
 



  





 



 

 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou rizik sortimentu suchých krmiv pro psy 

řetězce maloobchodních prodejen Zvěrokruh. Cílem práce je za pomoci fuzzy logiky 

navrhnout model, který na základě vyhodnocení kvality produktu pomůže s vyhodnocením 

rizik prodejního sortimentu. Model je vyhotoven v MS Excel a MATLAB. Výstupem práce je 

nástroj, který vyhodnotí kvalitu zkoumaného krmiva, které pak lze podrobit dalším analýzám. 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on risk analysis of dry dog food range of products sold 

in a retail chain named Zvěrokruh. The main goal of this work is creation of model with use 

of the fuzzy logic. The model helps with the dry dog food range risk evaluation. The model is 

created in MS Excel and MATLAB. Outcome of this work is a tool which evaluate quality of 

the dry dog food, which can be afterwards analysed in other point of view. 
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Úvod 

Česká republika je unikátní v počtu domácích mazlíčků, dalo by se říct, že každá 

druhá domácnost má alespoň jedno domácí zvíře. Ať již psa, který má co do počtu nejvyšší 

zastoupení, kočku, drobného savce, hada nebo rybičky. 

S vlastnictvím domácího mazlíčka se pojí i jisté starosti. Musíte ho krmit, venčit, 

ošetřovat, když je nemocný. Dalo by se říct, že domácí mazlíček je dalším členem rodiny, 

kterému je nutno poskytnou obdobnou péči, jako vlastnímu dítěti. 

Na českém trhu je dnešní době mnoho firem zabývajících se prodejem chovatelských 

potřeb pro domácí zvířata, tzv. „pet shopů“. Tito prodejci nabízí širokou škálu produktů, často 

včetně prodeje živých zvířat, čímž se odlišují od jiných prodejních kanálů. V „pet shopu“ 

bychom měli naleznout vše, co pro domácí zvíře potřebujete, ať již kvalitní krmiva, pamlsky, 

obojky, vodítka, klece, akvária, či kvalifikovanou radu. Dalšími významnými kamennými 

prodejci potřeb pro domácí zvířata jsou hobby markety a supermarkety, kde nenaleznete tak 

širokou nabídku, jako ve specializovaných prodejnách. 

Čím dál významnější roli v prodeji potřeb pro domácí zvířata hraje v dnešní době 

online prodej. Velcí online prodejci jsou schopni nabídnout širší nabídku nežli kamenná 

prodejna, zboží mají vystavené virtuálně, nemusí tak platit pronájem kamenných prostor. 

Zákazník si může objednat v podstatě odkudkoliv. Nevýhodou je, že si vybrané zboží 

nemůžete fyzicky „osahat“. S nižšími náklady jsou internetové obchody schopny nabídnout 

nižší ceny, a tak jsou velkými konkurenty kamenných prodejců. Jejich výhodou je, že mohou 

mít celorepublikový dosah, což kamenná prodejna mít nemůže. 

Velkou příležitostí pro dnešní kamenné prodejce je model, kdy prodávají online, ale 

mají i kamennou prodejnu. Zdánlivě jednoduchá a jasná záležitost. Základním problémem 

tohoto propojení je správné určení cen. Chcete-li prodejce být konkurenceschopný v online 

prostředí, musí ceny komoditního zboží tlačit dolů, pak se mu ale zboží nemusí vyplatit 

prodávat v kamenné prodejně. 

Pes je z domácích zvířat často největší a nejvíce zastoupené zvíře. Nejdražší položkou 

pro majitele psa bývá krmivo. V dnešní době je na trhu velké množství krmiv. Velký pytel 

krmiva (10 – 15kg) můžete koupit za 200 – 2500 Kč. Proč je zde takový rozdíl? Pro výrobu 

krmiva jsou použity méně či více kvalitní suroviny, od odpadních produktů pro výběrové 

suroviny, které si často nedopřeje ani člověk. 
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V této práci se budu zabývat analýzou rizik krmiv, která jsou prodávána 

v maloobchodní síti prodejen Zvěrokruh. V MS Excel a MATLAB krmiva rozdělím dle 

kvality do skupin, které následně podrobím cenovému porovnání, které ukáže, jestli cena 

odpovídá kvalitě krmiva. Pokud kvalita krmiva neodpovídá jeho ceně, či krmivo nedosahuje 

dostatečné kvality, nese to s sebou určité riziko jak pro psa, tak pro prodejce. Součástí práce 

bude i doporučení na změny v sortimentu krmiva pro psy v prodejnách Zvěrokruh založené na 

provedené analýze rizik.  
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Vymezení problému a cíle práce 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení rizik prodejního sortimentu maloobchodní 

prodejní sítě Zvěrokruh s pomocí fuzzy logiky. 

Pro pomoc při vyhodnocení rizik bude za pomoci fuzzy logiky navržen model pro 

hodnocení kvality suchých krmiv, který bude proveden v MS Excel a MATLAB. Po 

vyhotovení vyhodnocení bude doporučeno, který software je vhodnější pro budoucí použití 

společností jak z hlediska uživatelského, tak z hlediska ekonomického. 

Během vypracování této diplomové práce budu spolupracovat s vedením společnosti 

Samohýl, a.s., která vlastní síť prodejen Zvěrokruh. Konzultace budou osobního charakteru 

pro dosažení co nejvyšší budoucí využitelnosti modelu pro společnost. 
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 RIZIKA A JEJICH ŘÍZENÍ 

Dle Smejkala a Raise (2009, s. 90) se „podle dnešních výkladů rizikem obecně rozumí 

nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání“. 

Neexistuje pouze jedna obecně uznávaná definice rizika, riziko sedá definovat 

například i jako: 

• „Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru.“ 

• „Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného.“ 

• „Nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko).“ 

• „Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko).“ 

S rizikem je pevně spjat pojem neurčitého výsledu. Výsledek musí být nejistý, pokud 

by tomu tak nebylo např. věděli bychom s jistotou, že dojde ke ztrátě, nelze hovořit o riziku. 

Dalším pojem, který se neoddělitelně pojí k riziku je, že alespoň jeden z možných 

výsledků je nežádoucí. V obecném slova smyslu může jít o výnos, který byl nižší než možný 

výnos. Např. Investor, který nevyužil příležitosti ztrácí zisk, kterého mohlo být dosaženo. 

1.1.1 Obecný postup analýzy rizik 

Obecný návod, jak postupovat při analýze rizik je dle Smejkala a Raise (2009) 

následující: 

• Stanovení hranice analýzy rizik. 

• Identifikace aktiv. 

• Stanovení hodnoty a seskupování aktiv. 

• Identifikace hrozeb. 

• Analýza hrozeb a zranitelností. 

• Pravděpodobnost jevu. 

• Měření rizika. 



15 

1.1.2 Řízení rizik 

Problematika řízení rizik (risk management) je velice obsáhlá. Základními oblastmi, 

kde se řídí rizika jsou především: 

• Přírodní katastrofy a havárie. 

• Ochrana životního prostředí. 

• Finanční rizika. 

• Projektová rizika. 

• Obchodní rizika. 

• Technická rizika. 

Řízení rizik je proces, ve kterém se subjekt řízení snaží zamezit působení budoucích i 

již existujících faktorů a hledá řešení, která pomohou eliminovat působení negativních faktorů 

a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních faktorů. Cílem tohoto procesu je 

minimalizace rizik za co nejnižších nákladů (Smejkal a Rais, 2009, s. 90 – 128). 

Červený (2013) dělí řízení rizik dle přístupu k jejich snižování na: 

• Reaktivní přístup (postupná kontrola rizika, v okamžiku, kdy je možnost 

vzniku, je třeba zahájit činnost na zmírnění dopadu; plán pro identifikaci a 

zmírnění rizik by měl být vypracován s předstihem), 

• Preventivní přístup (eliminace rizik až po jejich identifikaci např. tvorbou 

bezpečnostních zásob, změnou dodavatele či převedením rizika na třetí osobu 

– pojištění). 

I přes zodpovědný přístup subjektu k řízení rizik, mohou nastat nepředvídatelné 

situace, se kterými subjekt nepočítá. Jedná se o událost, jež se vyskytne znenadání a má velmi 

široký dopad. Událost nemusí vyplývat z minulých zkušeností. Hovoří se o odvětví rizik 

nazývaném „Teorie černých labutí“. (Taleb, 2011).   
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1.1.3 Snížení rizik 

Po identifikaci rizik následuje další ne méně důležitá fáze a tou je snížení rizik. Pro 

každou situaci může být vhodná jiná metoda. Podle Smejkala a Raise (2009) je výběr 

nejvhodnější metody vždy závislý na dané situaci. Platí, že vybraná metoda by měla 

minimalizovat náklady na snížení rizika a zároveň i minimalizovat dopad daného rizika na 

subjekt. Vztah nákladů a rizika je uveden na obrázku 1. Příkladem mohou být následující 

metody: 

• ofenzivní řízení firmy. 

• Retence rizika. 

• Redukce rizika. 

• Transfer rizika. 

• Diverzifikace. 

• Sdílení rizika. 

• Pojištění, tvorba rezerv, získání dodatečných informací atp. 

Červený (2013) uvádí jako příklad následující opatření pro zmírnění či eliminaci rizik 

v nákupu: 

• Zavedení kritérií pro hodnocení rizik dodavatelů. 

• Pravidelná kontrola dodavatelů, zda-li stále splňují požadavky subjektu. 

• Monitoring finanční stability klíčových dodavatelů pomocí databáze 

ratingových společností. 

• Platby s předstihem pouze dodavatelům mající bankovní garanci. 

• Uzavírání dlouhodobých smluv s dodavateli nedostatkových materiálů. 
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Obr. 1: Vzájemný vztah nákladů na odstranění rizik a potenciálních škod 

(Zdroj: Smejkal a Rais, 2009, s. 132) 

1.2 FUZZY LOGIKA 

Fuzzy – slovo pocházející z angličtiny, v doslovném překladu znamená „mlhavý, 

nejasný, neostrý, neurčitý.“ Fuzzy logika je tedy logikou „mlhavou, neostrou, neurčitou“. 

Fuzzy logika nám umožňuje pracovat s vágními pojmy jako například nízké riziko, vysoké 

riziko, nebo slovním ohodnocením nedostatečný, dobrý, či výborný. 

Za zakladatele fuzzy množin je považován Lotfi Askar Zadeh, který poprvé použil 

termín fuzzy množina v roce 1965 a definoval ji jako soubor prvků s kontinuem členství. 

Takováto množina je charakteristická členskou funkcí, každý prvek množiny má přiřazen 

stupeň členství daný rozsahem nula až jedna  

L. Zadeh vytvořil teorie fuzzy logiky a fuzzy množin , kdy se určuje, jak moc prvek do 

množiny patří či nepatří (nula znamená úplné nečlenství, jedna znamená úplné členství). 

Fuzzy logika tedy měří nejistotu či jistotu příslušnosti prvku k dané množině (Dostál, 2015). 
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1.2.1 Proces fuzzy zpracování 

Vytváření modelu pomocí fuzzy logiky se dělí na tři základní kroky: fuzifikaci, fuzzy 

inferenci a deffuzifikaci. Celý proces je na obrázku 2. 

 
Obr. 2:  Rozhodování řešené fuzzy zpracováním 

(zdroj: Dostál, 2005) 

V prvním kroku jsou převáděny reálné proměnné na jazykové proměnné. Definování 

jazykových proměnných vychází z lingvistické proměnné (např. proměnná riziko, u které 

zvolíme jako atributy: žádné, velmi nízké, nízké, střední, vysoké, velmi vysoké riziko). Po 

definování jazykových proměnných je pomocí matematické funkce vyjádřen stupeň členství 

jednotlivých atributů proměnné v množině. Tvarů členských funkcí existuje mnoho. Na 

obrázku 3 a 4 jsou znázorněny nejčastěji využívané tvary v praxi. 

 
Obrázek 3:  Tvary členských funkcí 

(Zdroj: Dostál, 2008) 

 
Obr. 4: Ukázka funkcí příslušnosti trojúhelníkového a lichoběžníkového tvaru ve fuzzy toolboxu 

programu MATLAB 

(Zdroj: Dostál, 2015) 



19 

V druhém kroku se definuje chování fuzzy systému pomocí pravidel typu <Když>, 

<Potom> na jazykové úrovni. Objevují se v nich podmínkové věty vyhodnocující stav 

příslušné proměnné. Podmínkové věty mají známou formu z programovacích jazyků. 

<Když> Vstupa <A> Vstupb ... Vstupx <Nebo> Vstupy ... <Potom> Výstup1 <S váhou> z 

tj. když (nastane stav) Vstupa a Vstupb, ... , Vstupx nebo Vstupy ... , potom (je situace) Výstup1 

s váhou pravidla z. 

Dostál (2015, s. 6) říká, že: ''Pravidla fuzzy logiky představují expertní systém. Každá 

kombinace atributů proměnných vstupujících do systému a vyskytujících se v podmínce 

<Když> <Potom>, představuje jedno pravidlo. Pro každé pravidlo je třeba určit stupeň 

podpory, tj. váhu pravidla v systému. Výsledek systému s fuzzy logikou závisí do značné míry 

na správném určení významu definovaných pravidel. Váhu těchto pravidel lze v rámci 

průběhu optimalizace systému měnit. Podobně jako pro část pravidla umístěného za 

<Když>je třeba vybrat odpovídající atribut za částí <Potom>. Tato pravidla si tvoří uživatel 

sám.'' 

Výsledkem fuzzy inference je jazyková proměnná, která může nabývat např. hodnot 

jako velmi nízké, nízké, střední, vysoké, velmi vysoké riziko či kvalitativní hodnocení 

nedostatečné, dobré, výborné apod. Toto hodnocení může vést k výstupům jestli zamýšlenou 

investici provést ano/ne nebo například k hodnocení kvality výrobku jako výborný / 

nedostatečný. 

Závěrečným krokem je proces defuzifikace, slouží k převádění výsledku fuzzy 

inference na reálnou hodnotu, kterou může být například stanovení výše rizika. Cílem 

deffuzyfikace je, aby výstupní proměnná co nejlépe reprezentovala konečný výsledek fuzzy 

výpočtu (Dostál, 2005). 
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1.2.2 Oblasti využití fuzzy logiky 

Oblastí pro využití fuzzy logiky je hodně. Pomocí fuzzy logiky lze řešit různorodé 

případové studie. Široké uplatnění má v ekonomii, kde mezi již prověřené projekty využití 

fuzzy logiky patří dle Dostála (2012) zejména: 

• Hodnocení bonity klienta. 

• Výběr dodavatele. 

• Výběr nemovitosti. 

• Výběr banky, spořitelny či pojišťovny. 

• Hodnocení zaměstnanců. 

• Výběr zaměstnání. 

• Výběr mobilního operátora. 

• Výběr auta, počítače a dalších technologií. 

• Hodnocení nadanosti na konkrétní činnost. 

• Rozhodování o investici. 

• Hodnocení zákazníků podniku apod. 
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1.3 VÝROBA KRMIV PRO PSY 

Součástí této práce je vyhodnocení suchých krmiv pro psy dle kvality. V této 

podkapitole uvedu nezbytné pro pochopení praktické části práce. 

1.3.1 Kompletní krmivo 

Většina suchých krmiv prodávaných v EU jsou označena jako kompletní krmivo.  

„Kompletním krmivem je krmná směs, která vzhledem ke svému složení pokrývá denní krmnou 

dávku“ (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 767, 2009, s. 7), znamená to, že 

krmivo obsahuje všechny potřebné živiny (bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny a minerály) 

pro výživu psa. 

1.3.2 Doplňkové krmivo 

„Doplňkovým krmivem je krmná směs, která má vysoký obsah určitých látek, ale 

vzhledem ke svému složení pokrývá denní krmnou dávku pouze tehdy, je-li použita v 

kombinaci s jinými krmivy“ (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 767, 2009, s. 7).  

1.3.3 Extrudované krmivo 

Směs (vstup) pro výrobu kompletních suchých krmiv pro psy ve většině případů 

prochází tepelným zpracováním, jež se nazývá extruze.  

„Extruze je tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu prudce 

změní v páru, což vede ke zvětšení objemu výrobku, v kombinaci se speciálním tvarováním 

průchodem matricí, výrobek se pak nazývá extrudovaný“ (Nařízení komise EU č. 68, 2013, 

s 6).  

1.3.4 Potřeba základních živin pro psy 

Dle Šterce a Štercové (2014) pes potřebuje přijímat v krmné dávce vyvážený poměr 

bílkovin, tuků a sacharidů, které pro něj představují zdroj energie a základní stavební látky. 

Kromě toho potřebuje z krmiva získat esenciální živiny, které jsou pro něj životně důležité, 

ale neumí si je sám vyrobit v dostatečném množství. Pes těchto esenciálních živin potřebuje 

asi 37 a patří k nim kromě minerálních látek a vitamínů také esenciální aminokyseliny z 

bílkovin a esenciální mastné kyseliny z tuků. Celkový obsah energie v krmné dávce, ať už se 

skládá z doma připravované stravy či z průmyslových krmiv, by pro psa s běžnou aktivitou 

měl být rozložený tak, aby kolem 30 % celkové energie pocházelo z bílkovin, 30 – 60 % z 
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tuků a 10 – 40 % ze sacharidů. U člověka se pro porovnání doporučuje 10 – 20 % celkové 

energie z bílkovin, asi 30 % z tuků a 50 – 60 % ze sacharidů. Denní doporučený příjem 

bílkovin pro dospělého člověka je asi 1 g/kg hmotnosti, u psa většího plemene je to asi 1,5 – 3 

g/kg, u menších psů 2 – 4 g/kg. Z výše uvedeného vyplývá, že navzdory dlouhodobému 

soužití má pes jiné požadavky na výživu než člověk. Pes potřebuje více bílkovin a tuků a 

menší množství sacharidů, poměr živočišných a rostlinných bílkovin by měl být u psa 2 : 1, u 

člověka se doporučuje 1 : 2. 

1.3.5 Zdroje Bílkovin  

Bílkoviny (proteiny) jsou základní stavební látky, ze kterých se skládá každý 

živočišný organismus. Pro psy mají rozhodující význam bílkoviny živočišného původu, které 

jsou lépe stravitelné než bílkoviny rostlinné. Rostlinné bílkoviny jsou hůře stravitelné a 

nejsou biologicky plnohodnotné (Šterc a Štercová, 2014). 

Dle Downeyho (1980) má pes krmený vyváženou stravou založenou na živočišných 

surovinách oproti psovi krmenému vyváženou rostlinnou stravou, při konstantní vytrvalostní 

zátěži o 30% vyšší výdrž (tedy vydrží běžet o 30% času déle). 

1.3.6 Zdroje tuků 

Tuky představují pro psy hlavní a nejbohatším zdroj energie. Tuk patří k nejlépe 

stravitelným živinám, jeho stravitelnost je přes 90 %. Lepší využitelnost mají pro psy 

živočišné tuky než rostlinné oleje. Obsah tuku v krmivu rozhoduje o jeho energetické 

hodnotě. Tuk má ve srovnání s bílkovinami a sacharidy má ve stejném množství více než 

dvojnásobné množství energie. Tuky jsou zdrojem esenciálních mastných kyselin z řady 

omega 3 a omega 6 a umožňují využití vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K) (Šterc a 

Štercová, 2014). 
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1.3.7 Zdroje sacharidů 

Sacharidy nejsou pro psy zcela nezbytné, protože psi jsou schopni účinně využívat 

aminokyseliny z bílkovin pro syntézu glukózy v játrech. Žádná z oficiálních norem potřeby 

živin přesně neuvádí potřebu sacharidů. Nicméně je obsah přiměřeného množství sacharidů v 

krmivu pro psa vhodný. Krmná dávka psy by měla optimálně obsahovat 10 - 40 % 

využitelných sacharidů (cukry, škrob) z celkového obsahu energie. Nejvýznamnějším 

sacharidem je škrob, který je obsažený v obilovinách, luštěninách a hlízách některých rostlin 

(brambory, batáty, maniok). Tyto zdroje je nutné pro dobrou stravitelnost tepelně upravit 

(vaření, extruze) (Šterc a Štercová, 2014). 

1.3.8 Dopňkové látky (přidaná hodnota krmiva) 

Konkurence na trhu s psími krmivy je velká, proto se výrobci snaží stále vylepšovat a 

inovovat stávající receptury přidáváním nejrůznějších zdraví prospěšných látek. Jednou 

z těchto látek jsou například probiotika (příznivé mikroorganismy, které zlepšují rovnováhu 

střevní mikroflóry a tím upravují trávení) a prebiotika (ologosacharidy a fruktooligosachardiy 

- složité cukry sloužící jako ideální zdroj energie pro přátelské střevní bakterie), pro podporu 

kloubního aparátu se používá glukosamin a chondroitin (zde je sporná otázka, zda-li je 

množství podávané v krmivu dostatečné). Dále se používá druhově určená zelenina a ovoce 

bohatých na antioxidanty a nejrůznější byliny. Granule by také měly obsahovat kompletní 

spektrum vitaminů, minerálů a stopových prvků. Použití chelátových forem minerálů 

umožňuje jejich lepší střevní vstřebatelnost a s tím spojenou vyšší využitelnost krmiva 

(Funkční složky krmiv, 2010) 
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2  ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Společnost Samohýl a.s. se zabývá velkoobchodem s veterinárními léčivy, krmivy a 

chovatelským sortimentem. Vlastní síť maloobchodních prodejen Zvěrokruh a značku 

Samohýl Exclusive (pelíšky, oblečky a transportní tašky české výroby). 

Společnost byla založena v roku  1991 jako jedna z prvních v oblasti podpory 

veterinárních služeb. V té době Ing. Petr Samohýl společně se svými spolupracovníky 

vytvořil spolehlivé zázemí podpory služeb privátních veterinárních lékařů, které v České 

republice téměř neexistovalo. V roce 1993 začala společnost obchodovat s předními výrobci 

veterinárních léčiv a od roku 1994 patří mezi největší prodejce veterinárních léčiv na českém 

trhu. V roce 1995 se stala exkluzivním importérem produktů největšího evropského výrobce 

veterinárních antibiotik, britské společnosti Norbrook. V roce 1999 proběhla transformace 

Samohýl s.r.o. na akciovou společnost. V letech 2001 - 2013 byla společnost SAMOHÝL, a. 

s. exkluzivním distributorem superprémiového krmiva PRO PLAN, které je vyráběno 

společností Nestlé Purina PetCare. V roce 2010 došlo ke sloučení s částí podniku MVDr. Ivo 

Dupala, Samohýl a.s. tak získala celorepublikovou síť prodejen chovatelských potřeb - 

Zvěrokruh. Od roku 2014 je SAMOHÝL, a. s. exkluzivním dovozcem amerických 

holistických krmiv ANNAMAET, australského zubařského vybavení iM3 a skotských 

ultrazvuků BCF Technology. 

Společnost v dnešní době zaměstnává přes 500 zaměstnanců po celé České republice. 

Sídlí v Lomnici nad Popelkou, kde je umístěna administrativa, logistické centrum a doprava. 

Od roku 2006 dochází k nakupování vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), které šetří 

náklady na pohonné hmoty až o 50%. Vozidla jsou šetrnější k životnímu prostředí. Na 

obrázku 5  je zachycen vývoj tržeb z prodeje a počtu zaměstnanců firmy (Samohýl, a.s., 

2016).  
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Obr. 5: Tržby z prodeje a počet zaměstnanců 1991 – 2012. 

(Zdroj: Samohýl, a.s., © 2016) 

2.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Společnost má liniovou organizační strukturu. Pozice a vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti jsou uspořádány a orientovány vertikálně. Každý nadřízený má jasně přidělené 

podřízené a každý podřízený má jasně přiděleného nadřízeného. 

 

 

Obr. 6: Organizační struktura Samohýl, a.s. 

zdroj: (Lelek, 2015) 
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2.2 PRODEJNÍ KANÁLY SPOLEČNOSTI 

Příjmy firmy jsou horizontálně diverzifikovány mezi: 

• veterinární velkoobchod 

• Velkoobchod krmiv a chovatelských potřeb. 

• Vlastní síť maloobchodních prodejen Zvěrokruh. 

Veterinární velkoobchod se zaměřuje primárně na léčiva, spotřební materiál pro 

veterinární úkony, přístroje nutné pro výkon veterinární praxe a speciální výživu pro nemocná 

zvířata (veterinární diety). Běžná krmiva, či chovatelské potřeby tvoří okrajovou část. 

Velkoobchod krmiv a chovatelských potřeb a síť maloobchodních prodejen Zvěrokruh 

mají stejné pole působnosti. Sortiment, který má v nabídce Zvěrokruh nabízí i velkoobchod 

svým zákazníkům. 

V této práci se dále budu zabývat sítí maloobchodních prodejen Zvěrokruh. Prospěch 

sítě přímo ovlivňuje celou společnost, je to jeden ze tří pilířů, který tvoří poměrnou část 

obratu firmy. 

2.3 SÍŤ MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN ZVĚROKRUH 

 
obr. 7: Logo maloobchodní sítě Zvěrokruh 

Zdroj: (Zvěrokruh, 2016) 

První prodejna Zvěrokruh byla otevřena v roce 2001 ve Žďáře nad Sázavou. Od té doby se 

počet rozrostl až na dnešních 51 prodejen rozmístěných po celé České republice. Od roku 

2010 je síť pet shopů Zvěrokruh provozována společností Samohýl, a.s. a zaměstnává kolem 

180 osob.  

Zvěrokruh se zaměřuje na kvalitní sortiment českých i světových značek. V 

prodejnách naleznete rozmanitý sortiment chovatelských potřeb, kvalitní krmiva, nejrůznější 

druhy hraček a doplňků. Na některých prodejnách lze zakoupit i živá zvířata. 
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2.3.1 Prodejny 

Výše zmíněný sortiment naleznete v prodejnách od Chebu až po Ostravu. Obchody 

jsou umístěny v nákupních řetězcích Kaufland, Albert, Tesco a ve velkých obchodních 

centrech jako jsou např. Olympia, Galerie Vaňkovka, Nisa aj. 

 
Obr. 8: Rozmístění prodejen v ČR 

(Zdroj: Zvěrokruh, 2016) 

2.3.2 Personál 

Všichni zaměstnanci prodejen prochází každý rok potřebnými školeními. Odborně 

proškolený personál Zvěrokruhu kvalifikovaně pomáhá zákazníkům s nákupem. K živému 

zvířeti doporučí nejvhodnější krmivo, kompletní vybavení a poskytne i další cenné informace. 

2.3.3 Zásobování 

Prodejny jsou zásobovány z centrálního skladu v Lomnici nad Popelkou. K závozům 

je užíváno vlastní dopravy, která je efektivně využívána pro rozvoz zboží velkoobchodním 

zákazníkům a prodejnám Zvěrokruh. 
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2.3.4 Náklady 

Nájemné 

Jak je uvedeno výše, prodejny jsou umístěny zejména v nákupních centrech, nikoliv 

v objektech vlastněných společností. Každý měsíc je nutno platit nájemné za 51 prodejen.  

Personální zajištění 

Otevírací doba prodejen je uzpůsobena otevírací době center, což je většinou od 9:00 

do 21:00. Z otevírací doby vyplývá, že každá prodejna musí mít alespoň 2-3 zaměstnance, což 

při 51 prodejnách znamená cca 150 zaměstnanců na obsluhu prodejen. K tomuto číslu je 

nutno připočíst manažery, kteří řídí přidělené regiony, zaměstnance zajišťující administrativu, 

marketing a zásobování.  

Náklady na zboží 

Nákupní hodnota zboží je nákladem společnosti Samohýl, a.s. Nedochází k prodeji 

mezi jednotlivými částmi firmy. Dochází zde k přeskladnění mezi centrálním skladem a 

jednotlivými prodejnami, zboží je ve vlastnictví firmy až do doby, kdy je prodáno koncovému 

zákazníkovi. Inkasovaný zisk náleží středisku Zvěrokruh. 

Logistické náklady 

Náklady na skladování a dopravu zboží pro prodejny Zvěrokruh jsou vyjádřeny 

procentuálním podílem ze zisku prodejen. Bylo by velice komplikované vyjádřit přesné 

náklady na jednotlivé položky zboží. Jak je uvedeno výše, zboží prodávané v prodejnách 

Zvěrokruh je zároveň prodáváno i velkoobchodem. Doprava veze zboží velkoobchodním 

zákazníkům a v rámci jedné trasy zaváží zbožím i prodejny Zvěrokruh. 

2.3.5 Vybavení prodejen 

Vybavení prodejen je financováno společností Samohýl, a.s. Tvoří poměrnou část 

aktiv společnosti. 
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2.4 ANALÝZA PROSTŘEDÍ 

2.4.1 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

Stávající konkurence 

• Konkurenční specializované řetězce – Pet center a Super ZOO, jedná se o 

konkurenci v exklusivních lokalitách, konkurují šíří sortimentu (jiné značky), 

cenami a službami. 

• Ostatní specializované maloobchodní prodejny – konkurují dostupností. 

• Internetové obchody – cenová konkurence, šíře sortimentu. 

• Hobby markety – cenová konkurence u sortimentu, který se stal komoditním. 

• Supermarkety – dostupnost, cenová konkurence, často produkty nižší kvality. 

Nová konkurence 

• Případný vstup investora, který by sjednotil více nezávislých pet shopů. 

• Supermarkety či jiný maloobchod se spotřebním zbožím při rozšíření nabídky 

sortimentu pro domácí zvířata. 

Vliv odběratelů 

• Vyjednávací síla odběratelů (koncových zákazníků) je nízká z pohledu 

množství, existuje velké množství malých odběratelů. 

• Vyjednávací síla odběratelů je vysoká z pohledu přechodu k jinému prodejci. 

Stejný či obdobný sortiment lze dostat i u jiných prodejců. 

Vliv dodavateků 

• Vyjednávací síla dodavatelů je malá, na trhu existuje velké množství 

dodavatelů s podobným sortimentem. 
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Hrozba vstupů nových substitutů  

• Nové maloobchodní prodejny s krmivy a chovatelskými potřebami. 

• Noví online prodejci, či kamenné prodejny s online objednávacími místy. 

• Není pravděpodobný substitut z jiného odvětví, ač se to do budoucna stát 

může. 

Prodej krmiv a chovatelských potřeb není nijak legislativně omezen, prodávat je tedy může v 

podstatě jakýkoliv obchodník. 

2.4.2 Swot analýza 

silné stránky 

• Součást stabilní české firmy. 

• Vlastní logistika (sklad i doprava). 

• Stálí zákazníci – Zvěrokruh je 15 let na trhu. 

• Exklusivita v prodeji vybraných značek. 

• Kvalitní a proškolený personál. 

Slabé stránky 

• Není propojen e-shop s kamennými prodejnami (prodejny neslouží jako 

výdejní místa). 

• Neexistuje základní bod odlišení od konkurenčních řetězců. 

• Neucelený sortiment krmiv – hodně značek, neaktuální kategorizace. 

• Vysoké ceny komoditního zboží v prodejnách. 

• Nedostatek prodejen v Praze (pouze 1 prodejna). 
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Příležitosti 

• Získání nových zákazníků. 

• Propojení e-shopu s kamennými prodejnami. 

• Odlišení od ostatních řetězců. 

• Definování nové strategie pro krmiva. 

• Získání většího množství exklusivních značek (pouze pro Zvěrokruh). 

• Vyjednání lepších obchodních podmínek s dodavateli (snížení cen 

komoditního zboží). 

• Zvýšení množství prodejen v Praze i mimo Prahu. 

Hrozby 

• Odchod zákazníků ke konkurenci (online, či jiný prodejce) z důvodu vysokých 

cen. Pokud zákazník zjistí, že jsou u Vás ceny vyšší než u konkurence, začne 

nakupovat jinde, pokud mu neposkytnete jinou přidanou hodnotu. 

• Odchod zákazníků ke konkurenci (jiný prodejce) z důvodu nedostatečné 

nabídky sortimentu. 

• Nízká odbornost personálu. 

• Nedostatečná ziskovost prodejen z důvodu malého množství zákazníků. 

• Fluktuace prodavačů. 

• Nedodržení cenotvorby dodavatelem napříč trhem EU. Může se například stát, 

že z neznámého produktu, který máte exklusivně, uděláte usilovnou prací 

velmi žádaný produkt na celém trhu. V momentě, kdy dodavatel bude dodávat 

konkurenčnímu trhu (např. Německému) za lepší ceny, může se stát, že si čeští 

zákazníci začnou objednávat produkt ze zahraničních e-shopů. 
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2.5 POPIS TRHU KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB 

Dle statistik organizace FEDIAF 2014 z roku 2014 žije v Evropě 81 milionů psů a 99 

milionů koček. Z toho v ČR 2,1 milionů psů a 1,1 milionu koček. 

Odhadovaný roční evropský obrat za produkty a služby spojené s domácími mazlíčky 

je 15 miliard Euro. Průměrný roční růst trhu (za poslední 3 roky) je 1,8%. 

Z obrázku 9 je patné, že Česká Republika je v rámci Evropy unikátní v poměru 

množství psů a koček. Žije u nás 2x více psů než koček, takový poměr ve prospěch psů 

nedosahuje žádná jiná evropská země. 

 
Obr 9: podíl domácností vlastnících alespoň 1 psa nebo kočku 

(Zdroj: FEDIAF, 2014) 
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Dle Měsíčníku českého statistického úřadu (2015) tržby v maloobchodě v 1.-3. 

kvartálu roku 2015 rostly v porovnání se stejným obdobím roku 2014 o 5,6%.  

Dle portálu Euro (2016) v odkazu na ČSÚ meziročně vzrostly v tržby v maloobchodě 

v červnu 2016 o 6,2%. V internetových a zásilkových obchodech vrostly tržby o 22,3%.  

2.5.1 Prodejní kanály 

Chovatelské potřeby a krmiva pro domácí zvířata se primárně prodávají následujícími 

prodejními kanály: 

specializované prodejny 

Ve specializovaných prodejnách by zákazník měl nalézt veškeré potřeby pro domácí 

zvířata na něž si vzpomene. Jsou to prodejny, které prodávají primárně potřeby pro zvířata. 

Z pravidla nabízí široký výběr krmiv a pamlsků (včetně kvalitních krmiv nejvyšší 

cenové kategorie) pro psy, kočky a drobné savce. Kvalitní doplňky pro domácí zvířata 

(hračky, vodítka, oblečky, pelechy, klece,...). 

Častým znakem pro specializované prodejny je nabídka živých zvířat včetně všech 

doplňků potřebných pro zakoupené zvíře. 

Prodejny mívají kvalifikovaný personál, který je schopen poradit se základními 

chovatelskými dotazy. 

supermarkety 

Supermarkety nabízí především krmiva pro domácí zvířata nižší kvality (economy). 

Při rozšířené nabídce zde naleznete základní doplňkový sortiment (vodítka, obojky,atp.). 

Supermarkety nenabízí živá zvířata, ani Vám neporadí například s výběrem vhodného 

krmiva. 

Hobby markety 

Hobby markety nabízí stejně jako supermarkety především krmiva a omezený doplňkový 

sortiment (hračky, klece, pelíšky,..). Naleznete zde i krmiva vyšší kvality a to především ve 

velkých baleních za výhodnou cenu. 
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Online prodej 

Online prodejci nabízí v podstatě vše, kromě živých zvířat. Některé e-shopy jsou 

specializovanými prodejci zaměřující se primárně na potřeby pro domácí zvířata, jejich 

nabídka bývá velmi široká. Kromě ceny se snaží konkurovat i jinými službami, jako například 

online poradenstvím, dodáním až domů ještě v den objednání, atp. 

Propojení specializované prodejny s e-shopem 

Řada malých specializovaných prodejců má v dnešní době i e-shop, mohou tak 

přijímat online objednávky s vyzvednutím v kamenné prodejně, či dovozem na zákazníkem 

určené místo. Tento model se zdá být do budoucna velice efektivní i pro řetězce, základní 

otázka, kterou musí prodejci řešit je cenotvorba. Online prostředí má na komoditním zboží 

často podstatně nižší ceny než mají kamenné prodejny. V momentě propojení se ceny na 

kamenné prodejně a na e-shopu nemohou moc lišit. 

2.5.2 Krmiva pro psy 

Jedním z cílů této práce je kvalitativní porovnání suchých krmiv pro psy, která jsou 

prodávána prodejnami Zvěrokruh. Důvodem výběru této kategorie je její velký podíl na 

tržbách celého řetězce. Neúspěch v kategorii suchých krmiv pro psy je velkou hrozbou pro 

celý řetězec.  

Krmiva pro patří mezi cenově citlivé produkty. Jsou nakupovány pravidelně. Člověk si 

tedy může porovnat, za kolik kupoval naposledy a může si porovnat cenu stejného produktu u 

jiného prodejce, což třeba u pelíšků pro psy není tak jednoduché. 

Jak je uvedeno výše, v ČR máme přes 2 miliony psů. Psa je doporučováno krmit 

alespoň 1x za den. Psi jsou v dnešní době krmeni primárně extrudovanými kompletními 

krmivy. Pro majitele je to velice pohodlné, vezme odměrku, nabere z pytle, dá do misky, pes 

sní a majitel má vyřešeno.  

Dle MVDr. Noska se kvalitní krmivo pozná tak, že dospělému psovi s běžnou 

aktivitou stačí přibližně 10g  suchých granulí na kilogram živé váhy na den. 

Za předpokladu, že je průměrná hmotnost psa přibližně 20 kg, by denní krmná dávka 

kvalitního krmiva byla cca 200g na den, tedy přibližně 6kg na měsíc. Za velký pytel granulí 

považuji pytel o hmotnosti 10 kg a vyšší. Pro majitele 20kg psa to znamená přibližně 1 pytel 

na 2 měsíce. Cena za pytel se pohybuje od 200 do 2 500 Kč, tedy asi 20– 250 Kč za kilogram. 
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Cenové rozpětí má zajisté co dočinění s tím, co se v dané granuli ukrývá. Na zadní 

straně pytle je povinně natištěno složení, které by mělo být uvedeno dle Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (ES) č. 767 z roku 2009 uvedeno sestupně podle procentuálního obsahu 

složky ve směsi před tím, než projde výrobou. Laicky řečeno, na prvním místě je ta složka, 

které má v krmivu před zpracováním nejvyšší hmotnost. Povinně jsou uvedeny i analytické 

složky výrobku. 

Jak lze poznat kvalitní krmivo pro psa? 

První otázkou je, co je to vlastně kvalitní krmivo pro psa? 

Odpověď má dvě části. 

• První částí je výběr krmiva dle osobních kritérií. Pro někoho je kvalitní krmivo 

s líbivým obalem, pro někoho krmivo s lákavými texty na obalu, někdo čte 

složení a analyzuje, jestli je to pro jeho psa dostatečně dobré a někdo si krmivo 

koupí, protože na něj byla reklama v televizi nebo na doporučení známého či 

veterináře. 

• Druhou částí je, jak pes na krmivo reaguje. Pomineme-li přechodnou fázi 

z jiného krmiva, kdy pes může mít drobné zažívací potíže, měl by majitel psa 

pozorovat především konzistenci výkalů, kvalitu srsti a vitalitu psa. Pokud je 

vše v pořádku, pravděpodobně je krmivo pro daného psa vhodné. 

Co Vám řeknou výrobci? 

V podstatě každý výrobce Vám řekne, že jeho krmivo je kvalitní. Na otázku kvality se 

lze dívat z různých úhlů pohledů. Legislativa pojem kvalita nedefinuje, řeší pouze, je-li 

krmivo kompletní nebo doplňkové. V dnešní době probíhá na internetu velké množství 

diskuzí o tom, jaká krmiva jsou kvalitní a jaká krmiva kvalitní nejsou. Během uplynulých pár 

měsíců jsem byl na prohlídce několika výrobních závodů v EU. Zajímavé zjištění je, že to co 

je povinně uvedeno na etiketě, sděluje koncovému spotřebiteli pouze část informací 

podílejících se na celku. Níže pro představu uvádím několik zajímavých bodů, které se 

podílejí na celkové kvalitě produktu:  

1 Obsahuje krmivo všechny potřebné živiny dle požadavků kontrolní autority? 

o Tuto podmínku musí splňovat všechna krmiva, která se prodávají jako 

kompletní krmivo. 
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2 Z jakých surovin živiny pocházejí 

o Složení je povinně uvedeno na každém pytli granulí. 

3 Jak jsou suroviny konzervovány? 

o přírodně x synteticky 

§ výrobce musí uvádět pouze konzervanty, které do krmiva sám 

přidal, koupil-li chemicky konzervovanou surovinu a při výrobě 

přidá pouze přírodní konzervanty, může uvádět, že jsou granule 

konzervovány přírodními látkami. 

4 Jakou kvalitu mají použité suroviny? 

o Dle Roba Downeyho si např. při výběru kuřecí moučky můžete vybrat 

ze 4 úrovní kvality, Downey při svých přednáškách s oblibou zmiňuje: 

„Na velkém pytli (13,6kg) mohu ušetřit až 15 UDS (cca 400 Kč) na 

surovinách, vyberu-li moučky podřadné kvality.“ 

5 Jak byly suroviny zpracovány v průběhu výroby?  

o Pokud potřebujete urychlit výrobu, zvýšíte tlak v extrudéru, zvýšíte tím 

teplotu. Výrobce pak vyrobí za hodinu více tun granulí. Vyšší teplota 

má vliv na ztrátu některých živin, které se pak do krmiva dodatečně 

přidávají, jsou-li ve výsledném krmivu nedostatečně obsaženy. 

Bod 1, 2 a částečně i bod 3 se dočtete na etiketě. Další body by Vám musel sdělit sám 

výrobce. Pro běžného uživatele tedy nezbývá jiná možnost, než při vyhodnocení kvality 

čerpat z informací dostupných na etiketě. 

2.5.3 Trhem používané dělení suchých krmiv 

Legislativně není určeno, jak se jednotlivé kvalitativní kategorie krmiv mají 

označovat. Jediné povinné rozdělení je na krmiva kompletní a krmiva doplňková. 

Trh zná ale i jiné kategorie, které používají výrobci a prodejci Kategorie se dělí 

především dle ceny na: 

• Economy – levná varianta, často prodávané v supermarketech a hobby 

marketech za velmi nízkou cenu (např. 12kg za 200 - 500Kč, vezmu-li 
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v úvahu, že 1 kg ovesných vloček stojí 30 Kč, pravděpodobně krmivo 

obsahuje zbytky). 

• Premium – premium kvalitu zakoupíte primárně ve specializovaných 

prodejnách pro domácí zvířata a hobby marketech, 12 kg stojí cca 500 – 900 

Kč. 

• Superpremium – k zakoupení především ve specializovaných prodejnách pro 

domácí zvířata, případně v hobby marketech. Před 8 lety tato kategorie 

představovala to nejlepší, co si na našem trhu můžete koupit. V dnešní době 

mnoho krmiv označovaných za superpemia jsou kvalitativně na úrovni 

prémiových krmiv. Výrobci často mění složení svých produktů, a tak tlakem 

na co nejnižší náklady někteří výrobci nahradili rýži pšenicí či sójou a jehněčí 

moučku kuřecí moučkou. Cena superpremiových krmiv se pohybuje od 900 

do1500 Kč za 12 kg pytel. 

• Ultrapremium, Holistická krmiva, Grain Free krmiva – tato označení jsou 

poměrně nová. Ultrapremium je označení, které se snaží říct, že je krmivo 

lepší než superpremium. Holistická krmiva vyznávají návrat k přírodní stravě 

psa, tedy hodně živočišných zdrojů, jako zdroj sacharidů používají celozrnné 

obiloviny nebo brambory či luštěniny. Obsahují bylinky, ovoce či druhově 

určenou zeleninu. Jejich složení často lahodí uchu majitele. Grain Free krmiva 

jsou často označována jako holistická a když ne, tak mívají podobné rysy co 

se složení týče. Krmiva založená na živočišných složkách mívají pro psa lepší 

využitelnost, a tak velký pytel často vydrží delší dobu. Cenově se tato krmiva 

pohybují od 1100 do 2500 Kč za 12 kg.  
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2.6 ANALÝZA RIZIK 

Na základě analýzy trhu, Porterovy analýzu pěti sil a SWOT analýzy provedu zjednodušenou 

analýzu rizik. 

Výše uvedené analýzy slouží jako vstup pro hodnocení rizik maloobchodní sítě prodejen 

Zvěrokruh, která je provedena na obrázku 10. 

Pravděpodobnosti a tvrdost dané hrozby byla určena kvalifikovaným odhadem. Pro vyjádření 

pravděpodobnosti (dále P) byl použit interval <0 ; 1>, kdy 0 znamená, že daný jev nenastane a 

1 znamená, že stoprocentně nastane. Pro hodnocení tvrdosti (dále T) byla použita bodová 

stupnice 1 – 10, kdy 1 znamená, že jev má nízkou tvrdost a 10 – jev má vysokou tvrdost, tzn. 

má fatální dopad na společnost. 

V katalogu rizik je uvedena i hodnota rizika (riziko). Jedná se o součin P a R. 

Pro hrozbu je dále stanoveno protiopatření. Po zavedení opatření jsou opět kvantifikovány 

hodnoty pravděpodobnosti (P2), tvrdosti (T2) a rizika (Riziko2). 

 
Obr. 10: Analýza rizik prodejen Zvěrokruh 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Živá zvířata jsou symbolem specializovaných prodejen pro domácí mazlíčky. Tento segment 

netvoří moc velký podíl na obratu řetězce, nicméně jeho důležitost je jasně dána. V momentě, 

kdy se začnou šířit zprávy, že se někde neodborně zachází se živými zvířaty, může to mít 

fatální dopad na celý řetězec. 

Odchod zákazníků z důvodů nespokojenosti s čímkoliv je téměř vždy aktuální téma. 

Nespokojený zákazník mluví o negativních zkušenostech mnohem více nežli o spokojený 
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zákazník o pozitivních. Cílem každého prodejce je uspokojit potřeby zákazníka. Z pohledu 

prodejce je vždy důležité si určit, jakou cílovou skupinu chce uspokojit, nikdy se nelze 

zavděčit všem. 

Riziko R4 a R5 mají podobná řešení a to analýzu sortimentu krmiv a následnou aktualizaci.  

Krmiva tvoří podstatnou část obratu celého řetězce, jedná se o pravidelné nákupy, které 

přivedou zákazníky do prodejny, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že tam nakoupí i ostatní 

doplňkový sortiment. Prodej krmiv je tedy klíčovou činností pro dosažení stanoveného zisku. 

V dalších částech práce se proto bude zabývat analýzou sortimentu suchých krmiv pro psy. 

 

 
Obr.11: Pavučinový graf rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V dnešní době je velmi složité se vyznat, jaké krmivo je dobré, či špatné a jestli cena 

odpovídá kvalitě. 

Prodejny Zvěrokruh nabízí 14 značek suchých krmiv pro psy. Před 5 lety nabízeli 

značek 9, na trhu nebyla tak velká konkurence a když měl prodavač nabídnout to nejlepší, měl 

jednu jasnou volbu. 14 značek není málo, v momentě, kdy stojíte za prodejním pultem a máte 

kvalifikovaně zákazníkovi poradit, co je pro jeho psa vhodné úměrně množství peněž, které 

chce za krmivo utratit, nestojíte před jednoduchým úkolem. 

Co bylo jasné před 5 lety neplatí v dnešní době rychle rostoucího množství značek 

krmiv pro psy a ještě rychleji rostoucím trendu internetového prodeje. 

3.1 KVALITATIVNÍ ANALÝZA KRMIV 

V další části této práce se budu zabývat základním vyhodnocením kvality suchých 

krmiv pro psy, nehledě na dnešní trhem vytvořené kategorie. Krmiva rozdělím za pomoci 

fuzzy logiky do čtyř kategorií: 

• výborné 

• dobré 

• dostatečné 

• nedostatečné 

Na základě tohoto hodnocení krmiva porovnám dle ceny, za kterou se nyní ve 

Zvěrokruhu prodávají. 

3.1.1 Rysy kvalitního krmiva 

Shrnutím teoretických poznatků by kvalitní krmivo (hodnocení výborné /dobré) mělo 

obsahovat dostatečný podíl živočišné složky s kvalitními, druhově označenými moučkami na 

předních místech. Nemělo by obsahovat sóju ani jiné rostlinné zdroje bílkovin, jako pšeničný 

lepek. Obsah obilovin není na závadu, pokud jich v krmivu není velké množství. Mělo by se 

vždy jednat o celá zrna, ne o odpadní produkty z obilovin. Pšenice je méně vhodná než ostatní 

obiloviny, protože může snadno vyvolat potravní alergii. Krmivo by mělo obsahovat kvalitní 

druhově určené tuky a doplňkové látky (přidanou hodnotu) pro komplexní výživu psa. 
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3.2 POPIS MODELU 

Model je rozdělen do čtyř skupin, každá skupina má svoji váhu. Každá skupina má 2- 

6 atributů, každý atribut má svoji váhu v rámci skupiny. Maximální možné množství je 100 

bodů. Za jednotlivé skupiny je možno získat následující množství bodů: 

• bílkoviny – 46 bodů. 

• Sacharidy – 25 bodů. 

• Tuky – 11 bodů. 

• Přidaná hodnota – 18 bodů. 

3.2.1 Vstupní matice 

První části při sestavování modelu je vstupní matice. Matice (viz. obr 12) je rozdělená 

do čtyř skupin, každá skupina obsahuje lingvisticky vyjádřené proměnné, každá proměnná má 

několik atributů, každý atribut má stupeň členství v množině proměnné (např. proměnná První 

položka složení má 2 atributy, každý atribut má později vyjádřenou svoji funkci členství 

v množině První položka složení). Proměnné a jejich atributy byly voleny tak, aby byly byl 

model aplikovatelný na většinu výrobců krmiv. Jednotlivé skupiny jsou od sebe barevně 

odlišené. 

 
obr. 12: Vstupní matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2.2 Transformační matice 

Hodnoty jednotlivých funkcí členství jsou určeny na základě expertního odhadu autora 

modelu. Pokud by model dělal jiný autor, mohl by si dle svého odhadu navolit jím vyznávané 

hodnoty. Na výstupu by pak pochopitelně byly jiné výsledky. 
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Dle důležitosti je jednotlivým skupinám přiděleno množství bodů, které jsou dále rozdělený 

mezi proměnné a jejich atributy. Na pravé straně obrázku 13 je zeleně vyznačena suma 

maxim a oranžově suma minim. 

 
Obr. 13: Transformační matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2.3 Popis modelu – stavová matice 

Stavová matice je dalším krokem pro ve stanovení kvality posuzovaného krmiva. 

Jednotlivý atribut může nabýt hodnoty 1 nebo 0. Proměnná (sloupec) se ve stavové matici 

musí rovnat hodnotě 1. V případě chyby vypíše příslušná buňka v posledním řádku chybovou 

hlášku – na obrázku 14 vyznačeno červenou barvou. Tato matice je ovládána rolovacími 

výběrem, který bude popsán v dalších kapitolách. 

 
Obr. 14: Stavová matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.4 Retransformační matice 

Retransformační matice slouží pro převod číselného vyhodnocení do jazykové 

podoby. Na základě propojení jednotlivých matic dostaneme výstupní číselnou hodnotu, která 

je v retransformační matici převedena do textové podoby, říkající, jakou má dané krmivo 

kvalitu. Toto hodnocení bude dále použito v analýze rizik sortimentu. 

 
Obr. 15: Retransformační matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3 VYHODNOCENÍ DODAVATELŮ POMOCÍ PROGRAMU MS 

EXCEL 

V programu MS Excel jsem na základě zpracovaných matic vytvořil rolovací výběr 

pro proměnné a jejich atributy v jednotlivých skupinách. Za každou skupinu je zde uvedeno 

slovní ohodnocení, které se dle své váhy podílí na celkovém hodnocení. Celkové hodnocení je 

dáno intervaly, slovním ohodnocením v retransformační maticí (obr. 15) a funkcí KDYŽ. 

3.3.1 Ukázka hodnocení výrobce 

Uživatel si připraví složení krmiva, ze kterého postupně v rolovacím výběru vyplní 

jednotlivé proměnné. V pravé části modelu je vidět slovní hodnocení za každou skupinu. Pro 

vyplnění modelu je nutná bazální znalost používaných pojmů (např. kuřecí moučka je zdroj 

bílkovin, rýže, kukuřice, či luštěniny jsou považovány za zdroj sacharidů, MOS a FOS jsou 

prebiotika a Lactobacillus Acidophillus je probiotikum, které se doplňuje ve skupině přidaná 

hodnota). 
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Na obrázku 16 je hodnoceno krmivo Annamaet Salcha, složení krmiva je následující: 

Kuřecí moučka, čočka, kachní moučka, hrách, krůtí moučka, cizrna, kuřecí tuk 

(konzervovaný směsí tokoferolů (vitamin E)), tapioka (maniok), moučka z lososa, 

menhadenový olej (konzervovaný směsí tokoferolů (vitamin E)), lněná moučka, řepkový 

olej (canola), mrkev, celer, petržel, salát, řeřicha, špenát, přírodní aroma, řasy (zdroj 

mastných kyselin), lecitin, chlorid sodný, DL-methionin, L-lysin, brusinky, Lactobacillus 

Acidophilus – sušený produkt fermentace, oligofruktosa sušená, juka schidigera, 

moučka z mořských řas, vitamín E, vitamín C, niacinamid, biotin, vitamín B1, L-karnitin, 

D-pantothenan vápenatý, vitamín B2, vitamín B6, vitamín A, vitamín B12, vitamín D3, 

kyselina listová, cholinchlorid, chlorid draselný, chelát zinku, betain, chelát železa, selenium 

kvasnice, chelát mědi, chelát manganu, jodičnan vápenatý. 

Tučně označené položky složení vstupují do hodnocení krmiva. 

 
Obr. 16: Ukázka vyhodnocení krmiva - výborné 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na obrázku 17 je do modelu převedeno složení krmiva Purina Dog Chow Adult Chicken: 

Obiloviny, maso a vedlejší výrobky živočišného původu (8 %*), bílkovinné 

extrakty rostlinného původu, oleje a tuky, vedlejší výrobky rostlinného původu, zelenina 

(1,1 % sušeného kořene čekanky), minerální látky. 

* Odpovídá 16 % rehydratovaného masa a vedlejších výrobků živočišného původu: 

minimálně 4 % kuřete. 

 
Obr. 17: Ukázka vyhodnocení krmiva – nedostatečné 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4 VYHODNOCENÍ DODAVATEŮ POMOCÍ PROGRAMU MATLAB 

3.4.1 Fuzzy systém 

Systém byl rozdělen na 4 skupiny, které jsou v programu MATLAB vyhodnoceny 

zvlášť. Z každé skupiny dostaneme výstup, který následně slouží jako vstup pro celkové 

vyhodnocení značky. Rozdělení skupin je graficky zpracováno na obrázku 18. 

 

 
Obr. 18: Fuzzy systém 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ke tvorbě systému se používá Fuzzy Logic Toolbox v programu MATLAB. Celý systém 

obsahuje 6 souborů. 5 souborů je typu .fis, ty byly nakonfigurovány ve Fuzzy Logic Toolbox. 

Šestý soubor je typu .m, slouží jako zdrojový kód pro spuštění .fis souborů. 

3.4.2 FIS Editor 

První krok pro tvorbu fuzzy systému je nastavení množství vstupů (proměnných) pro 

jednotlivou skupinu, množství výstupů a jejich název.  

Na obrázku 19 je znázorněn FIS Editor pro nastavení skupiny Přidaná hodnota. Jedná 

se celkem o 6 vstupů (na levé straně) a 1 výstup (vpravo), uprostřed se nachází box s pravidly. 

Dvojklikem na jeden z barevných boxů vstupů, či výstupu se dostaneme do MF Editoru. 

Dvojklikem na box  s pravidly se dostaneme do Rule Editoru pro vytváření a správu pravidel. 
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Obr. 19: FIS Editor 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4.3 Nastavení vstupních a výstupních proměnných 

Provádí se v nástroji Membership Function Editor. Spouští se kliknutím na jeden ze 

vstupů ve FIS editoru. 

Slouží k nastavení vlastností vstupů i výstupů. Kliknutím na jednotlivý vstup/výstup se 

dostaneme k nastavení jeho vlastností. V prvním kroku se zadává počet, název a rozsah 

hodnot, kterých daný vstup nabývá. V dalších krocích se nastavuje tvar a rozsah funkce 

členství  jednotlivých atributů. 

Na obr. 20 je v Membership Function Editoru vyobrazeno nastavení vlastností výstupu 

skupiny Přidaná hodnota. Má 4 funkce členství lichoběžníkového tvaru, které nabývají hodnot 

od 0 do 18. Pojmenovány jsou obdobně, jako v MS Excel. Stejný proces nastavení probíhá 

pro všechny ostatní vstupy a výstupy. 
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Obr. 20: Membership Function Editor 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4.4 Nastavení pravidel modelu v Rule Editor 

Po nastavení funkcí členství je nutno nastavit pravidla, která udávají směr chování 

fuzzy systému. Pravidel je nutno nastavit dostatečné množství. Pokud dojde ke špatnému 

nastavení pravidel, výsledky nebudou odpovídat skutečnosti. 

Samotné nastavení pravidel se provádí výběrem konkrétních hodnot u jednotlivých 

vstupů. Spojují se pomocí „or“ / „and“. Zvolené hodnoty jednotlivých vstupů dávají jeden 

výstup. 

Na obrázku 21 je ukázka volby pravidel pro chování .fis souboru Přidaná hodnota. 

Celkem 6 vstupů dá dohromady jeden výstup. Vstupy nabývají hodnoty ano / ne a jsou 

spojeny spojkou „and“, výstup nabývá hodnot nedostatečný / dostatečný / dobrý / výborný.  
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Obr. 21: Rule Editor 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4.5 Kontrola chování modelu ve Rule Viewer 

Rule Viewer ukazuje, které pravidlo je při volbě vybraných atributů aktivní. Např. na 

obr 22 je 6 vstupů. Pokud je volba uživatele (1 1 1 1 1 1), hodnota výstupu bude 16,7, což 

odpovídá hodnocení „výborné“. V pravém sloupci je vidět, které pravidlo bylo pro výběr 

výsledku použito. 

 
Obr. 22: Rule Viewer 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obdobným způsobem je nastaveno všech 5 .fis souborů. 

3.4.6 M soubor 

Pro spuštění .fis souborů je nutné napsat skript, který spouští jednotlivé .fis soubory a 

z jich výsledů na základě intervalů stanovených retransformační maticí poskytne konečné 

hodnocení výrobce. 

function samohyl_dp() 

    % Získání odpovědí a bodového hodnocení 

    zdroje_bilkovin_1 = ziskej_odpoved('Zdroje bílkovin\nPrvni 
položka složení:\n 1) Živočišný zdroj bílkoviny (kuřecí moučka, drůbeží 
moučka,...)\n 2) Jiné',2); 

    zdroje_bilkovin_2 = ziskej_odpoved('Primární zdroj bílkovin:\n 1) 
Přesně definované zdroje živočišné bílkoviny (kuřecí moučka, drůbeží 
moučka,..)\n 2) Maso a živočišné produkty, či vedlejší produkty živočišné 
výroby\n 3) rostlinné bílkoviny (lepek, izolát rostlinné bílkoviny)',3); 

    zdroje_bilkovin_3 = ziskej_odpoved('Další zdroj bílkovin:\n 1) 
Přesně definované zdroje živočišné bílkoviny (kuřecí moučka, drůbeží 
moučka,..)\n 2) Monoproteinové krmivo\n 3) Maso a živočišné produkty, či 
vedlejší produkty živočišné výroby\n 4) Rostlinné bílkoviny\n 5) 
Neuvedeno',5); 

    bilkoviny_fis =readfis('bilkoviny.fis'); 

    celkem_bilkoviny = evalfis([zdroje_bilkovin_1, zdroje_bilkovin_2, 
zdroje_bilkovin_3], bilkoviny_fis); 

     

    zdroje_sacharidu_1 = ziskej_odpoved('Zdroje sacharidů\nPrimární 
rostlinná složka:\n 1) Luštěniny / brambory\n 2) Celozrnná rýže, oves, 
ječmen, špalda, tapioka\n 3) Bílá rýže\n 4) Kukuřice\n 5) Pšenice, soja, 
obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu\n 6) Zelenina 
nespecifikovaného původu\n 7) Neuvedeno',7); 

    zdroje_sacharidu_2 = ziskej_odpoved('Další zdroj sacharidů:\n 1) 
Luštěniny / brambory\n 2) Celozrnná rýže, oves, ječmen, špalda, tapioka\n 
3) Bílá rýže\n 4) Řepné řízky, jablka\n 5) Kukuřice\n 6) Pšenice, soja, 
obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu\n 7) Zelenina 
nespecifikovaného původu\n 8) Neuvedeno',8); 

    zdroje_sacharidu_3 = ziskej_odpoved('Další zdroj sacharidů:\n 1) 
Luštěniny / brambory\n 2) Celozrnná rýže, oves, ječmen, špalda, tapioka\n 
3) Bílá rýže\n 4) Řepné řízky, jablka\n 5) Kukuřice\n 6) Pšenice, soja, 
obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu\n 7) Zelenina 
nespecifikovaného původu\n 8) Neuvedeno',8); 

    sacharidy_fis = readfis('sacharidy.fis'); 

    celkem_sacharidy = evalfis([zdroje_sacharidu_1, 
zdroje_sacharidu_2, zdroje_sacharidu_3],sacharidy_fis); 

     

    zdroje_tuku_1 = ziskej_odpoved('Zdroje tuků:\n 1) Přesně 
definované zdroje (kuřecí tuk, drůbeží tuk,...)\n 2) Zástupné označení ( 
živočišný tuk, rostlinný olej,..)\n 3) Neuvedeno',3); 

    zdroje_tuku_2 = ziskej_odpoved('Zdroje omega 3MK:\n 1) Ano\n 2) 
Ne',2); 
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    tuky_fis = readfis('tuky.fis'); 

    celkem_tuky = evalfis([zdroje_tuku_1, zdroje_tuku_2],tuky_fis); 

     

    pridana_hodnota_1 = ziskej_odpoved('Přidaná 
hodnota\nPrebiotika:\n 1) Ano\n 2) Ne',2); 

    pridana_hodnota_2 = ziskej_odpoved('Ovoce, byliny:\n 1) Ano\n 2) 
Ne',2); 

    pridana_hodnota_3 = ziskej_odpoved('Kloubní podpora:\n 1) Ano\n 
2) Ne',2); 

    pridana_hodnota_4 = ziskej_odpoved('Zelenina - přesně definované 
zdroje:\n 1) Ano\n 2) Ne',2); 

    pridana_hodnota_5 = ziskej_odpoved('Kvasnice, řasy, chelátová 
forma minerálů:\n 1) Ano\n 2) Ne',2); 

    pridana_hodnota_6 = ziskej_odpoved('Probiotika, L-carnitin, 
sušená vejce, klinoptilolit:\n 1) Ano\n 2) Ne',2); 

    pridana_hodnota_fis = readfis('pridanaHodnota.fis'); 

    celkem_pridana_hodnota = evalfis([pridana_hodnota_1, 
pridana_hodnota_2, pridana_hodnota_3, pridana_hodnota_4, pridana_hodnota_5, 
pridana_hodnota_6], pridana_hodnota_fis); 

     

    vyhodnoceni_fis = readfis('vyhodnoceni.fis'); 

    celkove_hodnocenu = evalfis([celkem_bilkoviny, celkem_sacharidy, 
celkem_tuky, celkem_pridana_hodnota], vyhodnoceni_fis); 

  

    % Výpis hodnocení 

    hodnoceni = slovni_hodnoceni(celkem_bilkoviny, [36.8, 27.6, 
13.8]); 

    fprintf('Hodnocení bílkoviny: %0.2f%%\n 
%s\n',100*celkem_bilkoviny/46, hodnoceni); 

  

    hodnoceni = slovni_hodnoceni(celkem_sacharidy, [20, 15, 7.5]); 

    fprintf('Hodnocení sacharidy: %0.2f%%\n 
%s\n',100*celkem_sacharidy/25, hodnoceni); 

   

    hodnoceni = slovni_hodnoceni(celkem_tuky, [8.8, 6.6, 3.3]); 

    fprintf('Hodnocení tuky: %0.2f%%\n %s\n',100*celkem_tuky/11, 
hodnoceni); 

     

    hodnoceni = slovni_hodnoceni(celkem_pridana_hodnota, [14.4, 10.8, 
5.4]); 

    fprintf('Hodnocení přidaná hodnota: %0.2f%%\n 
%s\n',100*celkem_pridana_hodnota/18, hodnoceni); 

     

    hodnoceni = slovni_hodnoceni(celkove_hodnocenu, [80,60,30]); 
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    fprintf('Celkové odnocení: %0.2f%%\n %s\n',celkove_hodnocenu, 
hodnoceni); 

     

  

    function odpoved = ziskej_odpoved(text, maximum) 

        while true 

            odpoved = input([text, '\n']); 

            if (mod(odpoved, 1) == 0 && odpoved >= 1 && odpoved <= 
maximum) 

                break 

            else 

                disp('Zadávejte pouze nabízená čísla volby!') 

            end 

        end 

    end 

  

    function hodnoceni = slovni_hodnoceni(body, prahy) 

        if body >= prahy(1) 

            hodnoceni = 'Výborná kvalita'; 

        elseif body >= prahy(2) 

            hodnoceni = 'Dobrá kvalita'; 

        elseif body >= prahy(3) 

            hodnoceni = 'Dostatečná kvalita'; 

        else   

            hodnoceni = 'Nedostatečná kvalita'; 

        end 

    end 

end 

 

3.4.7 Ukázka vyhodnocení dodavatele 

Pokud .m file funguje správně, dojde po jeho spuštění k postupnému kladení otázek, 

kde si uživatel vybírá z nabízených hodnot. Jedná se o stejné otázky jako v případě MS Excel. 

Zdroje bílkovin 
Prvni položka složení: 
 1) Živočišný zdroj bílkoviny (kuřecí moučka, drůbeží moučka,...) 

 2) Jiné 
1 
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Primární zdroj bílkovin: 

 1) Přesně definované zdroje živočišné bílkoviny (kuřecí moučka, drůbeží moučka,..) 
 2) Maso a živočišné produkty, či vedlejší produkty živočišné výroby 

 3) rostlinné bílkoviny (lepek, izolát rostlinné bílkoviny) 
1 

Další zdroj bílkovin: 
 1) Přesně definované zdroje živočišné bílkoviny (kuřecí moučka, drůbeží moučka,..) 

 2) Monoproteinové krmivo 
 3) Maso a živočišné produkty, či vedlejší produkty živočišné výroby 

 4) Rostlinné bílkoviny 
 5) Neuvedeno 

1 
Zdroje sacharidů 

Primární rostlinná složka: 
 1) Luštěniny / brambory 

 2) Celozrnná rýže, oves, ječmen, špalda, tapioka 
 3) Bílá rýže 

 4) Kukuřice 
 5) Pšenice, soja, obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu 

 6) Zelenina nespecifikovaného původu 
 7) Neuvedeno 

1 
Další zdroj sacharidů: 

 1) Luštěniny / brambory 
 2) Celozrnná rýže, oves, ječmen, špalda, tapioka 

 3) Bílá rýže 
 4) Řepné řízky, jablka 

 5) Kukuřice 
 6) Pšenice, soja, obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu 

 7) Zelenina nespecifikovaného původu 
 8) Neuvedeno 

1 
Další zdroj sacharidů: 

 1) Luštěniny / brambory 
 2) Celozrnná rýže, oves, ječmen, špalda, tapioka 
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 3) Bílá rýže 

 4) Řepné řízky, jablka 
 5) Kukuřice 

 6) Pšenice, soja, obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu 
 7) Zelenina nespecifikovaného původu 

 8) Neuvedeno 
1 

Zdroje tuků: 
 1) Přesně definované zdroje (kuřecí tuk, drůbeží tuk,...) 

 2) Zástupné označení ( živočišný tuk, rostlinný olej,..) 
 3) Neuvedeno 

1 
Zdroje omega 3MK: 

 1) Ano 
 2) Ne 

1 
Přidaná hodnota 

Prebiotika: 
 1) Ano 

 2) Ne 
1 

Ovoce, byliny: 
 1) Ano 

 2) Ne 
1 

Kloubní podpora: 
 1) Ano 

 2) Ne 
2 

Zelenina - přesně definované zdroje: 
 1) Ano 

 2) Ne 
1 

Kvasnice, řasy, chelátová forma minerálů: 
 1) Ano 
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 2) Ne 

1 
Probiotika, L-carnitin, sušená vejce, klinoptilolit: 

 1) Ano 
 2) Ne 

1 
Hodnocení bílkoviny: 95.76% 

 Výborná kvalita 
Hodnocení sacharidy: 97.14% 

 Výborná kvalita 
Hodnocení tuky: 91.76% 

 Výborná kvalita 
Hodnocení přidaná hodnota: 97.79% 

 Výborná kvalita 
Celkové hodnocení: 90.33% 

 Výborná kvalita 
Po vyplnění celého formuláře dostane uživatel výsledek za jednotlivé skupiny a za 

produkt jako celek. 
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3.5 VYHODNOCENÍ DODAVATELŮ 

U všech výrobců došlo k výběru jedné receptury, za kterou jsou ohodnoceni. 

Receptury svým určením odpovídají potřebám pro psy střední velikosti (cca 15kg), věku 5 let, 

běžná aktivita. Kompletní názvy receptur spolu se složeními naleznete v příloze této práce. 

3.5.1 MS Excel 

Jednotliví výrobci jsou na obrázku 23 seřazeni dle množství obdržených bodů 

v kvalitativním hodnocení dle složení uvedeného na etiketě. Značky byly rozděleny do čtyř 

kvalitativních tříd reprezentujících číselný výsledek – výborné, dobré, dostatečné, 

nedostatečné. 

Výborná kvalita 

Šest krmiv spadá do skupiny výborné kvality, mělo by se jednat o drahá krmiva, 

jejichž cena je opodstatněna kvalitou. Výrobce do receptur dává dostatek druhově určené 

živočišné složky, používá výživné zdroje sacharidů  (celozrnné složky, luštěniny, brambory), 

kvalitní zdroje tuků a krmivo obsahuje dostatečné množství doplňkových zdraví prospěšných 

látek. 

Tyto krmiva se nemusí prodavači bát doporučit náročným zákazníkům, pokud za ně 

zákazník bude ochoten zaplatit vyšší cenu. Vyšší cena však má své opodstatnění v použitých 

výběrových surovinách. 

Dobrá kvalita 

Čtyři krmiva spadají do skupiny dobré kvality. Mělo by se jednat o krmiva cenově 

dostupnější, založená na živočišných složkách, jako zdroj sacharidů je primárně použita bílá 

rýže, mohou obsahovat i kukuřici. Krmivo obsahuje přiměřené množství doplňkových látek. 

Tato krmiva by si měla najít širší skupinu zákazníků s ohledem na jejich cenu 

v porovnání se skupinou výborné. Vhodná volba pro zákazníky hledající kvalitní krmivo, 

které má dobrý poměr cena/výkon. 

Dostatečná kvalita 

Tři krmiva patří do skupiny dostatečné. Primárním zdrojem bílkoviny by stále měl být 

živočišný zdroj. Krmiva mohou obsahovat kukuřici, či pšenici jako primární zdroj sacharidů, 

krmiva nemusí obsahovat doplňkové, zdraví prospěšné látky. 
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Mělo by se jednat o krmiva pro zákazníky, kteří chtějí pro psa dobré krmení, ale 

nejsou ochotni zaplatit vysokou cenu. Toto krmivo psa vyživí, nemá však již další přidanou 

hodnotu. 

Nedostatečná kvalita 

Jedno krmivo spadá do skupiny nedostatečné. Krmivo je založeno na 

nespecifikovaných rostlinných a živočišných složkách. Ze složení v podstatě spotřebitel 

nepozná, co v granulích je. Takovéto krmivo nelze zodpovědně pro psa doporučit.   

Krmiva této kvality by se ve specializovaných prodejnách neměla vyskytovat. 

Zodpovědný majitel, by krmivy této kvality neměl krmit neboť tím zvyšuje riziko výskytu 

nežádoucích jevů (nemocí) u psa především ve vyšším věku. 

 
Obr. 23: Vyhodnocení značek dle kvality MS Excel 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.2 Grafické vyhodnocení dodavatelů dle kvality MATLAB 

Při vyhodnocení výrobců v programu MATLAB došlo k jedné kvalitativní změně a to 

u značky Royal Canin, která se z kvalitativní skupiny dobré přesunula do skupiny dostatečné. 

Ač většina krmiv zůstala ve stejné kvalitativní skupině jako při hodnocení v MS Excel, 

došlo zde k drobným bodovým změnám, které jsou způsobeny nastavením jednotlivých 

funkcí členství a následných pravidel, které celý fuzzy systém ovlivňují.  

 
Obr. 24: Vyhodnocení značek dle kvality MATLAB 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.3 Porovnání kvalita vs cena 

Kvalitativní posouzení je pouze vstupem pro další část vyhodnocení portfolia krmiv 

pro psy kamenných prodejen Zvěrokruh. Abychom dostali přesnější pohled, jak kvalita 

odpovídá ceně, porovnal jsem kvalitu a cenu jednotlivých značek. 

Pro hodnotu kvalitativního hodnocení byl použit průměr hodnot za hodnocení z MS 

Excel a MATLAB. Jako referenční ceny byly použity ceny z e-shopu Zvěrokruh ke dni 

27.9.2016, které jsou cca o 10% nižší než ceny v kamenných prodejnách. 
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Obr. 25: Vyhodnocení značek dle kvality a ceny 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výborná kvalita 

Do nejvyšší třídy jak kvalitativně, tak cenou patří celkem 6 značek, zde se potvrdilo, že cena i 

kvalita jdou ruku v ruce. 

Cena se pohybuje v rozmezí 165 - 120 Kč za kilogram krmiva.  

Tato krmiva se často označují, jako holistická, přírodní, či Grain Free, zařazení odpovídá 

současnému vnímání trhu. 

Riziko nespokojeného zákazníka při zakoupení krmiva v této kategorii je velmi nízké. 

Dobrá kvalita 

Kvalitativní skupina dobré se pohybuje cenově v rozmezí od 100 do 60 Kč za kilogram, což 

odpovídá nižšímu kvalitativnímu hodnocení v porovnání s nejvyšší skupinou. 

Krmiva této kategorie by psi měli přijímat bez problémů, na krmivech by měli prospívat a být 

dlouhodobě v dobré kondici.  

Krmiva v této kategorii se často označují jako superprémiová. Cenové zařazení odpovídá 

současnému vnímání trhu. 
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Riziko nespokojenosti zákazníka v této kategorii je velmi nízké, pokud by pes neprospíval, je 

možné nabídnou vyšší řadu krmiv. 

Dostatečná kvalita 

V této skupině se potvrdil fakt, na který poukazuji v předchozích kapitolách práce. Jedná se o 

neaktuálnost cenového zařazení některých výrobců s ohledem na kvalitu, kterou je spotřebitel 

schopen zjistit z etikety. 

Krmiva této kategorie jsou na trhu označována názvem superpremiová, ač kvalitativně spadají 

do nižší skupiny. 

Značky dle hodnocení dosahují nižší kvality, s vysokou pravděpodobností obsahují suroviny 

nižší kvality nežli krmiva ve skupině dobré, avšak cenu za kilogram mají stejnou nebo vyšší. 

Ceny pohybují v rozmezí 105 až 65 Kč přičemž 3 značky jsou v cenovém rozmezí 105 až 90 

Kč za kilogram. Krmiva dobré kvality jsou v rozmezí 100 až 60 Kč za kilogram. 

Prodejem těchto krmiv se prodejce vystavuje značnému riziku nespokojenosti zákazníka. 

V momentě, kdy zákazník porozumí etiketě a zjistí, že kupuje méně kvality za více peněz, 

může dojít i ke ztrátě zákazníka. V lepším případě se prodejci podaří nabídnout zákazníkovi 

krmivo vyšší kvality za stejnou či nižší cenu. 

Nedostatešná kvalita 

Ve skupině nedostatečné je pouze jeden produkt, který v porovnání s kvalitou stojí relativně 

hodně peněz za kilogram. 

Riziko nespokojenosti zákazníka je vysoké. 

Příležitost pro novou značku 

Prodejny Zvěrokruh ve svém sortimentu nemají žádnou značku, která by měla 

hodnocení dostatečné a prodávala se přibližně za 50 Kč za kilogram. Tato značka by mohla 

sloužit jako převodní můstek pro zákazníky, kteří doposud nakupují krmivo v supermarketech 

a do specializovaných prodejen chodí pro potřeby pro domácí mazlíčky, které 

v supermarketech nenajdou. 
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3.6 PŘÍNOSY VLASTNÍCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Navržený model pro hodnocení kvality suchých krmiv pro psy je jednoduchým 

nástrojem pro rychlé orientační zjištění kvality zkoumaného krmiva. 

Jedním z nedostatků modelu je požadavek na uživatele, jež musí mít bazální znalost 

výživy pro psy, jinak nebude schopen hodnocení správně vyplnit. Tento nedostatek by se dal 

v další verzi odstranit lepšími popisky či vysvětlivkami. 

Model by do budoucna mohl být rozvinut o další kritéria, která by zpřesňovala 

výsledné hodnocení kvality krmiv. V tomto modelu například není kladen důraz k 

přesnější identifikaci rozdílu mezi jednotlivými zdroji živočišných mouček či užití čerstvého 

masa při výrobě. Hodnocené krmivo dostalo stejné množství bodů za kuřecí moučku i za 

drůbeží moučku. Při detailním pohledu by kuřecí moučka měla být ohodnocena lépe než 

drůbeží moučka. Tento samý nedostatek se vyskytuje i u hodnocení tuků, není zde rozlišeno, 

jestli je tuk drůbeží či kuřecí. Skupina přidaná hodnota byla vytvořena také poměrně 

jednoduchým způsobem s odpovědí ano/ne.  

Pro rozsah této práce se mi zdá dostatečný MS Excel, pokud by mělo dojít k lepšímu a 

přesnějšímu rozpracování hodnoceného krmiva, bylo by vhodné pokračovat v MATLABu, 

který nabízí širší škálu možností. Pro lepší a přesnější rozpracování modelu by byly vhodné 

konzultace s odborníky na výživu psů. 

Pro praktické použití pro produktového manažera v je tento model dostačující. Model 

lze upravit i pro analýzu krmiv pro kočky. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení rizik prodejního sortimentu maloobchodní 

prodejní sítě Zvěrokruh s pomocí fuzzy logiky. 

V této práci jsem se zaměřil na sortiment suchých krmiv pro psy. Tento sortiment 

představuje vysoký podíl na tržbách společnosti. S neúspěchem v této kategorii se tedy pojí 

riziko s vysokou tvrdostí, které má dopad nejen na síť prodejen Zvěrokruh, ale na celou 

společnost Samohýl, a.s. jejíž je Zvěrokruh součástí. 

Kvalitativní vyhodnocení krmiv jsem provedl v programu MS Excel a MATLAB. 

Krmiva byla dle kvality rozdělena do čtyř kategorií – výborná, dobrá, dostatečná a 

nedostatečná kvalita. V obou softwarech se výsledky téměř shodovaly. 

Na základě kvalitativní analýzy byly značky podrobeny porovnání cena vs. kvalita. 

V této části práce došlo ke zjištění, že tři značky (Hill’s, Royal Canin a Pro Plan) svoji 

kvalitou patří do skupiny dostatečné, ale cenou patří do kvalitativní skupiny dobré. Tyto tři 

značky jsou hodnoceny jako značně rizikové, protože cena neodpovídá kvalitě. Doporučením 

pro tyto tři značky je revize obchodních podmínek s dodavateli, produkty by se na základě 

kvalitativního hodnocení měly prodávat za podstatně nižší ceny. 

Jedna značka (Purina Dog Chow) obdržela kvalitativní hodnocení nedostatečné. Tuto 

značku doporučuji vyřadit z prodejního sortimentu. Svoji kvalitou patří spíš do sortimentu 

supermarketových prodejců a ne do specializovaných prodejen pro domácí zvířata. 

Zvěrokruh má v sortimentu prostor pro přidání jedné značky v kvalitativní skupině 

dostatečné, která by se cenově pohybovala kolem 50 Kč za kilogram (600 Kč za 12kg balení). 

Toto krmivo by mohlo sloužit jako kontaktní značka pro zákazníky, kteří nakupují krmiva 

v supermarketech či hobby marketech. Pří správné marketingové podpoře a osvětě o kvalitě 

krmiva by Zvěrokruh mohl získat nové zákazníky. 

Otázkou zůstává, jestli má smysl v kategorii výborné prodávat šest značek. Z pohledu 

prodejce je relativně komplikované vysvětlit kvalitativní rozdíl mezi těmito značkami. Každá 

značka potřebuje svůj prostor v prodejnách a péči produktového týmu. 

V rámci zjednodušení komunikace sortimentu suchých krmiv pro psy doporučuji mít 

v každé kategorii maximálně tři značky. Pro určení kvality jednotlivých značek dostatečně 

poslouží model navržený v MS Excel. Společnost nevlastní software MATLAB, jeho 

zakoupení by byly náklady navíc, které by při tomto použití nereprezentovaly jeho výhody. 
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Určení kvality je první část pro výběr vhodného složení sortimentu. Dalšími kroky 

které bude nutno podniknout, jsou ověření šíře sortimentu dané značky, zhodnocení vztahů s 

daným dodavatelem a vyjednání výhodných obchodních podmínek. 
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Příloha 1 

Annamaet Salcha Kuřecí moučka, čočka, kachní moučka, hrách, krůtí moučka, cizrna, 

kuřecí tuk (konzervovaný směsí tokoferolů (vitamin E)), tapioka 

(maniok), moučka z lososa, menhadenový olej (konzervovaný směsí 

tokoferolů (vitamin E)), lněná moučka, řepkový olej (canola), mrkev, 

celer, petržel, salát, řeřicha, špenát, přírodní aroma, řasy (zdroj mastných 

kyselin), lecitin, chlorid sodný, DL-methionin, L-lysin, brusinky, 

Lactobacillus Acidophilus – sušený produkt fermentace, oligofruktosa 

sušená, juka schidigera, moučka z mořských řas, vitamín E, vitamín C, 

niacinamid, biotin, vitamín B1, L-karnitin, D-pantothenan vápenatý, 

vitamín B2, vitamín B6, vitamín A, vitamín B12, vitamín D3, kyselina 

listová, cholinchlorid, chlorid draselný, chelát zinku, betain, chelát 

železa, selenium kvasnice, chelát mědi, chelát manganu, jodičnan 

vápenatý. 

Canagan Free 

run Chicken 

Čerstvě připravené vykostěné kuře (26 %), sušené kuřecí maso (25 %), 

batáty (sladké brambory), hrách, brambory, hrachový protein, alfalfa 

(vojtěška), kuřecí tuk (3,1 %), sušená vejce (3,1 %), kuřecí šťáva (1,6 

%), lososový olej (1,2 %), minerální látky, vitamíny, glukosamin (1000 

mg/kg), MSM (1000 mg/kg), jablko, mrkev, špenát, psyllium, mořské 

řasy, fruktooligosacharidy, chondroitin (700 mg/kg), heřmánek, máta, 

měsíček, brusinky, anýz & pískavice (řecké seno).  

Applaws Dog 

Dry Adult S&M 

Breed Chicken  

Kuřecí maso 66 % (sušené), čerstvé kuřecí maso 8 %, hrášek 8 %, 

bramborový škrob 6 %, drůbeží olej 2,5 % (zdroj Omega 6), řepná 

dužnina, drůbeží vývar, celá vejce (sušená), rostlinná vláknina, minerální 

látky, vitamíny, lososový olej (zdroj omega-3, EPA a DHA), rajče, 

mrkev, extrakt z čekanky (FOS), vojtěška, mořské řasy / hnědá mořská 

řasa, výtažek z kvasnic (Beta Glukan 0,1 %), glukosamin, 

methylsulfonylmethan (MSM), chondroitin, mrkev, máta, papriková 

moučka, kurkuma, tymián extrakt, extrakt z citrusu, taurin 1000 mg/kg, 

extrakt z juky, brusinky, extrakt z fenyklu, rohovník extrakt, zázvor, 

šípkový extrakt, extrakt z pampelišky, extrakt z rozmarýnu olej, oregano, 
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probiotika - E1705 Enterococcus faecium cernelle 86 (SF68: NCIMB 

10415) 1.000.000 cfu/kg pro tvorbu, obnovu a udržení vyvážené střevní 

mikroflóry u psů. 

Carnilove Dog 

Adult Reindeer 

Sobí maso (28 %), kančí masová moučka (22 %), žlutý hrách (20 %), 

kuřecí tuk (chráněno tokoferoly) 9 %, kachní moučka (6 %), kuřecí játra 

(3 %), jablka (3 %), tapiokový škrob (3 %), lososový olej (2 %), mrkev 

(1 %), lněné semínko (1 %), cizrna (1 %), hydrolyzované skořápky 

korýšů (zdroj glukosaminu) 0,026 %, extrakt z chrupavek (zdroj 

chondroitinu) 0,016 %, pivovarské kvasnice (zdroj mannan-

oligosacharidů) 0,015 %, kořen z čekanky (zdroj frukto-oligosacharidů) 

0,01 %, juka schidigera (0,01 %), mořská řasa (0,01 %), psyllium (0,01 

%), tymián (0,01 %), rozmarýn (0,01 %), oregano (0,01 %), brusinky 

(0,0008 %), borůvky (0,0008 %), maliny (0,0008 %). 

N&D Grain Free 

Dog Adult 

Chicken & 

Pomegranate 

Čerstvé vykostěné kuře (26 %), sušené kuřecí maso (25 %), brambory, 

kuřecí tuk, sušená celá vejce, čerstvý herring, sušený herring, rybí olej, 

vláknina z hrášku, sušené mrkve, sušená vojtěška, inulin, 

fruktooligosacharidy, mannanoligosacharidy, prášek z granátových 

jablek (0,5 %), sušená jablka, prášek ze špenátu, psyllium (0,3 %), 

prášek z černého rybízu, sušený sladký pomeranč, prášek z borůvek, 

chlorid sodný, sušené pivovarské kvasnice, kořen kurkumy (0,2 %), 

glukosamin, chondroitin sulfát, extrakt z afrikánu (zdroj luteinu). 

Fish4Dogs Finest 

Ocean White 

Fish Adult 

Medium  

Bílá mořská ryba (28 %), brambory (21 %), hrachová mouka (19 %), 

moučka z lososa (11,2 %), lososový olej (10,8 %), řepná dužina, 

pivovarské kvasnice, minerální látky. 

 

Doplňkové látky: Nutriční doplňkové látky (na 1 kg): vitamin A 22.500 

m.j., vitamin D3  1.800 m.j., vitamin E 400 m.j., chelát zinku 600 mg, 

chelát mědi 30 mg, jodičnan vápenatý bezvodý  2,5 mg. Antioxidanty – 
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stabilizováno rozmarýnem a tokoferoly. 

Purina Dog 

Chow Adult 

Chicken 

Obiloviny, maso a vedlejší výrobky živočišného původu (8 %*), 

bílkovinné extrakty rostlinného původu, oleje a tuky, vedlejší výrobky 

rostlinného původu, zelenina (1,1 % sušeného kořene čekanky), 

minerální látky. 

 

* Odpovídá 16 % rehydratovaného masa a vedlejších výrobků 

živočišného původu: minimálně 4 % kuřete. 

Nativia Dog 

Adult Chicken & 

Rice 

loupaná rýže 45 %, kvalitní drůbeží dehydrované maso 34 %, drůbeží 

tuk 7 %, cukrovarské řízky sušené 5,5 %, hydrolyzované kuřecí maso a 

játra 3 %, pivovarské kvasnice, lososový olej 0,5 %, čekankový inulin 

0,1 %, juka 0,02 %, glukosamin, chondroitin-sulfát Nutriční doplňkové 

látky: Fe 200 mg ( doplněno chelátem železa a aminokyselin n-hydrátem 

), Cu 14 mg (doplněno chelátem mědi a aminokyselin n-hydrátem), Mn 

71 mg (doplněno chelátem manganu a aminokyselin n-hydrátem), Zn 

156 mg (doplněno chelátem zinku a aminokyselin n-hydrátem), I 1,5 mg 

(doplněno jodidem draselným), Se 0,4 mg (doplněno organickou formou 

selenu produkovanou Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060), vitamin 

A 20000 m.j., vitamin D3 2000 m.j., vitamin E (3a700 RRR 

alfatokoferol acetát) 300 mg, niacinamid 80 mg 

Calibra Dog 

Adult 

Drůbeží maso a produkty drůbežího původu (>25 %), rýže (21 %), 

kukuřice, drůbeží tuk, sušená jablka, kukuřičný gluten, drůbeží 

hydrolyzovaný protein, pivovarské kvasnice, přírodní chuť, lososový 

olej (2 %), mannan-oligosacharidy (150 mg/kg), frukto-oligosacharidy 

(100 mg/kg), chelátová měď, chelátový zinek, organický selen, extrakt z 

juky (80 mg/kg). 
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PRO PLAN Dog 

Adult Medium 

Dehydrované drůbeží bílkoviny, pšenice, kukuřice, kuře (14 %), 

živočišný tuk, sušená řepná dužina, sójová moučka, kukuřičná krupice, 

rýže (4 %), vedlejší výrobky živočišného původu, gluten, minerální 

látky, rybí tuk. 

Royal Canin - 

Canine Medium 

Adult 

Dehydratované kuřecí proteiny, kukuřičná moučka, kukuřice, pšeničná 

moučka, živočišné tuky, dehydratované vepřové proteiny, pšenice, 

hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, rybí tuk, sojový olej, 

kvasnice, minerální látky, hydrolyzát droždí (zdroj manno-

oligosacharidů).  

Doplňkové látky (v 1 kg): nutriční doplňkové látky: vitamin A: 12 000 

mj., vitamin D3: 800 mj., E1 (Železo): 46 mg, E2 (Jód): 4,6 mg, E4 

(Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 60 mg, E6 (Zinek): 181 mg, E8 (Selen): 

0,12 mg, konzervanty, antioxidanty.  

* „L.I.P.“ = „low indigestible protein“ = vysoce stravitelné bílkoviny. 

Hill's Canine 

Adult Chickent 

S kuřetem (minimum kuře 26 %, drůbež celkem 39 %), kukuřice, 

drůbeží masová moučka, kukuřičná glutenová moučka, živočišný tuk, 

ochucovadlo, rostlinný olej, minerály, řepná dužina, lněné semínko, 

rýže, vitaminy a stopové prvky. S přírodními konzervanty a přírodními 

antioxidanty. 

Nature´s 

Protection Dog 

Dry Adult 

Medium 

Kuřecí moučka, rýže, kukuřice, drůbeží tuk, kukuřičný lepek, hrachy, 

cukrovkové řízky, lněné semeno, rybí moučka, sušená vejce, dynamicky 

mikronizovaný klinoptilolit (1 %), extrakt juky, extrakt rozmarýnu, 

polyfosforečnan sodný, extrakt čekanky, glucosamin, chondroitin sulfát. 

 

Doplňkové látky/1 kg: nutriční doplňkové látky: vitamin A 18 000 m.j., 

vitamin D3 1 500 m.j., vitamin E 530 mg, železo (E1) 50 mg, jód (E2) 

1,5 mg, měď (E4) 5 mg, mangan (E5) 20 mg, zinek (E6) 115 mg, selen 

(E8) 0,1 mg, taurin 125 mg. 

Antioxidanty: alfa-tokoferol bohatý na extrakty přirozeného původu 

(E306). 
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Brit Care Dog 

Adult Medium 

Breed Lamb & 

Rice  

Jehněčí masová moučka (38 %), rýže (37 %), kuřecí tuk (chráněno 

tokoferoly), sušená jablka, lososový olej (2 %), přírodní chuť, 

pivovarské kvasnice, schránky mořských korýšů (zdroj glukosaminu, 

260 mg/kg), extrakt z chrupavky (zdroj chondroitinu, 160 mg/kg), 

mannan-oligosacharidy (150 mg/kg), ovocný a bylinný extrakt 

(rozmarýn, hřebíček, citrusy, kurkuma, 150 mg/kg), frukto-

oligosacharidy (100 mg/kg), juka schidigera (100 mg/kg), inulin (90 

mg/kg), ostropestřec mariánský (Silybum marianum) (75 mg/kg). 

 


