
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV INFORMATIKY
INSTITUTE OF INFORMATICS

APLIKACE FUZZY LOGIKY PRO HODNOCENÍ KVALITY
ZÁKAZNÍKŮ
THE APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR EVALUATION OF QUALITY OF CUSTOMERS

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Zuzana Pipková

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

BRNO 2016



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2015/2016
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Pipková Zuzana, Bc.

Informační management (6209T015) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků

v anglickém jazyce:

The Application of Fuzzy Logic for Evaluation of Quality of Customers

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr 
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

DOSTÁL, P. Pokročilé metody rozhodování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: CERM,
2012. 718 s. ISBN 978-80-7204-798-7. 
DOSTÁL, P. Advanced Decision Making in Business and Public Services. Brno: CERM, 2011.
168 s. ISBN 978-80-7204-747-5.
HANSELMAN, D. a B. LITTLEFIELD. Mastering MATLAB. Pearson Education International
Ltd., 2012. 852 s. ISBN 978-0-13-185714-2.
MAŘÍK, V., O. ŠTĚPÁNKOVÁ a J. LAŽANSKÝ. Umělá inteligence. Praha: ACADEMIA,
2013. 2473 s. ISBN 978-80-200-2276-9.

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2015/2016.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 29.2.2016



 

 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením zákazníků společnosti GALATEK a.s., jejíž 

hlavním výrobním programem je výroba strojů na povrchové úpravy. K tomuto 

hodnocení budou využity modely založené na fuzzy logice, vytvořené v programech MS 

Excel a MathWorks MATLAB. V první části této práce je uvedena teorie potřebná 

k pochopení daného problému. Druhá část obsahuje popis společnosti a poslední třetí část 

popisuje hodnocení zákazníků z hlediska spolupráce s danou firmou, výsledky a návrhy 

zjištěné díky hodnocení fuzzy logikou. 

 

Abstract 

 

Presented diploma thesis is involved in the issue of customer evaluation of  

GALATEK a.s. The main company’s manufacturing program is production of machines 

for surface treatment. Fuzzy logic models will be used to evaluate customers. This models 

will be crated in software such as MS Excel and MathWorks MATLAB. First part of the 

diploma thesis contains theoretical summarization needed to understand whole issue. 

Basic information about company are presented in second part of the diploma thesis. 

Third part contains customer evaluation based on co-operation with company, outcomes 

and proposals which are results of customers evaluation. 

 

 

Klíčová slova 

 

Fuzzy logika, hodnocení zákazníků, SWOT, MathWorks MATLAB, MS Excel, model. 
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Fuzzy logic, rating of customers, SWOT, MathWorks MATLAB, MS Excel, model.  
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ÚVOD 

 V dnešním uspěchaném světě je velmi důležité umět se správně a rychle 

rozhodnout. Každý z nás si proto musí umět vybrat mezi několika variantami, ať už se 

jedná o obyčejná každodenní rozhodnutí, jako například volba obědu či značky zubní 

pasty, nebo o důležitější rozhodnutí, třeba volba povolání. Ke správnému výběru nám 

pomáhají kritéria, kterým lze individuálně přiřadit různou váhu podle důležitosti. K tomu, 

aby každá z těchto voleb byla pro nás snazší, nám pomáhá umělá inteligence. Pod 

pojmem umělá inteligence si lze představit hned několik metod, jako jsou fuzzy logika, 

neuronové sítě, genetické algoritmy nebo třeba teorie chaosu. Ve své práci použiji jednu 

z těchto metod a to fuzzy logiku. Dnes už existuje spousta aplikací a programů, ve kterých 

lze snadno vytvořit vlastní fuzzy model. Právě proto jsem si zvolila toto téma diplomové 

práce, abych si různé programy vyzkoušela na stejný rozhodovací problém a ukázala tak 

konkrétní společnosti, že lze touto cestou usnadnit řešení důležitých úkolů. 

Fuzzy logiku lze aplikovat na velké spousty situací. Rozhodla jsem se hodnotit 

zákazníky společnosti GALATEK a.s. z hlediska vzájemné spolupráce. Vztah mezi 

společností a zákazníkem je velmi důležitý, protože zákazník je jednou z nejdůležitějších 

složek pro růst a životaschopnost společnosti. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení kvality zákazníků společnosti  

GALATEK a.s. pomocí aplikace fuzzy logiky. Mezi dílčí cíle pak patří vytvoření 

jednotlivých modelů v programech MS Excel a MathWorks MATLAB. 

 Z metod bude nejdříve použit sběr informací, a to jak v teoretické části, tak 

následně v druhé části práce, kde budou uvedeny informace o společnosti. Další metodou 

bude analýza, která bude provedena pro zjištění stavu společnosti z různých pohledů. 

Následně budou vytvořeny fuzzy modely. Poslední metodou bude syntéza pro 

zhodnocení výsledků z předešlých částí a pomocí které budou navrženy postupy pro 

společnost. 

 V první části této práce bude uvedena teorie potřebná k pochopení celkové 

problematiky řešené v této práci. Jedná se především o pojmy týkající se fuzzy logiky a 

její využití. Dále bude vysvětlen postup vytvoření fuzzy modelu v jednotlivých 

programech. Na konci teoretické části budou popsány analýzy, které budou následně 

využity v praktické části ke zjištění stavu společnosti z různých oblastí. 

 Následující část bude obsahovat popis vybrané společnosti. Poté budou provedeny 

jednotlivé analýzy, jako SLEPT analýza, model 7S, Porterův model konkurenčních sil a 

následně SWOT analýza.  

Po provedení těchto analýz, ke zjištění současného stavu společnosti, bude 

v poslední části práce namodelován fuzzy model v jednotlivých programech. Následně 

budou porovnány jednotlivé výsledky z různých programů a provedeny návrhy opatření 

společnosti. Součástí práce bude také vyčíslený rozpočet, aby společnost věděla, kolik by 

ji v budoucnu stálo vypracování takovéhoto modelu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Fuzzy množina 

 Pod pojmem množina si lze představit soubor objektů (prvků), které do dané 

množiny buď patří, nebo nepatří a nabývají tedy pouze hodnot 0 nebo 1. V tomto pojetí 

se jedná o klasickou množinu. Na rozdíl od toho existují také fuzzy množiny, které určují 

„jak mnoho“ dané prvky do množiny patří. V případě fuzzy množin prvky nabývají 

hodnot od 0 do 1 a podle toho, ke které hodnotě se blíží, znamená 0 úplné nečlenství a 1 

úplné členství [1]. 

 

2.1.1 Funkce příslušnosti 

 „Stupeň členství atributů proměnné v množině je vyjadřován matematickou 

funkcí. Existuje mnoho tvarů členských funkcí. Typy, které našly v praxi největší 

uplatnění, se nazývají standardními funkcemi členství a patří k nim typy: Λ, Π, Z a S [1, 

s. 23].“ 

 

Obrázek č. 1: Průběh a definice Γ (S) - funkce [Zdroj: 2, s. 23] 

 

 

Obrázek č. 2 : Průběh a definice L (Z) - funkce [Zdroj: 2, s. 23] 
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Obrázek č. 3: Průběh a definice Λ - funkce [Zdroj: 2, s. 23] 

 

 

Obrázek č. 4: Průběh a definice Π - funkce [Zdroj: 2, s. 24] 

 

 

2.1.2 Vlastnosti fuzzy množin 

 Fuzzy množina má určité hodnoty, které se dají změřit. Jde o univerzum, nosič, 

řez, jádro, šířka a výška množiny. Tyto hodnoty jsou zobrazené na následujícím obrázků.  

 Univerzum je množina všech prvků s kladnou i zápornou funkcí příslušnosti, na 

které je fuzzy množina A definována. 

 Nosič fuzzy množiny A je označován jako ostrá množina všech prvků univerza, 

jejichž funkce příslušnosti je kladná. 

 Řez fuzzy množiny A je definován jako prvky fuzzy množiny A, jejichž funkce 

příslušnosti je větší nebo rovna α. 
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 Jádro fuzzy množiny A je označováno jako ostrá množina všech prvků, jejichž 

funkce příslušnosti je rovna 1. 

 Výška fuzzy množiny A je definována hgt (A) = sup(μA(x)), x ∈ X, pokud se výška 

rovná 1 je fuzzy množina normální, jinak je subnormální. 

 Pokud je nosič fuzzy množiny A ohraničený, tedy má minimum a maximum, šířka 

této množiny je jejich rozdíl. Jestliže je fuzzy množina konvexní je šířka fuzzy  

množiny A poté definována width(A) = sub(S(A)) – inf(S(A)) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hgt(A) – výška fuzzy množiny 

width(A) – šířka fuzzy množiny 

nukleus(A) – jádro fuzzy množiny 

α(A) – α-řez fuzzy množiny 

S(A) – nosič fuzzy množiny 

X - univerzum 

  

Obrázek č. 5: Základní pojmy fuzzy množin [Zdroj: 2, s. 26] 
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2.2 Operace s fuzzy množinami 

 S fuzzy množinami lze provádět stejné operace jako s obyčejnými množinami, ale 

využívá jiných postupů. Tyto postupy si nyní popíšeme a graficky ukážeme. 

 

2.2.1 Sčítání a odčítání 

[a, b] +  [c, d] = [a + c, b + d]            [Zdroj: 3, s. 13] 

[a, b] −  [c, d] = [a − d, b − c]            [Zdroj: 3, s. 13] 

 

 

 

Obrázek zobrazuje příklad 

sčítání a odečítání dvou 

množin A= [4, 8], B=[2, 4] 

[3]. 

 

 

 

 

2.2.2 Násobení a dělení 

[𝑎, 𝑏] ∗ [𝑐, 𝑑] = [min(𝑎𝑐, 𝑎𝑑, 𝑏𝑐, 𝑏𝑑) , max(𝑎𝑐, 𝑎𝑑, 𝑏𝑐, 𝑏𝑑)]        [Zdroj: 3, s. 13] 

[𝑎, 𝑏] / [𝑐, 𝑑] = [min(𝑎/𝑐, 𝑎/𝑑, 𝑏/𝑐, 𝑏/𝑑) , max(𝑎/𝑐, 𝑎/𝑑, 𝑏/𝑐, 𝑏/𝑑)] [Zdroj: 3, s. 13] 

 

2.2.3 Sjednocení, průnik a doplněk 

 Nyní si na následujících dvou množinách ukážeme, jak pracuje fuzzy s logickými 

operátory (A, Nebo a Dop) [3].  

𝜇𝑥       𝜇𝑦  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Fuzzy množiny 𝝁𝒙 a 𝝁𝒚 [Zdroj: 3, s. 14] 

Obrázek č. 6: Operace sčítání a odečítání [Zdroj: 3, s. 14] 
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Sjednocení 

𝜇(𝑥∨𝑦) = 𝑀𝐴𝑋(𝜇𝑥, 𝜇𝑦)  [Zdroj: 3, s. 14]  

                    𝜇𝑥∪𝑦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Fuzzy sjednocení [Zdroj: 3, s. 15] 

 

 

Průnik  

𝜇(𝑥∧𝑦) = 𝑀𝐼𝑁(𝜇𝑥, 𝜇𝑦)  [Zdroj: 3, s. 14] 

𝜇𝑥∩𝑦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Fuzzy průnik [Zdroj: 3, s. 15] 
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Doplněk 

𝜇(−𝑥) = 1 − 𝜇𝑥   [Zdroj: 3, s. 14] 

𝜇�̅� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Fuzzy logika 

 Celý reálný svět je komplexní. Bylo zjištěno, že složitost vyplývá z nejistoty 

v podobě nejasností. Podle Dr. Lotfi Zadeha princip o kompatibilitě, složitosti a 

nepřesnosti korelují. Naše vnímání skutečného světa je propleteno pojmy, které nemají 

ostře definované hranice např. vysoký, mnohem vyšší, atd. Tyto pojmy lze nazvat jako 

rozmazané nebo vágní. Mozek s nimi umí pracovat, ale počítač nikoli (pracuje s 0 a 1)[4]. 

Fuzzy logika využívá fuzzy množin a s jejich pomocí měří jistotu nebo nejistotu 

příslušnosti daného prvku v množině. Proces fuzzy logiky zahrnuje tři základní kroky: 

fuzzifikaci, fuzzy inferenci a defuzzifikaci [1]. 

 

 

 

 

2.3.1 Fuzzifikace 

 Pojem fuzzifikace znamená, že se jednotlivé reálné proměnné musí převést na 

jazykové proměnné. Jako příklad si můžeme uvést proměnnou vzdálenost. Její atributy 

by pak mohli vypadat následovně: velmi krátká, krátká, střední, dlouhá, velmi dlouhá. 

Tyto atributy jsou poté vyjádřeny členskou funkcí [3]. 

Obrázek č. 10: Fuzzy komplement (doplněk) [Zdroj: 3, s. 15] 

Obrázek č. 11: Rozhodování řešené fuzzy zpracováním [Zdroj: 1, s. 23] 



 

18 

 

2.3.2 Fuzzy inference 

 Fuzzy inference definuje chování systému dle nastavených pravidel typu <Když>, 

<Potom>, <S váhou> na jazykové úrovni. Pomocí těchto algoritmů vznikají podmínkové 

věty, které poté vyhodnocují stav určité proměnné [3].  

 

2.3.3 Defuzzifikace 

 V posledním kroku se provádí přesně opačná operace od fuzzifikace. Jde tedy o 

převod jazykové proměnné zpět na její reálnou hodnotu. Cílem tohoto kroku je převedení 

této hodnoty tak, aby slovní vyjádření co nejlépe vystihla výsledek fuzzy výpočtu [3]. 

 

2.4 Využití fuzzy logiky 

 Fuzzy logika je v dnešní době velmi využívána. Používá se v celé řadě činností, 

ať už se jedná o regulační techniku, oblast ekonomiky, financí, lékařské diagnostiky 

stavebnictví, dopravy, kultury, atd. Nejvíce vhodná je fuzzy logika v oblasti řízení a 

rozhodování firem a institucí [5]. 

 Mezi konkrétní příklady kde využít fuzzy logiku patří například výběr 

nemovitosti, stačí si určit parametry, podle kterých danou nemovitost hodnotit, jako jsou 

třeba počet místností, poloha, cena, atd. To stejné lze použít, pokud se rozhodujeme 

například, ke které bance chceme uložit své peníze, výběr zaměstnance, výběr dodavatele, 

ale i třeba jaký telefon nebo počítač si máme koupit [1]. 

  Mimo jiné se fuzzy logika využívá v databázových systémech, v nichž pomáhá 

vyhledávat informace na základě vágně specifikovaných charakteristik. Dá se tedy říct, 

že rozsah aplikací fuzzy logiky je velmi široký a to díky tomu, že umožňuje pracovat i 

s informacemi, které nemusí být úplně přesné a ve většině případů jsou specifikovatelné 

pouze pomocí přirozeného jazyka. Nabízí nám tedy nová řešení, která lze využít i tam, 

kde klasická řešení selhávají. Nejlepší však je fuzzy logiku s těmito klasickými metodami 

kombinovat [6]. 
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2.5 Tvorba fuzzy modelů 

 Pro tvorbu fuzzy modelů jsem si zvolila hned 3 programy, aby bylo možné srovnat 

jejich výsledky. Nyní jednotlivé programy popíší a ukážu postup tvorby modelů 

v každém z nich. Tyto postupy tvorby fuzzy modelů poté využiji v praktické části. 

2.5.1 Model v MS Excelu 

 MS Excel je tabulková aplikace od firmy Microsoft. Je určený ke zpracování dat, 

ať už číselných nebo textových, tak aby byly přehledné. Je možné je uspořádat do tabulek 

i sešitů a posléze s nimi pracovat. Umí provádět různé analýzy za pomocí různých 

nástrojů a funkcí jako jsou například kontingenční tabulky, atd. A v neposlední řadě 

dokáže z výsledných dat udělat pěknou a přehlednou prezentaci 

ve formě grafů, které lze upravovat dle vlastních potřeb [7].  

 K vytvoření fuzzy modelu v Excelu 

budeme potřebovat 3 tabulky a to transformační, stavovou a retransformační matici. 

Všechny tyto tabulky a provedení hodnocení si ukážeme na příkladu. Tento názorný 

příklad se bude věnovat vyhodnocení rizika, tedy zda investici realizovat či nikoliv. 

Budeme zde uvažovat jednotlivá rizika – Po – politické, Fi – finanční, Su – surovinové, 

Pr – prodejní, Ek – ekologické. 

 Následující transformační matice definuje číselně vyjádřenou míru rizika, která je 

závislá na dané oblasti a stupni rizika (VVR – velmi vysoké riziko, VR – vysoké riziko, 

SR – střední riziko a NR – nízké riziko). Transformační matici by měl sestavovat někdo, 

kdo dané oblasti rozumí a vyplnit ji tak podle vlastních zkušeností. Velikost bodového 

hodnocení záleží na daném expertovi, který tabulku vyplňuje [3]. 

 

Tabulka č. 1: Transformační matice TM [Zdroj: 3, s. 17] 

  Po Fi Su Pr Ek  

VVR 120 100 80 40 20  

VR 90 75 60 30 15  

SR 60 50 40 20 10  

NR 30 25 20 10 5  

Max 120 100 80 40 20 ∑=360 

Min 30 25 20 10 5 ∑=90 

 

 

Obrázek č. 12: Logo MS Excel [Zdroj: 7] 
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 Po sestavení transformační matice se musí sestavit stavová matice, která odráží 

dopad určitého rizika na konkrétní investici. Tuto matici by měl opět vyplňovat nějaký 

expert vzhledem ke svým zkušenostem [3]. 

 

Tabulka č. 2: Stavová matice S [Zdroj: 3, s. 17] 

 Po Fi Su Pr Ek 

VVR Ne Ano Ne Ne Ne 

VR Ano Ne Ano Ne Ne 

SR Ne Ne Ne Ne Ne 

NR Ne Ne Ne Ano Ano 

  

 Aby se s touto maticí dalo v Excelu počítat, přepíše se do tvaru, kde Ne = 0 a  

Ano = 1. Poté se provede skalární součin transformační a stavové matice. Jelikož ale 

chceme mít výsledné riziko v procentech, je nutné od výsledku odečíst sumu minimálních 

hodnot, vydělit ji rozdílem maximální a minimální sumy a poté ještě vynásobit 100. 

Výsledek tohoto součinu nám pak vykazuje míru celkového rizika pro danou investici v 

procentech. Poté se sestaví retransformační matice, která převede naše výsledné celkové 

riziko na lingvistickou hodnotu [3]. 

 

Tabulka č. 3: Retransformační matice č. 1 [Zdroj: 3, s. 18] 

Míra celkového rizika VVR VR SR NR VNR 

R [%] R>=70 70>R>=50 50>R>=30 30>R>=20 R<20 

  

Tabulka č. 4: Retransformační matice č. 2 [Zdroj: 3, s. 18] 

Investice Ano Ne 

R [%] R<=30 R>30 

  

 Tyto dva příklady retransformačních matic nám ukazují, že buď nám určují míru 

celkového rizika a je jen na investorovi zda bude investovat nebo nebude. Druhá matice 

nám ukazuje, že už si investor sám určil, do jaké míry rizika se rozhodne investovat a kdy 

už ne. Proto nám výsledné riziko samo určuje, buď Ano investuj anebo Ne neinvestuj [3].  
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2.5.2 Model ve VBA MS Excel 

 Visual Basic for Apllications (VBA) má stejný základ jako klasický Visual Basic 

(VB). Jádro jazyka Visual Basic je totiž součástí instalace Microsoft Office a komunikace 

s ním probíhá přes moduly kódu a uživatelské formuláře. Tyto formuláře se od formulářů 

Visual Basic liší, jsou omezenější svou funkčností, ale pro většinu aplikací postačí. 

 Podstatou formuláře je ta, že by měli být jednoduché a použitelné bez nápovědy. 

Uživatel by při použití formuláře měl jednat intuitivně, což znamená, že počet ovládacích 

prvků ve formuláři by měl být spíše nižší a co nejlépe popsány a sdruženy do skupin podle 

toho, jakého úkolu se týkají [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existují jistá pravidla, že čím má být použití formuláře jednodušší, tím větší 

množství kódu je potřeba napsat a také je důležité věnovat velkou pozornost návrhu 

formuláře. Mezi další pravidlo patří, že formulář by měl sloužit jako uživatelské rozhraní, 

ne jako nositel kódu pro výpočty. Formulář může komunikovat s různým počtem vrstev, 

buď s jednou anebo s více vrstvami, ale vždy pouze komunikovat ne brát výpočty na sebe. 

Tyto vrstvy se nazývají vrstva datová, výpočtová a výsledková. Pokud chceme povolit 

zápis výsledků do buněk na listu, je vhodnější použití kódu než použití některého 

z ovládacích prvků ActiveX, získáme tím větší flexibilitu a možnost využití formuláře i 

v jiných aplikacích [8]. 

 

Obrázek č. 13: Prostředí tvorby formuláře [Zdroj: Vlastní] 
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2.5.3 Model v MathWorks MATLAB 

 MathWorks MATLAB je interaktivní programové 

prostředí a skriptovací jazyk. Tento program umožňuje 

pracovat s maticemi, vykreslování 2D i 3D grafů, různé 

analýzy a prezentaci dat a mnoho dalšího. Nejprve byl určen 

pro matematické účely, ale později byl rozvinut a dnes je 

využíván k širokému množství aplikací.  

 Název MATLAB vznikl spojením dvou slov 

MATrix LABoratory tedy maticová laboratoř. 

MATLAB je využíván jak vědecko-technickými pracovníky, tak i zaměstnanci a studenty 

vysokých škol. Mezi hlavní oblasti, kde je MathWorks MATLAB celosvětově využíván 

patří technické obory a ekonomie [9]. 

 Pro vytvoření modelu v MathWorks MATLAB napíšeme do příkazového řádku 

„fuzzy“. Pomocí tohoto příkazu se spustí Fuzzy Logic Toolbox, ve kterém se model tvoří. 

V následujícím kroku je potřeba nastavit typ modelu a to buď Mamdani nebo Sugeno a 

to podle toho kolik chceme mít vstupních a výstupních proměnných. Pokud bychom 

potřebovali přidat další proměnné, použijeme v menu Edit – Add variable – Input/Output. 

Po nastavení počtu jednotlivých proměnných se u každé z nich musí nastavit počet a typ 

funkcí členství [3].  

 

 

 

   

Obrázek č. 14: Logo MathWorks 

MATLAB [Zdroj: 10] 

Obrázek č. 15: Nastavení počtu proměnných [Zdroj: 10] 
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 Nyní je potřeba vytvořit pravidla modelu. Tyto pravidla se určují v menu Edit – 

Rules. Vytvořená pravidla lze později prohlížet a upravovat pomocí menu View – Rules 

[3].   

   

Obrázek č. 16: Volba typu a počtu členských funkcí [Zdroj: 10] 

Obrázek č. 17: Nadefinování pravidel modelu [Zdroj: 10] 
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 Po vytvoření těchto pravidel lze pomocí trojrozměrného grafu zobrazit jednotlivé 

závislosti proměnných vytvořené těmito pravidly. Tento graf se zobrazí pomocí menu 

View – Surface [3]. 

 

 

 

 Takto vytvořený model lze pro příští použití uložit pomocí menu File – Export – 

To Disc. Takovýto příkaz nám vytvoří takzvaný fis soubor, který obsahuje tento 

vytvořený model v kódovém vyjádření. Je proto potřeba vytvořit ještě M-soubor, který je 

spustitelný a po jeho spuštění po nás bude chtít hodnoty vstupních proměnných a poté 

sám provede výpočty a vypíše nám výsledek [3]. 

  

Obrázek č. 18: Trojrozměrný graf závislostí proměnných [Zdroj: 10] 
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2.5.4 Model s využitím GUI v MathWorks MATLAB 

 GUI neboli grafické uživatelské rozhraní, které poskytuje lehčí ovládání 

softwarových aplikací pomocí tlačítek a jiných ovládacích prvků, což eliminuje potřebu 

učit se programovací jazyk nebo různé typy příkazů na spuštění aplikace. 

 Aplikace MATLAB jsou samostatné programy MATLAB, které začínají 

grafickým uživatelským rozhraním, které automatizuje úkoly nebo výpočty. Typicky 

obsahují ovládací prvky, jako jsou tlačítka, rozbalovací nabídky, panely nástrojů, atd. Po 

kliknutí na jednotlivé prvky lze také měnit jednotlivé vlastnosti daného prvku. Například 

pokud si zvolíme prvek Pop-up Menu ve vlastnostech změnou položky string měníme a 

vepisuje položky, které poté při spuštění budou na výběr. Po spuštění takto vytvořeného 

formuláře požádá program MATLAB o jeho uložení a poté se spustí. Zároveň se 

spuštěním se také vytvoří základní kód tohoto formuláře, který lze poté upravovat do 

svých vlastních podob, podle toho co má které tlačítko či jiný ovládací prvek dělat. 

 Pro větší kontrolu nad návrhem a vývojem, můžete také vytvořit MATLAB kód, 

který definuje všechny dílčí vlastnosti a chování. MATLAB obsahuje vestavěné funkce, 

které vám pomohou vytvořit GUI pro aplikace programově. A to ať už se jedná o 

dialogová okna, ovládací prvky uživatelského rozhraní (tlačítka, posuvníky,…) [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 19: Okno pro tvorbu formuláře [Zdroj: 10] 



 

26 

 

2.6 Zákazník 

„Zákazník neboli klient, je ten, kdo přijímá zboží, produkt nebo službu od prodejce 

nebo dodavatele za peněžní nebo jiný úplatek. 

Zákazníci se dělí na 2 základní druhy: 

- velkoobchodník, prostředník - který zboží nakoupil za účelem jeho dalšího prodeje. 

- spotřebitel - konečný uživatel produktu/služby“ [11]. 

 

2.7 Analýza okolí 

 Jedná se o analýzu, která zkoumá faktory působící v okolí firmy. Tyto faktory 

ovlivňují nyní ale i v budoucnosti strategické postavení daného podniku. Analýza okolí 

by měla mít široký rozsah, aby byla firma na všechno dobře připravená [12]. 

 

2.7.1 SLEPT 

 Slepte je analýza vnějšího prostřední firmy. Jejím úkolem se identifikovat vnější 

faktory, které by mohli ovlivnit firmu v budoucnosti. Název SLEPT vznikl složením 

počátečních písmen oblastí, které by měla analýza obsahovat: 

- social (sociální); 

- legal (legislativní); 

- economic (ekonomickou); 

- political (politickou); 

- technological (technologickou) [13]. 

 

 

 

Obrázek č. 20: SLEPT analýza [Zdroj: 14]  
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2.7.2 Porterův model konkurenčních sil  

 Tento model obsahuje 5 konkurenčních sil, které ovlivňují vlastní dlouhodobou 

atraktivitu trhu. Jsou to konkurenti v odvětví, potenciální nebo nově vstupující 

konkurenti, náhradní nebo nové produkty, síla dodavatelů a síla zákazníků (kupujících).  

 Konkurenti v odvětví – odvětví, ve kterém podnikáme je neatraktivní, pokud 

v něm velmi silní konkurenti. Pokud dané odvětví stagnuje nebo upadá a inovace vyžadují 

velmi vysoké investice je tento segment ještě více neatraktivní. Toto tedy vede k cenovým 

válkám, k zavádění nových produktů a k dalším bojům, které jsou tím pádem nákladnější. 

 Potencionální (noví) konkurenti – z tohoto pohledu je atraktivita segmentu 

rozlišuje podle velikosti bariér vstupu a výstupu. To odvětví, jehož bariéry vstupu jsou 

vysoké a výstupu nízké jsou nejatraktivnější. Naopak nejméně atraktivní je ten segment, 

jehož bariéry vstupu jsou nízké a výstupu vysoké. 

 Náhradní (nové) produkty – v tomto případě je segment atraktivní, pokud 

neexistuje potencionální produkt, který by nahradil ten náš. Jestliže takový produkt 

existuje, musí firma sledovat cenové trendy. 

 Kupující – odvětví je neatraktivní, jestliže mají zákazníci velkou vyjednávací 

sílu. 

 Dodavatelé – neatraktivnost segmentu zde znamená, že si jsou dodavatelé 

schopni zvyšovat ceny nebo třeba snižovat dodávané množství [15]. 

 

 

Obrázek č. 21: Porterův model pěti sil [Zdroj: 16]  
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2.7.3 Model 7S 

 Model 7S je součástí analýzy vnitřního prostředí organizace. Vznikl za účelem 

pomoci manažerům porozumět složitostem, které souvisejí s organizačními změnami. 

Název analýzy 7S je odvozen od sedmi faktorů, jejichž počáteční písmena začínají na S, 

které jsou v analýze zahrnuty. První tři faktory jsou označovány jako tvrdá 3S, zbylá čtyři 

jako měkká 4S, protože se jedná o méně hmatatelné, spíše kulturní povahy [17]. 

 

7S: -  strategie (strategy); 

- struktura (structure); 

- systémy (systems); 

- styl práce vedení (style); 

- spolupracovníci (staff); 

- schopnosti (skills); 

- sdílené hodnoty (shared values) [17]. 

 

  

Obrázek č. 22: Model 7S [Zdroj: 17, s. 73] 
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2.7.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je zkratka, která vznikla z anglických slov: 

 strengths – silné stránky; 

 weaknesses – slabé stránky; 

 opportunities – příležitosti; 

 threats – hrozby [18]. 

 

 Jedná se o jednoduchý nástroj k zjištění firemní strategické situace vzhledem 

k vnitřním a vnějším firemním podmínkám. Poskytuje nám informace o silných a slabých 

stránkách firmy a zároveň nám ukazuje možné příležitosti a hrozby. 

 Slabé a silné stránky vyplývají z vnitřní situace firmy. Jde zde o plánování zdrojů, 

jejich využití a plnění daných cílů. Oproti tomu příležitosti a hrozby se vztahují 

k vnějšímu prostředí, tedy k tomu jak na danou firmu působí trh a okolí firmy. 

 Po provedení této analýzy je důležité, aby se firma snažila odstranit své slabé 

stránky a podporovala své silné stránky. Stejně tak se musí snažit předejít hrozbám, které 

se mohou dle analýzy vyskytnout a co nejvíce využít možné příležitosti, které by mohli 

firmu dále rozvíjet [19].  

  

Obrázek č. 23: SWOT [Zdroj: 18] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Popis společnosti 

Datum zápisu:   24. března 1998 

Obchodní firma:    GALATEK a.s.  

Sídlo:      Na Pláckách 647,  

584 01 Ledeč nad Sázavou, 

Česká republika 

Identifikační číslo:    25286706  

Spisová značka:    B 1742 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  

Právní forma:    Akciová společnost  

Předmět podnikání:    Projektová činnost ve výstavbě  

Malířství, lakýrnictví a natěračství  

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona [20]. 

 

 Společnost GALATEK a.s. dodává kompletní provozy, lakovny a linky zaměřené 

na povrchové úpravy s vlastní výrobou strojů. Tyto zařízení jsou vyráběny v evropské 

kvalitě a to pro nejširší okruh zájemců. Zaměřuje se především na střední a velké 

zákazníky. Celý proces výroby zahrnuje nejen samotnou výrobu a montáž zařízení, ale 

také zahrnuje výběr a ověření technického procesu, zpracování projektové dokumentace 

včetně jejího schválení a to vše provádí zaškolený personál. Zároveň je zajištěn časově 

garantovaný servis 

a technologické 

poradenství. 

Společnost také 

klade velký důraz 

na rozvoj oboru a 

prosazuje politiku 

jakosti [21]. 

  

 

Obrázek č. 24: Logo společnosti 

GALATEK a.s. [Zdroj: 21] 

Obrázek č. 25: Sídlo společnosti [Zdroj: 21] 
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 Akciová společnost pracuje od svého založení s týmem kvalifikovaných 

a zainteresovaných pracovníků. Počet zaměstnanců akciové společnosti k 31. 12. 2013 je 

102. V následujícím grafu je uvedena profesní struktura zaměstnanců v členění na 

dělníky výrobní (Dv), dělníky nevýrobní (Dn) a technicko-hospodářské zaměstnance 

(THZ) [21]. 

 

Graf č. 1: Poměr zaměstnanců [Zdroj: 21] 

 Na následujícím grafu a v tabulce je zobrazen vývoj ukazatelů „tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb“, „přidaná hodnota“ a „hrubý zisk“ od začátku existence 

společnosti podle jednotlivých let. Rok 1992 je uveden jako součet výsledků za v.o.s. 

a s.r.o. a rok 1998 jako součet výsledků za s.r.o. a a.s. Údaje jsou uvedeny v mil. Kč. 

Meziroční poklesy jsou způsobeny termínovými rozdíly mezi výstavbou a fakturací 

objemově významných dodávek. V roce 2008 si lze povšimnout velkého vzestupu tržeb 

způsobené velkou zakázkou pro největšího ruského výrobce železničních vagonů [21]. 

 

  

Graf č. 2: Ekonomický vývoj společnosti [Zdroj: 21] 
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3.2 Analýza okolí 

 V analýze okolí jsem provedla analýzy SLEPT, Porterův model pěti 

konkurenčních sil, model 7S a SWOT analýzu. Při tvorbě těchto analýz bylo využito 

firemní strategie, tedy zdroje [22]. 

 

3.2.1 SLEPT 

Sociální – V době založení společnosti GALATEK a.s. existovala pouze jedna 

konkurenční společnost, zabývající povrchovými úpravami. Později, v krátké době 

vzniklo spoustu dalších společností působících ve stejném oboru. Vznikl tak boj a 

zkušené zaměstnance, tento boj zůstal doposud. Jedná se o nedostatek kvalifikovaných 

osob v oblasti obchodního oddělení a dále z oblasti technologií, konstruování a 

projektování. 

 

Legislativní – V oblasti legislativní jsou to zákony, které ovlivňují všechny 

podnikatelské subjekty jako občanský zákoník, daňové zákony, dále zákon o obchodních 

korporacích, zákoník práce, zákon o účetnictví, a řada dalších zákonů. Dále se jedná o 

zákony o ochraně životního prostředí a zákony týkající se technických požadavků na 

výrobky. 

 

Ekonomické – V ekonomické oblasti v současné době sehrává nejdůležitější roli 

oslabení koruny. 

 

Politické – V této oblasti se negativně projevuje příliv zahraničních investorů, protože 

tito investoři nejsou nuceni využívat služeb českých podnikatelů. I tak je pro společnost 

GALATEK a.s. příliv zahraničních investorů příležitost pro nové projekty. 

 

Technologické – Společnost disponuje vlastním vývojem nových technologií a zařízení, 

lze tedy předpokládat neustálý vývoj zařízení a nových materiálů. Dále jsou kladeny 

vysoké nároky na kvalitu a životnost. 
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3.2.2 Porterův model konkurenčních sil 

Konkurenti v odvětví – Na českém trhu existuje již několik společností působících ve 

stejném odvětví. Důležité je monitorování konkurence. Jedním z nejdůležitějších faktorů 

monitorování konkurence je úroveň technického řešení a současně poskytovaných 

garancí, servisu a netradičních činností. Zdrojem informací jsou výběrová řízení a 

reference. 

 

Potenciální konkurenti – Na českém trhu působí v tomto oboru velké množství 

společností, proto od nich hrozí potenciální konkurence. Pro vstup do tohoto odvětví je 

potřeba velké množství zkušených odborníků, vyhledání dodavatelů některých částí a 

vysoký počáteční kapitál, proto je hrozba vstupu nových konkurentů malá. 

 

Náhradní produkty – Vzhledem k velkému počtu společností ve stejném oboru, které 

se snaží vyrovnat technickou úroveň výrobků služeb je hrozba náhradních produktů 

veliká. Obranou proti náhradním výrobkům je nepřetržitý vývoj a zdokonalování, další 

obranou je snižování nákladů. 

 

Kupující – Hlavními faktory, které ovlivňují rozhodování kupujících je především 

profesionální pomoc, reference, délka výroby a případný servis. V současné době 

zákazníci tlačí na snižování cen a rychlejší dodání, lze tedy říci, že vyjednávací síla 

kupujících je veliká. 

 

Dodavatelé – Vyjednávací síla dodavatelů je střední. U dodavatelů je nutné sledovat 

rychlejší zavádění technických zlepšení, zvýšení garance, dohody o platební morálce a 

další. 
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3.2.3 Model 7S 

Strategie – Strategie a cíle společnosti jsou pravidelně sestavovány jednou za rok. 

Všechny cíle vycházejí z dlouhodobého pozorování vývoje trhu, kde působí analyzovaná 

společnost. 

 

Struktura – Společnost má jasně definovanou organizační strukturu. Jsou jasně 

definovány vztahy podřízenosti a nadřízenosti. 

 

Systémy – Všechny systémy jsou jasně definované v zavedeném systému dle ISO norem. 

Dále má společnost zavedený informační systém, který obsahuje vybavení pro všechny 

procesy. 

 

Styl práce vedení – Ve společnosti pracují čtyři akcionáři na různých pozicích. Ve 

spoustě důležitých rozhodnutí čekají zodpovědní manažeři na souhlas těchto akcionářů. 

Tento problém by se měl odstranit lepším stanovením pravomocí. 

 

Spolupracovníci – Zaměstnanci jsou pro společnost nejdůležitějším faktorem. Protože 

společnost potřebuje zkušené odborníky, tak většina zaměstnanců pracuje ve společnosti 

více, jak 15let, proto je řada zaměstnanců již ve věku k odchodu do důchodu. Bylo by 

vhodné, co nejdříve zapracovat nové mladší kolegy. 

 

Schopnosti – Úroveň jednotlivých zaměstnanců je vysoká. Ale kvůli věku zaměstnanců 

je třeba počítat s výchovou nových odborníků. 

 

Sdílené hodnoty – Sdílené hodnoty a poslání společnosti je respektováno všemi 

zaměstnanci. 
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3.2.4 SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po provedení SWOT analýzy jsem zjistila, že mezi silné stránky patří kvalitní 

výrobky, které jsou dnes na trhu velmi ceněny. Zkušení zaměstnanci a prestiž značky jsou 

taktéž pro společnost důležití a pomáhají s konkurenceschopností. V neposlední řadě 

mezi silné stránky patří servis a poskytované garance, které udržují stávající zákazníky a 

lákají nové. 

 Slabé stránky se týkají především výrobní části společnosti a to vysoké náklady, 

přetíženost některých provozů z důvodu velkého množství zakázek a také zastaralého 

výrobního zařízení. 

 Do příležitostí společnosti patří především investice do modernizace zařízení a 

minimalizace nákladů, které vyplývají ze slabých stránek. Dále zdokonalování a 

zkvalitňování výroby a výrobků samotných. Mezi další příležitosti pak patří získání 

nových zákazníků a to je jeden z důvodů, proč následně tvořím jednotlivé modely. 

 Druhý důvod, proč zpracovávám diplomovou práci na toto téma, vychází z hrozby 

platební neschopnosti zákazníků. Mezi ostatní hrozby společnosti patří například tlak na 

snižování cen, hrozba substitutů nebo nárůst zahraniční konkurence. I s těmito hrozby 

musí společnost počítat a snažit se jim nějak předejít či je nějak řešit pokud by nastaly. 

Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti Hrozby 

- Kvalitní výrobky 

- Zkušení zaměstnanci 

- Prestiž značky 

- Servis 

- Poskytované garance 

- Vysoké náklady 

- Přetíženost některých 

provozů 

- Zastaralé výrobní 

zařízení 

- Modernizace zařízení 

- Minimalizace nákladů 

- Zkvalitňování výroby 

- Získání nových  

zákazníků 

- Tlak na snižování cen 

- Vysoká hrozba 

náhradních produktů 

- Nárůst zahraniční 

konkurence 

- Platební neschopnost 

zákazníků 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 Hodnocení kvality zákazníků pomocí fuzzy logiky 

 Pro hodnocení zákazníků firmy GALATEK a.s. jsem si zvolila 15 jejich 

zákazníků, na které budu aplikovat jednotlivé modely. Mezi těchto 15 vybraných 

zákazníků patří firmy: UNITERM, s.r.o., DURA Automotive CZ, k. s., SNCF – 

Bischeim, Avistar Uljanovsk, DOMOFERM GmbH, EMOTECH b. v., Richmont - CZ 

a.s., ŠKODA AUTO a.s., VOLKSWAGEN SLOVAKIA,a.s., KWP, s.r.o., NISSIN 

CZECH REPUBLIC s.r.o., ELITEX Nepomuk a.s., ALTA, a.s., VOP CZ, s.p., BORCAD 

cz s.r.o.. Aby bylo možné tyto zákazníky hodnotit, bylo potřeba si zvolit atributy pro 

jejich hodnocení. Po konzultaci se společností jsem určila 10 atributů pro hodnocení 

zákazníků, které se budou následně objevovat jak v modelu tvořeném v Excelu v podobě 

vstupní stavové matice tak i v modelech tvořených v MathWorks MATLAB. Tyto 

atributy jsou následně detailněji popsány. 

 

Vzdálenost 

Atribut vzdálenost je pro vybranou společnost důležitý z hlediska dopravce. 

Pokud je totiž vzdálenost krátká, využívá vlastní zaměstnané řidiče a kamiony, pokud je 

ale vzdálenost delší, objednává logistik externího dopravce. Obojí si samozřejmě zaplatí 

zákazník, ale s externím dopravcem je více zařizování a dokumentace. Nejen že 

zaměstnanci budou mít víc práce, ale také zákazníkovi se zvedne cena, proto největší 

váhu má udaná vzdálenost 0 – 100 km. Ostatní možnosti vzdálenosti už mají stejnou váhu, 

jelikož musíme objednat dopravce.  

 

Cena zakázky 

Cena zakázky patří mezi nejdůležitější atribut, podle kterého hodnotím zákazníky. 

Je logické, že bude mít největší váhu a to z toho důvodu, že firmu zajímá cena nejvíce, 

protože ovlivňuje celkový zisk firmy. Společnost by samozřejmě chtěla, aby cena 

zakázky byla co nejvyšší. Z toho důvodu je možnosti velmi vysoká cena přiřazena váha 

20, což je nejvyšší udělená hodnota mezi všemi kritérii hodnocení. Za každé snížení 

stupně ceny se odečítají dva body hodnocení tedy vysoká cena má váhu 18, střední 16 

atd. 
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Solventnost 

Zjištění, zda zákazník platí včas, se zpožděním nebo vůbec je další důležitý 

atribut, který firma požaduje sledovat. Pokud má společnost nového zákazníka a zjistí, že 

téměř neplatí, měla by se rozhodnout, zda není lepší zakázku odmítnout. Pokud by totiž 

tuto informaci nezaznamenala, mohlo by dojít k tomu, že zákazník opravdu nebude 

schopen za zakázku zaplatit a uvedená společnost by se díky tomu mohla dostat také do 

finančních potíží. 

 

Stát 

Stát nepatří mezi nejdůležitější atribut hodnocení, ale i tak jako stát preferuje tato 

společnost Česko a to z důvodu, že pokud je zakázka z jiného státu musí se navíc řešit 

víza pro montážníky nebo celní dokumenty. Zároveň je pro firmu snazší a nákladově 

výhodnější pokud se zakázka montuje v České Republice, jelikož se na místo dopraví 

dodávkou a nemusí společnost kupovat drahé letenky, pokud se montáž uskutečňuje 

například v Rusku. 

 

Čas na výrobu a montáž 

 Čas, po který má být zakázka vyrobena a následně namontována, je pro firmu také 

velmi důležité kritérium. Musí totiž naplánovat výrobu nejen této zakázky, ale všech 

ostatních nasmlouvaných zakázek tak, aby byly stroje a zaměstnanci rovnoměrně 

vytíženy a aby se všechno stihlo včas. Pokud však bude časový úsek na výrobu příliš 

krátký, bude muset firma zaplatit zaměstnancům přesčas a tak se opět zvednou náklady 

na výrobu. 

 

Typ zákazníka 

 Tento atribut je spíše informativní, ale i tak dává společnost přednost zákazníkovi 

stávajícímu, se kterým má dobré zkušenosti a je ráda, že se k uvedené firmě opětovně 

vrací. Pokud je ale zákazník nový, neví, jak bude celková zakázka probíhat. Zároveň se 

stávajícím zákazníkem může mít společnost domluvené jiné podmínky, a pokud je to 

dlouhodobý zákazník je možné mu poskytnout nějakou výhodnější nabídku nebo slevu 

na další zakázku. 
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Typ platby 

Společnost svým zákazníkům nabízí 3 druhy plateb (hotově, bezhotovostním 

převodem a na splátky). Jelikož se ale většinou jedná o zakázky za hodně peněz, využívají 

zákazníci především možnost bankovního převodu a splátek. Proto společnost preferuje 

celkovou platbu na účet a hotovost v případě, že se jedná o nákup nějakého dílu či malé 

zakázky. 

 

Podmínky pro montáž 

 Jelikož se uvedená společnost dobře stará o své zaměstnance zajímá se, o to 

v jakých podmínkách budou pracovat v místě montáže. Jedná se především o ubytování 

a čistota pracoviště. Jestliže nemá zkušenosti z předchozí montáže, zjišťuje si tyto 

podmínky před nástupem na montáž uvedená společnost u zákazníka a v případě potřeby 

zajišťuje lepší zázemí. 

 

Velmi specifická zakázka 

 Tento atribut udává, zda je zakázka klasická nebo má zákazník velmi specifické 

požadavky. Pokud není klasická, znamená to více práce jak pro konstruktéry, výrobu ale 

i pro montážníky. Proto firma preferuje klasický typ zakázky. 

 

Komunikace se zákazníkem 

 K tomu, aby měla firma ze zákazníka dobrý dojem a věděla, že zakázka proběhne 

v pořádku bez komplikací, je potřeba vést dobrou vzájemnou komunikaci. Stejně tak 

záleží na tom, jak se zákazník postaví k tomu, pokud dojde k nějaké komplikaci a je 

potřeba nalézt řešení. Z toho důvodu patří také tento atribut mezi hodnocení zákazníka a 

možnosti jsou takové, že může být komunikace dobrá, ucházející a špatná. 
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4.1.1 Model v MS Excelu 

Model v MS Excelu se tvoří pomocí 3 tabulek – vstupní stavové matice, která má 

několik podob, dále transformační matice a retransformační matice. Při tvorbě modelu 

jsem tedy začala vytvořením první tabulky, tzn. popisu vstupní stavové matice. Obsahuje 

deset výše zmíněných atributů hodnocení včetně všech možnosti, které mohou vstupy 

nabývat.  

Jedná se o možnosti, které byly u zákazníků dosud zjištěny, pokud by se objevil 

nějaký nový zákazník a byla by potřeba možnost, která se v tabulce nenachází, je možné 

tento popis stavové matice kdykoliv upravit. Tento popis vstupní stavové matice slouží 

pro všechny hodnocené zákazníky, znamená to tedy, že je pro všechny stejná.  

 

Tabulka č. 5: Popis vstupní stavové matice [Zdroj: Vlastní] 

I. II. III. IV. V. 

Vzdálenost 
Cena 

zakázky 
Solventnost Stát 

Čas na výrobu a 

dodání 

0 - 100 km Velmi nízká Platí včas Česko 0 - 60 dnů 

100 - 500 km Nízká 
Platí s malým 

zpožděním 
Slovensko 60 - 180 dnů 

500 - 1000 km Střední Potíže s placením Rakousko 180 - 360 dnů 

více než 1000 km Vysoká Neznámá Francie více jak 360 dnů 

 
Velmi 

vysoká 
 Rusko  

   Jiné  

 

VI. VII. VIII. IX. X. 

Typ 

zákazníka 
Typ platby 

Podmínky pro 

montáž 

Velmi specifická 

zakázka 

Komunikace se 

zákazníkem 

Nový 
Bankovní 

převod 
Velmi dobré Ano Dobrá 

Stávající Hotově Dobré Ne Ucházející 

 Na splátky Ucházející  Špatná 

  Špatné   

  Velmi špatné   

     

 

 

 



 

40 

 

Po vytvoření popisu vstupní matice je potřeba vytvořit vstupní matici pro každého 

zákazníka zvlášť podle toho, která z možností v tabulce na něj souhlasí. Pokud položka 

v tabulce souhlasí, zadáme písmeno A, pokud ne píšeme N. Pro velké množství tabulek 

si vytvoření tabulky ukážeme jen pro jednoho zákazníka, např. UNITERM, s.r.o.. 

V každém sloupci jednotlivých kritérií se může objevit pouze jedno písmeno A, které 

označuje vybranou možnost z popisu vstupní matice a ostatní položky musí být označeny 

písmenem N. Není totiž možné, aby se jeden zákazník nacházel ve vzdálenosti 0 – 100 

km a zároveň například ve vzdálenosti více než 1000 km. 

V tomto případě se tedy jedná o zákazníka, jehož poloha je ve vzdálenosti 0 – 100 

km. Cena dané zakázky je vysoká a víme o tomto zákazníkovi, že platí za zakázky včas. 

Víme také, že se tato společnost nachází na území České Republiky, což je pro nás 

důležité například z pohledu cla. Čas, za který požadují mít zakázku vyrobenou je 

v rozmezí 60 – 180 dní, což uvedená společnost zvládne vyrobit, zvlášť proto, že se 

nejedná o velmi specifickou zakázku. Jedná se o nového zákazníka a zakázku se rozhodl 

zaplatit bankovním převodem. Jak si společnost GALATEK a.s. zjistila, podmínky pro 

montáž vyrobeného zařízení jsou dobré, stejně jako komunikace se zákazníkem. 

 

Tabulka č. 6: Vstupní stavová matice (Ano, Ne) [Zdroj: Vlastní] 

I. II. III. IV. V. 

Vzdálenost 
Cena 

zakázky 
Solventnost Stát 

Čas na výrobu a 

dodání 

A N A A N 

N N N N A 

N N N N N 

N A N N N 

N N N N N 

N N N N N 

 

VI. VII. VIII. IX. X. 

Typ 

zákazníka 
Typ platby 

Podmínky pro 

montáž 

Velmi specifická 

zakázka 

Komunikace se 

zákazníkem 

A A N N A 

N N A A N 

N N N N N 

N N N N N 

N N N N N 

N N N N N 
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Aby se dalo s vybranými hodnotami počítat, převedla jsem Ano na 1 a Ne na 0. 

Na tento převod byla vytvořena funkce v Excelu, aby se to nemuselo ručně přepisovat 

(=KDYŽ (B13="A";1;0)). Což znamená, že pokud v zadané buňce nalezne písmeno A 

zapíše hodnotu 1, v opačném případě tato funkce zapisuje do buňky 0.  

Jak jsem výše zmínila, musí být v každém sloupci pouze jedna 1, a proto je 

v Excelu pod touto tabulkou součtový řádek, který kontroluje, zda je tato podmínka 

splněna. Pokud se někde objeví větší číslo než jedna nebo naopak nula, ohlásí se chyba a 

uživatel musí chybu napravit. Chybějící položku musí doplnit a sloupec, kde zvolil více 

možností, musí opravit a zvolit pouze jedinou. Chybu vyvolá funkce vytvořená v Excelu 

(=KDYŽ (A (B31=1;C31=1;D31=1;E31=1;F31=1;G31=1;H31=1;I31=1;J31=1;K31=1) 

;"OK";"CHYBA"). 

 

Tabulka č. 7: Vstupní stavová matice (1, 0) [Zdroj: Vlastní] 

I. II. III. IV. V. 

Vzdálenost 
Cena 

zakázky 
Solventnost Stát 

Čas na výrobu a 

dodání 

0 0 0 0 0 

1 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 

 

VI. VII. VIII. IX. X. 

Typ 

zákazníka 
Typ platby 

Podmínky pro 

montáž 

Velmi specifická 

zakázka 

Komunikace se 

zákazníkem 

0 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 

0 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
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Další tabulka, která se jmenuje transformační matice, obsahuje váhy jednotlivých 

atributů dle významnosti, které firma preferuje. Díky těmto hodnotám vznikají členské 

funkce. Jako příklad zde můžeme vidět, že firma preferuje vzdálenost zákazníka do 100 

km, aby mohla využít vlastní dopravce. Pokud je vzdálenost vyšší, je už firmě jedno jak 

moc daleko se zákazník nachází, protože využívá externího dopravce, kterého musí 

zaplatit. 

 

Tabulka č. 8: Transformační matice [Zdroj: Vlastní] 

I. II. III. IV. V. 

Vzdálenost 
Cena 

zakázky 
Solventnost Stát 

Čas na výrobu a 

dodání 

12 12 16 12 10 

10 14 13 10 12 

10 16 8 10 10 

10 18 10 10 8 

0 20 0 10 0 

0 0 0 10 0 

  
 

 

 

 

VI. VII. VIII. IX. X. 

Typ 

zákazníka 
Typ platby 

Podmínky pro 

montáž 

Velmi specifická 

zakázka 

Komunikace se 

zákazníkem 

10 14 12 12 12 

12 14 10 14 10 

0 12 8 0 8 

0 0 6 0 0 

0 0 4 0 0 

0 0 0 0 0 
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Poslední potřebnou tabulkou je retransformační matice. Pro výše zadané údaje 

získáváme hodnotu, která vznikne skalárním součinem vstupní stavové matice (0,1) a 

transformační matice. Jelikož chceme mít ale výsledek v procentech v rozsahu 0 – 100%, 

odečteme sumu minimálních hodnot a následně výsledek vydělíme rozdílem sumy 

maximálních a minimálních hodnot. Po vynásobení 100 vyjde výsledná hodnota, která se 

hledá v této tabulce, a podle toho máme dané rozhodnutí, jak s daným zákazníkem dále 

naložit. 

 

Tabulka č. 9: Retransformační matice [Zdroj: Vlastní] 

Body Zákazník 

0-40 Ukončit spolupráci se zákazníkem 

40-65 Sledovat spolupráci se zákazníkem 

65-85 Nadále spolupracovat se zákazníkem 

85-100 Spolupracovat a dál zákazníkovi slevu 

 

 Jak je z tabulky patrné, pokud zákazník neuspěje ani na 40 bodů je pro společnost 

GALALTEK a.s. spíše přítěží než výdělkem. Proto jsem se rozhodla, aby v tomto případě 

společnost s takovýmto zákazníkem raději spolupráci ukončila, respektive odmítla jeho 

objednávku. Pokud dosáhne zákazník hodnocení 40 – 65 bodů je důležité spolupráci 

sledovat a pokud se hodnocení v budoucnu zhorší, spolupráci také ukončit. Jestliže se ale 

hodnocení v průběhu dalších zakázek zlepší a dosáhne více než 65 bodů, sledování se 

ukončí. Jakmile se zákazník v hodnocení dostane do úrovně 65 – 85 bodů jedná se o 

klasického zákazníka, jehož spolupráce je v naprostém pořádku. Posledním typem 

zákazníka, který se může v tomto hodnocení zobrazit je zákazník, jehož výsledek 

přesahuje 85 bodů. Jedná se o nejlepší a pro společnost nejvýhodnější zákazníky, kterým 

doporučuji dát slevu a tím si ho co nejlépe a nejdéle udržet. 
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4.1.2. Model ve VBA MS Excel 

 V Excelu jsem vytvořila i druhý model a to pomocí VBA formuláře, který je pro 

uživatele příjemnější. Po přidání položky vývojář do pásu karet jsem nejprve klikla na 

režim návrhu a poté přidala ovládací prvek a to tlačítko, kterým se později bude spouštět 

formulář. Také jsem k danému tlačítku připojila popis toho, co má uživatel udělat po jeho 

spuštění. 

 

Obrázek č. 26: Návod pro uživatele [Zdroj: Vlastní] 

Poté jsem spustila Visual Basic a vytvořila nový prázdný formulář. Do toho 

prázdného okna jsem postupně přidala jednotlivé rozbalovací nabídky, které 

představovali jednotlivé volby kritérií, stejné jako v předchozím modelu. Následně jsem 

k těmto rozbalovacím nabídkám přidala i nadpisky, také jedno okno, do kterého uživatel 

zapíše název hodnoceného. V neposlední řadě jsem do formuláře dala tři tlačítka. První 

má funkci vyhodnotit a zapsat výsledek na další prázdný list, druhé tlačítko formulář 

vymaže a umožňuje tak hodnotit ihned dalšího zákazníka a poslední tlačítko formulář 

zavírá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 27: Vytvoření formuláře [Zdroj: Vlastní] 
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Po naskládání všech ovládacích prvků, které jsem potřebovala, jsem začala psát 

kód. Nejprve jsem přiřadila tlačítku na listu MS Excelu, aby se po jeho kliknutí spustil 

formulář. 

 

 

Obrázek č. 28: Spuštěný formulář [Zdroj: Vlastní] 

  

Na obrázku je vidět formulář, ve kterém už jsou pomocí následujícího příkazu 

vyplněny jednotlivé rozbalovací nabídky možnostmi stejnými, jako byly v předchozím 

modelu vytvořeném v MS Excelu. Poté byly jednotlivým možnostem opět přiděleny váhy 

podle priority firmy GALATEK a.s.. 

 

 

 

 

Obrázek č. 29: Ukázka plnění rozbalovacích nabídek a přidělení vah [Zdroj: Vlastní] 
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 Aby mohl proběhnout výpočet, bylo potřeba pomocí kódu vytvořit i stavovou 

matici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 30: Ukázka stavové matice [Zdroj: Vlastní] 

 Po takto vytvořeném modelu jsem provedla skalární součin přiřazených vah a 

stavových matic. Jelikož chceme opět výsledek v procentech, odečteme sumu 

minimálních hodnot a následně výsledek vydělíme rozdílem sumy maximálních a 

minimálních hodnot. Po vynásobení 100 vyjde výsledná hodnota, kterou jsem uložila do 

proměnné výsledek. Aby se mohl ukládat i slovní výsledek vytvořila jsem také 

retransformační matici.  

 

Obrázek č. 31: Retransformační matice vytvořená kódem [Zdroj: Vlastní] 

Výsledek se po vyhodnocení ukládá do listu Vyhodnocení, do volných buněk poté, co 

uživatel klikne na tlačítko Vyhodnotit a výsledek zapsat.  

 

 

Obrázek č. 32: Ukázka uloženého záznamu [Zdroj: Vlastní] 
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4.1.3 Model v MathWorks MATLAB 

 Model v MathWorks MATLAB jsem začala tvořit pomocí fuzzy toolboxu, který 

se spustí příkazem fuzzy. Jelikož mám ale 10 hodnotících atributu a bylo by velmi složité 

vytvořit jeden fis soubor, který by obsahoval deset těchto vstupů, s mnoha možnostmi 

volby a poté velkým množstvím pravidel. Rozhodla jsem se proto těchto deset atributů 

spojit a vznikly tak podle následujícího schématu 4 fis soubory, jejichž výstupy vstupují 

do výsledného fis souboru jako vstupy. 

  

Cena zakázky 

Velmi specifická zakázka 

Typ platby 

Vzdálenost 

Stát 

Čas na výrobu a dodání 

Podmínky pro montáž 

Solventnost 

Typ zákazníka 

Komunikace se zákazníkem 

Výsledek cena a platba 

Výsledek umístění 

Výsledek výroby 

Výsledek zákazníka 

Vyhodnocení zákazníka 
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 Pro ukázku jsem zvolila tvorbu fis soubor Cena a platba. Nejprve jsem si nastavila 

počet vstupních proměnných. V tomto případě byly 2 a to cena zakázky a typ platby. Dále 

se zde také volí, jaký typ fis souboru to bude. Já jsem zvolila Mamdani, protože je 

rozšířený a pro lidské myšlení vhodnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po otevření některého ze vstupu se musí nastavit rozsah, počet a tvar jednotlivých 

členských funkcí. Pro vstup cena zakázky jsem si nastavila 5 členských funkcí, podle 

toho, kolik možností do něj vstupu může vstupovat, což jsou hodnoty – velmi nízká, 

nízká, střední, vysoká a velmi vysoká. Tvar členských funkcí jsem zvolila u všech stejný 

a to trampf. Stejným způsobem jsem volila i výstupy, které mohou nabývat hodnot – 

nevyhovuje, spíše vyhovuje, vyhovuje. Proto výstup obsahuje tři členské funkce o 

rozsahu tři. Po tomto nastavení u všech vstupů a výstupu je potřeba sestavit pravidla. 

 Pravidla neboli rules se musí nastavit pro všechny možné kombinace. V tomto 

případě se jednalo o patnáct pravidel tedy pět (možnosti vstupující do atributu cena) krát 

tři (možnosti vstupující do typu platby). 

  

Obrázek č. 33: Nastavení počtu proměnných [Zdroj: Vlastní] 
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Obrázek č. 34: Volba členských funkcí [Zdroj: Vlastní] 

Obrázek č. 35: Tvorba pravidel [Zdroj: Vlastní] 
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 Po nastavení všech potřebných pravidel je možno tyto pravidla prohlížet a 

zjišťovat jejich funkčnost a správnost. Lze to pomocí view – rules.  

Na následujícím obrázku č. 36 je například vidět, že pokud nastavíme cenu na 

možnost 5, což znamená velmi vysoká zakázka a typ platby na 3 nebo na 1, což je platba 

bankovním převodem nebo hotově výsledek ceny a platby vychází 2,7. Toto číslo je 

nejblíže číslu 3, a proto výsledek fis souboru bude, že vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stejně tak můžeme pozorovat vytvořenou plochu závislosti mezi vstupními 

proměnnými a výstupní proměnnou, v našem případě tedy vztah ceny zakázky a typu 

platby na výsledku tohoto fis souboru a to pomocí tzv. surface. Tento vztah se zobrazí po 

otevření view – surface.  

Z obrázku č. 37 je patrné, že výsledek tohoto fis souboru nejvíce ovlivňuje výše 

ceny zakázky. Když bychom se podívali do prvního modelu, který byl vytvořen v MS 

Excelu, zjistili bychom, že cena zakázky při volbě velmi vysoká dostala nejvyšší váhu 

ohodnocení a typ platby byl téměř na stejné úrovni při volbě jakékoliv z možností. Z toho 

vyplývá také to, že model je vytvořen správně. 

 

Obrázek č. 36: Nahlížení do pravidel [Zdroj: Vlastní] 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poté co jsem stejným způsobem vytvořila i zbylé 3 fis soubory týkající se umístění 

zákazníka, výroby a vlastnosti kolem zákazníka samotného jsem vytvořila i výsledný fis 

soubor vyhodnocení zákazníka. Tento soubor se tvořil stejným způsobem, až na to, že 

čtyři vstupy, které výsledný fis soubor obsahuje, byly vytvořeny z výstupů předchozích 

čtyř vytvořených fis souborů. Znamená to tedy, že rozsah, počet a tvar členských funkcí 

musí být totožný s členskými funkcemi výstupů z přechozích fis souborů. U všech vstupů 

byly zvoleny stejné možnosti a to nevyhovuje, spíše vyhovuje a vyhovuje. Výstup už má 

ale možnosti čtyři, které stejně jako v modelu v MS Excelu radí, co s daným zákazníkem 

udělat – ukončit spolupráci se zákazníkem, sledovat spolupráci se zákazníkem, nadále 

spolupracovat se zákazníkem nebo spolupracovat a dát zákazníkovi slevu. 

 Na obrázcích, které se nacházejí na následující straně je zobrazeno vytvořené 

výsledné schéma a plocha vzájemných vztahů vstupních proměnných na výstupní 

proměnnou.   

Obrázek č. 37: Surface fis souboru Cena a platba [Zdroj: Vlastní] 
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Obrázek č. 38: Volba počtu proměnných u výsledku [Zdroj: Vlastní] 

Obrázek č. 39: Surface výsledného fis souboru [Zdroj: Vlastní] 
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 Aby tento model mohl fungovat, je ještě zapotřebí k takto vytvořeným fis 

souborům napsat kód do M souboru, pomocí kterého se vše propojí a následně bude 

provádět výpočty. Tento M soubor se spustitelný a bude po uživateli požadovat zadání 

hodnot, se kterými bude poté program počítat výslednou hodnotu. Nejprve bylo zapotřebí 

nahrát jednotlivé fis soubory do proměnných, se kterými se bude poté dále pracovat a 

počítat. Tento proces psaný kódem je vidět na obrázku č. 40. 

 

Obrázek č. 40: Přiřazení proměnných - kód MATLAB [Zdroj: Vlastní] 

 Po přiřazení jednotlivých fis souboru do proměnných bylo potřeba napsat kód, 

který se po jeho spuštění uživatele postupně ptá na jednotlivé parametry a on tak zadává 

čísla, například od 1 do 4 v případě vzdálenosti. Tyto zadané hodnoty uživatelem se 

ukládají do jednotlivých vstupů připojeného fis souboru. 

Na následujícím obrázku je vidět část kódu, která popisuje přiřazení vstupů do fis 

souboru umístění. Ostatní fis soubory jsou popsány stejným způsobem, pouze je upraven 

počet vstupů a počet možností, které mohou vstupy nabývat. Kód, který je vypsán 

uživateli po spuštění má v kódu fialovou barvu. Pro případ, že by uživatel zadal jinou 

hodnotu, než je možný rozsah, upozorní ho na to program a nechá ho hodnotu znovu 

zadat, aby bylo možné provést celkový výpočet. 

 

Obrázek č. 41: Naplnění vstupů fis souboru umístění [Zdroj: Vlastní] 
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 Poslední část kódu popisuje naplnění vstupů výsledného fis souboru hodnotami, 

které byly vypočítány jako výstup předchozích 4 fis souborů – cena, umístění, výroba a 

zákazník. Při naplňování všech fis souborů, včetně tohoto, je důležité dodržet pořadí 

jednotlivých vstupů a následné určení, do kterého fis souboru tyto vstupy patří. 

 Když dojde k uložení a výpočtu výsledku do proměnné výsledek je nutné toto 

číslo interpretovat. K tomuto slovnímu vyjádření výsledku jsem využila podmínku if, 

která vypíše výsledek na obrazovku. Zvolené možnosti výsledku jsou totožné s výsledky 

vystupující z modelu tvořeném v MS Excelu. Je to takto tvořeno především z důvodu 

pozdějšího porovnání výsledků. 

 

 

Obrázek č. 42: Výpočet a vyhodnocení výsledku [Zdroj: Vlastní] 

 

 Takto vytvořený model po spuštění vypíše jednotlivé přikazovací řádky, které 

očekávají zadání hodnoty z možného výběru. Po zadání všech požadovaných hodnot 

program MathWorks MATLAB provede výpočet a na základě naprogramovaných kritérií 

také vypíše výsledek. 
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4.1.4. Model v MathWorks MATLAB – formulář 

 Mezi další možnosti, jak vytvořit fuzzy model je opět pomocí programu 

MathWorks MATLAB, ale tentokrát funkcí GUI. Jedná se o tvorbu formulářů podobně 

jako v Excelu formulář ve VBA, které jsou uživatelsky příjemnější. 

 Formulář jsem tvořila tak, aby byl pro uživatele co nejlogičtější a aby bylo jeho 

vyplnění pokud možno co nejrychlejší. Proto jsem zvolila rozbalovací nabídku neboli 

takzvaná pop-up menu, ze které poté uživatel pouze vybere možnost vyhovující 

hodnocení daného zákazníka. Ke každé rozbalovací nabídce samozřejmě patří nadpis – 

static text, aby bylo hned jasné, o jaké kritérium se jedná. V tomto případě formuláře bude 

výsledek vypsán do okna, které je určené na vpisování hodnot – edit text, po stisknutí 

tlačítka vyhodnocení – push button, na rozdíl od formuláře v MS Excelu, kdy byl 

výsledek vypsán do listu sešitu. Jednotlivým formulářům jsem dala stejnou vlastnost a to 

modrou barvu pozadí. Lze samozřejmě upravit i jiné vlastnosti formuláře jako například 

styl a velkost textu, barva textu, barvy pozadí jednotlivých prvků atd., tyto vlastnosti jsem 

však ponechala v základním nastavení. 

 

 

Obrázek č. 43: Formulář vytvořený v programu MathWorks MATLAB [Zdroj: Vlastní] 
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 Po dokončení vzhledové stránky formuláře je nutné spustit vytvoření kódu a to 

stiskem tlačítka Editor. Stisknutím tlačítka se otevře nový M-soubor s kódem 

vytvořeného formuláře. Nachází se v něm například popis všech jednotlivých prvků 

včetně jejích vlastností. Pro ukázku je na následujícím obrázku znázorněn kód jedné 

z rozbalovacích nabídek – pop-up menu, který MathWorks MATLAB vygeneroval sám 

podle vlastností, které byly zadány při jeho tvorbě. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 44: Část kódu formuláře v programu MathWorks MATLAB [Zdroj: Vlastní] 

 Vygenerovaný kód nám ale pouze popisuje vzhledovou část formuláře. Aby 

správně fungoval a jednotlivé možností z rozbalovací nabídky – pop-up menu byly 

přiřazeny ke správně proměnné ve fis souboru, bylo nutné zbytek kódu ručně dopsat. 

Nejprve bylo nutné do proměnných nahrát jednotlivé fis soubory jako tomu bylo 

v předchozím modelu tvořeném v programu MathWorks MATLAB. K tomu slouží 

funkce readfis. Dalším potřebným krokem bylo přiřadit rozbalovací nabídky – pop-up 

menu k příslušným vstupům jednotlivých fis souboru. Na následujícím obrázku je vidět, 

že fis souboru cena a platba, který má dva vstupy, bylo přiděleno pop-up menu č. 6, které 

zobrazuje velikost ceny zakázky a pop-up menu č. 4 zobrazující způsob platby. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výsledná hodnota byla poté uložena do proměnné jako výstup daného fis souboru. 

Stejným způsobem byly přiřazeny i ostatní pop-up okna k jednotlivým vstupům. 

Obrázek č. 45: Přiřazení fis souboru do proměnných [Zdroj: Vlastní] 
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 Vypočítáním a přiřazením všech výsledků do výstupů všech 4 fis souborů byly 

tyto hodnoty zároveň určeny jako vstupy výsledného fis souboru. Aby mohl být vypsán 

výsledek do příslušného pole, bylo nutné určit kritéria a popis výsledků. Z obrázku je 

patrné, že se jedná o stejný rozsah a slovní vyjádření výsledků jako u předchozího modelu 

tvořeného v programu MathWorks MATLAB. 

 

 

Obrázek č. 46: Kritéria hodnocení formuláře [Zdroj: Vlastní] 
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4.2 Výsledky jednotlivých modelů 

Výsledky modelů tvořených v MS Excelu 

V předchozí kapitole jsem vysvětlila, jak fungují jednotlivé modely. Dva z celkem 

čtyř modelů byly vytvořeny pomocí programu MS Excel a na tyto modely se nyní 

podíváme z hlediska hodnocení konkrétních dodavatelů. Jak již bylo výše zmíněno, 

rozhodla jsem se hodnotit 15 zvolených zákazníků společnosti GALATEK a.s. Aby měly 

tyto vytvořené modely cenu ve firmě, hodnotit by se museli samozřejmě všichni zákazníci 

uvedené společnosti. 

 Nejprve jsem provedla hodnocení prvním model a to pomocí transformačních a 

stavových matic. Následně jsem stejné firmy a stejnými kritérii hodnotila pomocí modelu 

vytvořeného ve VBA. Výsledky jsou znázorněny v následující tabulce. Jelikož 

v programu VBA byly nastaveny stejné váhy k možnostem hodnocení jako u 

transformační matice prvního modelu, vycházejí výsledky obou modelů stejné. 

 

Tabulka č. 10: Výsledek modelů z MS Excelu [Zdroj: Vlastní] 

Firma Výsledek Excel 

UNITERM, s.r.o. Spolupracovat a dát zákazníkovi slevu 

DURA Automotive CZ, k. s. Sledovat spolupráci se zákazníkem 

SNCF - Bischeim Sledovat spolupráci se zákazníkem 

Avistar Uljanovsk Nadále spolupracovat se zákazníkem 

DOMOFERM GmbH Ukončit spolupráci se zákazníkem 

EMOTECH b. v. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

Richmont - CZ a.s. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

ŠKODA AUTO a.s. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

KWP, s.r.o. Sledovat spolupráci se zákazníkem 

NISSIN CZECH REPUBLIC s.r.o. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

ELITEX Nepomuk a.s. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

ALTA, a.s. Spolupracovat a dát zákazníkovi slevu 

VOP CZ, s.p. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

BORCAD cz s.r.o. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

 

 Z tabulky je patrné, že nejhůře v hodnocení zvolených zákazníků dopadla 

společnost DOMOFERM GmbH, kterou program označil za firmu, se kterou by 

GALATEK a.s měl ukončit spolupráci. Jako zákazníky, u kterých by uvedená společnost 

měla spolupráci sledovat a poté se rozhodnout zda spolupráci ukončit nebo nadále 
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pokračovat, označil program další 3 společnosti. Mezi nejlépe hodnocené firmy patří dvě, 

kterým by GALATEK a.s. měl dát slevu a spolupráci se zákazníkem utužit. V tomto 

případě se jedná o společnosti UNITERM s.r.o. a ALTA a.s. Ostatní hodnocené firmy 

byly vyhodnoceny jako neutrálně hodnocené, tedy s výsledkem nadále spolupracovat se 

zákazníkem. 

 Tyto výsledky jsou zároveň znázorněny na grafu č. 3. Na vodorovné ose grafu 

jsou znázorněni jednotliví zákazníci, kteří byli hodnoceni a na svislé ose pak počet 

procent, kterých při hodnocení dosáhli. 

Červená hodnota vyznačuje negativní hodnocení zákazníka, tedy ty, se kterými 

by měla být ukončena spolupráce. Oranžové sloupce upozorňují společnost na to, že tito 

zákazníci se nacházejí na hranici, kdy je potřeba spolupráci sledovat a poté rozhodovat o 

dalším kroku. Žluté výsledky firem jsou neutrální a říkají, že s daným zákazníkem má 

uvedená společnost i nadále spolupracovat. Jako poslední hodnoty, které jsou znázorněný 

zelenou barvou, označují ty zákazníky, kteří jsou pro společnost GALATEK a.s. 

nejvýhodnější, a proto by uvedená společnost měla dát zákazníkovi slevu a pojistit si tak 

budoucí vztahy s těmito firmami. 

 

 

Graf č. 3: Výsledek modelů z MS Excelu [Zdroj: Vlastní] 
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Výsledky modelů tvořených v MathWorks MATLAB 

 V programu MathWorks MATLAB jsem opět vytvořila dva modely, které byly 

popsány a vysvětleny v předchozí kapitole. Následně jsem tyto modely aplikovala na 

hodnocení 15 stejných dodavatelů, kteří byly předtím zvoleny. Znovu bych chtěla 

podotknout, že ve společnosti GALATEK a.s. by se musely modely použít k hodnocení 

veškerých zákazníků, se kterými má nějaký vztah, aby celý model měl smysl. 

 Jako první jsem provedla hodnocení zákazníků prvním modelem tvořeným 

v MathWorks MATLAB a to pomocí vyplňování příkazových řádků podle daných 

pokynů. Druhé hodnocení jsem udělal druhým modelem vytvořeným jako formulář, který 

se uživatelsky příjemnější a tak jsem jen volila z rozbalovací nabídky možnosti kritérií. 

Stejně jako u modelů tvořených v MS Excelu tak i zde vycházely stejné výsledky a to 

z důvodu požití stejných předem nastavených fis souborů. Zjištěné výsledky hodnocení 

zákazníků jsou zaznamenány v tabulce č. 11. 

 

Tabulka č. 11: Výsledek modelů z MathWorks MATLAB [Zdroj: Vlastní] 

Firma Výsledek Matlab 

UNITERM, s.r.o. Spolupracovat a dát zákazníkovi slevu 

DURA Automotive CZ, k. s. Sledovat spolupráci se zákazníkem 

SNCF - Bischeim Nadále spolupracovat se zákazníkem 

Avistar Uljanovsk Nadále spolupracovat se zákazníkem 

DOMOFERM GmbH Sledovat spolupráci se zákazníkem 

EMOTECH b. v. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

Richmont - CZ a.s. Spolupracovat a dát zákazníkovi slevu 

ŠKODA AUTO a.s. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

KWP, s.r.o. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

NISSIN CZECH REPUBLIC s.r.o. Spolupracovat a dát zákazníkovi slevu 

ELITEX Nepomuk a.s. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

ALTA, a.s. Spolupracovat a dát zákazníkovi slevu 

VOP CZ, s.p. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

BORCAD cz s.r.o. Nadále spolupracovat se zákazníkem 

 

 Podle programu MathWorks MATLAB patří mezi nejlépe hodnocené zákazníky 

hned 4 firmy, se kterými má společnost GALATEK a.s. spolupracovat a dát jim slevu pro 

jejich udržení dobrých vztahů. Oproti tomu žádný z hodnocených nedopadl s negativním 

výsledkem, tedy že by měla být spolupráce ukončena. Pouze 2 zákazníci byli označeni 
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jako ti, jejichž spolupráce má být sledována a poté se má rozhodnout, jaký se zvolí další 

postup. Ostatní hodnocené firmy vyšly z hodnocení s neutrálním výsledkem a to nadále 

pokračovat ve spolupráci jako doposud. 

 Pro lepší znázornění dosažených výsledků byt vtvořen graf č. 4 (obsahuje hodnoty 

od 1 do 4 – 1 = ukončit spolupráci, 4 = spolupracovat a dát slevu), na kterém jsou zelenou 

barvou zvýrazněny firmy, které dopadli při hodnocení nejlépe, tedy s výsledkem další 

spolupráce a přidělení určité slevy na příští zakázce.  

Neutrálního hodnocení, v grafu označeném žlutou barvou, dosáhla většina 

testovaných zákazníků. Jejich výsledkem pro uvedenou firmu je pokračování ve 

spolupráci jako doposud. 

Dvě hodnocené firmy byly výsledkem hodnocení označeny tak, aby jejich 

spolupráce byla sledována a podle příštích výsledků bylo uděleno rozhodnutí, zda ve 

spolupráci pokračovat či nikoliv. Tento výsledek je znázorněn barvou oranžovou.  

Podle programu MathWorks MATLAB žádný z hodnocených zákazníků 

nedopadl s negativním hodnocením, tedy s nutností ukončení spolupráce a proto v grafu 

není vidět žádný sloupec s červenou barvou. 

 

 

Graf č. 4: Výsledek modelů v MathWorks MATLAB [Zdroj: Vlastní] 
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Porovnání výsledků modelů z MS Excelu a modelů z MathWorks MATLAB 

 Při hodnocení kvality zákazníků bylo postupováno u všech modelů stejným 

způsobem, což znamená, že u jednoho dodavatele ve všech modelech bylo možno volit 

ze stejných variant daného kritéria a vždy byla zvolena právě jedna a ta stejná. 

Po provedení hodnocení všemi čtyřmi modely jsem sestavila následující tabulku 

č. 12, která zobrazuje jednotlivé výsledky tak, aby se daly porovnat. Z vybraných 15 

hodnocených zákazníků se po testování 10 z nich shodovalo ve svém hodnocení a 5 se o 

jeden stupeň hodnocení lišilo. V případech, kdy došlo k rozdílným výsledkům, šlo vždy 

o zlepšení jednoho stupně v MathWorks MATLAB oproti výsledku z MS Excelu. Tyto 

rozdílné výsledky byly způsobeny tím, že modely pracují na rozdílném fuzzy zpracování. 

Díky Fuzzy Logic Toolboxu jsou modely tvořené v MathWorks MATLAB přesnější. 

Tabulka č. 12: Porovnání výsledků [Zdroj: Vlastní] 

Firma Výsledek Excel Výsledek Matlab 

UNITERM, s.r.o. 
Spolupracovat a dát 

zákazníkovi slevu 
Spolupracovat a dát 

zákazníkovi slevu 

DURA Automotive CZ, k.s. 
Sledovat spolupráci se 

zákazníkem 
Sledovat spolupráci se 

zákazníkem 

SNCF - Bischeim 
Sledovat spolupráci se 

zákazníkem 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 

Avistar Uljanovsk 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 

DOMOFERM GmbH 
Ukončit spolupráci se 

zákazníkem 
Sledovat spolupráci se 

zákazníkem 

EMOTECH b. v. 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 

Richmont - CZ a.s. 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
Spolupracovat a dát 

zákazníkovi slevu 

ŠKODA AUTO a.s. 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, 
a.s. 

Nadále spolupracovat se 
zákazníkem 

Nadále spolupracovat se 
zákazníkem 

KWP, s.r.o. 
Sledovat spolupráci se 

zákazníkem 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
NISSIN CZECH REPUBLIC 
s.r.o. 

Nadále spolupracovat se 
zákazníkem 

Spolupracovat a dát 
zákazníkovi slevu 

ELITEX Nepomuk a.s. 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 

ALTA, a.s. 
Spolupracovat a dát 

zákazníkovi slevu 
Spolupracovat a dát 

zákazníkovi slevu 

VOP CZ, s.p. 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 

BORCAD cz s.r.o. 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
Nadále spolupracovat se 

zákazníkem 
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 Pro lepší představu dosažených výsledků jsem také vytvořila graf č. 5, který 

zobrazuje opět pouze hodnoty od 1 (ukončení spolupráce) do 4 (spolupracovat a dát 

slevu). Levé hodnoty představují výsledky modelů vytvořených v MS Excelu a pravé 

hodnoty modelů z MathWorks MATLAB. 

 Jak již bylo zmíněno, z 15 hodnocených zákazníků se výsledky liší pouze u 5 

z nich. Jedná se o společnost SNCF – Bischeim, která při hodnocení v MS Excelu dosáhla 

pouze hodnocení 2, tedy sledovat spolupráci, ale při hodnocení v MathWorks MATLAB 

zvýšila svůj výsledek o jeden stupeň a doporučuje nadále se zákazníkem spolupracovat. 

S úplně stejným výsledkem dopadla společnost KWP, s.r.o.  

Další dvě firmy, které v hodnocení z MS Excelu skončily nejprve na pozici 3 

(nadále spolupracovat se zákazníkem) a poté v hodnocení z MathWorks MATLAB na 

pozici 4 (spolupracovat a dát slevu) jsou Richmont – CZ a.s. a NISSIN CZECH 

REPUBLIC s.r.o.  

Poslední společnost, která dosáhla při hodnocení všemi modely různých výsledků 

je společnost DOMOFERM GmbH. Při hodnocení v MS Excelu dopadla nehorším 

hodnocením a tím pádem s doporučením ukončit spolupráci. Po provedení testu 

v MathWorks MATLAB si reputaci o jeden stupeň zlepšil a jeho spolupráce má být 

sledována. 

Zbylých deset zákazníků se udrželo při hodnocení stejný výsledek u všech 

hodnotících modelů. 

 

Graf č. 5: Porovnání výsledků hodnocení [Zdroj: Vlastní] 
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4.3 Návrh opatření dle výsledků 

 Podle výsledků hodnocení kvality zákazníků se nyní může GALATEK a.s. 

společnost rozhodovat, jak se v určitých případech zachová. Pokud by se rozhodla 

testovat zákazníky jak v MS Excelu tak v MathWorks MATLAB, může se stát a s velkou 

pravděpodobností se tak stane, stejně jako se to stalo v ukázkových případech, že 

hodnocení jednoho dodavatele může vyjít rozdílně. V tomto případě se musí uvedená 

firma rozhodnout, co bude dělat.  

Pokud totiž výsledky v jednom případě z modelů dají doporučení ukončit 

spolupráci a výsledek druhého modelu, že se má spolupráce sledovat, doporučila bych 

zvolit jemnější způsob řešení a spolupráci nějakou dobu sledovat a poté se rozhodnout co 

dál. Pokud by totiž ihned spolupráci ukončila a situace u zákazníka se zlepšila, je velmi 

těžké získat zpět jeho důvěru. 

V opačném případě se také může stát, že MS Excel doporučí dát zákazníkovi slevu 

a MathWorks MATLAB pouze pokračovat ve spolupráci. V této situaci bych naopak 

doporučovala být opatrná a sledovat vývoj daného obchodního vztahu, zda se nějak 

nezhorší. Pokud se tak nestane, zákazníkovi bych nějakou menší slevu na příští 

objednávce dala. 

 V případech kde hodnocení vyšlo stejné u obou modelů, je téměř jasné jak se má 

uvedená společnost zachovat. Pokud totiž vyjde shodně, že by měla se zákazníkem i 

nadále spolupracovat a dát mu slevu, je zřejmě výhodné tuto slevu při další zakázce 

tomuto zákazníkovi nabídnout a překvapit ho. Obchodní vztahy se tak ještě více zlepší a 

dokonce nám jejich reference mohou zajistit další nové zakázky u jiných firem. 

 Firmě GALATEK a.s. tedy doporučuji využívat jak model v MS Excelu tak model 

v MathWorks MATLAB současně na všechny svoje zákazníky a podle výsledků uváženě 

rozhodovat, co je pro budoucí vývoj jejich obchodních vztahů nejvýhodnější. Zároveň 

bych ráda doporučila průběžné výsledky dlouholetých i nových zákazníků zaznamenávat 

a ukládat, aby bylo možné sledovat celkový průběh a vývoj za určitá období, která později 

mohou sloužit jako podklady pro další rozhodování.  
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4.4 Ekonomické zhodnocení a přínos práce 

 Modely jsou sestavené a nyní je potřeba vyčísli náklady, pokud by se společnost 

rozhodla dané řešení aplikovat. Aby mohla používat naprogramované modely v MS 

Excel je zapotřebí zakoupit licence MS Office. Pokud by se pro toto řešení společnost 

rozhodla, doporučila bych zakoupit dvě licence pro 2 zaměstnance z obchodního 

oddělení, tak aby měli informace a statistiku o zákaznících u sebe v počítači jako podporu 

rozhodování. Jena licence MS Office 2016 stojí přibližně 6 300 Kč. Jednalo by se tedy o 

investici v hodnotě 12 600 Kč. Společnost GALATEK a.s. již v současné době tímto 

softwarem disponuje, proto by investice zahrnovala pouze cenu programu a rychlé 

školení zaměstnanců jak s programem pracovat. 

 Modely tvořené v MathWorks MATLAB by pro uvedenou společnost už 

představovala větší investici. Na tento program společnost licenci nevlastní a proto by 

byla nucena si pořídit základní  licenci v hodnotě 71 980 Kč. Zároveň by bylo nutné 

dokoupit doplněk Fuzzy Logic Toolbox v ceně 33 980 Kč. Celkem by to opět pro dva 

zaměstnance vyšlo na 211 920 Kč. Následně by bylo nutné školení pro práci s MathWorks 

MATLAB v ceně 4 000 Kč na osobu. Poslední částku, kterou by investice zahrnovala, by 

byla cena zpracovaného programu. 

 Hodnota všech naprogramovaných modelů byla vyčíslena v hodnotě 4 800 Kč 

podle 40 hodin práce za hodinovou mzdu 120 Kč. Tato cena zahrnuje zároveň zakázkové 

úpravy, pokud by chtěli přidat nějaká další kritéria hodnocení a proškolení zaměstnanců, 

kteří budou s danými modely pracovat. 

 Co se týče hardwarového vybavení, oba z výše zmíněných programu nemají 

náročné požadavky na funkčnost, proto stačí kancelářské počítače, které v kancelářích 

mají. Není potřeba dokupovat jakékoliv komponenty, proto není hardware do investice 

zahrnut. 

 Pokud by tedy společnost GALATEK a.s. dala na mé doporučení hodnotit 

zákazníky pomocí modelů vytvořených v obou programech, pro porovnání výsledků a 

kvalitnější podporu rozhodování, celková investice by  ji vyšla na 224 720 Kč. Pro středně 

velký podnik, mezi který se uvedená společnost řadí, podle mého názoru nejde o tak 

velkou investici, kterou by si nemohla dovolit a při používání vytvořených modelů je 

celkem nízká doba návratnosti investice. 
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Mezi hlavní ekonomické přínosy této práce, tedy vytvořených modelů, bych 

zařadila především výrazné snížení ztrát firmy. Jedná se o snížení ztrát z důvodu 

včasného odhalení neschopnosti zákazníka platit za své závazky, které má u uvedené 

společnosti. Dále je také možné zvýšení obratu z hlediska stanovení priorit zákazníka, 

který platí včas, objednává si zakázky za vysoké ceny a opětovně se vrací. 

 Jako neekonomické přínosy bych označila hlavně zlepšení komunikace se 

zákazníky ohledně požadavků na zakázky případně na montáž a to z předchozích 

evidovaných hodnocení daného zákazníka. Dále také utužování obchodních vztahů 

s vybranými zákazníky, kteří dopadli v hodnocení velmi dobře. Jedná se o jednání o 

slevách a tím i rozšíření povědomí o společnosti GALATEK a.s. prostřednictvím 

referencí či osobních doporučení. Tím se také zvýší konkurenceschopnost na daném trhu.  
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ZÁVĚR 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení kvality zákazníků 

společnosti GALATEK a.s. pomocí aplikace fuzzy logiky. Aby mohl být splněn tento cíl, 

bylo nutné jako dílčí cíle vytvořit modely hodnocení. Tyto modely byly tvořeny ve dvou 

různých programech a to v MS Excel a v MathWorks MATLAB. 

 V úvodu této práce byla popsána teoretická východiska práce, která byla nutná 

k pochopení dané problematiky. Jednalo se o pojem fuzzy logika a věci s ní spojené. Dále 

také popis výše zmíněných programů, které byly v práci použity. V neposlední řadě zde 

byly popsány metody analýz okolí podniku, mezi které patří SLEPT, model 7S, Porterův 

model konkurenčních sil a SWOT analýza. 

 Ve druhé části práce byla popsána společnost GALATEK a.s., její předmět 

podnikání, složení zaměstnanců a další informace. Následně byly provedeny výše 

zmíněné analýzy okolí společnosti, aby byl zjištěn její současný stav. 

 Poslední a zároveň stěžejní část diplomové práce obsahuje postupy, jakým 

způsobem byly sestavovány jednotlivé modely ve dvou zmíněných programech, poté 

postup hodnocení 15 vybraných zákazníků, následně bylo navrhnuto opatření vzhledem 

k výsledkům a v závěru této části bylo provedeno ekonomické zhodnocení a přínos práce.  

Všechny vytvořené modely hodnotily zákazníky na základě 10 zvolených 

atributů. Mezi tyto atributy patřily – Vzdálenost, Cena zakázky, Solventnost, Stát, Čas na 

výrobu a montáž, Typ zákazníka, Typ platby, Podmínky pro montáž, Velmi specifická 

zakázka a Komunikace se zákazníkem. Každý z těchto atributů obsahoval několik 

možností na výběr tak, aby co nejlépe daného zákazníka ohodnotily. Takto zvolené 

atributy byly poté použity u všech tvořených modelů, a to z toho důvodu, aby bylo možné 

následné srovnání výsledků. Rovněž výsledky všech modelů mohly dosahovat pouze čtyř 

slovních výsledků – Spolupracovat se zákazníkem a dát slevu, Nadále spolupracovat se 

zákazníkem, Sledovat spolupráci se zákazníkem a Ukončit spolupráci se zákazníkem. 

V MS Excel byly vytvořeny dva modely. První byl tvořen za pomocí 

transformačních a stavových matic, které výpočtem vzorců vyhodnocovaly výsledky 

zákazníků. Druhý model, který byl také vytvořen ve stejném programu, byl sestavován 

uživatelsky příjemnější pomocí formuláře ve VBA. V takto naprogramovaném formuláři 

byly použity stejné váhy a možnosti daných kritérií a proto oba modely tvořené v MS 

Excel vyhodnocovaly stejné výsledky.  
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Program MathWorks MATLAB, neboli jeho část Fuzzy Logic Toolbox, byl 

využit opět pro tvorbu dvou modelů. První z nich byl tvořen obyčejným kódem programu, 

který se po spuštění ptal pomocí příkazových řádků na informace o zákazníkovi a žádal 

zadávání hodnot. Poté sám provedl výpočet a vyhodnotil výsledek. Druhý model byl 

tvořen opět tak, aby byl uživatelsky jednodušší. Toho bylo docíleno použitím funkce 

GUI, která umožnila vytvoření formuláře. Formulář byl vytvořen s podobným vzhledem 

jako formulář v MS Excel. Po vybrání možností z rozbalovacích nabídek stačí pouze 

kliknout na tlačítko a program opět sám vyhodnotí výsledek. 

Na závěr této části práce bylo provedeno srovnání výsledků jednotlivých modelů 

včetně doporučení na opatření, co by měla společnost dělat v jaké situaci. Nechybí zde 

ani ekonomické zhodnocení a přínosy práce dané společnosti. Jedná se především o 

snížení ztrát ve firmě způsobené neschopností zákazníků platit své závazky. 

 Myslím si, že veškeré cíle této práce byly splněny a výsledky hodnocených 

dodavatelů včetně vytvořených modelů přinesly dané společnosti užitečné poznatky, 

které budou moci v budoucnu použít pro zlepšení svého dobrého jména a 

konkurenceschopnosti. 
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