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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá vyuţitím teórie fuzzy logiky pri vytvorení modelu 

na hodnotenie dodávateľov spoločnosti Heidelberg Slovensko. Vyuţitím modelu 

spoločnosť získa obraz o efektivite a spoľahlivosti jednotlivých dodávateľov. Získané 

informácie môţu slúţiť na podporu rozhodovania v oblasti riadenia dodávateľského 

reťazca.  

Abstract 

This Master's thesis deals with using the theory of fuzzy logic in building up a model 

of suppliers evaluation of Heidelberg Slovakia company. Using the model the company 

will obtain an image about the efficiency and reliability of its suppliers. The information 

can be used to decision making support in supply chain management. 
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1 ÚVOD  

S vývojom informačných technológií a umelej inteligencie, ako je fuzzy logika, 

neurónové siete a genetické algoritmy, sa v oblasti podpory rozhodovania v podniku 

objavili nové moţnosti riadenia a optimalizácie.  

Rozhodovanie manaţérov a vôbec celé riadenie spoločnosti často prebieha 

za podmienok neurčitosti a neistoty. Niektoré problémy vychádzajú z neúplných 

informácií a nedajú sa presne definovať. V takýchto prípadoch nachádza uplatnenie 

teória fuzzy logiky, ktorá dokáţe pracovať s nepresnými a neurčitými informáciami. 

Poskytuje informácie potrebné k rýchlemu a správnemu rozhodnutiu a k predikcii 

budúceho vývoja.  

Firmy môţu fuzzy logiku uplatniť v takých oblastiach ako sú financie, riadenie podniku, 

optimalizácia procesov a ďalšie. Často sa vyuţíva pre výber najvhodnejšieho variantu, 

napr. výber dodávateľa, obchodného partnera, vyhodnotenie rizika investície atď.  

Teória fuzzy logiky sa dá veľmi dobre pouţiť aj pri hodnotení dodávateľov. Kaţdá 

spoločnosť sa snaţí získať čo najlepších dodávateľov, aby sa vyhla problémom, ktoré sú 

spojené s nekvalitnými dodávkami. Hodnotenie zaistí firme výber dodávateľov, ktorí 

budú schopní dodávať produkty včas, v stanovej kvalite a pri rozumných cenách.  

Systém na hodnotenie dodávateľov je zaloţený na meraní kritérií dôleţitých pre danú 

spoločnosť. Kaţdá spoločnosť si sama zvolí, ktoré kritériá chce pri hodnotení sledovať. 

Medzi najčastejšie hodnotené kritériá patrí cena, kvalita dodávaného tovaru, rýchlosť 

dodávok, flexibilita, atď. 
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2 VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

Jedným z dôleţitých predpokladov úspešného fungovania podniku sú spoľahliví 

dodávatelia. Preto by mala kaţdá spoločnosť pravidelne hodnotiť svojich dodávateľov 

a tým sledovať ich kvalitu a výkonnosť a zisťovať nedostatky v dodávateľských 

vzťahoch.  

Kaţdá spoločnosť má špecifické poţiadavky na hodnotenie svojich dodávateľov. Pri ich 

posudzovaní by nemala hrať dôleţitú úlohu iba cena produktov a sluţieb, ktoré 

poskytujú. Je dôleţité zvoliť si väčší počet hodnotiacich kritérií, ktoré budú mať 

dostatočnú výpovednú hodnotu. 

Hodnotenie by malo prebiehať podľa momentálnych potrieb firmy, ale je vhodné, aby 

sa uskutočnilo minimálne raz za rok. S mnoţstvom hodnotení sa zvyšuje 

pravdepodobnosť, ţe spoločnosť včas odhalí pokles kvality vzťahov s daným 

dodávateľom. 

Ciele práce 

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť model na hodnotenie dodávateľov 

pre spoločnosť Heidelberg Slovensko.  

Na spracovanie a vyhodnotenie informácií bude model vyuţívať princíp fuzzy logiky. 

Model vytvorím najprv v programe MS Excel a potom v programe MATLAB  

verzia 7. 0. 0. 19920, konkrétne pouţijem Fuzzy Logic Toolbox.  

Hodnotiť budem desať najvýznamnejších súčasných dodávateľov spoločnosti z oblasti 

spotrebného materiálu, ktorými sú: Actega, Agfa, Böttcher, Cito, Eggen, FlintGroup, 

Fujifilm, Henkel, Ipagsa a KSL. 

Na hodnotenie pouţijem osem kritérií: cena, kvalita, rýchlosť spracovania objednávky, 

flexibilita, doba dodania, nadštandardné sluţby, reklamácie a poskytovanie dopravy.  

Výstupom navrhovaného modelu bude percentuálne a slovné hodnotenie výkonnosti 

daných dodávateľov. Výsledky hodnotenia všetkých dodávateľov budú zobrazené 

v grafe.  
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Tieto informácie môţu byť uţitočné na podporu rozhodovania v oblasti riadenia 

vzťahov s dodávateľmi a Spoločnosti Heidelberg Slovensko pomôţu pri posúdení 

kvality súčasných dodávateľov. 

Pri návrhu modelu bude potrebné: 

 určiť kritériá na hodnotenie dodávateľov; 

 priradiť jednotlivým kritériám bodové hodnotenie podľa dôleţitosti; 

 aplikovať metódu fuzzy logiky pri hodnotení dodávateľa; 

 vyhodnotiť výsledky daných dodávateľov. 
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3 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

3.1 Hodnotenie dodávateľov 

Hodnotenie dodávateľov je dôleţitý nástroj v riadení dodávateľských vzťahov. Je tieţ 

priamo poţadované systémom riadenia akosti podľa noriem ISO 9000. Systém riadenia 

akosti je ucelený súbor prvkov, ktoré majú zabezpečiť poţadovanú akosť poskytovanej 

sluţby alebo výrobku.   

Cieľom hodnotenia dodávateľov je zistenie kvality dodávateľských vzťahov 

a zlepšovanie výkonnosti dodávateľov. Dodávatelia by mali byť s výsledkami 

hodnotenia oboznámení, aby boli informovaní o tom, v ktorých oblastiach danej 

spoločnosti vyhovujú a v ktorých nie. 

Pravidelné hodnotenie umoţňuje sledovať vývoj výkonnosti dodávateľov. Firmu môţe 

včas upozorniť na pokles kvality daného dodávateľa. Výsledok hodnotenia poskytuje 

informácie o spôsobilosti dodávateľa. Vytvára podklady na pokračovanie v spolupráci, 

na zmenu alebo jej ukončenie.  

Hodnotiace kritériá  

Určenie hodnotiacich kritérií je podmienkou na efektívne a objektívne hodnotenie 

dodávateľských vzťahov. Záleţí na kaţdej spoločnosti, aké kritériá si na hodnotenie 

zvolí. Môţe to byť napríklad: cena, kvalita dodávky, reklamácie, doba dodania, 

dodrţiavanie dohodnutých termínov, flexibilita atď.  

Na praktické vyuţitie nie je vhodné pouţiť všetky kritériá, ale mali by sa vybrať také, 

ktoré majú význam pre daný podnik.  
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Postup hodnotenia: 

1. Určenie hodnotiacich kritérií; 

2. Bodové ohodnotenie kritérií podľa ich dôleţitosti; 

3. Vytvorenie bodovacieho systému; 

4. Vytvorenie hodnotiacej stupnice; 

5. Vyhodnotenie dodávateľov. 

3.2 Fuzzy logika 

Fuzzy logiku formuloval v roku 1965 Lotfi Zadeh z Kalifornskej univerzity v Berkeley 

ako prostriedok na modelovanie neistôt v prirodzenom jazyku. Snaţí sa pokryť 

nepresnosť a neurčitosť reality. Fuzzy logiku po prvý krát prakticky vyuţil Abraham 

Mandani v kontrolnom systéme pre turbíny v roku 1970. 

Fuzzy logika je odbor matematiky odvodený z teórie fuzzy mnoţín (z angl. znamená 

neostrý, matný, mlhavý, neurčitý, vágny), v ktorej sa logické výroky ohodnocujú 

stupňom príslušnosti k mnoţine hodnotami v intervale od 0 do 1, vrátane oboch 

hraničných hodnôt. V klasickej teórií mnoţín prvok do mnoţiny buď patrí alebo nepatrí. 

V binárnom vyjadrení je to 1 alebo 0.  

Vyjadrovanie ľudí je veľmi často nepresné. Podstatou fuzzy logiky je schopnosť 

matematicky vyjadriť slovné informácie, čím umoţňuje pracovať s nejednoznačnými 

pojmami, často pouţívanými v ľudskej reči. Fuzzy logika tak umoţňuje matematicky 

vyjadriť pojmy ako „trochu“, „dosť“, „veľa“, „málo“... Taktieţ umoţňuje vyjadriť 

čiastočnú príslušnosť k mnoţine a vyhľadávanie informácií na základne neúplných 

alebo nepresných údajov.   

Teória fuzzy logiky určuje mieru členstva (príslušnosti) prvku k mnoţine - ako veľmi 

prvok do mnoţiny patrí. Ak sa hodnota príslušnosti rovná jedna, prvok do mnoţiny 

jednoznačne patrí - úplné členstvo (1). Ak sa rovná nule, potom prvok do mnoţiny 

jednoznačne nepatrí - úplné nečlenstvo (0). Ak je hodnota z intervalu 0-1, prvok má 

určitú mieru členstva do mnoţiny. 
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3.2.1 Fuzzy mnoţiny 

„Fuzzy logika je širší pojem, ktorý sa pouţíva najmä v súvislosti s vyuţitím teórie fuzzy 

mnoţín v praktických aplikáciách. Ak uvaţujeme klasické mnoţiny, môţeme pre kaţdý 

prvok x rozhodnúť, ţe do mnoţiny A buď patrí (1) alebo nepatrí (0).  

Príslušnosť prvku x do fuzzy mnoţiny A udáva tzv. funkcia príslušnosti, ktorá môţe 

nadobúdať hodnoty z intervalu (0;1). Je potrebné rozlíšiť, ţe nejde o pravdepodobnosť, 

s ktorou prvok patrí do fuzzy mnoţiny, ale skôr o silu, s ktorou do nej patrí.“
1
 

 

3.2.2 Princíp fuzzy logiky 

Proces spracovania sa skladá z troch základných krokov:  

1. fuzzifikácia; 

2. fuzzy inferencia; 

3. defuzzifikácia.  

 

Diagram 1 Princíp fuzzy logiky 

1. Fuzzifikácia 

V prvom kroku sa číselne vyjadrené premenné prevádzajú na jazykové premenné. Daný 

problém sa musí popísať verbálne, napr. pri premennej kvalita výrobku môţu byť 

atribúty: vysoká, priemerná, nízka. 

Stupeň príslušnosti atribútov premennej do mnoţiny sa vyjadruje funkciou príslušnosti. 

Existuje mnoho tvarov týchto funkcií. Pre uľahčenie výpočtu sa najčastejšie pouţívajú 

funkcie zostavené z lomených priamok: Λ, π, Z a S. Realitu ale najlepšie vystihujú 

funkcie v tvare kriviek, napr. Gaussova krivka.   

 

                                                 

1
 Fuzzy logika. [online]. [27. 3. 2011]. Dostupný z WWW: <http://marcelm.szm.com/>. 

Fuzzifikácia Fuzzy inferencia Defuzzifikácia 
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Obrázok 1 Funkcia členstva typu Λ 

 

Obrázok 2 Funkcia členstva typu π 

 

Obrázok 3 Funkcia členstva typu S 
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Obrázok 4 Funkcia členstva typu Z 

2. Fuzzy inferencia 

V ďalšom kroku sa definuje správanie systému pomocou pravidiel <Ak> vstup 

<Potom> výstup. Jedno pravidlo tvorí kaţdá kombinácia atribútov premenných, ktoré 

vstupujú do vytvoreného systému a vyskytujú sa v podmienke <Ak> vstup <Potom> 

výstup. 

Pravidlá sa vyhodnotia a pre všetky aktivované pravidlá sa vypočíta hodnota 

príslušnosti časti akcie pravidla. Hodnoty výstupov všetkých aktivovaných pravidiel pre 

kaţdú premennú sa zjednotia do jednej fuzzy mnoţiny.  

Výsledok závisí hlavne od správneho definovania pravidiel. Váha týchto pravidiel sa 

môţe v pouţívanom systéme meniť. Váhu i pravidlá pre navrhnutý systém vytvára 

pouţívateľ, ktorý je za danú úlohu alebo projekt zodpovedný. 

3. Defuzzifikácia 

Cieľom deffuzifikácie je premenenie výsledku fuzzy inferencie na reálne hodnoty. 

Výstupná hodnota sa mení na verbálnu alebo číselnú tak, aby čo najlepšie vyjadrovala 

stav a čo najspoľahlivejšie interpretovala výsledok. 

3.2.3 Vyuţitie fuzzy logiky 

Fuzzy modelovanie slúţi na popis javov, ktoré sa nedajú exaktne popísať. Fuzzy logiku 

je vhodné pouţiť, ak je riešený problém spojený s neurčitosťou alebo s nepresnosťou, 

prípadne ak je problém ovplyvnený subjektívnym prístupom riešiteľa.  
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Fuzzy logika je vhodná pre mnoho reálnych rozhodovacích procesov, v ktorých sa 

pouţívajú vágne pojmy napríklad veľa, málo, stredne atď. V systémoch na podporu 

rozhodovania, jej úloha spočíva vo výbere najvhodnejšej alternatívy.  

Príklady pouţitia 

 výber obchodného partnera, nehnuteľnosti, bankového účtu atď.; 

 analýza portfólia pri investovaní na kapitálovom trhu; 

 vyhodnotenie rizika investície; 

 v domácich prístrojoch; 

 digitálne spracovanie obrazu; 

 kamery; 

 riadenie výťahov; 

 herná umelá inteligencia; 

 automobil a iné podsystémy vozidla (ABS, klimatizácia, riadenie motora...); 

 klimatizácia v budovách. 

3.3 Program MATLAB 

„MATLAB je programové prostredie (programovací jazyk) pre vedeckotechnické 

numerické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, počítačových simulácií, analýzu 

a prezentáciu dát, merania a spracovania signálov, návrhy riadiacich a komunikačných 

systémov.  

Nástavbou Matlabu je Simulink – program pre simuláciu a modelovanie dynamických 

systémov, ktorý vyuţíva algoritmy Matlabu pre numerické riešenia predovšetkým 

nelineárnych diferenciálnych rovníc. 

Názov MATLAB vznikol skrátením slov MATrix LABoratory (voľne preloţené 

„laboratórium s maticami“), čo zodpovedá skutočnosti, ţe kľúčovou dátovou štruktúrou 

pri výpočtoch v MATLABe sú matice. Vlastný programovací jazyk vychádza z jazyka 

Fortran.“
2
 

                                                 

2
 MATLAB. [online]. 2011 [5. 4. 2011]. Dostupný z WWW: <http://sk.wikipedia.org/wiki/MATLAB>. 
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MATLAB obsahuje kniţnice funkcií, ktoré sa nazývajú Toolboxy. Sú zamerané 

na špecifické oblasti napr. fuzzy logika, neurónové siete, genetické algoritmy, práca 

s databázami, štatistika,... 

3.3.1 Spustiteľný M-súbor 

Spustiteľný M-súbor slúţi na načítanie dát od pouţívateľa programu. Tieto dáta sa 

potom vyhodnocujú na základe vytvorených modelov.  

„K dispozícii sú dva základné druhy M-súborov, tzv. skripty a funkcie. Skripty slúţia 

na editovanie postupnosti príkazov a pracujú v spoločnom prostredí programu 

s globálnymi premennými. Na ich vykonanie stačí napísať do príkazového okna 

MATLABu názov skriptu bez koncovky a odoslať na spracovanie. Hodnoty priradené 

premenným zostávajú v pamäti aj po vykonaní skriptu.  

Naproti tomu funkcie majú svoje vlastné pracovné prostredie s vlastnými lokálnymi 

premennými, ktoré pracuje oddelene od spoločného pracovného prostredia. Všetky 

lokálne premenné a ich hodnoty, pouţité v priebehu vykonávania príkazov funkcie, 

po jej ukončení zaniknú. Funkcie spravidla na spustenie vyţadujú názov a jednu alebo 

viacero vstupných premenných. Výsledkom je výstup, ktorý môţeme priradiť globálnej 

premennej spoločnej časti programu. MATLAB ponúka veľa zabudovaných funkcií, 

od najjednoduchších, ako napríklad elementárne funkcie ‚sin‘ a ‚exp‘ aţ po značné 

mnoţstvo špeciálnych funkcií.“
3
 

3.3.2 Fuzzy Logic Toolbox 

Prostredie Fuzzy Logic Toolbox sa spúšťa z príkazového riadku príkazom fuzzy. Fuzzy 

Logic Toolbox umoţňuje vytvoriť aplikáciu prostredníctvom grafického rozhrania.  

Obsahuje tri editory a dva prehliadače.  

                                                 

3
 M-súbory v systéme MATLAB. [online]. [9. 5. 2011]. Dostupný z WWW: 

<http://slovak.evlm.stuba.sk/elearning/elearning_files/Rukovat_studenta/kapitola24/kapitola24.htm>. 
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Editory: 

 FIS Editor 

 Membership Function Editor 

 Rule Editor 

Prehliadače: 

 Rule Viewer 

 Surface Viewer 

Výstupom Fuzzy Logic Toolboxu je súbor *.fis, ktorý obsahuje informácie zo všetkých 

editorov a prehliadačov.  

3.3.3 FIS Editor 

Prvým editorom je editor fuzzy inferenčného systému FIS editor. V tomto prostredí sa 

definujú základné parametre systému: 

 počet vstupných premenných; 

 počet výstupných premenných; 

 názvy premenných; 

 metóda defuzzifikácie. 

 

Obrázok 5 FIS Editor 
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3.3.4 Membership Function Editor 

Po dvojitom kliknutí na ktorúkoľvek premennú vo FIS editore sa nám otvorí okno 

Membership Function Editor. V tomto editore definujeme počet, názov a tvar členských 

funkcií a ich rozsah. 

 

Obrázok 6 Membership Function Editor 
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3.3.5 Rule Editor 

Po kliknutí na Rules v menu Edit sa nám otvorí okno Rule Editor. V tomto okne 

definujeme pravidlá systému v tvare <Ak> vstup <Potom> výstup. Môţeme zvoliť typ 

spojenia spojkami a / alebo. 

 

Obrázok 7 Rule Editor 
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3.3.6 Rule Viewer 

Po kliknutí na Rules v menu View sa nám otvorí okno Rule Viewer. V tomto okne 

môţeme testovať hodnotu výstupu pri rôznych hodnotách vstupov a sledovať ako sa 

podieľajú jednotlivé vstupy na výstupe. 

 

Obrázok 8 Rule Viewer 
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3.3.7 Surface Viewer 

Po kliknutí na Surface v menu View sa nám otvorí okno Surface Viewer. V tomto okne 

môţeme sledovať závislosti vstupných a výstupných premenných prostredníctvom 3D 

grafu.  

 

 

Obrázok 9 Surface Viewer 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 

4.1 Profil spoločnosti Heidelberg Slovensko, s.r.o. 

 

Obrázok 10 Logo spoločnosti Heidelberg (zdroj [23]) 

„Heidelberg Slovensko, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Heidelberger Druckmaschinen 

Osteuropa Vertriebs GmbH. Na Slovensku je výhradným predajcom tlačových strojov, 

zariadení pre prípravu tlače a dokončujúceho spracovania značiek Heidelberg, Polar, 

Theisen & Bonitz a spotrebných materiálov.“
4
 

4.1.1 História spoločnosti 

„Firma Heidelberger Druckmaschinen AG bola zaloţená v roku 1850 a stále je trvalým 

partnerom polygrafického priemyslu. Stroje so značkou Heidelberg vţdy patrili a patria 

k absolútnej špičke na svetových trhoch a to najmä vďaka dokonalému dielenskému 

spracovaniu a technickým inováciám, ktoré so servisným zázemím prinášajú 

zákazníkovi vysokú produktivitu a spoľahlivosť.“
5
 

4.1.2 Predmet činnosti 

Spoločnosť Heidelberg má širokú predajnú a servisnú sieť v polygrafickom priemysle. 

„Má zastúpenie v 170 krajinách sveta s 250 podpornými centrami, v ktorých pracuje 

7.500 predajcov a 3.800 servisných technikov. Heidelberg vytvára 85% svojho obratu 

prostredníctvom vlastných predajných miest a dosahuje 87% obratu v zahraničí (mimo 

Nemecka).“
6
  

                                                 

4
 Profil spoločnosti. [online]. [8. 4. 2011]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sk.heidelberg.com/www/html/sk/content/overview1/about_us/about_us_overview>. 

5 Profil spoločnosti. [online]. [8. 4. 2011]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sk.heidelberg.com/www/html/sk/content/overview1/about_us/about_us_overview>. 

6 Global, Regional, Local. [online]. [8. 4. 2011]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sk.heidelberg.com/www/html/sk/content/overview1/about_us/about_us_overview>. 
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 „Heidelberg poskytuje riešenia všetkých technologických procesov grafického odvetvia 

- od prípravy tlače vrátane záznamu obrazu cez dokonalú tlač a knihárske spracovanie 

aţ po digitálny workflow, ktorý tieto procesy riadi.“
7
  

Príprava tlače  

„Heidelberg patrí k významným svetovým dodávateľom technológie Computer to Plate 

(CtP).“
8
 Ponúkajú integrované riešenia CtP systémov "na kľúč" vrátane počítačového 

vybavenia, dopravy, montáţe a zaškolenia obsluhy. 

Tlač 

„Heidelberg je celé desaťročia synonymom pre špičkovú tlačovú techniku. Pilierom 

výroby spoločnosti sú hárkové ofsetové stroje typovej rady Speedmaster.“
9
 Ponúkajú 

stroje malých a stredných formátov, ale aj stroje formátu 75 x 105 cm aţ do formátu 

VLF. Heidelberg je dlhodobo nositeľom inovácií v odbore, preto ich stroje poskytujú 

špičkové technologické riešenie. Ich technológia umoţňuje jednoduchú obsluhu 

s krátkymi prípravnými časmi a vysokou rýchlosťou tlače. 

Dokončujúce spracovanie 

K ponuke tlačových strojov spoločnosti Heidelberg patrí aj komplexné portfólio strojov 

a zariadení pre dokončujúce spracovanie. Popri vlastných systémoch ponúka 

aj špičkové stroje partnerských výrobcov. 

„Rezacie systémy POLAR, skladacie stroje Stahlfolder, pásové drôtošičky Stitchmaster, 

znášacie automaty Theisen & Bonitz, výsekové automaty Dymatrix a Varimatrix, 

lepičky krabičiek Diana a ECO PACK, šičky tavnou niťou, atď.“
10

 

                                                 

7
 Profil spoločnosti. [online]. [8. 4. 2011]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sk.heidelberg.com/www/html/sk/content/overview1/about_us/about_us_overview>. 

8
 Prepress. [online]. [9. 5. 2011]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sk.heidelberg.com/www/html/sk/content/articles/about_us/prepress>. 

9
 Press a Postpress. [online]. [9. 5. 2011]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sk.heidelberg.com/www/html/sk/content/articles/about_us/press_postpress>. 

10
 Press a Postpress. [online]. [9. 5. 2011]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sk.heidelberg.com/www/html/sk/content/articles/about_us/press_postpress>. 
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Spotrebný materiál 

Spotrebný materiál má rozhodujúci vplyv na kvalitu tlačových produktov. Všetky 

materiály ponúkané spoločnosťou Heidelberg sú podriadené prísnej kontrole. Stabilná 

kvalita materiálov a ich vlastnosti sú optimálne pre kaţdý krok spracovania v tlačovom 

procese. Heidelberg Slovensko reaguje rýchlo a prispôsobuje dodacie lehoty ţelaniam 

zákazníkov.  

Servis 

Popri najmodernejších a vysoko spoľahlivých strojoch a zariadeniach spoločnosť 

ponúka aj rozsiahle servisné a záručné sluţby.  

Heidelberg ponúka kompletný servis pre oblasti tlačovej prípravy (Prepress), tlače 

(Press) a dokončujúceho spracovania (Postpress/Finishing). Servisná ponuka 

spoločnosti začína technickým poradenstvom cez poskytovanie servisných sluţieb aţ 

po logistiku, ktorá zabezpečuje originálne servisné diely Heidelberg.  

Zamestnanci 

Spoločnosť Heidelberg venuje veľkú pozornosť výberu zamestnancov. Jej pracovníci sú 

kvalifikovaní a disponujú rozsiahlym know-how. Rozumejú výrobkom, ktoré predávajú 

a taktieţ dokáţu zákazníkovi odborne poradiť. 
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4.1.3 SWOT analýza  

 

Silné stránky Slabé stránky 

 nadnárodná spoločnosť s dlhou 

tradíciou a silným postavením 

na medzinárodnom trhu;  

 vlastný vývoj; 

 kvalitný tovar; 

 široký sortiment; 

 kvalifikovaní zamestnanci; 

 know-how; 

 dobré meno; 

 flexibilita spoločnosti. 

 vyššia cena produktov 

a náhradných dielov; 

 reakčné časy; 

 interná komunikácia. 

Príleţitosti Hrozby 

 spokojnosť zákazníkov; 

 systém na hodnotenie 

dodávateľov; 

 rozšírenie oblasti pôsobenia; 

 rozšírenie produktov (reakcia 

na potreby trhu). 

 internet; 

 svetová ekonomická situácia; 

 klesajúci záujem o tlač; 

 konkurencia na trhu; 

 neschopnosť odberateľov 

splácať záväzky; 

  prudký nárast digitálnej tlače; 

 zniţovanie počtu výtlačkov; 

 nárast predaja materiálov 

od čínskych dodávateľov. 

Tabuľka 1 SWOT analýza     
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4.2 Základné informácie o dodávateľoch spoločnosti Heidelberg 

Slovensko 

Spoločnosť Heidelberg Slovensko vyuţíva sluţby dodávateľov v dvoch oblastiach: 

1. predaj strojov; 

2. spotrebný materiál. 

V mojej práci sa zaoberám dodávateľmi z oblasti spotrebného materiálu. 

K najvýznamnejším dodávateľom v tejto oblasti patria: 

 Actega; 

 Agfa; 

 Böttcher; 

 Cito; 

 Eggen; 

 FlintGroup; 

 Fujifilm; 

 Henkel; 

 Ipagsa; 

 KSL. 

Actega 

 

Obrázok 11 Logo spoločnosti Actega (zdroj [24]) 

Firma Actega sa zameriava na obalový materiál a grafiku. Vyvíja a vyrába laky, 

tesniace prostriedky, tlačiarenský atrament, lepidlá pre pevné a flexibilné obaly 

a grafický priemysel.  

Spoločnosti Heidelberg Slovensko dodáva disperzné laky, UV laky a čistiace prípravky 

na laky. 
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Agfa 

 

Obrázok 12 Logo spoločnosti Agfa (zdroj [2]) 

Spoločnosť Agfa bola zaloţená v 19. storočí. Zaoberá sa vývojom, produkciou 

a distribúciou rozsiahleho sortimentu analógových a digitálnych snímacích systémov 

a IT riešení, hlavne pre polygrafický priemysel a zdravotnícky sektor. Je dlhé roky 

jedným z hlavných lídrov v oblasti vývoja prípravy tlače. 

Spoločnosť Agfa má po celom svete mnoţstvo reprezentantov a distribútorov. 

Najväčšie výrobné a výskumné centrá má v Belgicku, kde sa nachádza aj jej hlavné 

sídlo, ďalej v Nemecku, Číne a USA. Tieto centrá jej umoţňujú vychádzať v ústrety 

rôznym poţiadavkám kaţdého trhu, redukovať výdavky na dopravu a obmedziť riziko 

menového kolísania.  

Heidelberg Slovensko od tejto spoločnosti nakupuje tlačové platne, vývojky, 

regenerátory a čistiace prípravky na tlačové platne. 

Böttcher 

 

Obrázok 13 Logo spoločnosti Böttcher (zdroj [5]) 

„Firma Böttcher je rodinná firma, ktorej korene siahajú aţ do roku 1725. Firma má 

spolu 10 výrobných závodov, z toho 6 mimo Nemecka. Po roku 1989 sa firma rozhodla 

rozšíriť svoju pôsobnosť aj na trhy bývalého východného bloku. Z tohto dôvodu vznikla 

dcérska spoločnosť Böttcher ČR, k. s., ktorá v roku 1996 zahájila výrobu pogumovania 

valcov v novopostavenom závode vo Vyškove na Morave. Následne, v roku 1998, firma 

Böttcher ČR, k.s., zaloţila firmu Böttcher Slovenská republika, s.r.o. Hlavnou 

činnosťou firmy Böttcher je pogumovanie valcov pre tlačové stroje.“
11

 

Spoločnosť sa zaoberá aj výrobou tlačovej chémie (umývacie prípravky na valce 

a offsetové poťahy, intenzívne čistiace prostriedky pre občasné pouţitie, čistiace, 

                                                 

11
 Böttcher. [online]. [8. 4. 2011]. Dostupný z WWW: <http://www.bottcher.sk/index.htm>. 
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regeneračné a ochranné pasty na valce, prísady do vlhčiacich roztokov) a offsetových 

poťahov. Ďalej ponúka aj pomôcky na meranie vlhčiacich roztokov, škrobové 

popráškovacie púdre, umývacie tkaniny a fólie do farebníc. 

Heidelbergu dodávajú čistiacu chémiu a aditíva do vlhčiacich systémov. 

Cito 

 

Obrázok 14 Logo spoločnosti Cito (zdroj [28]) 

Spoločnosť Cito bola zaloţená v roku 1906 v Nemecku. S viac ako 100 ročným 

technickým know-how v tlači a spracovaní papieru je úspešná po celom svete. Patrí 

k špičke v oblasti ďalšieho spracovania tlače a je uznávaným vodcom v technológiách. 

Celosvetová predajná sieť zahŕňa viac ako 60 samostatných zastúpení, ktoré zaisťujú 

technickú podporu a krátkodobé dodávky. 

Cito ponúka kompletné riešenie pre výsek skladačkových krabíc, výrobky pre 

kompletnú výrobu výsekových foriem a inovačné systémy k offsetovým tlačiarenským 

strojom. 

Spoločnosti Heidelberg dodáva systém na perforáciu a perforačné, bigovacie 

a vysekávacie linky. 

Eggen 

 

Obrázok 15 Logo spoločnosti Eggen (zdroj [9]) 

Firma Eggen je od roku 1933 medzinárodným výrobcom a dodávateľom komponentov 

pre offsetovú tlač. Ponúka filmy, tlačové platne, pomocné tlačové média, gumové 

podloţky a mnoho ďalšieho spotrebného tovaru pre polygrafický priemysel. 

Heidelberg od firmy Eggen nakupuje aditíva do vlhčiacich systémov. 
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FlintGroup 

 

Obrázok 16 Logo spoločnosti FlintGroup (zdroj [1]) 

Skupina FlintGroup patrí celosvetovo k absolútnej špičke v oblasti tlačiarenských 

farieb, tlačiarenských dosiek, image transfer produktov a pigmentov, ako aj ostatných 

potrieb pre polygrafický priemysel. Má zastúpenie takmer vo všetkých krajinách sveta.  

Spoločnosti Heidelberg poskytujú tlačové farby, tlačové laky a aditíva do vlhčiacich 

systémov. 

Fujifilm 

 

Obrázok 17 Logo spoločnosti Fujifilm (zdroj [6]) 

Spoločnosť Fuji Photo Film bola zaloţená v roku 1934. Od roku 2006 pôsobí ako 

holding pod názvom Fujifilm. Fujifilm je známa ako svetovo najväčšia fotografická 

spoločnosť. Taktieţ pôsobí v oblasti medicíny, funkčných materiálov a v mnohých 

ďalších technických oblastiach.  

Fujifilm poskytuje nielen profesionálne produkty, ale aj produkty pre širokú verejnosť. 

K profesionálnym produktom patria polygrafické zariadenia a materiály, potlačové 

systémy, profesionálne fotografické a kinematografické filmy a medicínske zariadenia 

a materiály. Širokej verejnosti ponúkajú fotoaparáty, záznamové médiá, tlačiarne 

a papier. 

Heidelberg od tejto spoločnosti nakupuje tlačové platne, vývojky a regenerátory. 

Henkel 

 

Obrázok 18 Logo spoločnosti Henkel (zdroj [16]) 

Od zaloţenia v roku 1876, Henkel so sídlom v nemeckom Düsseldorfe zastáva 

celosvetovo vedúce postavenie na trhoch. Pôsobí v spotrebiteľskom aj priemyselnom 

sektore. Jeho najznámejšie značky sú Persil, Schwarzkopf a Loctite.  
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Spoločnosť Henkel pôsobí po celom svete v troch divíziách:  

1. Starostlivosť o domácnosť,  

2. Starostlivosť o telo, 

3. Lepidlá technológie.  

Ponúka mnoţstvo riešení na uspokojenie potrieb beţných spotrebiteľov, profesionálov 

aj priemyselných podnikov. 

Henkel je vedúcou spoločnosťou na svetovom trhu s lepidlami, tmelmi a povrchovými 

technológiami. 

Heidelbergu dodáva lepidlá a čističe na lepidlá. 

Ipagsa 

 

 Obrázok 19 Logo spoločnosti Ipagsa (zdroj [17]) 

Od jej zaloţenia v roku 1986 spoločnosť Ipagsa poskytuje vysoko kvalitné produkty 

pre polygrafický priemysel. Jej hlavné centrum sa nachádza v Barcelone. Spoločnosť 

má pobočky v Španielsku, Portugalsku a Hong Kongu a širokú sieť medzinárodných 

distribútorov.  

Ipagsa spoločnosti Heidelberg dodáva vývojky, konvenčné tlačové platne a čistiace 

prípravky na tlačové platne. 
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KSL 

 

 Obrázok 20 Logo spoločnosti KSL (zdroj [12]) 

KSL je nemecká spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou technických a sprejových 

práškov. Know-how, kvalita a neustály vývoj zabezpečujú tejto firme medzinárodne 

uznávané produkty.   

Heidelberg od KSL nakupuje prášky. 

4.3 Súčasný systém hodnotenia dodávateľov 

Konkurencieschopnosť firmy záleţí predovšetkým od sluţieb zákazníkom a tovare, 

ktorý im ponúka. Preto je dôleţitý výber kvalitných dodávateľov a ich následné 

hodnotenie.  

Systém hodnotenia dodávateľov musí poskytovať informácie, na základe ktorých sa 

vyhodnotí výkonnosť a efektívnosť spolupráce s daným dodávateľom. Podľa výsledkov 

hodnotenia môţe spoločnosť získať informácie o dodávateľovi tak, ţe sa vyhodnotí 

reálna spolupráca s ním. Tieto informácie môţu spoločnosti pomôcť včas odhaliť pokles 

kvality dodávateľa.  

Na základe výsledkov hodnotenia spoločnosť zistí, s ktorým dodávateľom by bolo 

najlepšie ukončiť spoluprácu, prípadne vyuţívať jeho sluţby len v kritických prípadoch.  

Podmienkou pre objektívne a efektívne hodnotenie vzťahov s dodávateľmi je 

vytvorenie súboru kritérií s dostatočnou výpovednou hodnotou. Určenie súboru kritérií 

vychádza zo základných poţiadaviek spoločnosti, napr. na cenu, kvalitu dodávky, 

dodrţanie termínu dodávky, dopravnú náročnosť atď. Na základe týchto poţiadaviek sa 

určia základné kritériá, podľa ktorých potom prebieha hodnotenie.   

Spoločnosť Heidelberg Slovensko venuje výberu dodávateľov veľkú pozornosť. Vyberá 

si dodávateľov, ktorí poskytujú kvalitné a cenovo dostupné výrobky. Ich hodnoteniu, 
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ale uţ dostatočnú pozornosť nevenuje. Spoločnosť nepouţíva ţiadnu z metód 

na hodnotenie dodávateľov.  

Existuje mnoho hodnotiacich systémov a metód. Podľa mnoţstva hodnotených kritérií 

sa rozdeľujú na: 

 jednokriteriálne metódy – sú zaloţené na porovnávaní jednej skúmanej 

veličiny, napr. hodnotenie podľa nákladov, podľa termínu dodania atď.  

 viackriteriálne metódy - na hodnotenie pouţívajú väčší počet kritérií. Ich 

výhodou je, ţe firma si sama určí kritériá hodnotenia, ktoré sú pre ňu dôleţité 

(termín dodania, cena, kvalita dodávok, platobné podmienky...), priradí im váhu 

a na základe toho sa vypočíta najvhodnejší dodávateľ. Medzi tieto metódy patrí 

napríklad: Pomerovo indexová metóda, Metóda rozhodovacej matice, Metóda 

porovnávania sa s najlepšími (benchmark) a ďalšie.  

Záleţí len na spoločnosti, ktorú z metód si vyberie.   

4.4 Závery z analýzy súčasného stavu 

Spoločnosť Heidelberg Slovensko v súčasnosti nemá vytvorený ţiadny systém 

na hodnotenie dodávateľov. Pretoţe sa spoločnosť zúčastňuje mnohých dodávateľsko-

odberateľských vzťahov, bolo by pre ňu výhodné aplikovať metódu na hodnotenie 

dodávateľov. Preto spoločnosti navrhujem nový model na hodnotenie dodávateľov 

na základe pouţitia fuzzy logiky. Model vytvorím v programoch MS Excel 

a MATLAB. 

Hodnotiť budem desiatich najvýznamnejších súčasných dodávateľov spoločnosti 

z oblasti spotrebného materiálu. Účelom hodnotenia je zistenie ich výkonnosti a kvality 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov s nimi. 

4.4.1 Metóda hodnotenia pomocou fuzzy logiky 

Metóda hodnotenia pomocou fuzzy logiky je rýchla a pomerne jednoduchá. Jedná sa 

o moderný spôsob hodnotenia, ktorý prináša mnoho moţností a poskytuje prehľadné 

grafické výstupy. Metóda fuzzy logiky je v porovnaní s inými metódami hodnotenia 
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vhodná z toho dôvodu, ţe umoţňuje určiť mieru príslušnosti k mnoţine. Pri danom 

dodávateľovi teda môţeme určiť, do akej miery spĺňa poţadované kritériá hodnotenia.  

Fuzzy logika ďalej umoţňuje hodnotiť dodávateľa na základe ľubovoľného mnoţstva 

kritérií, ktorých váhy sú dopredu určené. Tým je moţné uprednostniť dôleţitosť 

niektorých kritérií pred ostatnými.  

Výhody hodnotenia pomocou fuzzy logiky: 

 jednoduchosť spracovania; 

 časová nenáročnosť; 

 nízke náklady; 

 moţnosť voľby vlastných kritérií a ich váhového ohodnotenia. 

Na realizáciu hodnotenia pomocou navrhovaného modelu je pre spoločnosť potrebné 

nainštalovanie programu MS Excel, ktorý je beţnou súčasťou balíka MS Office alebo 

zakúpenie programu MATLAB. Vyuţitie programu MS Excel vyţaduje zo strany 

spoločnosti menšie náklady.  

Hodnotenie by mal uskutočňovať zamestnanec, ktorý má znalosti dodávateľských 

vzťahov spoločnosti Heidelberg Slovensko. Na prácu s modelom sa predpokladá 

základná znalosť práce s programami MS Excel a MATLAB.  
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5 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA A ICH PRÍNOS 

Spoločnosti Heidelberg Slovensko navrhujem systém na hodnotenie dodávateľov 

s vyuţitím fuzzy logiky. Veľkou výhodou fuzzy logiky oproti ostatným metódam je to, 

ţe môţe pracovať s ľubovoľným počtom kritérií, ktorých váhy sú dopredu určené 

a pouţívateľ môţe subjektívne určiť ich preferenciu.  

Model na hodnotenie dodávateľov som vytvorila najprv v programe MS Excel 

a následne v programe MATLAB. Vzhľadom na vstupné náklady je menej náročné 

vyuţitie programu MS Excel. Jeho zriaďovacia cena je niţšia a práca s ním je 

jednoduchšia na pochopenie.  

Na druhej strane, program MATLAB umoţňuje riešiť zloţitejšie prípady a poskytuje aj 

kvalitný grafický výstup.  

Postup hodnotenia dodávateľov: 

1. Určenie vstupných premenných; 

2. Návrh modelu na hodnotenie dodávateľov v programe MS Excel; 

3. Výpočet hodnotenia dodávateľov v programe MS Excel; 

4. Vyhodnotenie výsledkov v programe MS Excel; 

5. Návrh modelu na hodnotenie dodávateľov v programe MATLAB; 

6. Výpočet hodnotenia dodávateľov v programe MATLAB; 

7. Vyhodnotenie výsledkov v programe MATLAB; 

8. Porovnanie výsledkov hodnotenia dodávateľov. 

5.1 Určenie vstupných premenných  

Pri vytváraní modelu na hodnotenie dodávateľov je v prvom rade potrebné určiť 

vstupné premenné, na základe ktorých sa budú daní dodávatelia hodnotiť.  

Kaţdá vstupná premenná predstavuje jedno kritérium hodnotenia. Má nadefinované 

atribúty a váhové ohodnotenia.  
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5.1.1 Vstupné premenné  

Model na hodnotenie dodávateľov obsahuje osem vstupných premenných (kritérií 

hodnotenia): 

Cena – cena za ktorú dodávateľ priemerne dodáva v porovnaní s ostatnými 

dodávateľmi daného výrobku. Atribúty pre cenu sú: nízka, stredná, vysoká alebo veľmi 

vysoká.  

Kvalita – kvalita dodaných výrobkov. Atribúty pre hodnotenie kvality sú: nízka, 

priemerná, vysoká, veľmi vysoká. 

Rýchlosť spracovania objednávky – v prípade, ţe je dodávateľ schopný spracovať 

objednávku do troch dní, je rýchlosť vysoká, do siedmich dní priemerná, za viac ako 

sedem dní je nízka. 

Flexibilita – schopnosť dodávateľa urýchliť dodávku alebo reagovať na zmeny 

v objednávke. Môţe byť: nízka, priemerná, vysoká alebo veľmi vysoká. 

Doba dodania – je čas medzi spracovaním objednávky a jej doručením k odberateľovi. 

Ak dodávateľ dodá objednaný tovar do troch dní, je doba dodania krátka, do desiatich  

priemerná, do dvadsiatich  dlhá, za viac ako dvadsať dní je veľmi dlhá. 

Nadštandardné sluţby – pod pojmom nadštandardné sluţby sú myslené rôzne bonusy, 

ktoré poskytuje dodávateľ, napr. doprava zdarma, mnoţstevné zľavy, zľavy pre stálych 

odberateľov, dlhšia záručná lehota, servis,… Atribúty môţu byť: áno alebo nie. 

Reklamácie  - počet reklamácií, ktoré sú na výrobky od daného dodávateľa za rok:  0-1, 

2-5, 6-10, 11 a viac. 

Poskytovanie dopravy – atribút áno znamená, ţe dodávateľ zabezpečí dopravu 

objednaného tovaru aţ k odberateľovi. Atribút nie znamená, ţe si dopravu musí 

zabezpečiť odberateľ sám. 

5.2 Návrh modelu na hodnotenie dodávateľov v programe MS Excel 

Ako uţ bolo spomínané, spoločnosť Heidelberg Slovensko má v oblasti spotrebného 

materiálu desať hlavných dodávateľov. Kaţdý dodávateľ je hodnotený v programe 

MS Excel na samostatnom liste. Výstupom programu je výsledné percentuálne a slovné 

hodnotenie dodávateľa. 
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Posledné dva listy obsahujú tabuľku a graf s výsledným hodnotením všetkých 

dodávateľov.  

Postup vytvorenia modelu: 

1. Definovanie vstupnej stavovej matice; 

2. Definovanie vstupnej stavovej matice(Áno, Nie); 

3. Definovanie vstupnej stavovej matice(0, 1); 

4. Definovanie transformačnej matice; 

5. Definovanie výstupnej matice; 

6. Výpočet hodnotenia; 

7. Slovné a grafické vyhodnotenie. 

5.2.1 Vstupná stavová matica 

Pri vytváraní modelu v programe MS Excel je v prvom rade potrebné definovať vstupnú 

stavovú maticu, ktorá obsahuje premenné (kritériá) hodnotenia a ich atribúty. Je 

zobrazená v tabuľke číslo 2. Táto matica je rovnaká pre všetkých hodnotených 

dodávateľov. 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 Nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 Áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   
veľmi 

vysoká 
veľmi 
dlhá   11 a viac   

Tabuľka 2 Vstupná stavová matica 

5.2.2 Vstupná stavová matica (Áno, Nie) 

V ďalšom kroku sa vstupná stavová matica popíše parametrami A (áno) alebo N (nie) 

viď tabuľka číslo 3. Táto matica je pre kaţdého dodávateľa rôzna, na základe toho, 

ktorý atribút kritérií hodnotenia spĺňa. Ak atribút vstupnej premennej zodpovedá 

hodnoteniu daného dodávateľa, je označený ako A (áno), v opačnom prípade ako N 

(nie). 
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Napríklad dodávateľ Ipagsa má nízku cenu, vysokú kvalitu, priemernú rýchlosť 

spracovania objednávky, vysokú flexibilitu, priemernú dobu dodania, neposkytuje 

nadštandardné sluţby, počet reklamácii je 0-1 za rok a poskytuje dopravu.  

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 A N N N N A A N 

2 N N A N A N N A 

3 N A N A N   N   

4 N N   N N   N   

Tabuľka 3 Vstupná stavová matica (Áno, Nie) dodávateľa Ipagsa 

5.2.3 Vstupná stavová matica (0, 1) 

Ďalej je potrebné vstupnej stavovej matici nadefinovať funkcie členstva číslami 0 a 1, 

kde 0 znamená NIE a 1 znamená ÁNO. Túto operáciu v programe MS Excel 

zabezpečím funkciou AK, ktorá v prípade, ţe bunka vstupnej stavovej matice obsahuje 

parameter A, napíše hodnotu 1, v opačnom prípade uvedie hodnotu 0. Ako príklad je 

uvedená vstupná stavová matica (0, 1) pre dodávateľa Ipagsa v tabuľke číslo 4.  

Za touto tabuľkou nasleduje funkcia, ktorá kontroluje, či nedošlo k omylu a nepriradili 

sme parameter A viacerým atribútom (súčet jednotlivých atribútov sa musí rovnať 1). 

Program nás na to automaticky upozorní slovom CHYBA. Ak ku chybe nedošlo, napíše 

OK.   

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabuľka 4 Vstupná stavová matica (0, 1) dodávateľa Ipagsa 

5.2.4 Transformačná matica 

V transformačnej matici sú bodovo ohodnotené jednotlivé atribúty vstupov. Počet 

bodov určuje váhu kritéria. Výška počtu bodov závisí od toho, nakoľko je jednotlivé 
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kritérium dôleţité. Kritérium s vyšším počtom bodov je preferované pred kritériom 

s niţším počtom. Hodnoty sa volia na základe priorít, ktoré určuje pouţívateľ modelu.  

Za najdôleţitejšiu vstupnú premennú povaţujem kvalitu. V prípade, ţe je veľmi vysoká, 

má najvyšší počet bodov a to 75. Ďalším veľmi dôleţitým kritériom, ktorý úzko súvisí 

s kvalitou, je počet reklamácií a tieţ doba dodania. Nemenej dôleţitým faktorom 

na hodnotenie je cena.  

Transformačná matica je uvedená v tabuľke číslo 5. Táto matica je pre všetkých 

hodnotených dodávateľov rovnaká. 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 45 0 5 0 55 0 65 0 

2 30 15 25 15 35 25 35 30 

3 10 40 45 25 20 0 15 0 

4 0 75 0 35 0 0 0 0 

         

Maximum 45 75 45 35 55 25 65 30 

Tabuľka 5 Transformačná matica 

Nasledujú funkcie MAX a SUM. Funkcia MAX vyberie pre kaţdý vstup maximálnu 

hodnotu a funkcia SUM potom zistí ich súčet.  

Ďalej uvádzam grafy vygenerované z transformačnej matice, ktoré prehľadne 

znázorňujú hodnoty kritérií atribútov: 
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Graf 3 Rýchlosť spracovania objednávky Graf 4 Flexibilita 

Doba dodania

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3

 

Nadštandardné služby

0

5

10

15

20

25

30

1 2

 

Graf 5 Doba dodania Graf 6 Nadštandardné sluţby 
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Graf 7 Reklamácie (počet/rok) Graf 8 Poskytovanie dopravy 
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5.2.5 Vyhodnotenie 

Počet percent, ktoré dodávateľ dosiahne, program automaticky vypočíta skalárnym 

súčinom vstupnej stavovej matice(0,1) a transformačnej matice. Výsledok potom vydelí 

súčtom maxím transformačnej matice.  

Výsledok je vyhodnotený na základe výstupnej matice, viď tabuľka číslo 6. 

  
Hodnotenie(%) Hodnotenie dodávateľa 

1 0-19 Veľmi nízke 

2 20-45 Nízke 

3 46-69 Priemerné 

4 70-85 Vysoké 

5 86-100 Veľmi vysoké 

Tabuľka 6 Výstupná matica 

Ak je hodnotenie veľmi nízke, doporučujem ukončiť spoluprácu s daným dodávateľom, 

pretoţe hodnoty kritérií, ktoré spĺňa, nezodpovedajú poţadovaným hodnotám. 

Pri nízkom hodnotení je potrebné informovať dodávateľa o kritériách, ktoré nespĺňa 

a dať mu moţnosť na nápravu. Ak ju nevyuţije, je vhodné zváţiť ukončenie spolupráce 

s daným dodávateľom.  

Pri priemernom hodnotení by mal byť dodávateľ upozornený na nedostatky pri 

spolupráci a mal by ich odstrániť. Ak sa tak nestane, aj v tomto prípade je vhodné 

zváţiť ukončenie spolupráce s týmto dodávateľom. 

Vysoké hodnotenie znamená, ţe spolupráca s daným dodávateľom je takmer 

bezproblémová. Treba ale sledovať prípadné zhoršenie. 

Ak je hodnotenie veľmi vysoké, spoločnosť môţe pokračovať v doterajšej spolupráci, 

ale taktieţ je potrebné monitorovať prípadné zhoršenie v dodávateľských vzťahoch. 
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5.3 Popis vstupných stavových matíc dodávateľov 

Actega 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   
veľmi 

vysoká 
veľmi 
dlhá   11 a viac   

Tabuľka 7 Vstupná stavová matica dodávateľa Actega 

Agfa 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   
veľmi 

vysoká veľmi dlhá   11 a viac   

Tabuľka 8 Vstupná stavová matica dodávateľa Agfa 

Böttcher 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká veľmi vysoká   
veľmi 

vysoká 
veľmi 
dlhá   11 a viac   

Tabuľka 9 Vstupná stavová matica dodávateľa Böttcher 

Cito 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   veľmi vysoká veľmi dlhá   11 a viac   

Tabuľka 10 Vstupná stavová matica dodávateľa Cito 
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Eggen 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   veľmi vysoká veľmi dlhá   11 a viac   

Tabuľka 11 Vstupná stavová matica dodávateľa Eggen  

FlintGroup 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   veľmi vysoká veľmi dlhá   11 a viac   

Tabuľka 12 Vstupná stavová matica dodávateľa FlintGroup 

Fujifilm 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   veľmi vysoká veľmi dlhá   11 a viac   

Tabuľka 13 Vstupná stavová matica dodávateľa Fujifilm 

Henkel 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   veľmi vysoká veľmi dlhá   11 a viac   

Tabuľka 14 Vstupná stavová matica dodávateľa Henkel 
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Ipagsa 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   veľmi vysoká veľmi dlhá   11 a viac   

Tabuľka 15 Vstupná stavová matica dodávateľa Ipagsa 

KSL 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovani
e dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   
veľmi 

vysoká 
veľmi 
dlhá   11 a viac   

Tabuľka 16 Vstupná stavová matica dodávateľa KSL 

5.4 Výpočet hodnotenia dodávateľov 

Ako príklad výpočtu hodnotenia uvádzam dodávateľa FlintGroup. Hodnotenie 

ostatných dodávateľov sa vypočíta obdobne. 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 nízka nízka nízka nízka krátka nie 0-1 nie 

2 stredná priemerná priemerná priemerná priemerná áno 2-5 áno 

3 vysoká vysoká vysoká vysoká dlhá   6-10   

4 
veľmi 

vysoká 
veľmi 

vysoká   veľmi vysoká veľmi dlhá   11 a viac   

Tabuľka 17 Vstupná stavová matica dodávateľa FlintGroup 
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  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 N N N N N A A N 

2 A N N N A N N A 

3 N N A A N   N   

4 N A   N N   N   

Tabuľka 18 Vstupná stavová matica(Áno, Nie) dodávateľa FlintGroup 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 
Rýchlosť 

spracovania 
objednávky 

Flexibilita 
Doba 

dodania 
Nadštandardné 

služby 
Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovanie 
dopravy 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 

2 1 0 0 0 1 0 0 1 

3 0 0 1 1 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tabuľka 19 Vstupná stavová matica(0, 1) dodávateľa FlintGroup 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

  

Cena Kvalita 

Rýchlosť 
spracovani

a 
objednávky 

Flexibilit
a 

Doba 
dodani

a 

Nadštandardn
é služby 

Reklamácie 
(počet/rok) 

Poskytovani
e dopravy 

1 45 0 5 0 55 0 65 0 

2 30 15 25 15 35 25 35 30 

3 10 40 45 25 20 0 15 0 

4 0 75 0 35 0 0 0 0 

         

Maximum 45 75 45 35 55 25 65 30 

Tabuľka 20 Transformačná matica dodávateľa FlintGroup 

Po vyplnení vstupnej stavovej matice(Áno, Nie) program automaticky doplní vstupnú 

stavovú maticu(0, 1) a pomocou skalárneho súčinu vypočíta výsledok hodnotenia. 

Zároveň zobrazí aj slovné hodnotenie, ktoré zodpovedá počtu dosiahnutých percent 

vo výstupnej matici.   

Hodnotenie 
dodávateľa 81,33 Vysoké 

 Tabuľka 21 Výsledok hodnotenia dodávateľa FlintGroup 
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5.5 Vyhodnotenie dodávateľov spoločnosti Heidelberg Slovensko 

v programe MS Excel 

Výsledné hodnotenie dodávateľov: 

Dodávateľ Hodnotenie(%) 
Hodnotenie 
dodávateľa 

Actega 79 Vysoké 

Agfa 76 Vysoké 

Böttcher 65 Priemerné 

Cito 87 Veľmi vysoké 

Eggen 75 Vysoké 

FlintGroup 81 Vysoké 

Fujifilm 77 Vysoké 

Henkel 68 Priemerné 

Ipagsa 71 Vysoké 

KSL 63 Priemerné 

  Tabuľka 22 Vyhodnotenie dodávateľov v programe MS Excel 

Z tabuľky číslo 22 je zrejmé, ţe spoločnosť Heidelberg Slovensko má dodávateľov 

na pomerne vysokej úrovni. Najlepšie dopadol dodávateľ Cito, ktorý má s počtom 87 

percent veľmi vysoké hodnotenie. Priemerné hodnotenie majú dodávatelia Böttcher, 

Henkel a KSL. Všetci ostatní dodávatelia majú vysoké hodnotenie.  

Výsledné hodnoty jednotlivých dodávateľov prehľadne zobrazuje graf číslo 9.  
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Graf 9 Grafické znázornenie hodnotenia dodávateľov (MS Excel)  

Rovnako ako z tabuľky aj z grafu je zrejmé, ţe najlepšie hodnotenie dosiahol dodávateľ 

Cito. Traja dodávatelia majú priemerné hodnotenie, ostatní vysoké. 

5.6 Návrh systému na hodnotenie dodávateľov v programe MATLAB 

Na vytvorenie modelu v programe MATLAB som vyuţila jeho nástroj Fuzzy Logic 

Toolbox, ktorý obsahuje grafické pouţívateľské rozhranie (GUI). Toto prostredie 

umoţňuje vytvoriť fuzzy inferenčný systém (FIS). Pomocou FIS editora sa navrhujú 

fuzzy regulátory, pri ktorých môţeme definovať názvy vstupov, ich parametre a výstup 

z regulátora.    

Navrhovaný model vychádza z modelu vytvoreného v programe MS Excel. Skladá sa 

z troch vstupov a jedného výstupu.  

V modeli je potrebné definovať: 

 vstupné a výstupné premenné,  

 rozsahy premenných,  

 funkcie príslušnosti a ich parametre, 

 pravidlá správania sa modelu. 
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Model ďalej obsahuje spustiteľný M-súbor, ktorý zabezpečí načítanie dát na hodnotenie 

od pouţívateľa a ich následné vyhodnotenie.  

5.6.1 Schéma projektu 

Ako uţ bolo spomínané, model obsahuje tri vstupy. Prvé dva vstupy tvoria dve skupiny 

kritérií (premenných).  

Prvý vstup tvoria premenné: 

 Kvalita; 

 Reklamácie; 

 Rýchlosť spracovania objednávky. 

Druhý vstup tvoria premenné: 

 Flexibilita; 

 Doba dodania; 

 Nadštandardné sluţby; 

 Poskytovanie dopravy. 

Tretím vstupom je cena, ktorá vstupuje do modelu samostatne.  

Schematické znázornenie modelu môţete vidieť na diagrame číslo 2. 
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Diagram 2 Schéma modelu na hodnotenie dodávateľov 

Výstupom programu je výsledné slovné hodnotenie dodávateľa, ktoré môţe byť: 

1. Veľmi nízke; 

2. Nízke; 

3. Priemerné; 

4. Vysoké; 

5. Veľmi vysoké. 

Interpretácia slovného hodnotenia je uvedená v kapitole 5.2.5 Vyhodnotenie. 

5.6.2 FIS editor 

Ako príklad pouţijem prvý vstup V1, na ktorom popíšem vytvorenie modelu. Druhý 

vstup sa vytvorí obdobne.  

Kvalita 

Reklamácie 

 

Rýchlosť spracovania 

objednávky 

Flexibilita 

Doba 

dodania 

Nadštandardné 

sluţby 

 

V1 

 

V2 

 

Cena 

 

Hodnotenie 
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Vstup V1 má tri vstupné premenné: Kvalita, Reklamácie a Rýchlosť spracovania 

objednávky a jednu výstupnú premennú V1. Schému vstupu V1 môţete vidieť 

na obrázku číslo 21. 

 

Obrázok 21 FIS editor pre vstup V1 

5.6.3 Membership Function Editor 

Tento editor umoţňuje nastavenie funkcií príslušnosti jednotlivých premenných. 

V prvom kroku zvolíme pre kaţdú premennú počet funkcií. Kaţdej funkcií môţeme 

nastaviť rozsah, názov, typ a parametre. Obrázok číslo 22 ukazuje ako vyzerajú funkcie 

pri vstupnej premennej kvalita. 
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5.6.4 Rule Editor 

V Rule Editore sa definujú pravidlá správania sa modelu. Pravidlá sú v tvare <Ak> 

vstup <Potom> výstup.  

Kaţdej vstupnej premennej zvolíme poţadovanú hodnotu atribútu a spojíme ich 

pomocou spojky a s poţadovanou hodnotou atribútu výstupnej premennej. Príklad 

môţete vidieť na obrázku číslo 23, kde pravidlo číslo 34 hovorí:  

Ak Kvalita je vysoká a Reklamácie sú 0-1 a Rýchlosť spracovania objednávky je nízka 

potom V1 je priemerné. (V1 je hodnotenie prvého výstupu). 

Vstup V1 má definovaných 48 pravidiel.  

Obrázok 22 Membership Function Editor pre vstup V1 
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Obrázok 23 Rule Editor pre vstup V1 

5.6.5 Rule Viewer 

Rule Viewer zobrazuje jednotlivé pravidlá a slúţi na kontrolu ich funkčnosti. V tomto 

prostredí môţeme testovať hodnotu výstupu pri rôznych hodnotách vstupov. 

V hornom riadku sú uvedené všetky vstupné a výstupné premenné s hodnotou ich 

vstupu. Pod nimi sú zobrazené všetky definované pravidlá a tvary funkcií, viď obrázok 

číslo 24. 

Ţlté tvary pri jednotlivých vstupných premenných znamenajú, ţe pri danej premennej 

bolo pravidlo splnené. Modré tvary pri výstupnej premennej znamenajú, ţe bolo splnené 

celé pravidlo. Výsledok je tvorený súčtom modrých plôch splnených pravidiel. 

Vstupné hodnoty sa zadávajú buď posúvaním červených čiar, alebo zadaním číselnej 

hodnoty v políčku Input. 
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Obrázok 24 Rule viewer pre výstup V1 

Na obrázku číslo 25 vidíme, ţe ak Kvalita=17 (priemerná), Reklamácie=32 (2-5 za rok) 

a Rýchlosť=25 (priemerná) bolo uplatnené pravidlo číslo 20 a hodnotenie výstupu 

V1=49, 6 - čo zodpovedá priemernému hodnoteniu.  
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Obrázok 25 Rule viewer pre pravidlo číslo 20 

5.6.6 Surface Viewer 

Surface Viewer nám umoţňuje sledovať závislosti vstupných a výstupných premenných 

prostredníctvom 3D grafu. Taktieţ môţe slúţiť aj ako kontrola správnosti nastavenia 

modelu. Plocha by mala vypĺňať celý kváder vo vertikálnom aj horizontálnom smere 

a v mojom  prípade by mala ako keby „stekať“ od najvyššieho bodu po najniţší.  

 Vstupné premenné X a Y sa vyberajú v menu pod grafom, viď obrázok číslo 26. Je 

moţné si zvoliť akúkoľvek kombináciu dvoch vstupných premenných. V tomto prípade 

sú zvolené premenné Kvalita a Rýchlosť. Na grafe vidíme, ţe ak budú kvalita dodaného 

tovaru a rýchlosť spracovania objednávky vysoké, bude aj výsledné hodnotenie vysoké. 
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Na druhej strane ak budú kvalita dodaného tovaru a rýchlosť spracovania objednávky 

nízke, bude aj výsledné hodnotenie nízke. 

 

Obrázok 26 Surface viewer pre vstup V1 

5.6.7 Spustiteľný M-súbor 

Tento súbor slúţi na načítanie vstupných dát, ktoré zadá pouţívateľ. Zadané dáta potom 

vyhodnotí na základe vytvoreného modelu. 

Zdrojový kód M-súboru vyzerá nasledovne: 

a=readfis('V1.fis'); 

Vstup1=input('Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: '); 

vyhV1=evalfis(Vstup1, a); 

b=readfis('V2.fis'); 

Vstup2=input('Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne 

sluzby;Poskytovanie dopravy]: '); 

vyhV2=evalfis(Vstup2, b); 
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c=readfis('V.fis'); 

Vstup3=input('Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: '); 

Vstup3(2)=vyhV1; 

Vstup3(3)=vyhV2; 

vyhodnotenie=evalfis(Vstup3, c); 

vyhodnotenie 

if vyhodnotenie<19 'Velmi nizke hodnotenie dodavatela' 

elseif vyhodnotenie<45 'Nizke hodnotenie dodavatela' 

    elseif vyhodnotenie<69 'Priemerne hodnotenie dodavatela' 

       elseif vyhodnotenie<85 'Vysoke hodnotenie dodavatela' 

          elseif vyhodnotenie<100 'Velmi vysoke hodnotenie dodavatela' 

end 

fuzzy(c) 

mfedit(c) 

ruleedit(c) 

ruleview(c) 

surfview(c) 

Príkaz readfis načíta príslušný model. Príkaz input načíta vstupné dáta do premennej. 

Na vyhodnotenie dát slúţi príkaz evalfis. Tento príkaz ich potom uloţí do novej 

premennej.  

Po načítaní a vyhodnotení všetkých dát, sa výsledné číselné hodnotenie prevedie 

na slovné. Potom nasledujú príkazy fuzzy, mfedit, ruleedit, ruleview a surfview.  Príkaz 

fuzzy zobrazí FIS Editor, príkaz mfedit zobrazí Membership Function Editor a príkaz 

ruleedit Rule Editor. Príkazy ruleview a surfview zobrazia prehliadač vlastností 

a plochy.  

Po spustení M-súboru v prostredí MATLAB nás program vyzve, aby sme zadali 

parametre prvého vstupu, ktoré sú: Kvalita, Reklamácie a Rýchlosť spracovania 

objednávky. 

Po ich správnom zadaní nasleduje zadanie parametrov druhého vstupu v tvare: 

Flexibilita, Doba dodania, Nadštandardné služby, Poskytovanie dopravy.  

Posledný vstupný údaj je Cena. 
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Po vyhodnotení všetkých údajov program vypíše číselné aj slovné hodnotenie daného 

dodávateľa a zobrazí editory a prehliadače.   

5.7 Výpočet hodnotenia dodávateľov 

Ako príklad úplného výpočtu hodnotenia aj s výstupmi z editorov uvádzam dodávateľa 

Cito, ktorý ako jediný dosiahol veľmi vysoké hodnotenie. Hodnotenie ostatných 

dodávateľov sa vypočíta obdobne, preto pri nich uvádzam len výstup z M-súboru. 

Cito 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [75;65;45] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [25;55;0;30] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [30] 

vyhodnotenie = 

   86.8836 

ans = 

Velmi vysoke hodnotenie dodavatela 

Obrázok 27 Cito Rule Editor: V1  
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Obrázok 28 Cito Rule Editor: V2 

Obrázok 29 Cito Rule Editor: V 
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Obrázok 30 Cito Rule Viewer: V1 

Obrázok 31 Cito Rule Viewer: V2 
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Obrázok 32 Cito Rule Viewer: V 

Obrázok 33 Cito Surface Viewer: V1 
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Obrázok 34 Cito Surface Viewer: V2 

Obrázok 35 Cito Surface Viewer: V 
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Výstupy z M-súboru pri ostatných dodávateľoch vyzerajú nasledovne: 

Actega 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [75;65;25] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [25;20;25;30] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [30] 

vyhodnotenie = 

77.7097 

ans = 

Vysoke hodnotenie dodavatela 

Agfa 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [75;65;5] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [0;55;25;10] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [30] 

vyhodnotenie = 

   71.4315 

ans = 

Vysoke hodnotenie dodavatela 

Böttcher 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [40;65;45] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [35;0;0;30] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [30] 

vyhodnotenie = 

   50.2000 

ans = 

Priemerne hodnotenie dodavatela 
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Eggen 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [75;65;45] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [15;35;0;0] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [45] 

vyhodnotenie = 

   72.2056 

ans = 

Vysoke hodnotenie dodavatela 

FlintGroup 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [75;65;45] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [25;35;25;30] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [30] 

vyhodnotenie = 

   77.7097 

ans = 

Vysoke hodnotenie dodavatela 

Fujifilm  

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [75;65;45] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [25;20;0;30] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [30] 

vyhodnotenie = 

   71.4315 

ans = 

Vysoke hodnotenie dodavatela 
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Henkel 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [40;65;25] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [25;35;25;30] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [10] 

vyhodnotenie = 

   57.7937 

ans = 

Priemerne hodnotenie dodavatela 

Ipagsa 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [40;65;25] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [25;35;0;30] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [45] 

vyhodnotenie = 

   72.2793 

ans = 

Vysoke hodnotenie dodavatela 

KSL 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Kvalita;Reklamacie;Rychlost spracovania]: [40;65;45] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Flexibilita;Doba dodania;Nadstandardne sluzby;Poskytovanie 

dopravy]: [25;0;0;30] 

Zadajte vstupne udaje v tvare [Cena]: [30] 

vyhodnotenie = 

   50.2000 

ans = 

Priemerne hodnotenie dodavatela 
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5.8 Vyhodnotenie dodávateľov spoločnosti Heidelberg Slovensko 

v programe MATLAB 

Výsledné hodnotenie dodávateľov: 

Dodávateľ Hodnotenie(%) 
Hodnotenie 
dodávateľa 

Actega 78 Vysoké 

Agfa 71 Vysoké 

Böttcher 50 Priemerné 

Cito 87 Veľmi vysoké 

Eggen 72 Vysoké 

FlintGroup 71 Vysoké 

Fujifilm 71 Vysoké 

Henkel 58 Priemerné 

Ipagsa 72 Vysoké 

KSL 50 Priemerné 

Tabuľka 23 Vyhodnotenie dodávateľov v programe MATLAB 

V modeli vytvorenom v programe MATLAB vyšlo u daných dodávateľov rovnaké 

slovné hodnotenie ako v programe MS Excel, viď tabuľka číslo 23. Dodávateľ Cito, má 

s počtom 87 percent veľmi vysoké hodnotenie. Priemerné hodnotenie majú dodávatelia 

Böttcher, Henkel a KSL. Ostatní dodávatelia majú vysoké hodnotenie.  

Výsledné hodnoty jednotlivých dodávateľov prehľadne zobrazuje graf číslo 10.  
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Graf 10 Grafické znázornenie hodnotenia dodávateľov (MATLAB) 

Rovnako ako z tabuľky aj z grafu je zrejmé, ţe najlepšie hodnotenie dosiahol dodávateľ 

Cito. Šiesti dodávatelia majú vysoké hodnotenie, ostatní priemerné. 

5.9 Porovnanie výsledkov hodnotenia dodávateľov 

V modeloch vytvorených v programoch MS Excel a MATLAB som percentuálne aj 

slovne hodnotila dodávateľov spoločnosti Heidelberg Slovensko. V tabuľke číslo 24 sú 

uvedené vypočítané hodnoty pre kaţdého dodávateľa z obidvoch navrhovaných 

modelov. Z tabuľky vidíme, ţe vypočítané hodnoty sú v obidvoch modeloch veľmi 

podobné. 
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 Dodávateľ 
Hodnotenie(%) Hodnotenie dodávateľa 

MS Excel MATLAB MS Excel MATLAB 

Agfa 76 71 Vysoké Vysoké 

Actega 79 78 Vysoké Vysoké 

Böttcher 65 50 Priemerné Priemerné 

Cito 87 87 Veľmi vysoké Veľmi vysoké 

Eggen 75 72 Vysoké Vysoké 

FlintGroup 81 71 Vysoké Vysoké 

Fujifilm 77 71 Vysoké Vysoké 

Henkel 68 58 Priemerné Priemerné 

Ipagsa 71 72 Vysoké Vysoké 

KSL 63 50 Priemerné Priemerné 

  Tabuľka 24 Porovnanie hodnotenia dodávateľov 

Graf číslo 11 porovnáva výsledné hodnoty jednotlivých dodávateľov vypočítané 

v modeloch navrhnutých v programoch MS Excel a MATLAB. Rovnako ako v tabuľke 

aj na tomto grafe vidíme, ţe obidva modely dospeli k veľmi podobným výsledkom.  
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Graf 11 Porovnanie hodnotenia dodávateľov 
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5.10 Prínos návrhu riešenia 

Pre spoločnosť Heidelberg Slovensko som v programoch MS Excel a MATLAB 

vytvorila model na hodnotenie dodávateľov. Model spracováva informácie 

o dodávateľoch a aplikovaním metódy fuzzy logiky poskytuje percentuálne a slovné 

výsledky hodnotenia a prehľadný grafický výstup. Vyuţitím modelu spoločnosť získa 

obraz o efektivite a spoľahlivosti jednotlivých dodávateľov.  

Model umoţňuje: 

 tvorbu hodnotiacich kritérií; 

 priradenie bodového ohodnotenia jednotlivým kritériám podľa ich dôleţitosti; 

 priradenie hodnotiacich kritérií konkrétnym dodávateľom; 

 vyhodnocovanie spôsobilosti dodávateľa; 

 grafické porovnanie výsledkov hodnotenia. 

Prínosom vytvoreného modelu pre spoločnosť Heidelberg Slovensko sú získané 

informácie, ktoré môţu slúţiť na podporu rozhodovania v oblasti riadenia 

dodávateľského reťazca.  

V modeloch som hodnotila desať najvýznamnejších súčasných dodávateľov z oblasti 

spotrebného materiálu. Z výsledkov hodnotenia vyplýva, ţe spoločnosť spolupracuje 

s dodávateľmi, ktorí sú na pomerne vysokej úrovni.  

Šesť z desiatich dodávateľov má vysoké hodnotenie, čo znamená, ţe spolupráca s nimi 

je takmer bezproblémová, ale je potrebné monitorovať prípadné zhoršenie 

v dodávateľských vzťahoch. 

Dodávateľ Cito dosiahol veľmi vysoké hodnotenie, takţe spoločnosť môţe pokračovať 

v doterajšej spolupráci, ale taktieţ je potrebné sledovať prípadné zhoršenie. 

Traja dodávatelia majú priemerné hodnotenie. V tomto prípade doporučujem 

informovať daných dodávateľov o nedostatkoch a dať im moţnosť na nápravu. Ak ju 

nevyuţijú, tak by spoločnosť mohla zváţiť nájdenie vhodnejších dodávateľov.  

Vytvorené modely sú spoločnosti Heidelberg plne k dispozícii. Ďalšie hodnotenia môţu 

prebiehať v ľubovoľných intervaloch podľa momentálnej potreby. Bolo by vhodné 
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hodnotenie opakovať minimálne raz za mesiac, aby bolo moţné sledovať prípadný 

pokles kvality v dodávateľských vzťahoch. 

Modely môţu slúţiť aj ako pomôcka pri výbere nových dodávateľov. Pre tento účel, by 

ale museli byť upravené podľa poţiadaviek na nového dodávateľa.  
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6 ZÁVER 

Diplomová práca sa zameriava na problematiku hodnotenia dodávateľov. Jej cieľom 

bolo vytvoriť model na hodnotenie dodávateľov pre spoločnosť Heidelberg Slovensko. 

Vytvorený model slúţi ako súhrnný nástroj pre celkové hodnotenie dodávateľov.  

V modeli som vyuţila teóriu fuzzy logiky. Fuzzy logika je v tomto prípade vhodná 

z toho dôvodu, ţe umoţňuje určiť mieru príslušnosti k mnoţine. Pri danom 

dodávateľovi teda môţeme určiť, do akej miery poţadované kritériá hodnotenia spĺňa 

alebo nespĺňa. 

Pre vytvorenie modelu som pouţila programy MS Excel a MATLAB. Model vytvorený 

v programe MS Excel je menej finančne náročný, nakoľko tento program je beţnou 

súčasťou balíka MS Office. V tomto modeli sa vstupné kritériá dajú veľmi jednoducho 

vytvárať a editovať. Pri jeho pouţívaní je menšia pravdepodobnosť omylu, pretoţe je 

veľmi prehľadný. Práca s ním je jednoduchšia a rýchlejšia, ale neposkytuje taký 

hodnotný grafický výstup ako model vytvorený v programe MATLAB.  

Práca s modelom vytvoreným v MATLABe je náročnejšia. Editovanie modelu sa 

doporučuje len zaškoleným pracovníkom, pretoţe inak by mohlo dôjsť k chybnému 

nastaveniu a tým k nevhodnému ovplyvneniu výsledku. Na druhej strane, tento model 

poskytuje kvalitný grafický výstup a umoţňuje riešenie zloţitejších úloh. 

V obidvoch modeloch som hodnotila desať najvýznamnejších súčasných dodávateľov 

z oblasti spotrebného materiálu. Výstupom hodnotenia sú percentuálne aj slovné 

výsledky. Percentuálne hodnoty získané z obidvoch modelov sú veľmi podobné 

a slovné hodnotenie je zhodné. Obidva modely poskytujú prehľadný grafický výstup. 

Z výsledkov je zrejmé, ţe spoločnosti Heidelberg Slovensko záleţí na výbere 

spoľahlivých dodávateľov. Z hodnotených desiatich súčasných dodávateľov jeden 

dosiahol veľmi vysoké hodnotenie, šiesti vysoké a traja priemerné.    

Výsledky hodnotenia poskytujú informácie na podporu rozhodovania o vhodnosti 

súčasných dodávateľov na ďalšiu spoluprácu. Môţu slúţiť aj ako podklad pre zlepšenie 
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vzťahov s niektorými dodávateľmi. Pri pravidelnom pouţívaní môţe model poskytovať 

informácie o vývoji výkonnosti daného dodávateľa. 
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