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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelov na podporu rozhodovania pre výber 

najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL, a.s. Popisuje metódy a postupy tvorby 

modelov v prostredí MS Excel a MATLAB. Cieľom je vytvoriť rozhodovací systém, 

ktorý bude ohodnocovať dodávateľov za účelom zefektívnenia voľby najvhodnejšieho 

dodávateľa na základe požiadaviek zvolenej firmy. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the design of fuzzy models to support decision making for 

selecting the most suitable suppliers for PSL, a.s. Describes methods and procedures for 

modeling in MS Excel and MATLAB. The goal is to create a decision-making system 

that will evaluate suppliers to optimize the choice of the most suitable supplier based on 

the requirements of the selected company. 
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ÚVOD 

Žijeme v dobe, kedy každé naše jedno rozhodnutie môže predstavovať riziko a nie len 

pre bežného človeka ale aj pre veľké spoločnosti. Existujú však matematické modely, 

ktoré popisujú chovanie a riadenie objektov v spojení s prostriedkami výpočtovej 

techniky za účelom hlbšieho poznania danej skutočnosti a naše rozhodnutia dokážu 

usmerniť čo povedie k minimalizácii rizík spojených s daných rozhodnutím.  

Efektívne a správne rozhodnutie je v dnešnej dobe veľmi cenené aj v prostredí 

podnikateľskom, kedy firma musí uvažovať na základe jej potrieb, aký materiál sa im 

najviac vyplatí, za akú cenu, a akú dobu dodania. Tento problém je spojený najmä medzi 

odberateľom a dodávateľom, kde odberateľ sa snaží eliminovať nevyhovujúcich 

dodávateľov a vyhnúť sa tak nekvalitným dodávkam materiálu. Na tieto problémy sa dajú 

aplikovať princípy umelej inteligencie, ktorej nástrojmi je aj fuzzy logika. Práve využitie 

fuzzy logiky vo výpočtovej technike slúži na uľahčenie rozhodnutia aj v prípade, kedy 

bežný človek bez využitia technických výdobytkov spoločnosti nie je schopný sa 

rozhodnúť správne, čiže všade tam kde sa vyskytuje nejasnosť, vágnosť alebo neurčitosť. 

Pre tieto prípady slúžia fuzzy modely ako systémy pre podporu rozhodovania v rôznych 

oblastí odvetvia. V tejto práci budú využité a aplikované princípy fuzzy logiky za účelom 

zhotovenia rozhodovacieho systému pre strojárenskú firmu PSL, a.s. 

  



9 

 

VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie a vyhotovenie rozhodovacích systémov na 

podporu rozhodovania pre výber najvhodnejších dodávateľov pre strojárenskú firmu 

PSL, a.s. Konkrétne sa jedna o spracovanie systému pre podporu rozhodovania 

v prostredí MS Excel a v prostredí MATLAB, ktoré budú ponúknuté firme PSL a.s. ako 

koncové riešenie pre výber najvhodnejších dodávateľov pre firmu. 

 

Metodika spracovania je nasledovná. V prvej časti práce bude priblížená teoretická 

problematika fuzzy logiky. V druhej časti bude obsahovať analýzu súčasného stavu, kde 

bude predstavené zázemie firmy, jej portfólio a najmä zadefinovanie kritérií na základe 

ktorých je možne vypracovať jednotlivé fuzzy modely. Tretia časť sa bude zaoberať 

samotným návrhom a spracovaním fuzzy modelov v prostredí MS Excel a MATLAB, ich 

vyhodnotením, ich porovnaním, stanovením doporučenia pre najvhodnejšieho 

dodávateľa a popísaním prínosov tejto práce. Celý postup bude zhrnutý v samotnom 

závere práce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V tejto časti bude rozobraná teória ku danej problematike, konkrétne bude priblížená 

téma Fuzzy logiky, jej história a delenie. V ďalšej časti budú popísane nástroje na využitie 

Fuzzy logiky a to MS Excel a MATLAB. 

1.1 História Fuzzy logiky 

Na začiatku 20. storočia definoval poľský matematik Jan Łukasiewicz trojhodnotovú 

logiku, v ktorej okrem nepravdy (0) a pravdy (0) pracovala s pojmom „možného“ 

a priraďovala mu hodnotu 0,5. V tridsiatich rokoch tuto logiku rozšírili a ustanovil tak 

multi-hodnotovu a nekonečne-hodnotovú logiku. 

Neskôr v roku 1937 vyšla publikácia amerického filozofa a predstaviteľa analytickej 

filozofa Maxa Blacka pod názvom „ Vagues: An exercise in logical analysis“ v ktorej 

bol zadefinovaný pojem „neurčité“ množiny  a ako prvý aplikoval multivalentnú logiku 

na teóriu množín. Na prácu Maxa Blacka nadviazal v roku 1967 profesor Kalifornskej 

univerzity v Berkley,  Lofti A. Zadeh, kedy vo svojom článku „Fuzzy sets Inf. & Control“ 

po prvý krát použil termín množiny s neostrou hranicou – fuzzy množiny, ktorú môžeme 

považovať za zobecnenie množiny klasickej. Preto sa Lofti A. Zadeh považuje za zakladateľa 

fuzzy teórie [7]. 

 

Dnes je fuzzy logika používaná v rôznych oboroch, od teórie riadenia až po umelú 

inteligenciu. Fuzzy logika bola prvý krát použitá v roku 1974 na Univerzite v Londýne, kde 

navrhli experimentálny fuzzy ovládač pre parné stroje. Fuzzy logika bola veľmi obľúbená aj 

v Japonsku, kde v roku 1983 vyrobila japonská spoločnosť Fuji Electric fuzzy ovládanie, 

ktoré riadilo chemické vstrekovanie pri čistení rastlín vodou. Japonci využili fuzzy ovládanie 

aj na riadenie prevádzky japonského metra v meste Sendai v roku 1987. [4, s.141] 

 

 

  

1.2 Fuzzy logika 

„Fuzzy – slovo pochadzajúce z angličtiny, ktoré znamená „mlhavý, nejasný, neostrý, 

neurčitý. Fuzzy logika je logika „mlhavá, nejasná, neostrá, neurčitá“. Logika je veda o 

zakonoch správneho myslenia, o zákonoch a pravidlech nutných pre vyvodzovanie 
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správných záverov. Ak vyslovíme nejaké tvrdenie (vetu), mozeme prehlasit buď: „ÁNO, 

toto tvrdenie je pravdivé“ alebo „NIE, toto tvrdenie není pravdivé“! Toto platí možno 

v zjednodušenom a idealizovanom svete, ale tažko vo svete realnom, v ktorom sa člověk 

pohybuje. Ale ma vobec pojem „neurcitost“ opravnenie k svojej existencie v technickej 

vede ?“ [5, str.9] 

 

Klasická teória množín pracuje s výrokmi, ktoré sú pravdivé alebo nie sú pravdivé. 

V prípade  súboru prvkov, majúcich určité vlastnosti, sa potom jasne definuje, či prvok 

nepatrí do množiny (0) alebo patrí do množiny (1). Klasické množiny sú spočítateľné, 

s konečným množstvom prvkov, alebo nespočítateľné (definované napr. vlastnosťami 

alebo intervalom) [5]. 

 

Ako bolo vyššie spomenuté, výraz „Fuzzy“ pochádza z anglického jazyka a v preklade 

znamená „mlhavý, neurčitý, neostrý, nejasný“. Fuzzy logika dokáže rozoznať viac než 

len hodnoty pravdivé a nepravdivé. Pre fuzzy logiku má veľkú dôležitosť stupeň 

príslušnosti prvku do množiny, určuje, „ako veľmi“ prvok do množiny patrí alebo nepatrí, 

čiže sa pohybuje na celom intervale <0;1>, kedy 0 znamená úplne nečlenstvo a 1 úplne 

členstvo. V praktických problémoch je niekedy lepšie vyjadriť mieru členstva než iba 

ohodnotiť, či prvok patrí alebo nepatrí do množiny [3] . 

 

Pre klasickú teóriu množín platí, že prvok A buď do množiny patrí alebo nepatrí. 

Charakteristická funkcia µA(x) pre klasickú teóriu množín bude vypadať nasledovne: 

µ𝐴: 𝑥 − −>  {0,1}   

 

Platí; ak µA(x) = 1 ,vtedy prvok x patrí do množiny A, ak µA(x) = 0 ,vtedy prvok x nepatrí 

do množiny A [1] . 

 

 

Pre prípad fuzzy množiny pôjde o zobrazenie  na celom intervale <0,1>. V tomto prípade 

hodnota µA(x) sa nazýva mierou členstva prvku x a  udáva spojitú mieru ako veľmi patrí 

do nej prvok x, čiže nemožno odpovedať áno-nie. Fuzzy množina je popísaná funkciou 

príslušnosti, ktorá sa nazýva membership functions [1]: 
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µ𝐴: 𝑥 − −>   ⟨0,1⟩ 

1.3 Proces fuzzy spracovania 

Tvorba systému s fuzzy logikou obsahuje tri základne kroky: fuzzifikacia, fuzzy 

inferencia, deffuzifikacia. 

 

Obrázok 1: Proces fuzzy spracovania 

(Zdroj: 3, s. 23) 

1.3.1 Fuzzifikacia 

Fuzzifikacia je prvým krokom a znamená prevod reálnych premenných na jazykové 

premenné, ktorých hodnoty sú slová alebo vety prirodzeného alebo umelého jazyka. 

Definovanie jazykových premenných vychádza z lingvistickej premennej a obvykle sa 

používa 3 až 7 atribútov, napr. cena kusu môže byť veľmi nízka, nízka, stredná, vysoká, 

neprijateľne vysoká [2]. 

 

Matematickou funkciou sa vyjadrí stupeň členstva atribútov v množine. Najbežnejšími 

tvarmi, ktoré našli svoje uplatnenie v praxi, sa nazývajú štandardnými funkciami členstva 

a patria k ním typy: Δ, π, Z a S. Lichobežníkové a trojuholníkové tvary funkcií zostavené 

z lomených kriviek sú zjednodušením pre samotný výpočet, reálnemu stavu bližšie 

odpovedajú vyhladené S krivky. Stupeň členstva v množine sa týka aj vstupných aj 

výstupných funkcií. [2]. 

 

Obrázok 2: Základné tvary členských funkcií typu Δ, π, Z a S 

(Zdroj: 1, s. 11) 

1.3.2 Fuzzy inferencia 

Fuzzy inferencia predstavuje druhý krok v procese fuzzy spracovania. Na základe 

vstupných a výstupných hodnôt sa nadefinujú pravidla pomocou podmienky <Ak>, 
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<Potom>, <S váhou> na jazykovej úrovni a ako voliteľné logické operátory môžeme 

využiť aj <A>,<Alebo>. Týmito pravidlami sa určuje chovanie systému. Expertný systém 

vytvára  súbor podmienkových viet, obsahujúcich pravidla a definované atribúty ktoré 

slúžia k vyhodnoteniu stavu príslušných premenných. Výsledok systému s fuzzy logikou 

závisí do určitej miery aj od správneho určenia významu definovaných pravidiel. Váhu 

týchto pravidiel je možné v rámci priebehu optimalizácie systému meniť. Podmienkové 

vety sú vo formáte, známom z programovacích jazykov [3] : 

 

<Ak> Vstupa <A> Vstupb …  Vstupx <Alebo> Vstupy, … <Potom> Výstup1<S váhou> z, 

to je Ak (nastane stav) Vstupa a Vstupb,… Vstupx alebo Vstupy… potom (je situácia) 

Výstup1 s váhou pravidla z, kde z <0,1> 

 

Výstupom fuzzy inferencie je jazyková premenná, čiže to môže viesť k výstupu akým je 

napríklad či investíciu vykonať áno,nie [1, s.12]. 

 

1.3.3 Deffuzifikacia 

Tretím krokom je prevod výsledku fuzzy inferencie na reálne hodnoty tak, aby slovne čo 

najlepšie reprezentovali výsledok fuzzy výpočtu [1]. 

 

Existuje celá rada rada metód defuzzifikacie, ktoré je možné rozdeliť do dvoch skupín: 

 metódy najlepšieho kompromisu (metóda ťažiska) 

 metódy prijateľného riešenia (metódy najvýznamnejšieho maxima) [6] 

 

1.3.3.1 Metoda najvýznamnejšieho maxima 

Táto metóda sa vyznačuje tým, že zo všetkých jazykových výrazov vyberá ten 

s najväčšou hodnotou funkcie príslušnosti. Umiestnenie maximálnej hodnoty na ose x 

určí ostrú hodnotu výstupnej veličiny. Medzi tú to skupinu metód patria metódy: 

 Left of Maximum (LoM) – výsledkom je najviac vľavo položená hodnota 

s najväčšou hodnotou funkcie príslušnosti 

 Mean of Maximum (MoM) – výsledkom je v strede položená hodnota najväčšej 

hodnoty funkcie príslušnosti 
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 Right of Maximum (RoM) – výsledkom je najviac vpravo položená hodnota 

s najväčšou hodnotou funkcie príslušnosti [6] 

 

 

Obrázok 3: Metoda najvýznamnejšieho maxima 

(Zdroj: 6, s. 11) 

 

1.3.3.2 Metoda ťažiska (stred plochy) 

Jedná sa konkrétne o metódu Center of Gravity, veľmi používanú. Výslednú hodnotu 

akčnej veličiny určíme ako súradnicu ťažiska plochy vzniknutého zjednotením 

jednotlivých plôch. Plochy sú určené ohraničením funkciou výstupných termov 

s nenulovými hodnotami funkcie príslušnosti. Táto metóda nezohľadňuje plochu, kde sa 

jednotlivé funkcie prekrývajú, čiže prekrytie plochy sa započíta iba jeden krát [6]. 

 

Obrázok 4: Metoda ťažiska Center of Gravity 
(Zdroj: 6, s. 13) 
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Výstupná hodnota sa určí pomocou nasledujúceho vzťahu: 

𝑈𝑣ý𝑠 =
∫∗ 𝑚(𝑢) · 𝑢𝑑𝑢 

∫ ∗ m(u)du
 

 

kde *m(u) je priebeh funkcie príslušnosti výslednej plochy [6]. 

 

1.4 Operácie s fuzzy množinami 

Fuzzy logika spočíva v rozšírení funkcie logických operátorov ( AND, OR, NOT) 

z dvojhodnotovej logiky pre viachodnotovú (fuzzy) logiku. Uvediem tri základné 

operácie [6] : 

 

Fuzzy komplement, doplnok množiny A, C= NOT A 

𝑚𝑐(𝑥) = 1 − 𝑚𝐴(𝑥) 

 

Fuzzy prienik množín (logický súčin) C=A AND B 

𝑚𝑐 = 𝑚𝐴∩𝐵(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛{𝑚𝐴(𝑥), 𝑚𝐵(𝑥)} 

 

Fuzzy zjednotenie množín (logický súčet) C= A OR B 

𝑚𝑐 = 𝑚𝐴∪𝐵(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥{𝑚𝐴(𝑥), 𝑚𝐵(𝑥)} 

Tieto operácie sú následne znázornené na nasledujúcom obrázku č. 5. 
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Obrázok 5: Operácie s fuzzy množinami OR, AND a komplement 

(Zdroj: 6, s. 6) 

 

Druhou možnosťou ako vo fuzzy logike využívať základných aritmetických operácii je 

použitie intervalovej aritmetiky. Pre sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie sú tieto 

pravidlá [3]: 

 

Sčítanie:  [a,b] + [c,d] = [a + c, b + d] 

Odčítanie:  [a,b] -  [c,d] = [a – d, b - c] 

Násobenie:  [a,b] * [c,d] = [min(ac,ad,bc,bd),max(ac,ad,bc,bd)] 

Delenie:  [a,b] /  [c,d] =[min(
𝑎

𝑐
,

𝑎

𝑑
,

𝑏

𝑐
,

𝑏
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), max (
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,
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𝑑
,

𝑏

𝑐
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1.4.1 Vlastnosti fuzzy množín 

Fuzzy množiny majú určité charakteristiky, jedna sa o merateľné hodnoty akými sú  

výška, šírka, jadro, α-rez, nosič a univerzum. Ich značenie je nasledovné: 

 hgt (A) – výška fuzzy množiny 

 width (A) – šírka fuzzy množiny 

 nucleus (A) – jadro fuzzy množiny 

 α (A) – α-rez fuzzy množiny 

 S (A) – nosič fuzzy množiny 

 X – univerzum 

 

Prvky fuzzy množiny A, ktorých stupeň príslušnosti je väčší alebo rovný α sa označuje 

ako α-rez. Jadro  fuzzy množiny A sa dá definovať ako ostrá množina všetkých prvkov, 

ktorých príslušnosť je 1. Univerzum je množinou prvkov s kladnou alebo aj zápornou 

funkciou príslušnosti, na ktorej je fuzzy množina A definovaná. Pod pojmom nosič fuzzy 

množiny A sa chápe ostrá množina všetkých prvkov univerza X [5]. 

 

1.5 Použitie fuzzy logiky 

 Fotoaparát s automatickým vyhľadávaním centrálneho bodu pre zaostrenie 

(Minolta) 

 ABS, riadenie motora, klimatizácie (Hodna, Nissan, Subaru) 

 Riadenie výťahov (Mitsubishi) 

 Rozpoznávanie reči 

 Pomoc pri hľadaní identifikačných a profilových systémov páchateľa (vysoký, 

mladší, príliš tlstý) 

 Analýza portfólia pri investovaní na kapitálovom trhu 

 Japonské metro – automatické riadenie metra – zvýšená presnosť zastavovania, 

plynulejšie brzdenie, nižšia spotreba energie [5] 
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1.6 Softwarové spracovanie 

V súčasnosti sa používa viacero špecializovaných softwarov na spracovanie fuzzy 

procesu, je to spôsobené aj vývojom IT technológií. V prípadoch kde si vystačíme 

s logickými funkciami Keď, A, Alebo nám postačí program Microsoft Excel, ktorý sa 

využíva pri výpočte príkladov, kedy sa hľadá vhodný dodávateľ, vhodná nehnuteľnosť 

alebo banka. Ak sú riešené zložitejšie príklady, bude potrebné využiť niektorý 

z komerčných programov akými sú napríklad FuzzyTech alebo MATLAB [2]. 

 

1.6.1 Microsoft Excel 

Jedná sa o tabuľkový editor od firmy Microsoft. Ponúka širokú škálu matematických, 

štatistických, finančných funkcii a možnosť vykonávať zložitejšie odborné analýzy. 

Súčasťou každého z produktu MS Office je Visual Basic for Applications (VBA), 

objektovo orientovaný skriptovací jazyk, ktorý umožňuje tvorbu makra, formulárov 

a vlastných vzorcov [2]. 

 

Celý proces sa skladá z niekoľkých tabuliek. Prvou tabuľkou ktorou sa začne, sa nazýva 

transformačná matica. Do tejto tabuľky si zvolíme jednotlivé kritéria, ktoré sú pre 

hodnotenie doležíte a u týchto kritérií sa napíše zoznam možností, ktoré môžu nastať. 

Jedná sa o popis transformačnej matice. Uvedieme si to na konkrétnom príklade o kúpe 

nehnuteľnosti [2, s.8]. 

 

Tabuľka 1: Popis transformačnej matice 

 
(Zdroj: 2, s. 8) 
 

Druhou tabuľkou bude transformačná matica, ktorá už bude ohodnotená na základe 

priorít, ktoré si užívateľ stanoví pri práci s programom. Najväčšie číslo znamená najlepšiu 

variantu, najmenšie číslo predstavuje najmenej žiadanú variantu. Suma najlepších hodnôt 
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v každej kategórií bude predstavovať maximum 80bodov, suma najhorších variant 

predstavuje minimum 5 bodov [2, s.8]. 

 

Tabuľka 2: Ohodnotená transformačná matica 

 
(Zdroj: 2, s. 8) 
 

Pre konkrétnu nehnuteľnosť dostávame vždy jednu stavovú maticu S. Ku položkám 

vyhovujúcim jednotlivým ponukám pre nehnuteľnosti sa napíše ÁNO. V opačnom 

prípade sa napíše NIE. ANO a NIE sú bodovo ohodnotené 1 pre ÁNO,  0 pre NIE. Pre 

výpočet je potrebné tieto hodnoty previesť na čísla 1 a 0. V stavovej matici je 

podmienkou, aby súčet v každom stĺpci sa rovnal maximálnej hodnote 1. [2, s.8]. 

 

Tabuľka 3: Stavová matica 

 
(Zdroj: 2, s. 8) 

 

Ďalším krokom je vytvorenie skalárneho súčinu, ktorý tvorí násobok stavovej matice 

a transformačnej matice a slúži ako bodové hodnotenie pre retransformačnú maticu. 

V našom prípade sa jedná o tento výpočet: 

R=1*10 + 1*9 + 1*10 + 1*10 + 1*10 + 1*4 + 1*5 = 58 

Výsledný počet bodov porovnáme s retransformačnou maticou v ktorej je určené rozpätie 

bodov a k ním slovný popis týkajúci sa vyhovovaniu požiadavkám na kúpu 

nehnuteľnosti. V našom prípade sme obdŕžali 58 bodov, výstupom je lingvistická 

premenná nehnuteľnosť Kúpiť [2, s.8] . 
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Tabuľka 4: Retransformačná matica 

 
 (Zdroj: 2, s. 9) 

 

1.6.2 MATLAB 

MATLAB je interaktívne programovacie prostredie a skriptovací programovací jazyk pre 

operačné systémy Windows, Linux a MacOS. Jedná sa o systém vhodný per vedecké 

a inžinierske výpočty, modelovanie, simuláciu, analýzu a vizualizáciu dát, vývoj 

algoritmov a aplikácii vrátane tvorby grafického užívateľského rozhrania. Veľké 

uplatnenie ma najmä v technických oboroch a ekonómii. Možnosti MATLABu rozširujú 

knižnice funkcií, tzv toolboxy, súbory M-funkcií zamerane na špecifické účely (štatistika, 

optimalizácia, symbolické výpočty, neurónové siete, spracovanie signálov a obrazu, 

analýza riadiacich systémov, atď.) [18]. 

 

Autorom MATLABu je firma The MathWorks, Inc, zástupcami pre Česku republiku 

a Slovensko je firma HUMUSOFT, ktorá poskytuje svojmu prostrediu značnú podporu. 

Užívatelia majú možnosť si pozrieť na stránkach výrobcov informácie o zaobstaraní 

softwarového riešenia MATLAB. Na stránkach firiem The MathWorks a HUMUSOFT 

sa nachádzajú aj informácie o inštalácií, nových produktov a rozšírení, ponuka kurzov 

a školení [18]. 

 

Fuzzy Logic Toolbox 

Ako bolo vyššie spomenuté, MATLAB rozné toolboxy, jedným z nich je aj Fuzzy Logic 

Toolbox, ktorého funkcie budú využívané pre potreby spracovania tejto práce. Spustí sa 

pomocou zapísania príkazu fuzzy do príkazového riadku v prostredí MATLAB 

a potvrdením klávesou Enter [19]. 
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Obrázok 6: Časti Fuzzy Logic Toolbox 

(Zdroj: 20) 

 

Fuzzy Logic Toolbox sa skladá z piatich častí. Jedná sa o Editor fuzzy inferenčného 

systému (FIS Editor), Editor vstupných a vystupných členských funkcií (Membership 

Function Editor), Editor pravidiel (Rule Editor), prehliadač pravidiel ( Rule Viewer) 

a prehliadač závislosti vstupných a výstupných premenných (Surface Viewer) [19]. 

 

FIS Editor 

Príkazom fuzzy do príkazového riadku sa spustí FIS Editor. Jedna sa o prostredie kde sa 

nastavuje typ fuzzy modelu, volia vstupné premenné, výstupné premenne, zároveň aj 

možnosť nastavenia pravidiel a členských funkcií. Typ Fuzzy modelu sa dá nastaviť na 

Mandani alebo Sugeno. Pre Mandani je charakteristická väčšia výpočtová záťaž a  výstup 
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je ľahšie interpretovanejší než v prípade typu Sugeno, ktorý sa využíva pri zložitejších 

matematických analýz, kde výstup predstavuje matematické vyjadrenie [1]. 

 

 

Obrázok 7: FIS Editor vo Fuzzy Logic Toolbox 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Pre rozšírenie počtu vstupných a výstupných premenných slúži na hornej lište FIS Editora 

funkcia Edit, ktorá ponuka možnosť Add variable input alebo Add variable output [1]. 
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Obrázok 8: Membership Function Editor 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Klávesovou skratkou CTRL+2 alebo dvojklikom na jednu zo vstupných/výstupných 

premenných vo FIS Editore sa otvorí prostredie nastavovania členských funkcií. Cez 

ponuku Edit je možné členské funkcie pridávať možnosťou Add MFs alebo ich odobrať 

cez Remove Selected MFs. V tomto prostredí sa voli typ členských funkcií, najčastejšie 

sa vyberá z typov trimf, trapmf, gaussmf [1]. 

 



24 

 

 

Obrázok 9: Rule Editor 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Rule Editor sa vyvolá prostredníctvom ponuky Edit -> Rules alebo kombináciou 

CTRL+3. V tomto prostredí vzniká tvorba pravidiel pomocou lingvistických premenných 

za použitia logických operátorov buď Or alebo And. Po zadaní jednotlivých možností 

premenných sa pravidlo vytvorí po stlačení tlačidla Add rule. 

Pohľady jednotlivých pravidiel je možné si pozrieť v Ruler Viewer pomocou skratky 

CTRL+5 alebo cez ponuku View -> Rules (Obrázok 10). Vizuálne zobrazenie závislosti 

vstupných a výstupných premenných je možné zobraziť cez klávesovú skratku CTRL+6 

alebo cez ponuku View -> Surface  (Obrázok 11) [1]. 
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Obrázok 10: Rule Viewer 

(Zdroj: Vlastné spracovanie)  

 

 

Obrázok 11: Surface Viewer 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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2 ANALÝZA SÚČASNEHO STAVU 

Táto kapitola sa bude zaoberať analýzou aktuálneho stavu firmy PSL a.s., pre ktorú je 

určený výstup tejto diplomovej práce. V prvom rade tu bude priblížené predstavenie 

samotnej spoločnosti, jej predmet podnikania, portfólio produktov 

 

2.1 Predstavenie spoločnosti PSL a.s. 

 

 

Obrázok 12: Logo PSL, a.s. 

(Zdroj: 9) 

 

PSL a.s. je výrobcom ložísk s viac ako 60-ročnou tradíciou. Sídlo vedenia  spoločnosti, 

výrobný závod a vývojové centrum sa nachádza v Považskej Bystrici na Slovensku. 

Hlavné oblasti výrobného programu predstavuje výroba štandardných a špeciálnych 

veľkorozmerných valivých a malorozmerných ložísk,  integrovaných prevodov 

a valčekov [8]. 

 

Výrobky PSL nachádzajú uplatnenie v rozmanitých oblastiach a aplikáciách. Základom 

kvalitných výrobkov PSL je vynikajúca odborná a technická úroveň konštruktérov a 

technológov, vysoko kvalifikovaní operátori, skúsení výrobní pracovníci a v neposlednej 

miere najmodernejšie výrobné a kontrolné stroje a zariadenia. Takmer všetka produkcia 

PSL sa vyváža najmä do krajín Európskej únie, USA, Južnej Ameriky a Ruskej 

federácie.  Prostredníctvom dcérskych spoločností zo skupiny PSL a siete zmluvných 

predajcov je PSL schopná poskytovať predajný servis, operatívne a vysokokvalifikované 

technické poradenstvo a popredajné služby zákazníkom prakticky po celom svete. 

PSL a.s. od svojho vzniku v roku 1995 dokazuje, že je stabilným a spoľahlivým 

výrobcom ložísk s vysokou kvalitou produkcie. Exportom svojich výrobkov do mnohých 
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krajín sveta zo všetkých kontinentov sa spoločnosť dostala do povedomia používateľov 

ložísk a otočí na celom svete. V roku 2015 sa PSL a.s. stala súčasťou globálneho 

koncernu Thyssenkrupp [8]. 

 

Obchodné meno:  PSL a.s. 

Sídlo:    Robotnícka , Považská Bystrica 017 01 

IČO:    31 626 599 

Deň zápisu:   28.03. 1995 

Právna forma:   Akciová spoločnosť 

Predmet činnosti:  Výroba malorozmerných a veľkorozmerných ložísk 

Generálny riaditeľ:  Ing. Ľudovít Francl, PhD. 

Základné imanie:  7 768 800 EUR   [10] 

 

2.2 Organizačná štruktúra 

Ako bolo vyššie spomenuté, PSL a.s. sa stala členom skupiny Thyssenkrupp a táto 

udalosť viedla aj ku zmene predsedu predstavenstva. Štatutárnym orgánom firmy je 

predstavenstvo a to v roku 2015 vymenovalo za predsedu predstavenstva PSL a.s. 

generálneho riaditeľa Francla Ľudovíta. Listinné akcie sú vypísané na meno 

a zamestnanci predstavujú väčšinovú skupinu držiteľov akcii, kmeňových zamestnancov 

v PSL a.s. v Považskej Bystrici je približne 900 . Keďže akcie sú vypísané na meno nie 

su obchodovateľné na verejnom trhu. Organizačná štruktúra predstavenstva firmy PSL 

a.s. je zobrazená na obrázku č. 13. 
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Obrázok 13: Organizačná štruktúra představenstva PSL, a.s. 

(Zdroj: 11) 

 

2.3 Predmet podnikania 

Firma PSL a.s. je strojárenskou firmou vyrábajúca produkty zamerané hlavne na použitie 

do strojárenského priemyslu a medzi ich hlavné predmety podnikania patria: 

 

 Vývoj, výroba a predaj ložísk, celokaliteľných ložísk, otočí so štvorbodovým 

stykom a križovým uložením a špeciálnych ložísk 

 Výroba a predaj ložiskových súčiastok a komponentov ložísk 

 Výroba a predaj náradia 

 Rozvod elektriny 

 elektroenergetika [10] 

 

2.4 Portfólio spoločnosti 

Firma PSL a.s. ponúka zákazníkom okrem produktov aj širokú paletu doplnkových, 

podporných a servisných služieb, a to najmä: 

 

 Technické poradenstvo pri návrhu optimálneho uloženia  
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 Konštrukčné návrhy ložísk prispôsobené konkrétnym požiadavkám zákazníkov 

 Skúšanie ložísk 

 Popredajný servis ložísk s monitorovaním prevádzky a vyhodnocovaním 

funkčnosti ložísk 

 Analýza a odborná expertíza porúch ložísk v prevádzke  

 Repasáže a opravy ložísk 

 Balenie ložísk podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov 

 Technické poradenstvo a voľné výrobné kapacity v oblasti povrchových úprav 

[12]. 

 

Okrem služieb ponúka PSL a.s. svojím potenciálnym zákazníkom aj produktové 

portfólio ktoré sa pozostáva z: 

 

 Valivé ložiská - valivé ložiska (takisto prezývane ako malorozmerné ložiská) 

sa vyrábajú do priemeru 2200mm a používajú sa v automobilovom priemysle 

alebo pri výrobe motocyklov kosačiek, pri výrobe poľnohospodárskych 

strojov napr. kombajny, traktory alebo v strojárstve pri výrobe sústruhov, 

brúsiek, fréz. 

 Veľkorozmerné otočné ložiska „otoče“ – jedná sa o veľkorozmerné otočné 

ložiská s priemerom od 500mm až 4000mm. Používajú sa v energetickom 

priemysle, vo veterných elektrárňach, vo vodných elektrárňach, v 

zbrojárskom priemysle, vrtné súpravy, žeriavy, korkové bagre. 

 Integrované prevody - je kompaktný konštrukčný celok, ktorý pozostáva z 

otoče PSL, závitovky a telesa. Integrované prevody sú vhodné pre 

pomalobežné rotačné zariadenia akými je napríklad uloženie kabíny lesných 

strojov. Používajú sa v lesníckom priemysle do strojov, ktoré stromy pri 

koreni odrežú, očistia a hneď aj narežú na požadovanú dĺžku (hydraulické 

nakladacie ramená). 

 Valčeky - PSL, a.s. je dodávateľom valivých teliesok, ktoré sa používajú 

v malorozmerných a veľkorozmerných ložiskách. Sú dôležitou súčasťou 

každého ložiska, vyrábajú sa na sústruhoch s požadovaným priemerom 
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a presnou oválnosťou. Výrobný rozsah valčekov je max 140mm v priemere 

[13]. 

 

Spoločnosť PSL a.s. ma vybudovaný, certifikovaný a udržiavaný: 

 Systém manažérskej kvality podľa ISO 9001:2008 

 Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004 

 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 

18001:2007 [14]. 

 

2.5 Princíp ložiska 

Jedná sa o komponent do všetkých pohyblivých alebo otočných zariadení, pomocou 

ktorým sa znižuje trenie a tým pádom aj opotrebovanie koncových zariadení. Pozostáva  

z dvoch základných časti, a to z krúžkov (vonkajší a vnútorný krúžok), ktoré sa vyrábajú 

z výkovkov. Výkovky si firma sama nevyrába, ale objednáva od dodávateľov. Výkovky 

sa vyrábajú vo vysoko tavených peciach následným odlievaním do pieskových foriem. 

Následne moderné, vysoko produktívne obrábacie stroje umožňujú opracovávať výkovky 

do rozmerov vonkajšieho priemeru  až 4 000 mm metódami sústruženia, vŕtania 

a brúsenia. Napokon sa zložia vonkajší kus s vnútorným spolu s guličkami alebo 

valčekmi a ložisko je hotové [14]. 

 

 

Obrázok 14: Veľkorozmerné otočné ložisko 
(Zdroj: 15) 
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2.6 Zákazníci 

Keďže firma PSL a.s. sa zaoberá primárne výrobou ložísk, ich produkty nájdu uplatnenia 

u rôznych partnerov PSL a.s. ,ktorí využívajú tieto produkty do rôznych priemyselných 

odvetví, napríklad ťažobný priemysel, poľnohospodársky priemysel, automobilový 

priemysel, stavebný priemysel ale aj strojárenský priemysel. V súčasnosti viac ako 90% 

produkcie je exportovaná mimo územie Slovenska najmä do krajín Nemecka, 

Francúzska, Talianska, USA, Švédska, Fínska, Ruska. 

 

Medzi najznámejších odberateľov patria: 

 Dong Energy – jedná sa o najväčšiu Dánku energetickú spoločnosť 

 Vestas – zákazník z Dánska zaoberajúci sa stavbou veterných elektrárni 

 Nisula – zákazník z Fínska zaoberajúci sa vyrábaním lesných strojov na ťažbu 

dreva a jeho spracovanie 

 Enercom – zákazník z Talianska zaoberajúci distribúciou elektriny a plynom 

 Kia Motors – Juhokórejská automobilová spoločnosť s pobočkou na Slovensku 

 Liebherr – Nemecká stavebná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou stavebných 

strojov a žeriavov 

 Korbel FKL – Srbská strojárenská spoločnosť [16]. 

 

2.7 Konkurencia 

Firma PSL, a.s. má veľmi dobré vybudované meno v strednej Európe, no dosahuje aj na 

trhy v Amerike, Rusku, v Škandinávii. Najväčšia konkurencia pochádza z Ázijského trhu 

(najmä Čína). V Číne vyrábajú lacno a rýchlo ale na druhej strane je tam väčší počet 

reklamácii keďže v Číne je lacná pracovná sila a pracovníci nemajú takú strojársku 

zručnosť ako na Slovensku. Medzi kvalitnú konkurenciu patria strojárenské spoločnosti 

z Japonska ktoré sú známe svojou špičkovou technológiou. Medzi konkurentmi sú: 

 Jiangyin  Sunsiew  - Čínska spoločnosť 

 Shanghai Yexu Co.,Ltd – Čínska spoločnosť 

 Qingdao Clunt Co.Ltd – Čínska spoločnosť 

 Sumitomo – Japonský výrobca nástrojov pre obrábanie kovov 
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 Daido – Japonská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou produktov z ocele a železa 

[17]. 

 

2.8 Súčasný spôsob hodnotenia dodávateľov 

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie dodávateľov prostredníctvom výberového riadenia 

na konkrétnu zákazku a nevyužíva pri tom žiadny systém pre podporu rozhodovania pre 

vyhodnotenie dodávateľov. Firma si predvolá zo svojho reťazca dodávateľov 

jednotlivých obchodných zástupcov každej dodávateľskej firmy, s ktorými prejednáva 

technické, ekonomické a termínové špecifikácie dodávky materiálov. Toto výberové 

riadenie prebieha tajne a jeho výsledok je zapísaný do MS Excel v podobe 

Vyhovuje/Zvážiť/Nevyhovuje. Zúčastneným tohto „konkurzu“ je oboznámený výsledok. 

Toto výberové konanie je časovo náročne a zložité a preto pre firmu budú ponúknuté 

alternatívy na zjednodušenie tohto procesu v podobe rozhodovacie systému v prostredí 

VBA v MS Excel a rozhodovacie systému v prostredí MATLAB. 

 

2.9 Kritéria pre hodnotenie dodávateľov 

Po konzultácií s kompetentným zamestnancom firmy som si stanovil kritéria, ktoré sú 

považované pre firmu ako dôležité pri vyhodnocovaní dodávateľov. Jedná sa o 9 kritérií 

: Cena, typ materiálu, spôsob platby, množstevná zľava, spôsob dodania, dodacia lehota, 

vybavenie reklamácie, značenie materiálu a pôsobenie na trhu. Jednotlivé kritéria je 

možné rozdeliť do troch skupín a to do skupiny technologickej kde patrí typ materiálu, 

značenie materiálu, pôsobenie na trhu. Ďalšou skupinou kritérií je skupina termínová, kde 

patria kritéria dodacia lehota a vybavenie reklamácie. Poslednou skupinou kritérií sú 

kritéria ekonomické a sem patria cena, spôsob platby, množstevná zľava, spôsob dodania. 

Postupne bude popísané každé jedno kritérium. 

 

Cena 

Jedná sa o kritérium zo skupiny ekonomickej. Toto kritérium môže nadobudnúť 5 hodnôt 

a to cenových hladín od 600 – 1 999 €, od 2 000 – 4 999 €, 5 000 – 9 999 €, 10 000 – 13 

000€,  nad 13 000 €. Keďže sa jedná o zákazku veľkorozmerných ložísk do hlavnej 

kopuly vo veterných elektrárňach, ktorých cena za výkovok za kus sa pohybuje okolo 
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11 000€ , najvhodnejšou voľbou bude voľba od 10 000 – 13 000 €. Priemer takého kusu 

sa pohybuje od 2,4m až 2,9 m, kde napríklad výkovok pohybujúci sa v hladine od 600 -

1999 € ma priemer od 0,3m až do 0,8m a je nepoužiteľný ako ložisko do hlavnej kopuly 

veternej elektrárne, jeho využitie je v nákladných autách a v otočných segmentoch 

obrábacích sústruhov. Cenové rozpätie od 2 000 – 4 999€ predstavuje výkovky 

s priemerom od 0,9m až do 1,5m, z ktorých sa robia ložiská do výťahov v ťažobnom 

priemysle, do korkových bagrov v povrchových lomoch a do vojenských bojových 

vozidiel. Cenová kategória od 5000 - 9999€ predstavuje výkovky s priemerom od 1,6m 

po 2,3m, ktoré sa využívajú v hnacích hriadeľoch turbín do parných, veterných elektrárni 

a atómových elektrárňach a do žeriavov. Cenová kategória 13 000€ a viac je špeciálnou 

kategóriou, jedná sa o špeciálne zákazky, ktorých výkovky sa po obrábaní využívajú 

v lietadlových lodiach, v zaoceánskych prepravných lodiach a na hlavné hriadele lodných 

šrobov. 

 

Typ materiálu 

Jedná sa o kritérium zo skupiny technologickej a môže nadobúdať dve hodnoty a to buď 

je kus opracovaný alebo je kus neopracovaný, čiže surový( sú na ňom vtoky a naliatky). 

Dodané výkovky by boli najvhodnejšie keby boli už opracované aby sa tak znížili náklady 

či už časove alebo finančné na ich opracovanie. 

 

Spôsob platby 

Spôsob platby patri do kategórie ekonomických kritérií a pre spoločnosť je dôležitým 

z toho hľadiska, že spoločnosť preferuje platbu za objednávku prevodom na účet. Toto 

kritérium môže nadobudnúť tri hodnoty od najvhodnejšej až po najmenej vhodnú: 

prevodom na účet, na splátky, hotovosťou. 

 

Množstevná zľava 

Pri niektorých objednávkach sa snažia dodávatelia zapôsobiť na zákazníkov ponúkanou 

zľavou na množstvo objednaných kusov. Pre firmu je najvhodnejšou voľbou čo najväčšia 

zľava. Toto kritérium patrí medzi ekonomické kritéria a môže nadobudnúť hodnoty: 

žiadna, <5%,  5% - 10%, 10% -15%, >15%. 
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Spôsob dodania 

Jedná sa o kritérium z kategórie ekonomických a pre firmu zohráva dôležitú rolu v oblasti 

nákladov na dopravu. Toto kritérium môže nadobudnúť tri hodnoty od najvhodnejšej až 

po najmenej vhodnú: Dodanie dodávateľom zdarma, dodanie dodávateľom, osobný 

odber. Firma by sa chcela vyhnúť nákladom na osobný odber a preto bude preferovať 

dodanie dodávateľom zdarma. 

 

 

 

Dodacia lehota 

Termínové kritérium ktorým sa dodávateľská spoločnosť zaväzuje dodať svoj materiál 

do určitého počtu dní od uskutočnenia objednávky, pričom toto kritérium môže 

nadobudnúť 4 intervaly od najvhodnejších po najmenej vhodné pre firmu: Do 5 dní,  6 – 

10 dní, 11 – 15 dní, viac ako 15 dní. 

 

Vybavenie reklamácie 

Je posledným z termínových kritérií použitých v tejto práci. V prípade odliatkov 

s vnútornými vadami ma odberateľ právo na náhradu vzniknutej škody podľa 

obchodného zákonníka. Nevyhovujúce dávky odberateľ reklamuje podľa obchodného 

zákonníka. Kupujúci ma právo reklamovať zjavne vady do 30 dní od doručenia 

odberateľovi. V prípade skrytých vád je možné reklamovať bez časového obmedzenia len 

v prípade, ak zistená skrytá vada priamo súvisí s ďalšou použiteľnosťou odliatku alebo 

bola prvotnou príčinou inej reklamácie a takúto skrytu vadu nebolo možné indikovať. 

Toto kritérium môže nadobúdať hodnoty: Do 14 dní, do mesiaca, viac ako mesiac. 

Najvhodnejšou voľbou pre spoločnosť je čo najnižšia doba vybavenia reklamácie. 

 

Značenie materiálu 

Jedná sa o technologické kritérium a pre firmu veľmi dôležitým. Odliatky su značené 

číslom tavby, rokom výroby, číslom modelu a značkou výrobcu. Toto značenie môže 

prebiehať trojitým spôsobom: fixou, nálepkou, vyrytím. Pre firmu je najvhodnejšou 

možnosťou aby materiál bol značený nálepkou, ktorá je z kvalitného materiálu a ešte je 

prelepená ochrannou fóliou. 
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Pôsobenie na trhu 

Posledným kritériom z oblastí technologických kritérií. Udáva odberateľovi informáciu 

ako dlho pôsobí na trhu dodávateľ. Rozsah skúseností dodávateľa je dôležitý, čím dlhšie 

pôsobí na trhu, tým je viac dôveryhodnejším najmä pre jeho získane skúseností 

s vybavovaním zákaziek. Toto kritérium môže nadobudnúť 4 intervaly od najmenej 

vhodné až po najvhodnejšie: 0-2 roky, 3-5 rokov, 6-8 rokov, viac ako 8 rokov. 
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA 

 

Keďže firma PSL, a.s. sa zaoberá výrobou ložísk, jeho ďalšou zákazkou ma byť výroba 

veľkorozmerného ložiska do kopuly veterných elektrárni. Súčasný spôsob hodnotenia 

dodávateľov ktorý je popísaný v kapitole 2.8 je nedostačujúci a pre potreby firmy budú 

vypracované riešenia na zjednodušenie tohto rozhodnutia. 

 

V tejto kapitole bude predstavené kompletné riešenie pre podporu rozhodovania v oblasti 

výberu najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL, a.s. Riešenie bude vo forme dvoch 

programov v dvoch prostrediach, jedna sa o systémy využívajúce princíp fuzzy logiky, 

ktorá sa využíva práve v oblastiach pre podporu rozhodovania. Jeden vyhodnocovací 

systém bude vytvorený v prostredí MS Excel, druhý v prostredí MATLAB.  

 

Hodnotenie bude vykonané na 7 dodávateľov z celého portfólia dodávateľov spoločnosti 

a vychádzať bude z kritérií ktoré boli popísané v kapitole 2.9 . Firma si nepriala zverejniť 

pri hodnotení mena dodávateľov a preto budú používané fiktívne mena dodávateľov. 

 

3.1 Návrh fuzzy modelu v prostredí MS Excel 

V tejto kapitole bude rozobraný postup tvorby fuzzy modelu v prostredí MS Excel. Firma 

disponuje softwarovým balíčkom MS Office, čiže nie je potreba zakupovať licencie pre 

zaobstaranie tohto softwaru. Program je jednoduchý a intuitívny pre ovládanie aj menej 

skúseným pracovníkom firmy. 

 

Firma sa zameria v najbližšej dobe na výrobu veľkorozmerného ložiska pre hlavné 

kopuly do veterných elektrárni a prvým krokom pre vytvorenie fuzzy modelu v 

prostredí MS Excel, bolo potrebné si zadefinovať, aké kritéria sú pre spoločnosť, ktorá 

vyhodnocuje svojich dodávateľov, najdôležitejšie. Po konzultácii s povereným 

pracovníkom úseku logistiky a obchodu boli zadefinované kritéria v kapitole 2.9 . 
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Kompletné riešenie v prostredí MS Excel je rozpracované na tri listy: PROGRAM, 

MATICE, VYSLEDKY. V nasledujúcej kapitole budú priblížené jednotlivé listy a ich 

funkcie. 

 

3.1.1 List „MATICE“ 

Jedná sa o najdôležitejšiu časť zo všetkých listov v MS Excel z toho dôvodu, že sú tu 

sústredené jednotlivé kritéria v podobe „Popis transformačnej matice“, „Ohodnotenie 

transformačnej matice“, „Vstupná stavová matica“, „Retransformačná matica“ a zároveň 

obsahuje aj algoritmus pre výpočet bodového hodnotenia dodávateľov. V tejto kapitole 

postupne budú popísane jednotlivé matice. 

 

Popis transformačnej matice 

Jedná sa o maticu ktorá obsahuje v záhlaví jednotlivé kritéria na základe ktorých bude 

hodnotený dodávateľ. Pod záhlavím každého kritéria sa nachádzajú atribúty ktoré môžu 

jednotlivé kritéria nadobudnúť. Popis transformačnej matici je možné vidieť na 

nasledujúcich tabuľkách (Tabuľka 5, Tabuľka 6).  

Rozdelenie na viacero tabuliek bolo uskutočnené z dôvodu veľkého rozmeru tabuľky. 

 

Tabuľka 5: Popis transformačnej matice – 1. časť 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

 

1 2 3 4 5

Cena (€) Typ materialu Spôsob platby Množstevná zľava Spôsob dodania

1 600 - 1999 Surový prevod žiadna Osobný odber

2 2000 - 4999 Opracovaný hotovosť <5% Dodanie dodávateľom

3 5000 - 9999 splátky 5% - 10% Dodanie dodávateľom zdarma

4 10000 - 13000 10% - 15%

5 >13 000 >15%
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Tabuľka 6: Popis transformačnej matice – 2. časť 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Ohodnotenie transformačnej matice 

Jedná sa o tabuľku obsahujúcu číselné ohodnotenie jednotlivých možností pre každé 

jedno kritérium. Inak povedané, ak je pre firmu najvýhodnejšou možnosťou pri kritérií 

„Typ materiálu“ hodnota „Opracovaný“, v tom prípade dostáva plné hodnotenie. Rozsah 

hodnotení jednotlivých možností pre každé kritérium je od 1 po 10, kde čím menšie číslo 

predstavuje menej výhodnú možnosť. Pre svoje rozmery je ohodnotenie transformačnej 

matice rozdelené do dvoch tabuliek (Tabuľka 7, Tabuľka 8). 

 

Tabuľka 7: Ohodnotenie transformačnej matice – 1. časť 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

 

Tabuľka 8: Ohodnotenie transformaćnej matice – 2. časť 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

6 7 8 9

Dodacia lehota Vybavenie reklamacie Značenie materialu Pôsobenie na trhu

do 5 dní do 14dní f ixou 0-2 rokov

6 - 10 dní do mesiaca nálepkou 3-5 rokov

11 - 15 dní viac ako mesiac vyrytím 6-8 rokov

viac ako 15dní viac ako 8 rokov

1 2 3 4 5

Cena (€) Typ materialu Spôsob platby Množstevná zľava Spôsob dodania

1 1 5 9 3 2

2 3 10 3 6 6

3 6 7 7 8

4 8 8

5 5 9

max 8 10 9 9 8

min 1 5 3 3 2

6 7 8 9

Dodacia lehota Vybavenie reklamacie Značenie materialu Pôsobenie na trhu

9 10 6 2

7 5 10 4

4 2 2 6

1 9

9 10 10 9 82

1 2 2 2 21
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Ohodnotenie transformačnej matice obsahuje aj maximálny a minimálny počet bodov 

ktoré je možné získať v zeleno označených bunkách. Maximálny počet bodov ktoré je 

možné získať je 82. Minimálny počet bodov ktoré je možné získať je 21. Od týchto 

minimálnych súm a maximálnych súm sa neskôr vypočítava percentuálne ohodnotenie. 

 

Popis vstupnej stavovej matice 

Jedna sa o tabuľku nadobúdajúca hodnoty 0 alebo 1. To aké hodnoty nadobudne závisí 

od voľby jednotlivých možností pre každé kritérium. Ak je zvolená možnosť pri výbere 

spôsobu platby možnosť „prevodom“, v stavovej matici sa to prejaví hodnotou 1 na 

rovnakej pozícií ako sa nachádza hodnota „prevodom“ v transformačnej matici.  Je nutné 

zabezpečiť aby v každom stĺpci stavovej matice bola práve iba jedna 1, pretože nie je 

logické aby bolo možné vybrať si zároveň „Vybavenie reklamácie“  „do 14 dní“ 

a zároveň „do mesiaca“, totiž v ostatných poliach musia byť samé 0. Pre veľké rozmery 

bola tabuľka stavovej matice rozdelená na dve časti (Tabuľka 9, Tabuľka 10). 

 

Tabuľka 9: Vstupná stavová matica – 1. časť 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 10: Vstupná stavová matica – 2. časť 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Ako je možné vidieť, v poslednom riadku s názvom SUMA sa sčítavajú v každom stĺpci 

jednotky. Ak by súčet v niektorom zo stĺpcov bol iný než 1, automaticky vyhodnotí 

vstupnú stavovú maticu ako chybnú. 

 

Retransformačná matica 

Výsledný počet bodov je porovnaný s retransformačnou maticou v ktorej je určené 

rozpätie percentuálneho bodovania a k ním slovný popis týkajúci sa vyhovovaniu 

požiadavkám. V prípade že dodávateľ získa ohodnotenie v rozmedzí od 0-29% je 

dodávateľ vyhodnotený ako nevyhovujúci. V prípade že dodávateľ získa ohodnotenie 

v rozmedzí od 30-59% , je vhodné dodávateľa sledovať v prípade budúceho zlepšenia. 

Ak dodávateľ získa ohodnotenie v rozmedzí 60-89% , dodávateľ je vyhovujúcim pre 

firmu PSL a.s. Ak dodávateľ získa hodnotenie väčšie než 89% je zaradený medzi 

dodávateľov ktorých sa odporúča ihneď osloviť pretože najviac vyhovujú potrebám 

firmy. 

 

Tabuľka 11: Retransformačná matica 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
  

Percenta [%] Dodávateľ

0-29 Nevyhovuje

30-59 Sledovať

60-89 Vyhovuje

90-100 Okamžite osloviť

Retransformačná matica
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Výpočet 

Jedná sa o tabuľku na liste MATICE s algoritmom pre výpočet dodávateľa na základe 

vstupnej stavovej matice. 

 

Tabuľka 12: Tabuľka s výpočtom 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Na to aby sa výpočet mohol vykonať je potrebné splniť určité podmienky. Jednou z 

podmienok je, aby vstupná stavová matica bola správne zadaná, to znamená, že v 

každom stĺpci vstupnej stavovej matici by sa mala nachádzať práve jedna 1. Táto 

podmienka je zapísaná v nasledujúcom tvare (3.1): 

 

= 𝐼𝐹(𝐴𝑁𝐷(𝐷36 = 1; 𝐸36 = 1; 𝐹36 = 1; 𝐺36 = 1; 𝐻36 = 1; 𝐼36 = 1; 𝐽36 =

1; 𝐾36 = 1; 𝐿36 = 1); "𝑉 𝑃𝑜𝑟𝑖𝑎𝑑𝑘𝑢"; "𝐶ℎ𝑦𝑏𝑎")            (3.1) 

 

Ak v niektorom zo stĺpcov vo vstupnej stavovej matici nevyjde 1, zobrazí sa v bunke 

pod „KONTROLA ZADANIA“ nasledujúca hláška: “Chyba“. Ak podmienka bude 

splnená, zobrazí sa v bunke hláška: “V poriadku“. 

 

Ďalším výpočtom v tabuľke VÝPOČET je bodové ohodnotenie dodávateľa. Na to 

poslúžil nasledujúci vzorec (3.2) : 

 

= 𝐼𝐹(𝐻46

= V poriadku; 𝑆𝑈𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇(𝐷18: 𝐿22; 𝐷31: 𝐿35); Zle zadaná stavová matica!)  (3.2) 

 

Ak bunka H46, ktorá predstavuje bunku, ktorá vlastne kontroluje správnosť vstupnej 

stavovej matici, je v poriadku, tak prebehne skalárny súčin dvoch tabuliek a to tabuliek 

“Ohodnotená transformačná matica“  a “Vstupná stavová matica“. V prípade že vstupná 

stavová matica je zle zadaná, výpočet nebude realizovaný a vypíše hlášku “Zle zadaná 
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stavová matica!“. Ak podmienky sú splnené, výpočet prebehne a výsledok je v podobe 

číselného hodnotenia znázornený v bunke “Body“. Pod bodovým ohodnotením sa 

nachádza aj percentuálne vyjadrenie bodového ohodnotenia dodávateľa a to je 

zrealizované nasledujúcim vzorcom (3.3): 

 

= 𝑅𝑂𝑈𝑁𝐷((𝐽46 − 𝑀24)/(𝑀23 − 𝑀24) ∗ 100; 2)                                                       (3.3) 

 

Na to je využitá funkcia ROUND ktorá zaokrúhľuje výsledok na dve desatinne miesta. 

Percentuálny výpočet využíva maximálnu sumu na pozícií M23 a minimálnu sumu na 

pozícií M24. Na základe percentuálneho vyhodnotenia sa zobrazí vo vedľajšej bunke 

lingvistické vyjadrenie percentuálneho ohodnotenia (3.4) a to: Dodávateľ nevyhovuje, 

sledovať dodávateľa, dodávateľ vyhovuje, okamžite osloviť.  

 

= 𝐼𝐹(𝐽47 ≤ 29; "𝐷𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑡𝑒ľ 𝑛𝑒𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒"; 

𝐼𝐹(𝐽47 < = 59; "𝑆𝑙𝑒𝑑𝑜𝑣𝑎ť 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑎"; 

𝐼𝐹(𝐽47 <= 89; "𝐷𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑡𝑒ľ 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒"; "𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑖ť")))                   (3.4) 

 

3.1.2 List „PROGRAM“ 

Po zapnutí súboru VYPOČET.xlsm sa užívateľovi najskôr zobrazí list PROGRAM, na 

ktorom sa nachádza systém pre vyhodnotenie najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL 

a.s. 

 

 

Obrázok 15: Úvodná strana na liste PROGRAM 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Na úvodnej strane programu sa nachádza tlačidlo ŠTART  a návod na jeho obsluhu. Pred 

jeho prvým spustením sa odporúča prečítať návod na obsluhu tohto programu. Program 

bol navrhnutý tak aby bolo možne ho obsluhovať aj menej skúseným pracovníkom. Na 

aktiváciu programu pre vyhodnotenie dodávateľov je potrebné stlačiť tlačidlo ŠTART. Po 

jeho stlačení sa zobrazí formulár, v ktorom pre úspešne vyhodnotenie je potrebné vyplniť 

každé políčko z rolovacieho menu (ComboBox) pre každé kritérium. 

 

 

Obrázok 16: Formulár vo VBA 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V prípade ak užívateľ nevyplní niektoré z políčok a stlačí tlačidlo Vyhodnotiť dodávateľa 

vypíše hlášku : „Všetky položky musia byť vyplnené“ . V prípade ak užívateľ nevyplní 

niektoré z políčok a klikne na tlačidlo Uložiť , program vypíše hlášku: „Najskôr zadajte 

a vyhodnoťte dodávateľa“. 
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Obrázok 17: Chybová hláška v prípade nevyplnenia formulára po stlačení tlačidla 

Vyhodnotiťdodávateľa 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Prípad, keď užívateľ nevyplní niektoré z políčok a klikne na tlačidlo Vyhodnotiť 

dodávateľa je ošetrený kódom, ktorý je zobrazený na obrázku 18. Aby sa  nemuselo písať 

pre všetky Comboboxy v Userformu bol použitý For cyklus. 

 

 

Obrázok 18: Skript pre ošetrenie v prípade nevyplnenia formulára a stlačenia tlačidla Vyhodnotiť 

dodávateľa 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Na podobnom princípe bude fungovať prípad, ak užívateľ nevyplní niektoré z políčok 

a klikne na tlačidlo Uložiť. 
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Obrázok 19: Chybová hláška v prípade nevyplnenia formulára a stlačenia tlačidla Uložiť 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Prípad, keď užívateľ nevyplní niektoré z políčok a klikne na tlačidlo Uložiť je ošetrený 

kódom, ktorý je zobrazený na obrázku 20. Rozdiel oproti predchádzajúcemu kódu je 

v tom, že porovnáva či je hodnota v políčku Celkové hodnotenie (TextBox3) prázdna. Ak 

áno vypíše hlášku: „Najskôr zadajte a vyhodnoťte dodávateľa“. 

 

 

Obrázok 20: Skript pre ošetrenie v prípade nevyplnenia formulára a stlačenia tlačidla Uložiť 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V prípade ak užívateľ vyplní všetky kritéria pre vyhodnotenie dodávateľa, po kliknutí na 

tlačidlo Vyhodnotiť dodávateľa sa zobrazia výsledky v troch spodných oknách na to 

určených (TextBoxy). Užívateľovi sa zobrazí bodové ohodnotenie dodávateľa v kolónke 

Hodnotenie [body] , následne sa mu zobrazí aj percentuálne ohodnotenie v kolónke 
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Hodnotenie [%] a v poslednom rade sa zobrazí slovné ohodnotenie dodávateľa, ktoré je 

pre firmu najdôležitejší ukazovateľ v kolónke Celkové hodnotenie. Celkové hodnotenie 

sa odvíja od percentuálneho ohodnotenia a je rozdelené do štyroch kategórií podľa 

retransformačnej matice – dodávateľ nevyhovuje, sledovať dodávateľa, dodávateľ 

vyhovuje, okamžite osloviť. 

 

 

Obrázok 21: Vyhodnotenie dodávateľa vo formulári v MS Excel 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Vyhodnotenie dodávateľa vychádza z listu MATICE, konkrétne spodné TextBoxy vo 

formulári sú naplnené výslednou hodnotou z listu MATICE v tabuľke Výpočet. Bol 

použitý skript pre tlačidlo Vyhodnotiť dodávateľa , v ktorom sa naplní vstupná stavová 

matica jednotkami a nulami na základe výberu samotným užívateľom vo formulári. 

Obsadenie jednotlivých pozícii (riadok, stĺpec) bolo prispôsobené pre tabuľku, v ktorej 

sa nachádza vstupná stavová matica na liste MATICE. Po tom, ako užívateľom je 

naplnená stavová matica, prebehne výpočet na liste MATICE v tabuľke VÝPOČET. 
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Výsledne hodnoty z tabuľky VÝPOČET (list MATICE, bunky J46, J47, K46) sú 

priradené jednotlivým TextBoxom na spodnej časti formulára.  

 

 

Obrázok 22: Skript pre tlačidlo Vyhodnotiť dodávateľa 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Po následnom vyhodnotení je odporúčané ohodnoteného dodávateľa uložiť. Ukladanie 

dodávateľa prebieha cez tlačidlo Uložiť. Program zaznamenáva dodávateľov po stlačení 

tlačidla Uložiť na list VYSLEDKY, využíva sa princíp hľadania posledného voľného 

riadku v tabuľke VÝSLEDKY na liste VYSLEDKY. Po uložení dodávateľa sú objekty 

vo formulári vymazané a užívateľ je opýtaný, či chce pridať ďalšieho dodávateľa alebo 

nie. 

 

 

Obrázok 23: Uloženie dodávateľa 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Skript pre uloženie dodávateľa do tabuľky VÝSLEDKY na liste VYSLEDKY je na 

obrázku 24. Nutné podotknúť že premenná ws je definíciou listu pre uloženie dát a je 

nastavená nasledovne: Set ws = Sheets("VYSLEDKY") . Premenná r je zadefinovaná ako 

posledný voľný riadok. TextBox s označením tb_name predstavuje kolónku kde užívateľ 

zadáva meno dodávateľa. Cyklus For pridáva jednotlivé kritéria a ich hodnoty do tabuľky 

VÝSLEDKY. Trinásty a štrnásty stĺpec nesie pomenovanie podľa vyhodnocovaných 

TextBoxov vo formulári, jedná sa o Bodové hodnotenie [%] a Slovné ohodnotenie. 

 

 

Obrázok 24: Skript pre tlačidlo uloženie dodávateľov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.1.3 List „VYSLEDKY“ 

Jedná sa o posledný list v prostredí MS Excel, ktorý je využívaný najmä ako sumár 

jednotlivých hodnotení každého uloženého dodávateľa. Uložení dodávatelia sa 

zaznamenávajú do tabuľky VÝSLEDKY a k ním je vytvorený aj graf. V prípade pridania 

dodávateľa sa automaticky rozšíri graf aj tabuľka VÝSLEDKY o nového dodávateľa 
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Obrázok 25: Názorný pohľad na list VYSLEDKY 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Nachádza sa tu interaktívny ovládací prvok ActiveX tlačidlo TLAČ, ktorý umožňuje 

zobraziť zostavu pripravenú na vytlačenie všetkých hodnotených dodávateľov. Pomocou 

skriptu sa prenesú aktuálne riadky z tabuľky VÝSLEDKY na liste VYSLEDKY do listu 

TLAČ ktorý je skrytý. 

 

 

Obrázok 26: Názorný pohľad na zostavu pre tlač 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Okrem tlačidla TLAČ sa nachádza ešte možnosť editácie dodávateľa, ktorá sa zobrazí po 

dvojkliku na hocijaké meno dodávateľa v tabuľke VÝSLEDKY.  Ak užívateľ zvolí 

možnosť „Nový“ , zobrazí sa mu formulár pre ohodnotenie dodávateľa. Ak užívateľ zvolí 

možnosť „Odstrániť, povedie k vymazaniu dodávateľa z tabuľky VÝSLEDKY. 



50 

 

 

Obrázok 27: Ponuka po dvojkliku na meno dodávateľa na liste VYSLEDKY 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

3.2 Návrh fuzzy modelu v prostredí MATLAB 

Po navrhnutí fuzzy modelu v prostredí MS Excel pre vyhodnotenie dodávateľov pre 

firmu PSL a.s. je na rade navrhnutie fuzzy modelu pre vyhodnotenie dodávateľov 

v prostredí MATLAB. Systém bol navrhnutý ako súčasť splnenia cieľu práce a zároveň 

je možné porovnať výsledky oboch navrhnutých systémov pre vyhodnotenie 

dodávateľov. Konkrétne sa bude pracovať s časťou MATLABu, ktorá sa nazýva Fuzzy 

Logic Toolbox. S týmto programom sa dá pracovať pomocou príkazových riadkov 

v Command Window alebo za použitia grafického rozšírenia (GUI), ktoré je pre 

začiatočných užívateľov menej náročnou voľbou. Firma v súčasnosti nie je držiteľom 

softwarovej licencie MATLAB, čo bude predstavovať pre firmu náklady na zaobstaranie 

tohto softwaru. 

 

3.2.1 Tvorba fuzzy modelu v prostredí MATLAB 

Fuzzy systém v prostredí MATLAB sa skladá z niekoľkých krokov, prvým z nich je 

stanovenie si vstupov a výstupov do systému, vytvoriť schému štruktúry modelu 

v MATLABe, následne nastaviť jednotlivé členské funkcie jednotlivých vstupov 

a výstupov, vytvorenie jednotlivých subsystémov, ktoré bude treba prepojiť do jedného 

výsledného subsystému (FIS súboru) a tvorba pravidiel pre každý zo subsystémov. 

Následne bude vygenerovaný m-file súbor ktorý bude prepojený so vstupným 

formulárom, ktorý bude vracať na výstupe hodnotenia jednotlivých dodávateľov. 
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3.2.2 Zadefinovanie vstupov do fuzzy modelu v prostredí MATLAB 

Kritéria, ktoré boli popísane v kapitole 2.9 budú slúžiť ako vstupy do jednotlivých fuzzy 

inferenčných systémov (FIS). Kritérií bolo 9 a pre jednoduchšiu prácu a tvorbu pravidiel, 

bolo navrhnuté rozdeliť kritéria do troch blokov – subsystémov. Týmto spôsobom sa 

zabráni aby systém nebol naplnený príliš veľkým počtom pravidiel pre jeho 

vyhodnocovanie dodávateľov. Takto sa tvorba počtu pravidiel zredukuje z tisíce na radu 

stoviek. 

 

Ako bolo spomenuté vyššie, kritéria boli rozdelene do troch blokov – technologické, 

termínové, ekonomické. Technické kritéria obsahovali typ materiálu, značenie materiálu, 

pôsobenie na trhu. Termínové kritéria obsahovali dodacia lehota, vybavenie reklamácie. 

Ekonomické kritéria obsahovali cena, spôsob platby, množstevná zľava, spôsob dodania. 

Štruktúra rozdelenia kritérií je zobrazená na obrázku 28. 

 

 

Obrázok 28: Štruktúra rozdelenia kritérií do subblokov 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3.2.3 Tvorba FIS súborov vo FIS Editore 

Tvorba FIS súborov prebieha v MATLABe v časti Fuzzy Logic Toolbox, ktorý vyvoláme 

príkazom fuzzy  a potvrdením Enterom do príkazového riadku v MATLABe. Následne sa 

otvorí okno FIS Editor so vstupnými premennými, výstupnými premennými a typom FIS 

súboru Mamdani, pre ktorý je charakteristická väčšia výpočtová záťaž a vhodnosť pre 

ľudský výstup. 

 

 

Obrázok 29: Fuzzy Logic Toolbox – subsystém technologických kritérií 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Na základe štruktúry rozdelenia kritérií do subblokov, boli celkovo vytvorené 3 

subsystémy a 1 výsledný subsystém. Ako príklad uvediem tvorbu FIS subsystému 

s názvom Technologické (viď Obrázok 29). Tento blok obsahuje 3 vstupné premenné 

(Materiál, Značenie, Pôsobenie na trhu) a jednu výstupnú premennú s názvom tech_vysl. 
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Výstupná premenná môže nadobúdať 4 atribúty (Nevyhovuje, Sledovať, Vyhovuje, 

Prijať) a bude zároveň slúžiť ako vstupná premenná do výsledného FIS súboru. 

 

Membership Function Editor 

Po dvoj kliknutí na jednu zo vstupných premenných alebo stlačením klávesovej skratky 

CTRL+2 sa spustí okno s názvom Membership Function Editor. Jedná sa o nastavenie 

členských funkcií ktoré vstupujú a vystupujú do FIS súboru.  Ku jednotlivým vstupným 

premenným sa priradzuje počet MF funkcii, typ funkcie, jej názov, parametre funkcie 

a rozsah funkcie. Ako členskú funkciu bola v rámci celej práce zvolená funkcia 

„TRAPMF“, ktorá je ekvivalentom členskej funkcie π a je doležité aby sa prekrývali 

a nevznikla tak hodnota, ktorá nepatrí ani do jednej z členských funkcií. Názvy 

jednotlivých vstupov boli prevzaté z MS Excel a rozsah členských funkcií bol 

prispôsobený ich počtom. 

 

 

Obrázok 30: MF Editor – vstupné členské funkcie pre kritérium značenie materiálu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Ako je vidieť na príklade (Obrázok 30), vstupná premenná „Značenie materiálu“ môže 

nadobudnúť tri atribúty – rytina, fixa, nálepka. Keďže obsahuje tri atribúty, táto vstupná 

premenná bola rozdelená na tri členské funkcie v rozsahu (Range) od 1 do 3 typu 

„TRAPMF“. 

 

 

Obrázok 31: MF Editor – výstupné členské funkcie bloku technologických kritérií 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Výstupná premenná tech_vysl je rozdelená na 4 členské funkcie (viď Obrázok 31). 

Výstupná premenná síce obsahuje 4 členské funkcie, no rozsah bol zvolený od 1 do 6 pre 

potreby celkového vyhodnotenia vo výslednom FIS súbore. 

 

Každý z  troch podsystémov označených ako technologicke.fis, terminove.fis, 

ekonomické.fis má jednu výstupnú premennú označenú ako tech_vysl, termin_vysl, 

ekon_vysl. Každá z výstupných premenných obsahuje 4 členské funkcie a to Nevyhovuje, 

Sledovať, Vyhovuje, Prijať. Do koncového FIS súboru označeného ako vysledny.fis 
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vstupujú jednotlivé výstupné premenné z troch podsystémov. FIS súbor vysledny.fis 

obsahuje výstupnú premennú s názvom vysledok, ktorá obsahuje rovnako 4 atribúty - 

Nevyhovuje, Sledovať, Vyhovuje, Prijať. 

 

3.2.4 Tvorba pravidiel 

Ak by systém nebol rozdelený do troch subsystémov (blokov), vznikol by obrovský počet 

pravidiel (v desať tisícoch) a ich zadávanie do systému by bolo náročné a zdĺhavé. 

Rozdelením systému do troch podsystémov sa zredukoval počet možných pravidiel. 

V tejto kapitole bude priblížený princíp počtu pravidiel a ich nastavenie. 

 

Počet pravidiel pre každý blok je možné vypočítať nasledovným spôsobom. Ak jeden 

blok obsahuje 3 vstupné premenné a každá z týchto vstupných premenných nadobúda 

postupne 2 atribúty (členské funkcie), 3 atribúty (členské funkcie), 4 atribúty (členské 

funkcie), výsledný počet pravidiel sa vypočíta 2*3*4= 24. Jeden blok bude teda 

obsahovať 24 pravidiel. 

 

Metodika tvorby pravidiel v tejto práci bola nasledovná: 

 Do podsystému s technologickými kritériami vstupujú 3 premenné a to Typ 

materiálu, Značenie materiálu a Pôsobenie na trhu. Typ materiálu obsahuje 2 

členské funkcie, Značenie materiálu obsahuje 3 členské funkcie, Pôsobenie na 

trhu obsahuje 4 členské funkcie. Výpočet počtu pravidiel pre tento blok bude 

2*3*4= 24 pravidiel. 

 Do podsystému s termínovými kritériami vstupujú 2 premenné a to Dodacia 

lehota a Vybavenie reklamácie. Dodacia lehota  obsahuje 4 členské funkcie, 

Vybavenie reklamácie  obsahuje 3 členské funkcie. Výpočet počtu pravidiel pre 

tento blok bude 4*3= 12 pravidiel. 

 Do podsystému s ekonomickými kritériami vstupujú 4 premenné a to Cena, 

Spôsob platby, Množstevná zľava, Spôsob dodania. Cena  obsahuje 5 členských 

funkcií, Spôsob platby obsahuje 3 členské funkcie, Množstevná zľava obsahuje 5 

členských funkcií, Spôsob dodanie obsahuje 3 členské funkcie. Výpočet počtu 

pravidiel pre tento blok bude 5*3*5*3= 225 pravidiel 
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 Do výsledného bloku s názvom Vysledny.fis  vstupujú výsledne hodnoty 

z predošlých troch podsystémov. Keďže každý z troch podsystémov ma na 

výstupe 4 členské funkcie, výpočet počtu pravidiel pre výsledný blok bude 

4*4*4= 64 pravidiel 

 

Pri nevyužití možnosti prerozdeliť jednotlivé kritéria do subsystémov by mal celkový 

systém počet pravidiel 2*3*4*4*3*5*3*5*3 = 64 800. Vďaka rozdeleniu do subsystémov 

je výsledný počet pravidiel zredukovaný na 325 pravidiel. 

 

Rule Editor 

Nadefinovanie pravidiel sa vykonáva v Rule Editore. Spustí sa klávesovou skratkou 

CTRL+3 alebo cez možnosť Edit vo FIS Editore kde sa výbere možnosť Rules. Po 

naplnení príslušného bloku pravidlami sa pravidla zobrazia aj v editore MATLABu po 

otvorení príslušného FIS súboru. Pravidla sa nachádzajú pod označením [Rules]. 

 

 

Obrázok 32: Rule Editor pre FIS blok technologických kritérií 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 



57 

 

Po otvorení Rule Editor pre FIS súbor technologicke.fis bolo potrebné navoliť všetky 

možné kombinácie ktoré môžu nastať za použitia logickej spojky AND. Rule Editor 

umožňuje pravidla vytvárať pomocou tlačidla Add rule, poprípade ich zmeniť pomocou 

tlačidla Change rule a v konečnom prípade ich je možné aj zmazať pomocou tlačidla 

Delete rule. Na obrázku 32 sú zobrazené navolené pravidla pre blok technologických 

kritérií, ktoré nám ukazuje, že ak nastane prípad kedy materiál je surový a je značený 

rytinou a dodávaný dodávateľom, ktorý pôsobí na trhu iba 0-2 roky, výsledok pre túto 

kombináciu možností sa rovná Nevyhovuje. Po otvorení FIS súboru technologicke.fis 

v Editore MATLAB, je možné si pozrieť pravidla aj v indexovom tvare (Obrázok 33). 

Prvé tri čísla značia hodnoty vstupných premenných a hodnota za čiarku predstavuje 

hodnotu výstupu, hodnota v zátvorkách predstavuje váhu a číslo za dvojbodkou 

logického operátora. 

 

 

Obrázok 33: Zápis pravidiel vo FIS súbore 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Rule Viewer 

Rule Viewer je možné spustiť cez FIS Editor na hornej lište v ponuke View alebo 

klávesovou skratkou CTRL+5. V momente, keď každý blok ma svoje pravidla 

nadefinované, je ich možné pozrieť práve cez Rule Viewer. Slúži najmä pre 

priehľadnejšie zobrazenie navolených pravidiel a ich analýzu. Pozostáva sa zo vstupných 

premenných pre práve zobrazený blok, v tomto prípade pre blok technologických kritérií 

(Obrázok 34) a z výstupnej hodnoty. Vstupnými hodnotami sú Typ materiálu, Značenie 

materiálu, Pôsobenie na trhu. Užívateľ si môže nastaviť a meniť pomocou červených 

vertikálnych čiar vstupné hodnoty, ktorých zmena sa prejaví na výstupnej hodnote 

v pravom stĺpci. Takisto môže využiť číselné zadanie vstupných hodnôt v kolónke Input. 

V tomto prípade je zobrazený stav, kedy typ materiálu je opracovaný (hodnota 2), 

značený fixou (hodnota 2) a dodáva ho dodávateľ s pôsobením na trhu 6-8 rokov (hodnota 
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3). Tento stav je vyhodnotený číselne (4,4) čo odpovedá 14. pravidlu , čiže výstup je 

v podobe Vyhovuje. 

 

 

Obrázok 34: Rule Viewer – subsystém technologických kritérií 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Surface Viewer 

Surface Viewer sa spustí vo FIS Editore pomocou klávesovej skratky CTRL+6 alebo cez 

ponuku na hornej lište FIS Editor/View/Surface Viewer. Jedna sa o 3D grafické 

znázornenie závislostí dvoch vstupných premenných a jednej výstupnej hodnoty. Na 

obrázku 35 je zobrazený Surface Viewer pre subsystém technologických kritérií, 

konkrétne na osi x zvolená vstupná premenná Typ materiálu a na ose y vstupná premenná 

Posobenie na trhu a na ose z je zobrazená výsledná hodnota možností pre tieto dva 

vstupy. Na obrázku 35 je vidieť, že najväčšie a pre firmu najvhodnejšie hodnoty na osi 

z nastávajú v prípade ak Typ materiálu je opracovaný (hodnota 2) a Pôsobenie na trhu je 

čo najdlhšie (hodnota 4). 
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Obrázok 35: Surface Viewer pre subsystém technologických kritérií 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.2.5 Vyhodnocovací formulár v prostredí MATLAB 

Tvorba formulára pre vyhodnotenie dodávateľov pre firmu PSL a.s. prebiehala za použití 

grafického rozhrania GUI v prostredí MATLAB R2014a. Voľba použitia tvorby 

formulára cez grafické rozhranie bola zvolená z toho dôvodu, že je užívateľský 

prístupnejší a menej náročný na jeho úpravu. Pre prístup ku tvorbe formulára je potrebné 

sa nastaviť na úvodnú obrazovku (Home) po spustení MATLABu, kliknúť na položku 

New a vybrať položku Figure. Tvorba formulára prebiehala na podobnom princípe ako 

tvorba formulára v MS Excel. Keďže hodnotenie dodávateľov prebieha na základe 9 

kritérií, formulár v prostredí MATLAB sa skladá z 9 PopUp Menu, ktoré sú naplnené 

atribútmi daného kritéria. Vedľa každého PopUp Menu je vložený popis v podobe Static 

Textu. Ďalej je do formulára vložené tlačidlo Push Button ktoré slúži na vyhodnotenie 

dodávateľa po zadaní jednotlivých atribútov vo formulári. Následne sa na spodnej časti 
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formulára nachádza dva Edit Text prvky, v ktorých sa bude zobrazovať výsledne 

hodnotenie (viď Obrázok 36). 

 

 

Obrázok 36: Formulár vyhodnocovania dodávateľov v prostredí MATLAB 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Po vytvorení vyhodnocovacieho formulára v prostredí MATLAB sa automaticky 

vygeneruje k nemu príslušný m-file súbor, ktorý obsahuje kód vytvoreného formulára. 

Vyhodnocovací formulár sa da spustiť príkazovým riadkom v editore MATLAB po 

napísaní vypocet a stlačením klávesy Enter alebo otvorením príslušného m-file súboru 

s názvom vypocet.m. Na to aby formulár správne vyhodnocoval, je potrebné dopísať kód 

pre tlačidlo vyhodnotiť v súbore vypocet.m. Kód bude obsahovať funkcie na načítanie 

jednotlivých subsystémov (FIS súborov) pomocou príkazu readfis. Zvolené hodnoty 

z jednotlivých PopUp Menu prvkov sa načítajú do premenných pomocou príkazu get. 

Funkcia evalfis  je použitá za účelom vyhodnotenia jednotlivých FIS súborov. Obrázok 

37 predstavuje skript pre vyhodnocovacie tlačidlo pushbuttonVyhodnotit. 
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Obrázok 37: Skript pre vyhodnocovacie tlačidlo 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Obrázok 38: Skript pre ohodnotenie dodávateľov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Následne do premennej hodnotenie sa ukladá výsledne hodnotenie. Premenná hodnotenie 

bude fungovať ako výstupná premenná a bude nadobúdať hodnoty od 1 po 6, kde 

najmenšia hodnota predstavuje najmenej vhodnú hodnotu a najväčšia hodnota 

predstavuje pre firmu najpriaznivejšiu hodnotu. Ak výsledné hodnotenie bude v intervale 

(0-2), dodávateľa vyhodnotí ako dodávateľ nevyhovuje. Ak výsledné hodnotenie bude 

v intervale <2-3,9), dodávateľa vyhodnotí ako sledovať dodávateľa. Ak výsledné 

hodnotenie bude v intervale <3,9-5), dodávateľ bude vyhodnotený ako dodávateľ 

vyhovuje. Ak výsledné hodnoty budú v intervale <5-6), dodávateľ bude vyhodnotený ako 

okamžite osloviť (viď Obrázok 38).   
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3.3 Praktické využitie navrhnutých fuzzy modelov 

Po navrhnutí fuzzy modelov v prostredí MS Excel a v prostredí MATLAB, je doležíte 

overiť ich funkčnosť pre praktické využitie. Na overenie funkčností a použiteľností 

navrhnutých fuzzy modelov firma oslovila prostredníctvom výberového riadenia vzorku 

siedmych dodávateľov. Užívateľ bude mať možnosť zadať ponuky jednotlivých 

dodávateľov do systému vyhodnocovania dodávateľov a bude mať možnosť si overiť 

totožnosť vyhodnocovania v oboch navrhnutých fuzzy modelov. 

Prvou časťou bude  vyhodnotenie dodávateľov v prostredí MS Excel, nasledovaná časťou 

vyhodnotenia dodávateľov v prostredí MATLAB. Jednotlivé výsledky ohodnotenia 

dodávateľov budú porovnané a zinterpretované. 

 

3.3.1 Vyhodnotenie dodávateľov v prostredí MS Excel 

Ako overenie bola použitá ponuka 7 dodávateľov, ktorých mena boli po konzultácií 

s kompetentným pracovníkom z výrobno-technického úseku pre veľkorozmerné ložiska 

oddelenia logistiky a plánovania zmenené na fiktívne, aby nedošlo k identifikácii daného 

dodávateľa a poškodeniu renomé daného dodávateľa a najmä preto, lebo konkrétne 

špecifikácie súčasných dodávateľov sa môžu v čase meniť.  Najskôr bude predstavená 

ponuka jednotlivých dodávateľov a na základe tejto ponuky budú vyhodnocovaní. 

Dodávatelia budú označovaný poradovým číslom. 

 

Ponuka dodávateľov 

V tejto časti budú predstavené ponuky jednotlivých dodávateľov. 

 

Dodávateľ 1 

Cena (€):    600-1999 

Typ materiálu:  Surový 

Spôsob platby:  Hotovosť 

Množstevná zľava:  Žiadna 

Spôsob dodania:  Dodanie dodávateľom zdarma 

Dodacia lehota:  Viac ako 15 dní 

Vybavenie reklamácie: Do 1 mesiaca 

Značenie materiálu:  Vyrytím 
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Pôsobenie na trhu:  0-2 roky 

 

Dodávateľ 2 

Cena (€):    10 000-13 000 

Typ materiálu:  Opracovaný 

Spôsob platby:  Prevod 

Množstevná zľava:  5% - 10% 

Spôsob dodania:  Dodanie dodávateľom 

Dodacia lehota:  Do 5 dní 

Vybavenie reklamácie: Do 14 dní 

Značenie materiálu:  Nálepkou 

Pôsobenie na trhu:  viac ako 8 rokov 

 

Dodávateľ 3 

Cena (€):    5000-9999 

Typ materiálu:  Opracovaný 

Spôsob platby:  Prevod 

Množstevná zľava:  Žiadna 

Spôsob dodania:  Dodanie dodávateľom 

Dodacia lehota:  Do 5 dní 

Vybavenie reklamácie: Do 1 mesiaca 

Značenie materiálu:  Nálepkou 

Pôsobenie na trhu:  3-5 rokov 

 

Dodávateľ 4 

Cena (€):    > 13 000 

Typ materiálu:  Surový 

Spôsob platby:  Splátky 

Množstevná zľava:  < 5% 

Spôsob dodania:  Osobný odber 

Dodacia lehota:  11 – 15 dní 

Vybavenie reklamácie: Do 1 mesiaca 
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Značenie materiálu:  Fixou 

Pôsobenie na trhu:  3-5 rokov 

 

Dodávateľ 5 

Cena (€):    2000-4999 

Typ materiálu:  Opracovaný 

Spôsob platby:  Prevod 

Množstevná zľava:  Žiadna 

Spôsob dodania:  Osobný odber 

Dodacia lehota:  viac ako 15 dní 

Vybavenie reklamácie: Viac ako 1 mesiac 

Značenie materiálu:  Fixou 

Pôsobenie na trhu:  0-2 roky 

 

Dodávateľ 6 

Cena (€):    5000-9999 

Typ materiálu:  Opracovaný 

Spôsob platby:  Hotovosť 

Množstevná zľava:  Žiadna 

Spôsob dodania:  Osobný odber 

Dodacia lehota:  Do 5 dní 

Vybavenie reklamácie: Do 14 dní 

Značenie materiálu:  Nálepkou 

Pôsobenie na trhu:  3-5 rokov 

 

Dodávateľ 7 

Cena (€):    10 000- 13 000 

Typ materiálu:  Opracovaný 

Spôsob platby:  Prevod 

Množstevná zľava:  5% - 10% 

Spôsob dodania:  Dodanie dodávateľom zdarma 

Dodacia lehota:  6 – 10 dní 
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Vybavenie reklamácie: Do 14 dní 

Značenie materiálu:  Nálepkou 

Pôsobenie na trhu:  6-8 rokov 

 

Na základe obdŕžania ponúk jednotlivých dodávateľov, je užívateľ schopný navoliť 

konkrétne možnosti pre konkrétneho dodávateľa do vyhodnocovacieho programu 

v prostredí MS Excel. Program vyhodnotil jednotlivých dodávateľov a výsledky uložil na 

list „VYSLEDKY“. Pre veľké rozmery výslednej tabuľky sú výsledky rozdelené do 

dvoch tabuliek (Tabuľka 13, Tabuľka 14). 

 

Tabuľka 13: Výsledky hodnotenia dodávateľov – 1. časť 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 14: Vysledky hodnotenia dodávateľov – 2. časť 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Pre priehľadnejší pohľad na výsledky, boli jednotliví dodávatelia spolu s bodovým 

ohodnotením v percentách a slovným ohodnotením uvedení do Tabuľky 15. 
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Tabuľka 15: Výsledky hodnotenia dodávateľov v MS Excel – 3. časť 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Program obsahuje okrem tabuľkového vyhodnotenia aj grafové vyhodnotenie, ktoré je 

zobrazené na grafe Graf 1. K nemu je pridaná legenda ohodnotenia dodávateľov aby bolo 

per koncového užívateľa jasné, ktorá hodnota predstavuje aké slovné ohodnotenie 

(Tabuľka 16). 

 

 

Graf 1: Percentualne ohodnotenie dodávateľov v MS Excel 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 16: Legenda ku grafu ohodnotenia dodávateľov v MS Excel 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Ako je vidieť z výsledkov na Grafe 1, najvhodnejšími dodávateľmi pre zákazku na 

výrobu ložísk do hlavných kopuly veterných elektrárni predstavujú Dodávateľ 2 

a Dodávateľ 7. Výsledok hodnotenia pri Dodávateľ 2  je okamžite osloviť, čo predstavuje 

pre firmu PSL a.s. najvhodnejšieho dodávateľa. Rozdiel medzi Dodávateľ 2 a Dodávateľ 

7 sú 4%, čo je spôsobené rozdielnou ponukou pre kritéria Dodacia lehota a Pôsobenie na 

trhu,  v ktorej si viedol lepšie Dodávateľ 2.  

Dodávateľ 3  a Dodávateľ 6  boli vyhodnotení ako vyhovujúci, z toho dôvodu že 

neobsahovali žiadnu zľavu a pôsobenie na trhu bolo kratšie. Ich ponuka sa pohybovala 

v cenovej kategórii 5000-9999€ , čo je typické pre výkovky s priemerom od 1,6m až 2,3m 

, ktoré sa nedajú použiť do hlavnej kopuly veterných elektrárni ale po ich obrábaní sa 

dajú použiť ako hnací hriadeľ do turbín veterných elektrárni  a na rotačný pohyb lopatiek. 

Z toho dôvodu boli uprednostnení Dodávateľ 2 a Dodávateľ 7. Dodávateľ 4  bol 

ohodnotený ako sledovať dodávateľa, jeho ponuka bola v cenovej kategórie 13 000€ 

a viac, čo predstavujú výkovky s priemerom od 3m do 4m a k tomu by ešte boli 

neopracované. Tieto obrovské výkovky sa dajú opracovať na požadovanú úroveň ale 

tento proces by priniesol so sebou ďalšie náklady, okrem toho firma by preferovala 

spôsob dodania dodávateľom čo Dodávateľ 4 nespĺňa. Najhorším hodnotením boli 

vyhodnotení Dodávateľ 1  a Dodávateľ 5, ktorých ponuka sa skôr orientovala na menšie 

výkovky s nevyhovujúcim označením materiálu, dlhou dodáciou lehotou bez možnosti 

zľavy a krátkou dobou pôsobenia na trhu, preto spolupráca s týmito dodávateľmi pre 

potrebnú zákazku je nevyhovujúca. 

 

3.3.2 Vyhodnotenie dodávateľov v prostredí MATLAB 

Pre vyhodnotenie dodávateľov v prostredí MATLAB Fuzzy Logic Toolbox je potrebné 

spustiť formulár pre to určený. Súbory vypocet.fig a vypocet.m sa nachádzajú v jednej 

zložke, pre spustenie vyhodnocovacieho formulára stačí spustiť dvojklikom vypocet.fig  

alebo spustiť dvojklikom vypocet.m a do príkazového riadku napísať vypocet a stlačiť 

klávesu Enter alebo stlačiť na karte Editor tlačidlo Run. Následne sa otvorí 

vyhodnocovací formulár, do ktorého budú zadávané postupne informácie od jednotlivých 

dodávateľov, ktoré boli použité pri vyhodnocovaní v prostredí MS Excel. Získane 

hodnoty bude potrebné si zaznamenať do tabuľky v prostredí MS Excel pre prehľadnejší 

pohľad na vyhodnotenie dodávateľov (Tabuľka 17) . 
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Tabuľka 17: Výsledky hodnotenia dodávateľov v prostředí MATLAB 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Následne bol vytvorený graf v prostredí MS Excel pre priehľadnejší pohľad ohodnotení 

jednotlivých dodávateľov pomocou fuzzy modelu v programe MATLAB (viď Graf 2). 

Kľúč k bodovým hodnotenia je znázornený v Tabuľka 18. 

 

 
Graf 2: Vyhodnotenie dodávateľov v prostředí MATLAB 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

1,395

5,566

4,4

2,964

1,395

3,955

5,566

0

1

2

3

4

5

6

Dodávateľ 1 Dodávateľ 2 Dodávateľ 3 Dodávateľ 4 Dodávateľ 5 Dodávateľ 6 Dodávateľ 7

Bodové hodnotenie dodávateľov v MATLABe

bodové hodnotenie



69 

 

Tabuľka 18: Legenda k výsledným bodovým hodnoteniam z prostredia MATLAB 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Z Tabuľky 17 je možné zistiť, ktorý z dodávateľov ohodnotených v prostredí MATLAB 

Fuzzy Logic Toolbox skončil ako najlepšie vyhodnotený. Platí, čím vyššie bodové 

hodnotenie, tým viac vyhovujúci je hodnotený dodávateľ pre firmu. Pre firmu by boli 

odporúčaní dodávatelia Dodávateľ 2 a Dodávateľ 7 , ktorí obaja získali najvyšší počet 

bodov z pomedzi všetkých hodnotených dodávateľov a boli slovne ohodnotení ako 

Okamžite osloviť. Ako vyhovujúcich dodávateľov vyhodnotil program v prostredí 

MATLAB Fuzzy Logic dodávateľov 3 a 6. Dodávateľ 4 bol odporúčaný ako sledovať 

dodávateľa s možnosťou zlepšenia ponuky do budúcnosti. Ako najhorších dodávateľov 

vyhodnotil program v prostredí MATLAB Fuzzy Logic dodávateľov 1 a 5, s ktorými sa 

neodporúča nadviazať spoluprácu pre potreby zákazky firmy. Firma nevlastní softwarovú 

licenciu MATLAB, a pre využitie fuzzy modelu v tomto prostredí je potrebné ju 

zaobstarať. Cena tohto softwaru spolu s rozšírením Fuzzy Logic Toolbox sa pohybuje 

okolo 77 960 Kč bez DPH [21]. 

 

3.3.3 Porovnanie výsledkov fuzzy modelov v MS Excel a v MATLABe 

Aby sa overila správnosť a funkčnosť oboch fuzzy modelov, v tejto kapitole budú 

porovnané dosiahnuté výsledky hodnotenia dodávateľov z prostredia MS Excel 

s výsledkami dosiahnutými v prostredí MATLAB Fuzzy Logic Toolbox pre firmu PSL 

a.s. 

 

Výstupné hodnoty oboch systémov boli rovnaké, skladali sa zo štyroch hodnôt a to:  

 Dodávateľ nevyhovuje 

 Dodávateľa sledovať 

 Dodávateľ vyhovuje 

 Okamžite osloviť dodávateľa 
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Graf 3: Grafické porovnanie bodových hodnotení oboch fuzzy modelov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Ako je vidieť na Grafe 3, výsledky z prostredia MS Excel majú veľmi podobný tvar 

výsledkom z prostredia MATLAB. Na Grafe 4 a v Tabuľke 19 je zobrazené 

porovnanie slovných ohodnotení dodávateľov. Číselné značenie na zvislej osi v Grafe 

4 je vyjadrené nasledovne: 

 Hodnota 1 na zvislej osi = Dodávateľ nevyhovuje 

 Hodnota 2 na zvislej osi = Sledovať dodávateľa 

 Hodnota 3 na zvislej osi = Dodávateľ vyhovuje 

 Hodnota 4 na zvislej osi = Okamžite osloviť dodávateľa 
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Graf 4: Porovnanie výsledkov slovného ohodnotenia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 19: Tabuľkové porovnanie slovných ohodnotení dodávateľov 

 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 

Z hore uvedených výsledkov je možné skonštatovať, že oba modely pre podporu 

rozhodovania v oblasti voľby najvhodnejšieho dodávateľa pre firmu PSL a.s. 

vyhodnocujú správne. Výsledky z MS Excel sú totožné s výsledkami v prostredí 

MATLAB až na jeden prípad, a to pri slovnom vyhodnotení Dodávateľa 7. Ako je možné 

si všimnúť v Grafe 3, Dodávateľ 7 získal 89% hodnotenie v prostredí MS Excel, ktoré 

vyhodnotilo daného dodávateľa slovne ako Dodávateľ vyhovujúci. Naproti tomu 

v prostredí MATLAB Fuzzy Logic Toolbox ten istý dodávateľ dostal hodnotenie 5,566 

čo predstavuje výsledne hodnotenie Okamžite osloviť. Rozdiel mohol byť spôsobený tým, 

že MS Excel využíva iba základne matematické operácie ako je sčítanie, odčítanie, 

0

1

2

3

4

Porovnanie výsledkov

Excel

Matlab



72 

 

násobenie a delenie, kde oproti tomu model v MATLABe využíva omnoho viac 

prepracovanejšiu metódu výpočtov (treba brat do úvahy správne nastavenie pravidiel, 

členských funkcií, a jednotlivé FIS bloky), keďže sa jedna o program, ktorý je využívaný 

najmä pre numerické metódy, preto očakávať rovnaké výsledky vo všetkých prípadoch 

je trochu naivné. S určitosťou sa dá avšak odvodiť poznatok, že vyhodnocovacie systémy 

využívajúce fuzzy logiku pracujú takmer totožne a slúžia na vzájomné overenie. 

V konečnom výsledku tak ako aj v MS Exceli tak aj v prostredí MATLAB, boli 

odmietnutí dodávatelia označení ako Dodávateľ 1, Dodávateľ 5.  Obe prostredia sa zhodli 

na tom, že sa oplatí sledovať Dodávateľa 4 a takisto sa zhodli aj v prípadoch 

vyhovujúcich dodávateľov: Dodávateľ 3, Dodávateľ 6. 

Pre firmu je odporúčané okamžite osloviť Dodávateľa 2, ktorý najviac vyhovuje svojou 

ponukou požiadavkám firmy PSL a.s. čo potvrdili oba dva fuzzy systémy. Ako druhého 

dodávateľa by som odporučil osloviť Dodávateľa 7. 

 

3.4 Prínosy návrhov riešenia 

V tejto diplomovej práci boli navrhnuté a spracované riešenia pre podporu rozhodovania 

v oblasti výberu najvhodnejšieho  dodávateľa pre firmu PSL a.s. Riešenia sú predstavené 

v podobe dvoch fuzzy modelov ktoré vyhodnocujú na základe ponúk potenciálnych 

dodávateľov, ktorých kritéria boli prekonzultované s kompetentným pracovníkom PSL 

a.s. Ako prvý fuzzy model bol spracovaný v prostredí MS Excel, ktorý je súčasťou 

balíčka MS Office, na ktorý ma firma PSL a.s. licenciu, takže ušetrí to firme aj finančné 

náklady. Fuzzy model v prostredí MS Excel je navrhnutý takým spôsobom, aby práca 

s ním bola čo najviac priateľská , zrozumiteľná a priehľadná. Postup obsluhy programu 

v MS Excel je popísaný v kapitolách vyššie. Vyhodnocovanie v MS Excel prebieha 

rýchlo a na jeho manipuláciu nie je potreba veľkej znalosti, preto s ním dokáže pracovať 

aj pracovník nie len z oddelenia informatiky. Riešenie v MS Excel ponúka pohľad na 

všetkých hodnotených dodávateľov, aj v grafickom prevedení v podobe grafu spolu 

s možnosťou voľby tlače výslednej zostavy. V prípade potreby zmeny jednotlivých 

kritérií alebo jej úpravy je ale odporúčaná konzultácia, ktorú firme poskytnem. Ako druhý 

fuzzy model bol spracovaný v prostredí MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, ktorý 

predstavuje sofistikovanejší a prepracovanejší vyhodnocovací mechanizmus 

vyhodnocovania potenciálnych dodávateľov. Pre firmu je toto prostredie neznáme 



73 

 

a nevlastní softwareovu licenciu pre využívanie tohto modelu v praxi, preto bude 

potrebné vynaložiť finančné náklady na zaobstaranie tohto softwaru, ktoré sa pohybujú 

na čiastke 77 980 Kč bez DPH. Napriek tomu že postup a obsluha tohto fuzzy modelu 

bola popísaná v tejto práci, doporučujem v prípade rozšírenia kritérií konzultáciu pre 

úplne vyjasnenie. Obe navrhnuté riešenie vyhodnocujú po overení správne, obe riešenia 

stanovili za najvýhodnejšieho dodávateľa Dodávateľa č. 2, s ktorým je odporúčané 

okamžite uzatvoriť dohodu na spoluprácu pri vyhotovení veľkorozmerných ložísk 

s výkovkov do hlavnej kopuly veternej elektrárne. Ďalším prínosom je fakt, že navrhnuté 

riešenia vylepšujú dosávadný spôsob vyhodnocovania dodávateľov, ktorý prebieha 

osobným oslovením s pozvánkou na výberové konanie, ktoré je tajne, čiže ušetrí čas 

a náklady spojené priamo s výberovým konaním. Týmto spôsobom stačí od jednotlivých 

dodávateľov získať ponuku a poverený pracovník zadá tuto ponuku do vyhodnocovacích 

systémov, ktoré vrátia na výstupe všetkých ohodnotených dodávateľov. Obe riešenia 

v podobe fuzzy modelov v MS Excel a v MATLABe pracujú samostatne a firma nebude 

mat problém s HW nárokmi na ich spustenie. Pre firmu PSL, a.s. sa odporúča zavedenie 

oboch vyhodnocovacích systémov, pretože použitím modelu v MATLABe sa dá overiť 

výsledné stanovisko získane v prostredí MS Excel, čiže jeden model funguje ako 

kontrolný mechanizmus pre ten druhý. 
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ZÁVER 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnutie a vyhotovenie rozhodovacích systémov 

využívajúce základné princípy fuzzy logiky pre potreby ohodnotenia potenciálnych 

dodávateľov na zákazku vyhotovenia veľkorozmerných ložísk do veterných elektrárni 

pre strojárenskú firmu PSL, a.s. Rozhodovacie systémy boli vyhotovené v prostredí MS 

Excel a v prostredí MATLAB Fuzzy Logic Toolbox na základe požiadaviek spoločností, 

ktoré vystupovali ako zadefinované kritéria pre ohodnocovanie dodávateľov. Následne 

bolo vykonané ohodnotenie potenciálnych dodávateľov prostredníctvom oboch systémov 

a výsledky boli porovnané a v oboch prípadoch takmer totožné, čo vedie k úsudku, že 

zhotovené nástroje pre podporu rozhodovania v oblasti výberu najvhodnejších 

dodávateľov pracujú správne. Oba systémy vyhodnotili za najvhodnejšieho dodávateľa 

Dodávateľa č.2. Vyhodnocovacie systémy vyhodnocujú rýchlo, a ich obsluha je 

načrtnutá v kapitolách vyššie, čiže je  jednoduchá aj pre začínajúcich užívateľov. 

Spoločnosti budú ponúknuté obe koncové nástroje za účelom prevencie výberu 

nevhodného dodávateľa, čo povedie k zníženiu tohto rizika a zároveň k zníženiu 

nákladov spojených v súvislosti výberovým konaním, či už finančných alebo časových. 

Oba dva softwarové riešenia sú odporúčané používať, keďže výsledky z jedného 

rozhodovacieho systému slúžia na overenie výsledkov z druhého rozhodovacieho 

systému. Ciele práce považujem za splnené a v prípade potreby rôzneho rozšírenia 

daných nástrojov do budúcnosti je možná ďalšia spolupráca s firmou.  
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