatnosti faktúr:\n=> 0-7 dní - 1, 8-14 dní 

- 2, 15-21 dní - 3, 22-30 dní - 4, viac ako 30 dní - 5\n=> 

Zadajte dobu splatnosti faktúr '); 

while ((faktury<1)||(faktury>5)) 

    faktury=input('Zadali ste chybnú hodnotu! Zadajte ju prosím 

znova.'); 

end; 

  

m_term(3)=faktury; 

  

%Uloženie matice 

vysl_term=evalfis(m_term,term); 

fprintf('\nHodnota termínových kritérii je %d\n',vysl_term); 

 

Finálna matica má tri vstupy – výsledné matice jednotlivých blokov, ktoré 

vstupujú do výsledného výpočtu. Dôležité je vytvoriť podmienku, ktorá výsledné 

hodnotenie prevedie na kvalitatívnu premennú, teda slovné odporučenie, či dodávateľa 

prijať, zvážiť alebo odmietnuť, rovnako ako v modeli vytvorenom v MS Excel. 

final = readfis('dodavatel_final.fis'); 

  

m_final(1)=vysl_tech 

m_final(2)=vysl_eko 

m_final(3)=vysl_term 

  

vysl_final=evalfis(m_final,final) 

fprintf('\nCelkové hodnotenie dodávateľa: %d\n',vysl_final); 

  

if vysl_final>=2.4 fprintf ('\nPrijať dodávateľa, jeho výsledné 

hodnotenie je %d\n', vysl_final); 

elseif vysl_final<2.4 & vysl_final>=1.5 fprintf ('\nZvážiť 

dodávateľa, jeho výsledné hodnotenie je %d\n', vysl_final); 

elseif vysl_final<1.5 fprintf ('\nOdmietnuť dodávateľa, jeho 

výsledné hodnotenie je %d\n', vysl_final); 

else fprintf ('Nedefinované pravidlo');  

end; 
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Užívateľ najprv musí tento súbor spustiť pomocou príkazu: 

>> run ('cesta_k_súboru\dodavatel.m'). 

 

Po spustení súboru je užívateľ dotazovaný na hodnotu v rozsahu od 1 do 2 – 5 

pre každé z kritérií, pričom každá z hodnôt v rozsahu predstavuje jednu jeho konkrétnu 

charakteristiku. 

Certifikácia výrobkov: 

=> nie - 1,áno - 2 

=> Zadajte, či má dodávateľ certifikáciu výrobkov 2 

Pôsobenie na trhu: 

=> 0-2 roky - 1,2-5 rokov - 2, 6-8 rokov - 3, viac ako 8 rokov - 

4 

=> Zadajte počet rokov pôsobenia dodávateľa na trhu 4 

Renomé: 

=> veľmi zlé - 1,nízke - 2, dobré - 3, veľmi dobré - 4 

=> Zadajte renomé firmy 4 

Značenie výrobkov: 

=> nápis fixkou - 1,vyryté - 2 

=> Zadajte, akým spôsobom sú značené výrobky 2 

Rozsah poskytovaných služieb: 

=> žiadne doplnkové služby - 1,opracovanie materiálu - 2, 

opracovanie + konzultácia a poradenstvo - 3 

=> Zadajte aké doplnkové služby dodávateľ ponúka 

 

Po vyplnení všetkých hodnôt v rámci bloku sa užívateľovi vypíše výsledná 

hodnota danej skupiny kritérií. Na záver program vypíše číselné vyhodnotenie kritérií 

a na základe nej jedno zo slovných odporúčaní o vhodnosti voľby daného dodávateľa: 

- Prijať dodávateľa 

- Zvážiť dodávateľa 

- Odmietnuť dodávateľa. 
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3.5 Praktické využitie navrhnutých modelov 

V tejto kapitole zhodnotím päť konkrétnych dodávateľov firmy. Ich 

charakteristiky vstupujúce do modelov sú určené pracovníkom firmy, odvíjajú sa od 

reálnych faktov a skúseností s danou firmou. 

Jedná sa o dodávateľov obchodujúcich s nerezovým hutným materiálom na 

Slovensku. Keďže finálne výrobky VÚEZ, a.s. sú určené do primárnych častí jadrových 

elektrární, sú vyrábané prevažne z nerezového materiálu. 

Vo svojej práci som hodnotila nasledujúce spoločnosti: 

Stappert Slovensko, a.s 

ITALINOX Slovakia, s.r.o. 

Novel, s.r.o Žilina 

Ferona Slovakia, a.s. 

Königfrankstahl, s.r.o Senec 

 Vyhodnotenie dodávateľov pomocou MS Excel 

Na treťom liste súboru s aplikáciou sa nachádza tabuľka, v ktorej je uvedený 

modifikovateľný zoznam všetkých dodávateľov, ktorých môžeme pomocou aplikácie 

vyhodnocovať. Z tejto tabuľky sú načítavané údaje, na základe ktorých je automaticky 

vyplnená stavová matica. 
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Stappert Slovensko, a.s. 

Tabuľka 9: Stavová matica - Stappert Slovensko, a.s. (Zdroj: vlastný) 

certifikácia 

výrobkov 

pôsobenie 

na trhu renomé 

značenie 

výrobkov 

rozsah 

poskytovaných 

služieb cena flexibilita 

1   1 1     1 

              

        1 1   

  1           
  

  

  

spôsob 

dodania 

množstevná 

zľava 

cenová prirážka 

za expresné 

dodanie 

dodacia 

lehota 

vybavenie 

reklamácii 

doba splatnosti 

faktúr 

1           

        1   

    1 1     

  1       1 

            

 

 

ITALINOX Slovakia, s.r.o. 

Tabuľka 10: Stavová matica - ITALINOX Slovakia, s.r.o. (Zdroj: vlastný) 

certifikácia 

výrobkov 

pôsobenie 

na trhu renomé 

značenie 

výrobkov 

rozsah 

poskytovaných 

služieb cena flexibilita 

1   

 

1     

     1      1  1  

        1 

 

  

  1           
 

spôsob 

dodania 

množstevná 

zľava 

cenová prirážka 

za expresné 

dodanie 

dodacia 

lehota 

vybavenie 

reklamácii 

doba splatnosti 

faktúr 

1           

        1 1  

   1 1 1     
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Novel, s.r.o. Žilina 

Tabuľka 11: Stavová matica - Novel, s.r.o. Žilina (Zdroj: vlastný) 

certifikácia 

výrobkov 

pôsobenie 

na trhu renomé 

značenie 

výrobkov 

rozsah 

poskytovaných 

služieb cena flexibilita 

1   

 

1     

     1      1  1  

        1 

 

  

  1           
 

spôsob 

dodania 

množstevná 

zľava 

cenová prirážka 

za expresné 

dodanie 

dodacia 

lehota 

vybavenie 

reklamácii 

doba splatnosti 

faktúr 

1       1    

   1     

 

 1 

    

 

1     

  

 

 1     

             

 

 

Ferona Slovakia, a.s. 

Tabuľka 12: Stavová matica - Ferona Slovakia, a.s. (Zdroj: vlastný) 

certifikácia 

výrobkov 

pôsobenie 

na trhu renomé 

značenie 

výrobkov 

rozsah 

poskytovaných 

služieb cena flexibilita 

1   

  

    

       1  1    

     1    

  

1  

  1       1    
 

spôsob 

dodania 

množstevná 

zľava 

cenová prirážka 

za expresné 

dodanie 

dodacia 

lehota 

vybavenie 

reklamácii 

doba splatnosti 

faktúr 

1           

        1 1  

   1 

 

1     

  

 

 1     

             

 

 



 

59 

 

Königfrankstahl, s.r.o. Senec 

Tabuľka 13: Stavová matica - Königfrankstahl, s.r.o. Senec (Zdroj: vlastný) 

certifikácia 

výrobkov 

pôsobenie 

na trhu renomé 

značenie 

výrobkov 

rozsah 

poskytovaných 

služieb cena flexibilita 

1   1 1    1 1 

    

 

    

          1 

 

  

  1           
 

spôsob 

dodania 

množstevná 

zľava 

cenová prirážka 

za expresné 

dodanie 

dodacia 

lehota 

vybavenie 

reklamácii 

doba splatnosti 

faktúr 

1        1   

   1   1  

 

  

    

  

   1 

  

 

      

      1       

 

Tabuľka 14: Výsledné hodnotenie dodávateľov v MS Excel (Zdroj: vlastný) 

Dodávateľ Počet bodov Počet % Odporúčanie 

Stappert Slovensko, a.s. 139 82 Prijať dodávateľa 

ITALINOX Slovakia, s.r.o. 117 64 Zvážiť dodávateľa 

Novel, s.r.o. Žilina 118 65 Zvážiť dodávateľa 

Ferona Slovakia, a.s. 112 60 Zvážiť dodávateľa 

Königfrankstahl, s.r.o. Senec 125 71 Zvážiť dodávateľa 

 

V tabuľke č. 14 sú uvedené konečné získané body každého dodávateľa, 

percentuálne vyjadrenie miery vyhovenia a rozhodnutie o prijatí, neprijatí či nutnosti 

zváženia dodávateľa. Prehľadne sú výsledky znázornené v nasledujúcich dvoch grafoch, 

kde prvý znázorňuje počet dosiahnutých bodov a druhý ich percentuálne vyjadrenie. 
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Graf 3: Bodové hodnotenie dodávateľov v MS Excel (zdroj: vlastný) 

 

 

Graf 4: Percentuálne hodnotenie dodávateľov v MS Excel (zdroj: vlastný) 
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Vidíme, že najlepšie hodnotenie dosiahla firma Stappert so 139 bodmi, čo 

zodpovedá 82%-nému vyhoveniu. Firmu teda odporúčame prijať, keďže presiahla 

hranicu 81%.  

Zvyšných štyroch dodávateľov na základe modelu odporúčame zvážiť. Ich 

bodové hodnotenie sa pohybuje medzi hranicami zváženia a prijatia dodávateľa 51 – 

80%. Je na rozhodnutí užívateľa, či niektorého z týchto dodávateľov uprednostní 

v prípade, že v rámci nejakej objednávky v budúcnosti bude kvalita niektorého z kritérií 

veľmi vysoká a pre užívateľa značne významná. 

Hodnota týchto kritérií je stanovená na základe jednej z posledných objednávok 

firmy VÚEZ a pri každej ďalšej môžu kritéria nadobúdať iný charakter. Tiež zoznam 

odporúčaných dodávateľov sa môže meniť. 

 Vyhodnotenie dodávateľov pomocou MATLABu 

Rovnakých dodávateľov vyhodnotím aj v modeli vytvorenom v programe 

MATLAB. Aby sme získali dáta, ktoré do neho budú vstupovať, musí ich užívateľ 

zadať. Najprv musíme spustiť m-file pomocou príkazu, v ktorom uvedieme názov 

a cestu k súboru: 

>> run('D:\ŠKOLA\SZZ ING\Diplomka\dodavatel2.m'). 

Následne spomínaným spôsobom vyhodnotím všetkých dodávateľov. Výsledky 

sú uvedené v tabuľke. 

 

Tabuľka 15: Výsledné hodnotenie dodávateľov v MATLABe (zdroj: vlastný) 

Dodávateľ Výsledok Odporúčanie 

Stappert Slovensko, a.s. 2,25 2 - Zvážiť dodávateľa 

ITALINOX Slovakia, s.r.o. 1,95 2 - Zvážiť dodávateľa 

Novel, s.r.o. Žilina 1,95 2 - Zvážiť dodávateľa 

Ferona Slovakia, a.s. 1,32 1 - Odmietnuť dodávateľa 

Königfrankstahl, s.r.o. Senec 1,95 2 - Zvážiť dodávateľa 
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Graf 5: Vyhodnotenie dodávateľov v MATLABe (Zdroj: vlastný) 

 

Na základe fuzzy modelu v MATLABe odporúčame všetkých dodávateľov, 

okrem firmy Ferona, zvážiť. Ich výsledné hodnoty sa pohybujú medzi hranicami prijatia 

a zvažovania, teda od 2,4 do 1,5. Tento model odporúča firmu Ferona odmietnuť, keďže 

jej výsledná hodnota sa nachádza pod najnižšou hranicou.  

Výsledok firiem Italinox, Novel a Königfrankstahl je rovnaký. Je to spôsobené 

tým, že výsledná miera vyhovenia všetkých troch je približne na rovnakej úrovni, čo 

sme mohli vidieť aj v predošlom modeli.  

V porovnaní s ostatnými má firma Stappert výrazne prijateľnejší výsledok. 

Rozdielnosť jeho odporúčania v oboch modeloch je spôsobený najmä kritériami 

renomé, cena a množstevná zľava, ktoré majú v modeli MS Excel vyššiu ako priemernú 

váhu naproti ostatným kritériám. Dôvodom je tiež rozdielny princíp spracovávania 

vstupných premenných. 
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 Porovnanie modelov v MS Excel a MATLAB 

Teraz vyhodnotím a porovnám výsledky modelov v MS Excel a v MATLABe. 

Uvidíme, ako sa líšia ich finálne verdikty. Keďže princíp spracovania vstupných 

premenných sa navzájom líši, jediný výstup, ktorý môžeme porovnávať, je lingvistická 

premenná, ktorá v oboch modeloch môže nadobúdať rovnakých hodnôt. Tieto výsledky 

sú zaznamenané v nasledujúcej tabuľke a graficky znázornené v Grafe č. 5. 

 

Tabuľka 16: Porovnanie výsledkov MS Excel a MATLAB (zdroj: vlastný) 

Dodávateľ 
Odporúčanie MS 

Excel 

Odporúčanie 

MATLAB 
Zhoda 

Stappert Slovensko, a.s. Prijať dodávateľa Zvážiť dodávateľa - 

ITALINOX Slovakia, s.r.o. Zvážiť dodávateľa Zvážiť dodávateľa + 

Novel, s.r.o. Žilina Zvážiť dodávateľa Zvážiť dodávateľa + 

Ferona Slovakia, a.s. Zvážiť dodávateľa Odmietnuť dodávateľa - 

Königfrankstahl, s.r.o. Senec Zvážiť dodávateľa Zvážiť dodávateľa + 

 

 

Graf 6: Porovnanie výsledkov MS Excel a MATLAB (zdroj: vlastný) 
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V tabuľke vidíme verdikty oboch modelov, kde dva z piatich sa líšia. Maticový 

model v Exceli hodnotí kritéria jednotlivo, naproti tomu druhý ich hodnotí komplexne. 

Firma Stappert v MS Excel dosiahla hodnotenie tesne nad hranicou prijatia 

dodávateľa, čo je spôsobené rôznosťou váh premenných. MATLAB odporúča 

dodávateľa zvážiť, no spomedzi zvyšných výsledkov dosahuje najvyššieho čísla. 

Druhý rozdielny verdikt nastal u firmy Ferona. Tá sa v rámci oboch modelov 

ocitla v dosiahnutom výsledku na poslednom mieste.  Aj v tomto prípade je verdikt 

lepší v prvom modeli, kde pozitívnejší výsledok ovplyvňuje najmä vysoká váha kritérií 

certifikácia výrobkov a cena. MATLAB odporúča tohto dodávateľa odmietnuť. 

Ostatní kandidáti sú približne na rovnakej úrovni, a to jak v modeli MS Excel, 

tak v modeli MATLAB. V oboch prípadoch odporúčame ich voľbu zvážiť. 

3.6 Prínos daného riešenia 

Tento návrh je určený spoločnosti VÚEZ, a.s. Levice, ktorej má pomôcť pri 

rozhodovaní o výbere najvhodnejšieho dodávateľa hutného materiálu. Toto riešenie 

zodpovedá požiadavkám firmy a je zostavené na základe konzultácií s kompetentným 

pracovníkom, ktorý mi pomohol s určením najdôležitejších kritérií a ich významnosť pri 

procese rozhodovania. Pri každej ďalšej objednávke sa môžu tieto hodnoty líšiť od 

predošlých, preto model umožňuje zmenu charakteristík všetkých vstupov aj 

modifikáciu zoznamu potenciálnych dodávateľov. Pri každej ďalšej objednávke sa 

môžu tieto hodnoty líšiť od predošlých. 
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Záver 

Vo svojej diplomovej práci som sa zaoberala návrhom fuzzy modelu 

vyhodnocujúceho potenciálnych dodávateľov hutného materiálu firmy VÚEZ, a.s. 

Levice, ktorá výrobky používa pri konštrukcií jadrových zariadení.  

V úvode som zhrnula všetky dôležité teoretické východiská, ktoré som následne 

v práci aplikovala. Táto časť definuje pojem fuzzy logiky, fuzzy spracovania 

a softwarové nástroje k využitiu fuzzy logiky.  

V ďalšej časti som uviedla informácie o spoločnosti VÚEZ, a.s., jej predmet 

podnikania a zákazníkov. Analýzou vnútorného a vonkajšieho prostredia som 

zhodnotila ich súčasný stav. Stanovila som 13 najdôležitejších kritérií, ktoré sú vstupom 

modelu.  

Najprv som zostavila fuzzy model v prostredí MS Excel. Pripravila som si 

transformačnú maticu a jej popis, retransformačnú a stavovú maticu. Následne som vo 

VBA naprogramovala jednoduchú aplikáciu, ktorá pracuje so vstupnými údajmi, 

z ktorých vyhodnotí skóre dodávateľa. 

Druhý model som zostavila v programe MATLAB, kde som využila Fuzzy 

Logic Toolbox. Tu som kvôli zjednodušeniu a zníženiu počtu pravidiel rozdelila vstupy 

do troch hlavných blokov, ktoré slúžia ako vstupy do finálneho výpočtu. Vytvorila som 

M-súbor s kódom, ktorý požiada užívateľa o zadanie vstupných hodnôt, ktoré vstupujú 

do fuzzy spracovania. 

Výsledkom oboch modelov je lingvistická premenná, ktorá má formu 

odporúčania, aký postoj má firma voči dodávateľovi zaujať. Buď odporúčame 

dodávateľa prijať, zvážiť, alebo odmietnuť.  

V závere som pomocou oboch modelov vyhodnotila piatich dodávateľov 

a výsledky som porovnala. Najlepších výsledkov dosiahla firma Stappert 

Slovensko, a.s.. Naopak, ako najmenej vhodný dodávateľ sa ukázala Ferona Slovakia, 

a.s. Tento model bude firme slúžiť ako prostriedok pre podporu rozhodovania o 

najvhodnejšom kandidátovi na dodávku hutného materiálu.  



 

66 

 

Zoznam použitých zdrojov 

DOSTÁL, Petr. 2008. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné 

správě. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 340 s. ISBN 978-80-7204-

605-8.  

DOSTÁL, Petr. 2005. Pokročilé metody manažerského rozhodování: pro manažery, 

specialisty, podnikatele a studenty : konkrétní příklady využití metod v praxi. 1. vyd. 

Praha: Grada, 166 s. ISBN 80-247-1338-1.  

DOSTÁL, Petr. 2015. Soft computing v podnikatelství a veřejné správě. Vyd. 1. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2 sv. ISBN 978-80-7204-896-0.  

Hutnícke výrobky a náhradné diely pre jadrové zariadenia: Požiadavky. 2011. 

Bratislava: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Dostupné z: 

http://www.ujd.gov.sk/files/legislativa/Bezpecnostne_navody/BNS_II_3.3.2011.pdf 

Jak na Excel: Microsot Excel ... ať pracuje za Vás ... [online]. 2014. [cit. 2015-05-17]. 

Dostupné z: http://office.lasakovi.com/excel/ 

JURA, Pavel. 2003. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Vyd. 1. Brno: 

Vutium, 132 s. ISBN 80-214-2261-0.  

MATLAB: Jazyk pro technické výpočty. 2013. In: Humusoft [online]. [cit. 2015-05-18]. 

Dostupné z: http://www.humusoft.cz/produkty/matlab/matlab/ 

Obchodný register [online]. 2015. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky [cit. 

2015-05-24]. Dostupné z: http://orsr.sk/ 

VÚEZ, A.S.. 2015. Výročná správa 2014. Levice.  

VÚEZ: Vidíme nielen do jadra [online]. 2014. [cit. 2015-05-22]. Dostupné z: 

http://www.vuez.sk/ 

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o systéme manažérstva kvality. 

2011. Dostupné z: http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/431-2011-z-z.p-34396.pdf 

  



 

67 

 

Zoznam obrázkov 

Obrázok 1: Priebeh a definícia Γ-funkcie ....................................................................... 13 

Obrázok 2: Priebeh a definícia L-funkcie ....................................................................... 13 

Obrázok 3: Priebeh a definícia Λ-funkcie ...................................................................... 13 

Obrázok 4: Priebeh a definícia Π-funkcie ...................................................................... 13 

Obrázok 5: Zjednotenie fuzzy množnín .......................................................................... 14 

Obrázok 6: Prienik množín ............................................................................................. 14 

Obrázok 7: Doplnok fuzzy množín ................................................................................. 15 

Obrázok 8: Proces fuzzy spracovania ............................................................................. 15 

Obrázok 9: FIS Editor – príklad ..................................................................................... 20 

Obrázok 10: Membership Function Editor – príklad ...................................................... 21 

Obrázok 11: Rule Editor – príklad .................................................................................. 22 

Obrázok 12: Rule Viewer – príklad ................................................................................ 22 

Obrázok 13: Surface Viewer – príklad ........................................................................... 23 

Obrázok 14: Organizačná štruktúra VÚEZ, a.s. ............................................................. 26 

Obrázok 15: VBA – Editácia dodávateľov ..................................................................... 38 

Obrázok 16: VBA – Vloženie nového dodávateľa ......................................................... 40 

Obrázok 17: VBA – Upraviť existujúceho dodávateľa .................................................. 41 

Obrázok 18: VBA – Vymazanie záznamu zo zoznamu dodávateľov ............................ 42 

Obrázok 19: Voľba počtu dodávateľov k porovnaniu .................................................... 43 

Obrázok 20: Voľba dodávateľov k výpočtu ................................................................... 45 

Obrázok 21: Štruktúra modelu pre MATLAB ................................................................ 48 

Obrázok 22: MATLAB - blok kvalitatívno-technologických kritérií ............................ 49 

Obrázok 23: MATLAB – vstupné funkcie členstva pre kritérium Pôsobenie na trhu ... 50 

Obrázok 24: MATLAB – výstupné členské funkcie bloku kvalitatívno-technologických 

kritérií .............................................................................................................................. 50 

Obrázok 25: MATLAB – Pravidlá v textovom editore súboru ...................................... 51 

Obrázok 26: MATLAB - Rule Editor termínových kritérií ............................................ 52 

Obrázok 27: MATLAB - Rule Viewer termínových kritérií .......................................... 52 

Obrázok 28: MATLAB - Surface Viewer termínových kritérií ..................................... 53 



 

68 

 

Zoznam tabuliek 

Tabuľka 1: Popis transformačnej matice - príklad.......................................................... 16 

Tabuľka 2: Transformačná matica - príklad ................................................................... 17 

Tabuľka 3: Stavová matica – príklad .............................................................................. 17 

Tabuľka 4: Retransformačná matica – príklad ............................................................... 18 

Tabuľka 5: Popis transformačnej matice ........................................................................ 36 

Tabuľka 6: Transformačná matica .................................................................................. 37 

Tabuľka 7: Hodnotenie dodávateľov .............................................................................. 37 

Tabuľka 8: Stavová matica ............................................................................................. 46 

Tabuľka 9: Stavová matica - Stappert Slovensko, a.s. ................................................... 57 

Tabuľka 10: Stavová matica - ITALINOX Slovakia, s.r.o.  ........................................... 57 

Tabuľka 11: Stavová matica - Novel, s.r.o. Žilina .......................................................... 58 

Tabuľka 12: Stavová matica - Ferona Slovakia, a.s.  ..................................................... 58 

Tabuľka 13: Stavová matica - Königfrankstahl, s.r.o. Senec ......................................... 59 

Tabuľka 14: Výsledné hodnotenie dodávateľov v MS Excel ......................................... 59 

Tabuľka 15: Výsledné hodnotenie dodávateľov v MATLABe ...................................... 61 

Tabuľka 16: Porovnanie výsledkov MS Excel a MATLAB .......................................... 63 

 

Zoznam grafov 

Graf 1: Podiel činností na tržbách VÚEZ, a.s. v roku 2014 ........................................... 28 

Graf 2: Váhy kritérií ....................................................................................................... 34 

Graf 3: Bodové hodnotenie dodávateľov v MS Excel .................................................... 60 

Graf 4: Percentuálne hodnotenie dodávateľov v MS Excel ............................................ 60 

Graf 5: Vyhodnotenie dodávateľov v MATLABe .......................................................... 62 

Graf 6: Porovnanie výsledkov MS Excel a MATLAB ................................................... 63 

 

 

  



 

69 

 

Zoznam príloh 

Príloha č. 1: hodnotenie_dodavatelov.xlsm CD 

Príloha č. 2: dodavatel_tech.fis CD 

Príloha č. 3: dodavatel_eko.fis CD 

Príloha č. 4: dodavatel_term.fis CD 

Príloha č. 5: dodavatel_final.fis CD 

Príloha č. 6: dodavatel.m CD 

 


