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Abstrakt  

Práce pojednává o multidimenzionálním rozhodování při outsourcingu účetních prací 

a je koncipována pro potřeby účetních firem, které mají více než 30 pracovníků. 

Takovéto účetní firmy mají stovky účetních úkolů různé velikosti a charakteru, které 

mají být přiřazeny jednotlivým účetním. Problém přiřazování úkolů jednotlivým 

účetním lze teoreticky vyřešit velmi dobře známými způsoby operačního výzkumu, 

nicméně některé vlastnosti účetních jsou velmi vágní, a je tedy obtížné je kvantifikovat. 

Mezi tyto vlastnosti lze zařadit např. kreativitu, loajalitu, schopnost získat důvěru 

klienta atd. Zmíněné vlastnosti způsobují, že aplikace tradičních, např. rozvrhovacích 

algoritmů, jsou velmi složité. K tomu jsou navíc některé účetní úlohy unikátní a jejich 

přiřazení může být učiněno pouze zkušeným manažerem a ne algoritmem. Tato práce se 

věnuje fuzzy popisu úloh a účetních a dvouúrovňovému přiřazovacímu procesu. 

Jednotlivé zadané úkoly jsou v rámci předběžného třídění označovány jako rutinní, 

které mohou být přiřazeny fuzzy algoritmem, nebo jako nerutinní, které jsou 

jednotlivým pracovníkům přiřazovány pomocí dialogu manažer ↔ fuzzy expertní 

systém.  
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Abstract  

The work deals with multidimensional decision-making in the outsourcing 

of accounting work; it is designed for accounting companies with more than 

30 employees. These companies deal with hundreds of accounting tasks of various 

extent and nature which would be assigned to individual accountants. Theoretically 

speaking, the problem of assigning tasks to individual accountants can be resolved by 

well-known methods of operational research; however, certain qualities of accountants 

are very vague and are hard to quantify. These qualities include creativity, loyalty, 

credibility towards clients, etc. The qualities make the application of traditional 

algorithms (e.g. scheduling algorithms) very difficult. Moreover, certain accounting 

tasks are unique and can be assigned only by experienced managers, not algorithms. 

This work focuses on a fuzzy description of tasks and accountants and a two-level 

assignment process. In preliminary sorting, individual tasks to be assigned are classified 

as routine, which can be assigned through a fuzzy algorithm, or non-routine, which are 

assigned to individual employees through the manager ↔ fuzzy expert system dialogue.  

 

Keywords 

Fuzzy expert system; decision-making algorithm; artificial intelligence; accounting 

company; the assignment of accounting tasks 

 

 



  

Bibliografická citace disertační práce 

KÁBA, D. Multidimenzionální rozhodování při outsourcingu účetních prací. Disertační 

práce. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 124 s. 

Vedoucí disertační práce Prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že disertační práci na téma „MULTIDIMENZIONÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ 

PŘI OUTSOURCINGU ÚČETNÍCH PRACÍ“ jsem vypracoval samostatně 

pod vedením školitele práce Prof. Ing. Vojtěcha Korába, Dr., MBA a s použitím 

odborné literatury a ostatních informačních zdrojů, které jsou náležitě citovány v práci 

a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Dále jako autor uvedené disertační práce prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

disertační práce jsem neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. 

O právu autorském a právech souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 

 

            

        …………………………….. 

                  Ing. Daniel Kába 



  

Poděkování 

Tímto děkuji vedoucímu disertační práce Prof. Ing. Vojtěchovi Korábovi, Dr., MBA 

za odborné vedení práce, užitečné rady a připomínky, které přispěly k vypracování této 

práce. 

Dále děkuji Prof. Klausovi Hartmannovi za cenné rady a za poskytnutí programového 

vybavení.  



  

OBSAH  

1  ÚVOD ................................................................................................................................................ 1 

2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ......................................................................................................... 3 

3  TEORETICKÝ STAV POZNÁNÍ .................................................................................................. 4 

3.1  PODSTATA A VÝZNAM ÚČETNICTVÍ ........................................................................................... 4 

3.1.1  Regulace účetnictví .............................................................................................................. 5 

3.1.2  Harmonizace účetnictví ........................................................................................................ 6 

3.1.3  Účetnictví a daně ................................................................................................................. 7 

3.2  VÝVOJ ÚČETNICTVÍ ................................................................................................................... 7 

3.2.1  Vývoj účetnictví v českých zemích ........................................................................................ 8 

3.3  ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ ......................................................................................................... 9 

3.3.1  Procesní struktura podnikového účetnictví .......................................................................... 9 

3.3.2  Začlenění účetnictví do organizační struktury podniku ..................................................... 10 

3.3.3  Přístupy k řízení podnikového účetnictví ........................................................................... 11 

3.3.4  Vliv vývoje informačních technologií a systémů na účetnictví ........................................... 12 

3.3.5  Penetrace umělé integrace do účetnictví ........................................................................... 19 

3.4  OUTSOURCING ......................................................................................................................... 20 

3.4.1  Důvody pro outsourcing..................................................................................................... 21 

3.4.2  Proces outsourcingu .......................................................................................................... 23 

3.5  OUTSOURCING ÚČETNÍCH PRACÍ .............................................................................................. 28 

4  ZVOLENÉ TECHNIKY A METODY DISERTAČNÍ PRÁCE ................................................ 32 

5  OPERAČNÍ ANALÝZA A JEJÍ VAZBY NA DALŠÍ FORMÁLNÍ APARÁT ....................... 34 

5.1  TRIAL AND ERROR DIALOG ..................................................................................................... 37 

5.2  ANALÝZA ROZHODOVACÍHO SYSTÉMU .................................................................................... 38 

5.3  VEKTOROVÉ ROZHODOVÁNÍ .................................................................................................... 40 

5.4  RIZIKA ..................................................................................................................................... 41 

6  FORMÁLNÍ MODELY ................................................................................................................. 43 

6.1  FUZZY MODELOVÁNÍ ............................................................................................................... 45 

6.2  DOSTUPNÝ FORMÁLNÍ APARÁT PRO TVORBU MODELŮ ............................................................. 46 

7  ALGORITMUS PŘIŘAZOVÁNÍ ÚKOLŮ EXPERTNÍM PRACOVNÍKŮM ........................ 48 

7.1  DEFINICE PROMĚNNÝCH ........................................................................................................... 49 

7.2  MNOŽINA FUZZY PODMÍNĚNÝCH VÝRAZŮ ............................................................................... 80 

7.3  KOMUNIKACE S FUZZY EXPERTNÍM SYSTÉMEM ....................................................................... 86 

7.3.1  Testování funkčnosti fuzzy expertního systému .................................................................. 86 

7.3.2  Vyhledání nejvhodnějšího účetního formou dialogu s fuzzy systémem .............................. 89 

7.3.3  Citlivost fuzzy expertního systému ..................................................................................... 92 

8  PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE ............................................................................................. 114 



  

8.1  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TEORETICKÉ PŘÍNOSY .................................................................................. 114 

8.2  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAKTICKÉ PŘÍNOSY .................................................................................... 114 

9  ZÁVĚR .......................................................................................................................................... 115 

10  LITERATURA ............................................................................................................................. 116 

11  SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................................. 122 

12  SEZNAM TABULEK .................................................................................................................. 123 

 



 

 
1 

 

1  Úvod 

Nové trendy v podnikatelství jsou určovány dobou, ve které žijeme. Dobou, 

vyznačující se rozvojem mobilních komunikací, internetu, odstraňováním bariér 

vzdálenosti při předávání dat a informací, a celosvětovou globalizací. V dnešní době je 

samozřejmostí posílání e-mailových zpráv kamkoliv do světa, získávání jakýchkoliv 

informací prostřednictvím internetu, dostupnost a snadnost komunikace prostřednictvím 

mobilních nebo satelitních telefonů. Doba, ve které žijeme je charakteristická také 

rušením bariér mezi státy, snadností cestování, a se vstupem do Evropské unie možností 

pracovat nebo podnikat v kterémkoliv státě Evropské unie.  

I naše vláda si uvědomuje nutnost změny některých zavedených praktik, které jsou 

v dnešní době počítačů a internetové komunikace již zastaralé a zbytečně pracné. Je to 

jediná cesta ke zvýšení efektivity ekonomiky a tím zvýšení životní úrovně všech 

obyvatel. Jako příklad je možné uvést zavedení elektronického podpisu do praxe, 

možnost podávání daňových přiznání prostřednictvím internetu, daňová informační 

schránka, od 1.července 2009 datová schránka a další kroky připravované 

ministerstvem informatiky ČR, jako je vybudování eGovermentu, elektronické 

propojení všech úřadů, získávání výpisu z rejstříku trestů, katastru nemovitostí a jiných 

rejstříků vedených státem prostřednictvím internetu, a další. 

Disertační práce pojednává o jedné části modelu, který řeší přenesení kompletně 

celé účetní a administrativní agendy malého a středního podnikatele na internet. 

Disertační práce je zaměřena na problematiku rozhodovacího procesu při přidělování 

jednotlivých účetních úkolů externím i interním pracovníkům specializovaným 

na určitou oblast. V době, kdy již daňová přiznání jsou podávána elektronicky, a kdy se 

již reálně připravuje elektronické propojení všech úřadů, a rejstříků vedených státem 

prostřednictvím internetu, je tato cesta jednoznačně novým trendem v podnikatelství. 

Celý model je zaměřen zejména na malé a střední firmy a založen na systému 

správy dokumentů pomocí jejich digitalizace a následného spuštění workflow 

prostřednictvím internetu.  

Základní charakteristika modelu je časová a hlavně místní nezávislost jednotlivých 

pracovníků do tohoto systému zapojených, snížení nákladů a zvýšení efektivity 

a odborné úrovně poskytovaných služeb.  
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V současné době již existují vysoce propracované informační systémy velkých 

firem pracující s digitalizací svých prvotních dokladů. Pro jejich obrovskou finanční 

náročnost jsou však využitelné pouze ve velkých firmách (SAP, NAVISION, apod.) 

a ve většině případů se jedná vždy o uzavřený systém pro jednu organizaci. 

Tento model je však orientován právě na malé firmy, u kterých v současné době 

není vždy odpovídající poměr ceny a kvality poskytovaných služeb v oblasti 

informačních systémů a vedení účetnictví. Jedná se o jeden systém, do kterého je 

zapojeno větší množství malých firem na jedné straně a výkonných samostatných 

pracovníků na straně druhé. 
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2 Cíle disertační práce 

Disertační práce se zabývá problematikou multidimenzionálního rozhodování při 

outsourcingu účetních prací. Práce řeší jednu část zamýšleného projektu zmíněného 

v úvodu, a to přiřazování jednotlivých účetních úkolů expertním pracovníkům určité 

specializace. Veškeré rozhodování o přidělování účetních úkolů je v praxi prováděno 

na základě subjektivních rozhodnutí vedoucích pracovníků. Tato práce se zabývá 

možností nahrazení subjektivního rozhodování jinou metodou prostřednictvím 

počítačové techniky. Počítače dnes představují ve světě techniku, která je využitelná 

v nejrůznějších oborech, z nichž v některých to ještě v nedávné době bylo nemyslitelné.  

Práce se zaměřuje na kompromis přiřazení úkolu s cílem odstranit subjektivní 

kritéria rozhodovatele použitím výpočetní techniky, přesněji řečeno s využitím umělé 

inteligence. Zabývá se možností přenesení rozhodování na techniku s cílem zobjektivnit 

konečné rozhodnutí. 

Hlavním cílem práce je tedy vytvoření a ověření určitého algoritmu 

pro automatizaci rozhodování o přiřazení jednotlivých účetních úkolů v reálné praxi. 

Jednotlivé dílčí cíle práce jsou následující: 

I. Vypracování speciálního algoritmu přiřazování jednotlivých účetních úkolů 

jednotlivým expertním pracovníkům. 

II. Prověření možnosti, zda lze alternativně nahradit subjektivní rozhodnutí člověka 

objektivním rozhodnutím  provedeným s použitím umělé inteligence. 

III. Testování a analýza funkčnosti nalezeného algoritmu, který nahradí subjektivní 

rozhodnutí člověka umělou inteligencí, na reálném případu. 
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3 Teoretický stav poznání 

3.1 PODSTATA A VÝZNAM ÚČETNICTVÍ 

Účetnictví je velmi rozsáhlý ucelený v penězích vyjádřený systém informací, který 

má však řadu vzájemných vazeb s dalšími informačními systémy a ekonomickými 

disciplinami a také evidencemi na různém stupni řízení. Nemůže existovat samostatně 

vytrženo ze souvislostí s podstatou ekonomického procesu, neboť jeho úkolem je věrně 

a poctivě zobrazovat stav a pohyb majetku v jeho různých strukturách členění a vzniklý 

rozdíl z pohybu tohoto majetku (výsledek hospodaření). Proto čerpá informace 

i z jiných systémů a samo je též poskytuje k využití v navazujících informačních 

systémech, v čemž také spočívá význam účetnictví. [7] 

V ekonomickém a informačním pojetí lze vysledovat tyto vzájemné vazby, toky 

informací, jejich sdílení, poskytování a vzájemné ovlivňování: 

Finanční účetnictví je regulováno národním právním systémem, ale také velmi úzce 

váže na nadnárodní ekonomické a politické uskupení - Evropskou unii. Dochází 

k výraznému ovlivňování a snaze České republiky upravit účetnictví tak, aby bylo 

v souladu s mezinárodně uznávanými pravidly. Základní principy, na nichž je účetnictví 

v Evropě založeno, jsou součástí i právního systému České republiky. Pro Českou 

republiku, jako členský stát Evropské unie, jsou závazné směrnice a nařízení 

Evropského společenství.  [7], [38] 

Manažerské (vnitropodnikové) účetnictví vytváří podrobnou informační základnu 

pro operativní řízení účetní jednotky, avšak zároveň poskytuje v některých případech 

vstupy finančnímu účetnictví. Jedná se například o informace o zásobách, které účetní 

jednotka vytváří vlastní činností. Je zdrojem informací pro vytváření kalkulací. Tento 

informační sytém může tvořit zázemí také pro cenovou politiku, která má důležitou 

úlohu i v oblasti finančního účetnictví. Na cenovou hladinu má vliv nejen národní 

právní systém, prostřednictvím kterého může stát usměrňovat cenovou úroveň v případě 

zájmu a potřeby, ale také nadnárodní ekonomické uskupení, neboť do cenové politiky 

vstupuje jako podstatná složka clo. [7], [38] 
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Z finančního účetnictví vyrůstá finanční analýza, která však má zdroj informací 

(stejně jako ostatní discipliny) i v jiných informačních systémech, mezi které lze řadit 

například manažerské účetnictví, cenovou politiku, daně atd. [7] 

Další informační systémy, které čerpají z účetnictví jsou například statistika, nebo 

naopak podstatné evidenční zdroje z nichž čerpá účetnictví. Jde o různé typy prvotních, 

pomocných, operativních evidencí, které shromažďují, třídí a poskytují informace jako 

doplnění systému účetnictví. Z výše uvedených vazeb však jednoznačně plyne, 

že účetnictví patří do rozsáhlého vzájemně propojeného informačního systému a samo 

je systémem utříděných informací, které jsou podstatné pro velké množství uživatelů. 

[7], [38] 

3.1.1 Regulace účetnictví 

Regulace účetnictví probíhá v různých státech světa odlišným způsobem a v různém 

rozsahu, a to zejména v závislosti na tradicích, ekonomickém a legislativním prostředí 

dané země či způsobu jejího zapojení do širšího hospodářsko-politického seskupení. 

V zásadě se však tato vnější regulace uskutečňuje prostřednictvím státu nebo profesních 

svazů. Z hlediska rozsahu a způsobu této regulace se rozlišuje regulace po linii běžného 

účetnictví a dále po linii účetních výkazů.[38], [42] 

Při regulaci po linii běžného účetnictví se tato regulace soustřeďuje na zobrazení 

jednotlivých ekonomických jevů, protože ty samy jsou základem, z něhož se provede 

shrnutí do účetních výkazů. Účetní výkazy jsou proto upraveny jen formálně. 

Výsledkem usměrňování běžného účetnictví je jeho normativní úprava ve formě účtové 

osnovy a závazných postupů účtování s případnou možností volby z přípustných řešení. 

Tato regulace je charakteristická pro kontinentální Evropu, v níž je od 17. století pevně 

zakotveno oficiální obchodní zákonodárství.[38], [42] 

Při regulaci účetnictví po linii účetních výkazů se vychází z požadavků kladených 

na účetní výkazy jejich uživateli (vlastníky, manažery podniku i řadou externích 

uživatelů včetně institucí zastupujících stát). Mnohdy jsou tyto požadavky podloženy 

i legislativně (v obchodních zákonech, daňových normách apod.). I když zde regulace 

účetních výkazů hraje dominantní roli, neznamená to, že by běžné účetnictví bylo 

ponecháno svému osudu. Usměrňuje se de facto nepřímo tím, že jsou vymezeny 
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požadavky na účetní výkazy a tím je i běžnému účetnictví předurčeno jeho zaměření 

a obsah. [38], [42] 

3.1.2 Harmonizace účetnictví 

Harmonizace neboli sbližování účetních pravidel a účetních výkazů různých zemí 

tak, aby byly srovnatelné a obecně srozumitelné. Snahy harmonizovat účetnictví 

najdeme zejména v rámci určitých politicko-hospodářských společenství. Pro Českou 

republiku má největší význam Evropská unie, kudy se ubírá jeden, užší proud 

harmonizace. Pro Českou republiku jako člena Evropské unie to má za následek, že 

musí české účetnictví podnikatelů harmonizovat s evropským účetním kodexem, 

reprezentovaným zejména čtvrtou a sedmou směrnicí Evropské unie. Přesto není 

účetnictví podnikatelských subjektů členských zemí Evropské unie shodné, a to ze dvou 

důvodů: 

1) směrnice nejsou rozpracovány do podrobnějších standardů, které by 

 ke srovnatelnosti vedly, 

2) směrnice zakotvují tzv. práva volby (variantní řešení) a kromě toho 

 dovolují každé členské zemi, aby zohledňovala svá specifika, ať se jedná 

 o historický vývoj, tradice, ekonomickou a sociální úroveň, daňové 

 souvislosti aj. 

Výše zmíněné důvody narušují vnitroevropskou srovnatelnost účetních závěrek 

podnikatelských subjektů.[23], [42] 

Světový kapitálový trh však účetní závěrky podniků vyhotovené podle směrnic 

Evropské unie neuznává. Pro něho nejsou lokální snahy o harmonizaci postačující. 

Tento trh usiluje o to, aby účetní závěrky kótovaných podniků byly harmonizovány 

celosvětově. Tímto lze nazvat druhý proud harmonizace. V současné době podnik 

vyhotovuje pro burzu, na níž je kótován, svoji účetní závěrku podle jednoho ze dvou 

světově uznávaných souborů standardů: podle mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS) nebo podle amerických obecně uznávaných účetních zásad (US 

GAAP) – v závislosti na tom, který z těchto dvou souborů daná burza požaduje. 

Evropská komise rozhodla, že podniky, které jsou emitentem cenných papírů 

registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech EU, vyhotoví 
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své účetní závěrky podle IFRS (avšak podle českých účetních předpisů zjišťují tyto 

podniky základ daně z příjmů). Je-li současně takový podnik konsolidující účetní 

jednotkou, má povinnost použít pro sestavení konsolidované účetní závěrky a výroční 

zprávy rovněž IFRS. [7], [22], [23] 

Ostatní podniky (účetní jednotky) účtují a sestavují individuální účetní závěrky 

podle českých předpisů pro podnikatele, které jsou se shodou s požadavky 4. a 7. 

směrnice Evropské unie. Pokud tyto směrnice určitou dílčí problematiku neřeší, 

Evropská komise doporučuje přijímat řešení shodná s IFRS. Tento přístup je aplikován 

v České republice zejména při vypracování Českých účetních standardů. [7], [22], [23] 

3.1.3 Účetnictví a daně 

Účetnictví je velmi úzce svázáno s ekonomickým a právním prostředím, které jím 

prostupuje. Účetní a daňový systém jsou velmi těsně provázané úseky podnikové 

ekonomiky. Účetnictví musí v každé zemi a v každé době zajistit údaje potřebné 

ke stanovení základu daně z příjmů. To však nelze chápat tak, že účetnictví musí být 

podřízeno daňovým hlediskům. Obecně existují dva krajní přístupy k řešení vztahu 

„účetnictví – daně“: 

1. Účetnictví respektuje primárně požadavek daňového práva, čili se plně podřizuje 

potřebě zjistit daňový základ pro výpočet daňové povinnosti. Tím je poznamenáno 

vymezení nákladů, výnosů, výsledku hospodaření aj. Upřednostnění daňových 

hledisek má za následek, že určité operace nejsou zobrazeny ve shodě se svojí 

ekonomickou podstatou. 

2. Účetnictví uspokojuje primárně požadavek věrného zobrazení skutečnosti. Klade si 

za cíl účtovat a vykazovat hospodářské jevy ve shodě s jejich ekonomickým 

obsahem, aby externí uživatelé mohli posoudit finanční pozici a výkonnost podniku. 

Základ daně z příjmů se zjistí také z údajů zabezpečených v rámci systému 

účetnictví, ale tak, že daňové aspekty nedeformují vykazované účetní informace.  

3.2 VÝVOJ ÚČETNICTVÍ 

Vývoj účetnictví zrcadlí vývoj v ekonomice, podnikání i politice. Je to proces 

neustálých změn, v němž však v podstatě základní principy a poslání účetnictví 
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zůstávají zachovány. Vývoj znamenal stálé rozšiřování funkcí účetnictví a neustále 

prohlubující specializaci v rámci účetnictví samotného.  

Zejména poslední dvě desetiletí byla pro účetnictví epochou rapidní přeměny, a to 

jak na světové, tak na národní úrovni. Důvodem byly změny, které se v této době 

odehrávaly v jeho okolním (politickém, ekonomickém, sociálním, právním aj.) 

prostředí, ať již to byly změny s globálním či lokálním dosahem. Vývoj se ale 

nezastavuje. Mnohé z toho, co je dnes v účetnictví akceptováno, nebylo před padesáti 

lety přijímáno, a lze usoudit, že obdobně se bude chovat budoucnost k dnešnímu statu 

quo.[22], [38], [43] 

Nejsilnějším rysem probíhajících změn na mapě světa byla (a nadále zůstává) 

jednak snaha o vytváření větších politicko-hospodářských seskupení, jednak snaha 

o vytvoření jakési „globální vesnice“, provázená mj. vymykáním korporací, investorů 

a kapitálových trhů z rámce národních struktur. Tyto dvě tendence - spolu s rozvojem 

moderních informačních technologií, kvantitativních metod a behaviorálních věd - 

rychle mění prostředí, v němž účetnictví působí.  

Historie účetnictví je specifickým vzorkem evoluce lidské společnosti. Umožňuje 

rozpoznat, že účetnictví je v určité etapě svého vývoje produktem okolního prostředí té 

doby a že zpětně dává tomuto prostředí podnět ke změnám. Lze tedy konstatovat, 

že účetní historie je studiem evoluce v účetním myšlení, účetní praxi a v účetních 

institucích s ohledem na změny v okolním prostředí a společenských potřeb. [22], [38], 

[43] 

3.2.1 Vývoj účetnictví v českých zemích 

V českých zemích lze od nejstarších dob z doloženého účtování vyvozovat 

používání jednoduchého účetnictví s prvky kameralistiky. Teprve s dalším rozvojem 

obchodování a příchodem italských obchodníků do Čech, pravděpodobně za císaře 

Rudolfa II. můžeme postupně hovořit o pronikání podvojného účetnictví. Zvláštní 

kapitolou dějin účetnictví na území Koruny české je účtování židovských obchodníků 

a směnárníků v Čechách, které má nejblíže k podvojné soustavě založené na peněžních 

příjmech a výdajích (cash basis). [22] 
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V zemích Koruny české jakožto součásti Římské říše bylo od první čtvrtiny 17. 

století až do roku 1918 užíváno v hospodářském životě obchodní účetnictví podle 

německých vzorů a ve státní správě od roku 1762 prakticky až do roku 1954 kamerální 

účetnictví. Po vzniku Československé republiky bylo její účetnictví v podstatě 

odvozeno z původních vzorů říšského obchodního zákoníku. [22] 

3.3 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ 

Podstata procesu organizování v podniku, čili procesu vytváření, upřesňování či 

přetváření struktury určitého systému spočívá v definici: 

- činností a vztahů mezi nimi, což vede k definování procesní struktury, 

- funkčních či pracovních míst a řídících vztahů mezi nimi, což vede         

 k definování útvarové struktury. [42] 

3.3.1 Procesní struktura podnikového účetnictví 

Základním zdrojem procesní struktury podnikového účetnictví je dosažení účelu 

tohoto informačního systému, definovaného jeho funkcemi. Základní funkcí účetnictví 

je funkce informační. K této základní funkci finančního účetnictví je nutné připojit 

i informační funkce z oblasti manažerského účetnictví – jedná se hlavně o podávání 

informací o struktuře a nákladech výkonů, o nákladech a výnosech jednotlivých 

organizačních útvarů atd.Současně ale účetnictví plní i řadu dalších funkcí např. funkci 

registrační. Během staletého vývoje účetnictví se v jeho rámci postupně vyčlenily 

některé základní procesy, např. metodika účetních prací, účtování o jednotlivých 

složkách majetku, závazků, výsledku hospodaření atd.  [7] [42] 
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3.3.2 Začlenění účetnictví do organizační struktury podniku 

Činnosti spadající do sféry podnikového účetnictví  jsou zpravidla seskupovány 

do relativně samostatného organizačního útvaru, podřízeného vedení podniku.Velikost 

tohoto útvaru, jeho vnitřní struktura, rozdělení činností mezi jednotlivé pracovníky 

a další charakteristiky, je ovlivňováno především následujícími faktory: 

1) právní úprava účetnictví, 

2) typ produkční činnosti podniku, 

3) rozsah informačních nároků vedení podniku, 

4) velikost podniku, 

5) využití výpočetní techniky a ekonomických systémů.[42] 

Soudobá právní úprava finančního účetnictví je charakteristická mimo jiné tím, že 

je výrazně snižována míra regulace způsobů účtování jednotlivých účetních případů 

a důraz je kladen na úpravu obsahu účetních výkazů. S touto postupující změnou 

koncepce státní regulace zvláště pak finančního účetnictví se významně zvyšuje míra 

samostatnosti (a také odpovědnosti) samotných podniků při vedení účetnictví. 

účtování dlouhodobého 
majetku 

účtování zásob  

mzdová agenda  

účtování prodeje  

účtování finanční  

všeobecné účtování  Finanční výkazy 

Metodika účetnictví 

Ekonomické rozbory  

PODNIKOVÉ ÚČETNICTÍ 

Obr. 1 Schéma procesní struktury účetnictví, [20] Obr. 1: Schéma procesní struktury účetnictví, [20] 
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Konkrétním projevem této tendence je růst nároků na kvalitu účetního personálu 

a na podrobnost a ucelenost vnitřních účetních předpisů v podniku. [42] 

Druh produkční činnosti podniku má vliv zejména na rozsah jednotlivých dílčích 

agend v rámci účetnictví. Rozsah informačních nároků vedení podniku je jedním 

z klíčových faktorů pro určení celkové činnosti účetních útvarů a odvozuje se zejména 

z koncepce a nástrojů manažerského účetnictví. Velikost podniku ovlivňuje danou 

organizaci úseku účetnictví především pokud jde o míru objemu účetních činností. 

Využívání výpočetní techniky a zejména odlišných ekonomických systémů nepřináší 

jen zrychlení a zefektivnění účetních prací, ale i zcela nové prvky, hlavně pak zadávání 

účetních dat neúčetními pracovníky. [42] 

3.3.3  Přístupy k řízení podnikového účetnictví 

Každý podnikatel nebo manažer by se měl snažit o dosažení maximální efektivnosti 

podniku i jeho jednotlivých činností. V oblasti podnikového účetnictví lze definovat tři 

základní směry zvyšování efektivnosti: 

a) zavádění moderních přístupů ke koncepci ekonomických útvarů, 

b) racionální zapojování jiných podnikových útvarů do procesů tvorby, 

 zpracování a prezentace účetních informací, 

c) redukce nákladů na tvorbu, zpracování a prezentace účetních informací.[42] 

V klasickém pojetí představují ekonomické či finanční útvary především zúčtovací 

ekonomické centrum, které hlavně zabezpečuje nezbytné vnější finanční transakce 

a které uskutečňuje příslušné kontrolní funkce, včetně retrospektivních rozborů. 

Moderní přístupy ke koncipování ekonomických útvarů nezavrhují tradiční úlohu 

ekonomických útvarů, ale předpokládají její výrazné zhospodárnění. V rámci 

kontrolních a informačních procesů požadují hledání cest jejich hospodárného a přitom 

účelného zabezpečení. Kladou důraz na aktivní úlohu ve smyslu rozvoje ekonomického 

systému jako zdrojů pokladů pro strategické řízení, vyhledávání a vyhodnocování 

podnikových příležitostí, hledání optimálních zdrojů financování investic apod. 

Podstatou těchto přístupů je požadavek výrazně aktivnější role, odpovědnost útvarů 

za racionálnější výkon svých činností a významná informační podpora vedení podniku. 

[42] 
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Druhý směr zvyšování efektivnosti vychází ze snahy o zkrácení cesty mezi vznikem 

a prezentací účetních záznamů a informací a využívá zde převodu řady dílčích účetních 

činností do jiných podnikových útvarů. [42] 

Třetím směrem je redukce nákladů. I v oblasti výkonu účetních agend a činností 

existuje několik možností snižování nákladů. Mezi základní možnosti patří: 

- outsourcing účetních procesů (více viz kapitola 5), 

- standardizace účetních podnikových činností, 

- snižování vybraných typů nákladů. [42] 

Standardizace účetních podnikových činností spočívá především v eliminaci 

nedostatku informací. Často právě kvůli nedostatku informací vznikají zbytečně 

vynaložené náklady, které je potřeba v rámci zvyšování produktivity snižovat. V tomto 

případě je vhodná právě standardizace účetních postupů, která je samozřejmě závazná 

nejen pro účetní pracovníky, ale i pro pracovníky jiných podnikových útvarů. 

Snižování nákladů je v praxi velmi používanou metodou. Nejúčinnější (ale zároveň 

nejrizikovější) je v této oblasti snižování osobních nákladů, a to snižováním počtu 

pracovních míst účetních pracovníků. Základním východiskem pro redukci těchto 

nákladů bývá v podnicích tzv. procesní přístup k organizaci podniku, jehož podstatou je 

úvaha o tom, že činnost či organizační útvar má své místo v organizaci jen tehdy, je-li 

součástí řetězce aktivit, jejichž cílem je přidaná hodnota zákazníka. 

Procesní pohled na organizaci tedy zdůrazňuje její klientskou orientaci, brání 

zachování činností, které pro uspokojení požadavků klientů nemají význam, 

a podporuje vnitřní uspořádání. Pro existenci a fungování podniku jsou nutné nejen 

činnosti vytvářející přidanou hodnotu, ale i celá řada tzv. „neproduktivních“ činností, 

jako je správa majetku podniku, personální agenda a také účetní a finanční činnosti. 

[42] 

3.3.4 Vliv vývoje informačních technologií a systémů na účetnictví 

Od doby nástupu prostředků výpočetní techniky do oblasti hromadného zpracování 

dat došlo k obrovským technickým změnám, především ve smyslu nárůstu jak 

kvantitativních parametrů serverového i klientského prostřední, tak i kvalitativních 

parametrů z hlediska použitelnosti a vybavenosti. Tento proces je provázen v podstatě 
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neustálým poklesem cen hardwarového vybavení, a tím zvyšováním dostupnosti stále 

kvalitnější techniky i pro rutinní a každodenní používání. Informační technologie přitom 

pronikají prakticky do všech oblastí lidské činnosti, a dokonce některé z nich si již 

bez jejich využití ani nelze představit. 

Na tento bouřlivý vývoj reagují (i když někdy se zpožděním) i softwarové nástroje 

a technologie tvořící stavební kameny informačního systému. [46] 

Historie vývoje IT/IS 

Vývoj IT/IS začíná v 70. letech minulého století. Bez nároku na nějakou standardní 

klasifikaci by bylo možné tuto dobu rozdělit do následujících etap: 

 Období rané automatizace charakterizované sálovými počítači. 

 Období expanze personální počítačů (PC). 

 Období agregování a propojování PC. 

 Období integrace a integrovaných systémů. [46] 

Období rané automatizace - 70. léta a počátek 80. let. 

Koncem sedmdesátých a počátkem let osmdesátých byl svět výpočetní techniky 

pro oblast účetnictví omezen pouze na používání tzv. sálových počítačů, velkých 

a drahých zařízení, jejichž obsluhu zajišťovaly týmy specializovaných pracovníků - 

programátorů a operátorů. Kvůli investiční náročnosti na jejich pořízení a složitosti 

obsluhy si je pořizovaly jen velké podniky. Ostatní subjekty pak využívaly těchto 

výpočetních středisek formou nákupu jejich služeb nebo se obracely na specializované 

podniky, které jim pronajímaly vlastní personální zdroje a strojový čas výpočetních 

zařízení. 

Charakteristickými rysy tohoto období bylo: 

 dávkové zpracování,  

 minimální flexibilita řešení,  

 izolovanost zpracování,  

 orientace na rutinní úlohy,  

 uniformnost výstupů,  
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 nízká aktuálnost informací,   

 nízká efektivita. [3] 

I přes výše popsané nedostatky a problémy ale nelze považovat toto období 

za negativní, bylo logickým a nutným prvním krokem pro zavádění výpočetní techniky 

při zpracování ekonomických agend, včetně účetnictví. Poprvé tak byly naznačeny 

možnosti strojového zpracování dat, otestovány procesy, kde je jejich přínos 

nejmarkantnější a v neposlední řadě tak začala vznikat skupina pracovníků vzdělaných 

v oboru IT/IS, která se silně podepsala pod rychlou expanzi personálních počítačů 

do rutinní praxe. [3] 

Období expanze personálních počítačů - 80. léta 

Za počátek zásadní proměny světa informačních technologií bývá považován rok 

1981, kdy společnost IBM přišla na trh v USA s první verzí osobního počítače (PC - 

Personal Computer) a kdy byla zahájena éra přemístění výkonné výpočetní techniky 

z klimatizovaných sálů na pracovní stoly koncových uživatelů (objevuje se termín 

desktop computer - stolní počítač). Počítače začaly být produkovány jako stavebnice, 

která obsahovala komponenty, jež mohly být různě zaměňovány a kombinovány (např. 

síťová karta, grafická karta, operační paměť, pevný disk atd.). Tento fakt vedl 

k enormně rychlému rozvoji celého odvětví, takže posun parametrů PC k vyšším 

hodnotám byl až neuvěřitelně překotný. [3] [46] 

Prvotní komunikace s PC se odehrávala formou příkazů v počítačovém jazyce, které 

uživatel psal pomocí klávesnice, údaje byly na obrazovce klávesami (šipkami) nebo 

stisku určitých kláves. [3] [46] 

Z pohledu programového vybavení (software) znamenal výše uvedený posun 

k používání personálních počítačů odklon od dříve praktikovaného standardu, kdy firma 

si zvolila jednoho dodavatele výpočetní techniky, který ji zásoboval kompletně všemi 

druhy zařízení, včetně základního software. Došlo k rychlému vytvoření rozsáhlého 

a pestrého trhu a ke vzniku řady nových subjektů, které se brzy dostaly do tvrdého 

konkurenčního zápolení. Tento fakt měl svá pozitiva i negativa. Došlo tak k velmi 

rychlému nárůstu poskytovatelů aplikačního software, výpočetní techniky 

i komplexního vybavení, které jsou cenově stále dostupnější, na druhou stranu byl 
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nastartován proces diverzifikace, kdy i ve vztahu k účetnictví docházelo ke vzniku 

aplikačních řešení s výrazně odlišnou logikou, terminologií, způsobem ovládání, 

designem, formátem ukládaných dat apod. Z hlediska účetnictví samotného a účetních 

se tato negativa nezdála být zvlášť významnou překážkou (účetnictví bylo chápáno jako 

do značné míry izolovaná a uzavřená agenda), ovšem v dalším vývoji se ukázalo, 

že tento trend byl nezdravý a způsoboval komplikace v případě pozdějších snah 

o integraci dat a procesů do jednoho základního systému (systémová integrace). [3] 

Období agregace (propojování) personálních počítačů - 80. a 90. léta 

Velmi krátce po nástupu a rozšíření personálních počítačů se objevila snaha o jejich 

propojování a skupinování, která byla dána praktickými potřebami sdílení informací 

a dat různými uživateli. Možností propojení bylo několik, postupně ale začal převládat 

princip definovaný již v roce 1973 a nazván Ethernet, který se stal výchozím 

standardem pro řadu dalších výrobců síťových komponent. Zpočátku byl k propojení 

využíván koaxiální kabel, posléze se dostavil přechod na kroucenou dvojlinku nebo 

bezdrátové připojení. Sítě bylo tvořeny jako lokální (LAN - Local Area Network), např. 

v rámci jedné budovy nebo jako rozsáhlé (WAN - Wide Area Network), propojující 

různé lokality. [3] [46] 

Systém zpracování podnikových agend, včetně účetnictví, byl uspořádán třemi 

způsoby, které přetrvávají dodnes, jsou to: 

 decentralizované zpracování na lokálních PC, 

 zpracování v rámci centralizované počítačové sítě, 

 distribuované zpracování v rámci počítačové sítě.  [3] [46] 

Období systémové integrace - od konce 90. let 

Systémová integrace je relativně mladým odvětvím, i když první principy 

a myšlenky z této oblasti se datují do období konce 80. let (v České republice pak 

do poloviny let devadesátých), kdy také vznikají první systémoví integrátoři, tedy 

společnosti, které se na tuto činnost specializují. 

Nejednalo se o nějakou novou teorii nebo metodu, ale o systematické řešení 

problému, které přineslo zavádění výpočetní techniky v podobě PC do praxe. [3] [46] 
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Potřeby a požadavky účetnictví na informační technologie 

Od původních požadavků (které ovšem vyplývaly z tehdejších technických 

možností) spočívajících v bezpečném zápisu a uložení dat a jejich následném poskytnutí 

ve formě tiskových sestav nebo výstupů na obrazovku, dochází neustále k rozšiřování 

požadavků a nároků na příslušné informační technologie i jejich dodavatele. Tento trend 

je dán zásadními proměnami chápání účetnictví z hlediska jeho role a úkolů, kdy stále 

více vystupuje do popředí jeho úloha jako jednoho z rozhodujících zdrojů dat 

pro podporu rozhodování, řízení a plánování. [3] [46] 

Struktura požadavků a jejich priorit je v různých odvětvích, ale i firmách téhož 

oboru, různá v závislosti na preferenci určité funkcionality, potřebách účetních, 

manažerů nebo vlastníků, ale také podle velikosti firmy nebo počtu zaměstnanců, kteří 

účetnictví zpracovávají. Níže uvedený souhrn je proto výčtem nejčastějších požadavků, 

jejich řazení z hlediska důležitosti ale může být individuální. 

 Robustnost, spolehlivost, bezpečnost - tento požadavek vyplývá z důležitosti 

a nenahraditelnosti účetních dat, stejně jako z informační hodnoty, kterou mají 

pro externí subjekty, stejně jako pro interní. Míněn tím je nejen bezpečný provoz 

bez výpadků nebo ztráty dat, pravidelné zálohování a kontroly konzistence, ale 

i ochrana před neoprávněným přístupem, možnost navrácení posledních kroků 

v předešlý stav nebo protokolování uživatelů a jejich aktivit v systému. 

Pro možnost využití ke zpracování účetnictví v elektronické podobě pak je 

nezbytná evidence času a data, kdy byly údaje zadány nebo změněny, a to jak 

původní, tak i opravené hodnoty. 

 Flexibilita, variabilita, modularita - účetnictví je agendou velmi živou 

a proměnlivou.Změny se přitom ději z roku na rok, z měsíce na měsíc, může být 

velmi kontraproduktivní, pokud by měly být řešeny updatem software ze strany 

dodavatele. Funkcionalitu jako je doplňování účtů, změny účtů, jejich agregace, 

určování typu (A/P/V/N), úpravy souvztažností atd. musí být pod správou 

a administrací účetních uživatelů. Jakákoli omezení mohou být přítěží. Modularita 

v tomto případě znamená možnost postupného doplňování dalších funkcí a částí 

systémů, podle toho, jak budou potřebné. 
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 Škálovatelnost, rozšiřitelnost, integrace - je představována schopností software růst 

spolu s podnikem nebo s nároky, které jsou na účetnictví kladeny, a to jak 

z hlediska objemu dat, rychlosti zpracování a komunikace, tak i rozsahu sítě, počtu 

stanic, množství transakcí. Integrace pro účetnictví znamená vytvoření maxima 

vazeb mezi ostatní části systémů a jejich udržování.  

 Design, logika, funkcionalita - pro software je používán často termín user friendly, 

tedy uživatelsky příjemný/přátelský. Znamená to, že by se uživatelé měli 

pohybovat v prostředí, které je přehledné a srozumitelné, standardní je grafické 

rozhraní, kombinace využití myši, kláves a klávesových zkratek. Uspořádání by 

mělo být logické a odpovídat procesu zpracování účetních případů se všemi 

podpůrnými mechanismy. Proces zaškolování by tak neměl představovat 

dlouhodobou a obtížně zvládnutelnou činnost, to se týká i situací, kdy přecházíme 

na nové, vyšší verze. Pod označení funkční lze zahrnout vše, co zlepšuje, urychluje 

a usnadňuje práci nejen účetním, ale i všem dalším pracovníkům, kteří jsou 

s podnikem nebo se zpracovávanými daty v kontaktu. Je nutné přitom počítat, že 

tyto potřeby mohou být v příkrém rozporu. Jako příklad lze uvést rostoucí 

požadavek na aktuálnost údajů ze strany manažerů a řídících pracovníků, kterým by 

nejvíc vyhovovalo okamžité zpracování všech dokladů, nejlépe pak i takových, 

které ještě vůbec neprošly poštou. Účetním pracovníkům by pak naopak nejlépe 

vyhovovalo prostředí, v němž jsou po celý měsíc chráněným územím se zákazem 

vstupu a pouze v nutných intervalech daných daňovými zákony komunikují se 

svým okolím. Skutečný stav pak bývá kompromisem mezi těmito potřebami. 

Technologie tomu může napomoci např. tak, že rozlišuje mezi předběžnými údaji, 

které zahrnují všechny známé podklady, včetně nepřiřazených plateb, nejasných 

položek a odhadovaných událostí a stavem zaknihovaným (auditovaným, 

verifikovaným) splňujícím nároky na podání věrného a poctivého obrazu předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Při zmínce o funkcionalitě nutno 

dodat i jeden důležitý parametr, a to použitelnost. Je výhodné mít enormně rychlou 

a volně definovatelnou sadu varovných hlášení o poklesu finanční schopnosti 

podniku, ovšem nejprve je nutné mít možnost ji využít, a to i v tom smyslu, 

že funkcionalita předchozích procesů musí umožnit zpracovat rychle a přesně 
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všechny potřebné doklady, aby tato funkce měla vůbec smysl a její hlášení 

odpovídalo realitě. 

 Parametrizovatelnost, přizpůsobivost, dostatečnost - znamená mít dostatek rezervy 

pro možné budoucí potřeby. Pokud dnes nejsou zavedeny procesy a nejsou potřeba, 

neznamená to, že tomu tak bude i příští rok. Stačí-li nyní šestimístné číslo účtu 

ve formátu číslic, za několik měsíců možná bude potřeba písemné a znakové 

označení. Jestliže dnes odpovídá praxi dvojúrovňová hierarchie středisek a divizí, 

novému vlastníkovi to za několik týdnů připadne nedostačující. A pokud by 

v každém takovém případě byla nutná výměna celého software, byla by to situace 

tristní. Od 80. let se používá pro označení současného ekonomického prostředí 

termín „turbulentní“ a technologie na to musí být připravena. 

 Multiplatforma, otevřenost, inteligence - tento požadavek je dán známou 

skutečností, že nelze v rámci jednoho programového balíku, tím méně modulu, 

postihnout vše, co uživatelé žádají a potřebují. Pro tyto účely byly vyvinuty 

nástroje pod názvem ETL nebo ETLC (Extracting, Transformation, Loading, 

Cleansing), s jejichž pomocí je možné s potřebnými informacemi pracovat 

na specifických  platformách při činnostech reportingu, analýzy, plánování 

a publikování. Je nutné požadovat přitom existenci potřebných nástrojů, integraci 

na známou a rozšířenou platformu kancelářského software, vícezdrojové prostředí 

pro využívání dalších informací typu míra inflace, kursy apod., možnost doplňování 

jiných údajů, a to i nenumerických a řadu dalších. [3] 

K výše uvedeným požadavkům lze přidat i obchodní a uživatelská hlediska, která 

bývají při výběru vhodné technologie a jejího dodavatele posuzována: 

 Zázemí, stabilita a komplexnost služeb dodavatelské firmy - lze předpokládat, 

že potřeba intenzivní podpory nejen technologické, ale i odborné, bude narůstat. 

 Schopnosti dodavatele reagovat na dodatečné požadavky, např. při dopracovávání 

potřebných úprav a integraci do podnikového systému. 

 Perspektivnost použitých technologií a parametrů software. 

 Kvalita a úplnost dokumentace, kontextové nápovědy, možnost využití hot-line. 
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 Možnost ověření uváděných vlastností cestou návštěvy referenčních instalací 

v jiných firmách. 

 Příznivý poměr cena/výkon. [3] 

Nelze ale zapomínat, že nastíněný technologický rozvoj a vývoj role účetnictví 

naopak klade požadavky na účetní jako profesní skupinu, která by měla: 

 Pochopit informační potřeby v oblasti rozhodování a řízení a zohlednit je 

při výstavbě a úpravách logiky účetního sytému. Tato logika by měla být současně 

„věcí veřejnou“, tedy známou relevantním manažerům, kterým musí být 

prezentována srozumitelnou cestou. 

 Kontinuálně a důsledně dohlížet na přesnost pravidel vedení účetnictví a na jejich 

dodržování v každodenní praxi, garantovat, že deklarovaná informační náplň např. 

z hlediska jednotlivých účtů odpovídá skutečnému stavu. 

 Sledovat vývoj informačních technologií pro účetnictví, včetně situace 

v podobných podnicích, vzdělávat se ve smyslu shromažďování znalostí 

a zkušeností a hledání možností jejich uplatnění v praxi. Tato činnost by 

samozřejmě měla být automatickou nejen v oblasti IT/IS. [3] 

3.3.5 Penetrace umělé integrace do účetnictví  

Není účelem této disertace studovat všechny aspekty pronikání umělé inteligence 

do účetnictví. Tato krátká kapitola je zde uvedena jenom jako demonstrace, že fuzzy 

metody již zdaleka nejsou tím nejsložitějším formálním aparátem, který je v účetnictví 

používán. 

Jestliže se mají algoritmizovat takové činnosti, jako jsou identifikace podezřelých 

účetních operaci z hlediska finančních úřadů nebo policie, tak není možné vystačit 

s tradiční matematikou. 

Je velmi pravděpodobné, že mezi těmito úplně novými metodami a úvahami se 

najdou flexibilnější a realističtější algoritmy na volbu vhodného účetního než dnes již 

dost tradiční fuzzy matematika. Je to však dosud jenom možnost, kterou by bylo velmi 

těžké realizovat do takových detailů, aby bylo možné příslušné programy skutečně 

v účetní firmě implementovat. Více k této problematice např. [12], [17], [34]. 
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3.4 OUTSOURCING 

Outsourcing je pojem vycházející z americké obchodní angličtiny ze slov out 

(=vnější) a source (=zdroj) a znamená uskutečňování činností pomocí vnějších zdrojů 

(využití externích služeb).  Je to proces, při kterém společnost deleguje vedlejší 

činnosti a práci na externí firmu (poskytovatele) specializovanou na provádění těchto 

operací. Outsourcing je považován za obchodní rozhodnutí související 

s konkurenceschopností, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se 

na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu. Zároveň je outsourcing chápán jako 

jedna ze součástí strategického řízení podniku. [6] 

Již kolem roku 1950 lze shledat první úvahy o možnosti využití služeb externích 

firem k přesunu některých činností. Z ekonomických teorií a praktické aplikace 

na území Spojených států amerických v 60. letech 20. století jsou pak známy principy 

outsourcingu ve smyslu dlouhodobého využívání externích služeb v podnikání.[6], [59] 

Podnik využívá ke své činnosti zdroje, které na základě své potřeby a legislativy 

obhospodařuje tak, aby poskytovaly vstupy včas a v takové kvalitě a kvantitě, jaká je 

požadována pro plnění cílů podniku. Outsourcing je pak takový stav (nebo činnost 

k němu vedoucí), kdy vstup, který by firma jinak získala ze zdroje, koupí od jiného 

(podnikatelského) subjektu jako službu (nebo zboží). Tím odstraní interní činnosti 

související s obhospodařováním zdroje. Podnik takto tedy od sebe zdroj odsune (out) 

a vloží mezi sebe a zdroj další subjekt. Outsourcingem tedy není označován jenom stav, 

činnost k tomuto stavu vedoucí, ale také permanentní činnost, která tento stav udržuje. 

[6]  

V souvislosti s outsourcingem se setkáváme i s pojmem offshoring. Zatímco 

outsourcingem se rozumí vyvedení činnosti na třetí stranu, offshoring lze chápat jako 

přesun výroby do zahraničí (nákladově levnější země) bez ohledu na to, zda výrobu 

provádí třetí strana nebo jde pouze o přestěhování části výroby mateřského výrobce. [6] 

Outsourcing je tedy dělba práce, nákup polotovarů, finanční půjčky a téměř všech 

další činnosti v obchodě. Veškerá problematika outsourcingu je tedy obsažena 

v problému rozhodování, zda „udělat nebo koupit“ nebo „vlastnit nebo pronajmout 

si“.[59] 

Problematika outsourcingu pokrývá obvykle takové funkční oblasti, které 

bezprostředně nesouvisejí s hlavním předmětem činnosti podniku (stravování 
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pracovníků), nebo případně oblasti, které dosud bylo běžné provádět výhradně 

v podniku samém (výroba), nejobvykleji však oblasti, které mají obě uvedené 

charakteristiky“ tedy bezprostředně nesouvisejí s hlavním předmětem činnosti podniku 

a dosud bylo obvyklé je provádět v podniku samém (účetnictví, provoz informačního 

systému).[59] 

Obecně se nejčastěji v souvislosti s outsourcingem hovoří o možnosti v oblasti IT. 

Tedy například o dodávce a pravidelné obnově hardware či o služby v oblasti správy 

počítačové sítě. Může se jednat samozřejmě i o správu webových stránek a prezentací 

atd. Nicméně, i přes často panující přesvědčení, není pouze oblast IT jedinou vhodnou 

oblastí pro outsourcing. Outsourcovat, tedy zajišťovat služby externí společností lze 

rovněž například oblasti jako: údržba komunikací, úklid prostor, stravování, ostraha 

objektů, personální záležitosti, public relations, marketing, obchod, logistika, účetnictví, 

údržba objektů a další.[6] 

Kromě výše uvedených oblastí lze outsourcing vhodně využívat v oblasti vědy 

a výzkumu, zejména při komplikovaných a tematicky širokých úkolech, kde pomoc 

poskytovatele je velmi výhodná. Jde kupř. o podporu outsourcingu při zavádění nových 

výzkumných metod, jako doplňku hlavního záměru řešeného úkolu. Zvláště výhodné je 

využití outsourcingu také při použití mezioborového přístupu ke zkoumanému 

problému, vstupem nové, moderní a vysoce validní analytické metody s grafickým 

vyjádřením. [6] 

3.4.1 Důvody pro outsourcing 

Jedním z důvodů pro využití outsourcingu je daleko vyšší proškolenost a orientace 

v dané problematice zaměstnanců firmy (poskytovatele) specializující se na daný obor. 

Odpovědnost za problematiku je přenechávána jinému subjektu a firma se může plně 

soustředit na svůj obor podnikání. Dalším velmi často uváděným důvodem jsou nižší 

náklady na zajištění specializované činnosti využitím outsourcingu. [6], [59] 

Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem. 

Hlavními problémy při rozhodování pro využití outsourcingu jsou pak otázky: zda 

a jakou činnost převést na poskytovatele, finanční efekty využití převedení, 

konkurenční výhoda převedení, dlouhodobé důsledky převedení a podobně. 
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Problematika outsourcingu je tedy problematikou strategickou a týká se především 

vrcholového vedení podniku. [6], [59] 

Pátráme-li po vzniku poskytovatelských podniků (poskytovatel alternuje funkční 

oblast zadavatele, zadavatel – podnik, který se rozhoduje zda funkční oblast provozovat 

nebo ji převést na externí firmu), narazíme na zajímavý fenomén. Velcí poskytovatelé 

služeb v určité funkční oblasti bývají obvykle podniky, jejichž původní zaměření je jiné, 

ale ve kterých jistá funkční oblast dosáhla tak vysoké úrovně, že se rozhodly poskytovat 

ji jako službu, někdy vedle své dosavadní hlavní činnosti, jindy místo ní. [6], [59] 

Specifickou formou využití rozvinuté funkční oblasti je vytvoření vlastní 

organizační jednotky. V tomto případě se jedná o osamostatnění organizační jednotky, 

která obhospodařovala funkční oblast v rámci podniku. Tato jednotka poté poskytuje 

služby z dané oblasti svému mateřskému podniku a ostatním zákazníkům. [6], [59] 

Světová úroveň poskytovaných služeb je v oblasti outsourcingu velmi důležitý 

pojem. Principem poskytovatele je právě poskytování služeb na světové úrovni. Lze jí 

rozumět úroveň kvality služeb, která je na světě nejvyšší možná, ovšem dostupná 

podnikům za rozumnou cenu a v rozumném čase. V konkrétním jednotlivém 

outsourcingovém vztahu by měla být světová úroveň co nejpřesněji určena, nebo ještě 

lépe určen přesný způsob, jak se bude zjišťovat. Z globálního hlediska je předpokladem, 

že světovou úroveň bude určovat neviditelná ruka trhu poskytovatelů. [6], [66] 

Předpokladem úspěšnosti outsourcingu je samozřejmě přesné stanovení cílů 

podniku. Lze vymezit čtyři základní oblasti důvodů zvolení outsourcingu, které se 

v konkrétních jednotlivých případech prolínají, každá s větším nebo menším důrazem. 

Jsou to oblasti: 

- konkurenční, 

- věcná, 

- finanční, 

- organizační. [6] 

Konkurenční důvody lze označit za výsostně strategické. Jde zejména o zaměření se 

na získání konkurenční výhody, náskoku nad konkurencí. Být v lepší situaci než je 

konkurent je cíl orientovaný na vzdálenou budoucnost. Rozhodování v této oblasti je 
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založeno politicko-strategicky, tedy bez hodnocení krátkodobých faktických (číselně 

prokazatelných) přínosů rozhodnutí. [6], [66] 

Věcné důvody se vztahují na zdokonalení v oblasti hlavní činnosti. Outsourcing 

zajišťuje přístup ke zdrojům potřebným pro rozvoj hlavní oblasti na vysoké úrovni. 

Většinou jde o rozvoj, v některých případech však může být věcným důvodem třeba 

udržení tradice. [6], [59] 

Mezi finanční důvody se řadí zejména snížení nákladů a zvýšení výnosů. 

Nedoporučují se však stanovovat jako hlavní cíl, neboť je exaktně lze stanovit, ale 

nejsou prostředky, jak exaktně takového cíle dosáhnout. Nejvýstižněji lze o finančních 

důvodech říci to, že doprovázejí (někdy implicitně) ostatní cíle a důvody a finanční 

(a zvláště nákladové) hledisko je důležitým hodnotícím faktorem úspěšnosti 

outsourcingu aplikovaného z jiných důvodů než finančních. Finance (náklady) jsou, 

spíše než důvodem k outsourcingu, rozhodovacím nebo hodnotícím faktorem 

outsourcingu, a to faktorem nejdůležitějším. [6], [59] 

Z organizačního hlediska jde především o zjednodušení manažerské práce 

a zploštění organizační struktury podniku. To souvisí s rostoucí specializací podniku, 

pracovníků, ale i středního managementu. [6], [59] 

3.4.2 Proces outsourcingu 

Outsourcing jako proces je realizován prostřednictvím projektu. Outsourcingový 

projekt je závislý na funkční oblasti (oblast, která bude outsourcována), na dosavadním 

řešení funkční oblasti a na typu smluvního, vlastnického (nebo potenciálního) vztahu 

poskytovatele a zadavatele. Jeho průběh je vždy velmi specifický. [6], [59] 

Pro strategický význam volby outsourcingu je pro podnik vhodné vlastní 

vypracování detailního projektu a metodiky. Obvykle však podnik nepracuje 

na projektu pouze interně, ale často jej sdílí se specializovanou konzultační firmou. 

V tomto případě můžeme hovořit o outsourcing outsourcingu. [6], [59] 

Jednou z metodik outsourcingu je jeho procesu rozdělení do oddělených fází, které 

jsou následující:  

- strategická analýza funkčních oblastí, 

- určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny, 
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- definice vztahu „podnik – poskytovatel“ a definice požadavků na poskytovatele, 

- výběr poskytovatelů, 

- transformace, 

- řízení vztahu. [6] 

Strategická analýza funkčních oblastí outsourcingu 

Strategická analýza je součástí globální podnikové strategie a jejím úkolem je jasná 

definice hlavního předmětu činnosti podniku a k němu potřebných podpůrných činností. 

Základem strategické analýzy by měla být snaha porozumět základním schopnostem 

podniku (slabým a silným stránkám podniku), schopnostem konkurence a schopnostem 

v úvahu přicházejících kooperantů (dodavatelů, poskytovatelů). Funkční oblast, kterou 

strategické vedení uzná za strategicky kompetitivně důležitou, tedy oblast, která je 

hnacím motorem dlouhodobé konkurenceschopnosti podniku, lze označit jako základní 

funkční oblast podniku, hlavní činnost podniku, případně hlavní schopnosti či 

kompetence podniku. [6], [59], [66] 

Výstupem strategické analýzy je definování základních a podpůrných podnikových 

funkčních oblastí. Je důležité zde neopomenout ani oblasti, které díky změnám 

v orientaci podniku nebo změnám v jeho řízení budou teprve vytvořeny. [6], [59], [66] 

Tato první fáze je pro úspěšnost celého procesu kritická a vyžaduje přímou účast 

vrcholového vedení během celého jejího průběhu. Výsledkem totiž může být 

dlouhodobé nevratné rozhodnutí, které významně změní základní zaměření podniku 

a jeho organizační strukturu. [6], [59], [66] 

Všechny funkční oblasti, které na základě strategické analýzy nebudou 

vyhodnoceny jako základní, mohou být předmětem outsourcingových úvah. 

V souvislosti s tím je vhodné definovat kritické faktory outsourcingu, mezi něž patří 

mimo jiné: jaké strategické důvody vedou podnik k outsourcingu (určitých oblastí) 

a jaké strategické důvody naopak outsourcing vylučují. [6], [59], [66] 

Určení funkčních oblastí, které budou outsourcovány 

Po ukončení strategické analýzy je na řadě určení funkčních oblastí, které budou 

outsourcovány. U všech podpůrných funkčních oblastí nebo činností se doporučuje 

položit si otázku, zda je nutné činnosti provozovat v rámci podniku nebo zda je možné 
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je zrušit nebo vytěsnit poskytovateli (čili ji outsourcovat), který se na takové činnosti 

specializuje. Pro určení možnosti vytěsnění funkční oblasti není rozhodující, zda je 

oblast pro podnik kritická, ale to, zda je důležitá ze strategického kompetitivního 

hlediska.  Přesné pochopení a definice předmětné funkční oblasti je mimo jiné nutné 

i proto, aby existoval základ pro určení vztahu mezi podnikem a budoucím 

poskytovatelem a aby bylo možné jasně formulovat outsourcingový kontrakt. [6], [59], 

[66] 

Hodnocení funkční oblasti z hlediska vytěsnění je rozhodování za rizika, resp. spíše 

za nejistoty, neboť pravděpodobnost vadných služeb nebo destruktivního ukončení 

spolupráce nelze uspokojivě určit. Riziko nejlépe určí subjektivně odborníci 

na strategické řízení příslušné oblasti z konzultační nebo akademické sféry. Analýza 

rizika, nákladů a přínosů je zde kritickou otázkou. Jde především o porovnání snížení 

nákladů nabízené poskytovatelem s nárůstem transakčních nákladů dané oblasti. 

Problémem nákladů mohou být především tzv. skryté náklady, tedy dodatečné náklady 

spojené se zanedbáním některých ne zcela zřejmých aspektů oblasti. Okrajové funkce 

oblasti často nemusí být strukturně vůbec podchyceny a s přesunem oblasti 

na poskytovatele se vytratí. Po dodatečném zjištění jejich absence a potřeby je nutné 

tyto funkce opět zajistit a to si vyžádá dodatečné náklady. [6], [59], [66] 

U zvolených funkčních oblastí je pak nutné zkoumat, zda je přínosné vytěsnit oblast 

celou nebo pouze její část a zda bude přínosnější zvolené služby požadovat na jednom 

poskytovateli integrovaně nebo selektivně od poskytovatelů různých. [6], [59], [66] 

V tomto případě je nutné provést analýzu potenciálních poskytovatelů. Podnik 

může požadovat jen ty služby, které poskytovatelé nabízejí. A pro lepší výběr 

a pro snížení rizika špatného poskytování služby nebo případného bankrotu 

poskytovatele je vhodné, aby na trhu službu, kterou podnik bude požadovat, nabízelo 

více poskytovatelů. Výsledkem této fáze by mělo být především rozhodnutí o tom, 

kterých funkčních oblastí se vytěsnění týká, a v jejich rámci pak rozhodnutí o okruhu 

činností, které budou vytěsněny a které budou ponechány. [6], [59], [66] 

V rámci fáze určování funkčních oblastí, které budou outsourcovány, se také již 

obvykle rýsuje vize rozsahu outsourcingových kontraktů, která vychází z analýzy trhu 

poskytovatelů a která se bude postupně vyjasňovat až ke konkrétním nabídkám 

potenciálních poskytovatelů při jejich výběru. [6], [59], [66] 
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Definice vztahu „podnik – poskytovatel“ a definice požadavků na poskytovatele 

Lze rozlišovat tři typy vztahů mezi podnikem a poskytovatelem: 

 krátkodobé, příležitostné kontrakty, které obvykle pokrývají přesně definovaný 

úkol během krátké doby, 

 typické dlouhodobé kontrakty, které pokrývají podstatnou část dané funkční 

oblasti, jsou uzavírány na pět až deset let, 

 joint ventures a uzavírání partnerství, kdy dvě strany sdílejí náklady a rizika 

určitých aktivit funkční oblasti. Tyto dohody jsou uzavírány z důvodů věcného 

zájmu obou stran. [6], [59], [66] 

V této fázi se konkretizují požadované služby a určuje se návaznost podnikových 

procesů na tyto externě zajišťované činnosti. Velmi důrazně se doporučuje neklást důraz  

na definici požadovaných výsledků, ale na určení typů vztahů a velmi podrobný popis 

vztahů poskytovatele k podniku. S tím souvisí určení způsobů komunikace a určení 

informací, které bude podnik s poskytovatelem sdílet, a to jak informací, které jsou 

předmětem služby, tak informací, které se týkají vztahu a jeho řízení. To může být 

předpokladem pro možnost technologického propojení informačních systémů podniků. 

[6], [59], [66] 

Vhodné je též specifikovat problémy, které podnik chce v dané funkční oblasti 

outsourcingem řešit, a určit náklady, které tyto problémy v současném stavu vyžadují. 

Tato specifikace je pak východiskem pro určení požadavku míry přenesení nákladů 

současných problémů na poskytovatele. Pro dobrý vztah s poskytovatelem je 

nejdůležitější oboustranná informovanost, jaké problémy bude poskytovatel řešit a jaké 

náklady jakých problémů ponese podnik a jaké poskytovatel. Poskytovatel tedy ponese 

odpovědnost nejen za budoucí služby, které bude poskytovat, ale také za některé 

důsledky chybových stavů. Tím je možné z velké části vyloučit budoucí spory 

o odpovědnost za vady a škody. [6], [59], [66] 

Definice vztahu „podnik – poskytovatel“ by měla tedy zahrnovat: 

- dodávané produkty, 

- dodávané služby, 

- informace vyměňované v souvislosti s dodávanými produkty a službami, 
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- technologii, pomocí které budou informace mezi oběma stranami vyměňovány, 

- maximální dobu reakce poskytovatele na každou aktivační událost, 

- cenové charakteristiky vztahů, 

- metriky vztahů 

- zodpovědnosti obou stran. [6] 

Požadavky podniku na poskytovatele je vhodné definovat již s ohledem na budoucí 

výběrové řízení. Mohou například zahrnovat: 

- velikost poskytovatele (obrat, počet pracovníků), 

- kvalifikační požadavky (počet pracovníků určitých profesí, dosavadní výsledky 

v předmětné oblasti), 

- důkaz o vlastnictví zdrojů, které jsou pro poskytování služeb nezbytné, 

- akceptace závazku, že poskytovatel převezme za úplatu nepotřebné zdroje 

podniku, atd. [6] 

Výběr poskytovatele 

Tato fáze má zajistit sladění formulovaných požadavků podniku s nabídkou trhu 

poskytovatelů. Výběr probíhá způsobem zvyklým v oblasti, většinou výběrovým 

řízením. Kritérii výběru jsou především požadavky stanovené v předcházející fázi 

procesu outsourcingu. Doporučuje se také zvážit podobnost přístupu k řešení problémů, 

podobnost systémů hodnot, pověst a reference, případně nadstandardní služby 

poskytovatele a ne pouze trvat na ceně nebo jednom určitém kritériu. [6], [59], [66] 

Vztah podniku a poskytovatele by měl být pevný a dlouhodobý, je tedy důležité 

klást důraz na vyváženou oboustrannou dlouhodobou výhodnost dobře fungujícího 

vztahu. Kontrakt by neměl brzdit úspěšný rozvoj žádného z podniků. [6], [59], [66] 

Při formulaci kontraktu je velmi důležité počítat s hrozbou oportunismu 

u poskytovatele. Všechny příležitosti, které by mohl poskytovatel během trvání 

kontraktu zneužít v neprospěch zákaznického podniku, musí být vyloučeny již 

v kontraktu. [6], [59], [66] 
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Transformace funkční oblasti 

Průběh transformace je specifický jak různým oblastem tak různým situacím. 

Obecně je přechodový proces kritický především z hlediska lidských zdrojů. Lze proto 

doporučit včasnou a úplnou informovanost všech pracovníků, které může outsourcing 

zasáhnout. Vytěsňuje-li podnik funkční oblast, kterou dosud obhospodařoval, vyvstává 

otázka, jak naložit s aktivy (licencemi, stroji, budovami atd.) a lidmi, kteří ji dosud 

zajišťovali. Nejpřijatelnější a nejobvyklejší způsob je naložit s nimi stejně jako 

s odpovědností za provoz funkční oblasti – tedy přesunout je na poskytovatele. 

Poskytovatel aktiva v tomto případě obvykle odkupuje za jejich účetní hodnotu. I když 

aktiva poskytovatel podniku zaplatí, jejich převzetí je nutné chápat jako službu, 

za kterou platí zadavatel. Části platby za aktiva lze chápat jako finanční půjčku 

poskytovatele zadavateli, kterou zadavatel splácí periodickými platbami za služby. 

Tento transfer může být pro zadavatele určitou zárukou o poskytovatelově 

dlouhodobém záměru spolupracovat. [6], [59], [66] 

Do průběhu vztahu je doporučeno vložit tolik energie, kolik jí bylo vloženo 

do definování a vytváření vztahu. Strukturu podniku je nutné upravit tak, aby byla 

schopna včas rozpoznat, zaznamenat a řešit problémy, které se ve vztahu objeví. 

Kontrakt s poskytovatelem i případné doplňkové smlouvy musí být právně i věcně 

velmi bytelné a přesné, proto je důležité aby je zpracovával odborník. [6], [59], [66] 

3.5 OUTSOURCING ÚČETNÍCH PRACÍ 

V posledních několika letech lze zaznamenat nový trend -  tzv. vzdálené přístupy 

ke zpracování účetnictví a jejich přenosu k uživatelům (manažerům, analytikům, 

burzovním makléřům, příp. dalším uživatelům účetních informací). Jako první je začaly 

využívat velké nadnárodní společnosti, které velice rychle objevily výhody a možnosti 

úspor, které jim rozvoj informačních technologií nabízí. Podstatou tohoto přístupu jsou 

tzv. datová centra, kde je mimo jiné zpracováváno účetnictví pro všechny subjekty 

nadnárodních společností, a to na úrovni velkých regionů (např. Evropa a Asie). Jedná 

se o velice efektivní způsob zabezpečení účetních služeb prováděných z pracoviště, 

které může být vzhledem ke globálním možnostem internetu umístěno kdekoli na světě. 

Samozřejmě s ohledem na splnění optimálních podmínek pro jeho lokalizaci, především 
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by mělo disponovat kvalifikovanou pracovní sílou, nízkými náklady a potřebnou 

technologickou infrastrukturou.  [59] 

Účetní služby jsou nejčastěji outsourcované právě u kategorie podnikatelských 

subjektů na úrovni malých a středních podniků. Vzhledem k velice dynamickému 

rozvoji internetu předpokládáme právě u tohoto typu podniků (klientů) postupnou 

změnu postoje k poskytování účetních služeb směrem k elektronické formě. Pokud 

nebudou účetní (pracující na živnostenský list) schopni rychle reagovat 

na technologické změny a přání uživatelů jimi poskytovaných služeb, mohou jejich 

klienti začít využívat služeb větších účetních kanceláří, a to i za předpokladu vyšší ceny 

za účetní servis. [59]  

Nástin reálného rozvojového potenciálu poskytovatelů účetních služeb na straně 

jedné a očekávání příjemců na straně druhé. [59] 

Charakteristiky práce účetní (pracující na živnostenský list) 

 Relativně nízká úroveň technického vybavení a technologické podpory.  

 Příjmy neumožňují investice do rozvoje IT ani personálního rozvoje v takové 

úrovni, aby došlo ke kvalitativní změně.  

 Účetní zpracovává agendu buď na svém SW, nebo na pracovišti klienta v jeho 

SW prostředí.  

 Riziko ztráty dokladu při přenášení od klienta a zpět za účelem zpracování je 

značné.  

 Psychická zátěž, pracovní nasazení a pocit zodpovědnosti koncentrovaný 

na jednoho člověka (zejména v určitých termínech, kdy se kumulují některé 

účetní operace a povinnosti) jsou neúnosně vysoké.  

 Vzhledem k pracovnímu přetížení je velmi omezena možnost účetního (osoby 

samostatně výdělečně činné) účastnit se doplňkových školení nebo dokonce 

komplexně zvyšovat svou odbornou kvalifikaci.  

 Nemoc nebo jakýkoli jiný výpadek pracovní schopnosti je prakticky nemožný 

nebo má za následek porušení závazků vůči klientovi, protože substituce je 

omezena či dokonce není vůbec možná. [66] 
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Na druhé straně obchodního vztahu stojí klient. Stále více podnikatelů nebo 

manažerů, zejména mladší generace s pozitivním přístupem k  IT a vyšším stupněm 

ekonomického uvažování, požaduje daleko pružnější a strukturovanější servis účetních 

informací.  Ti také vyžadují od outsourcingu garance účetních služeb (např. garance 

kvality, trvalosti a rychlosti, případně možnosti nahlížení a přenosu po internetu). 

Služby v tomto pojetí bohužel převažující část účetních (osob samostatně výdělečně 

činných)  není schopna uspokojivě poskytovat, což může být zásadním důvodem 

postupného úpadku samostatně působících účetních. [59], [66] 

Silnou a stabilní pozici si postupně budují účetní kanceláře, které disponují 

dostatečnou kapacitou a specializací pokrývající potřeby klienta nejen ve vedení 

účetnictví, ale také v oblastech daňového poradenství, financování projektů, zpracování 

analýz a v neposlední řadě i auditu.  [59], [66] 

Menším a středním firmám se ve většině případů nevyplatí zaměstnávat vlastní 

účetní, výhodnějším řešením je outsourcing celého účetnictví. Častým argumentem 

odpůrců přenechání účetnictví externí firmě byl obtížný přístup k aktuálním účetním 

datům, který komplikuje předávání dokladů a tím zdržuje celý proces účtování. Díky 

moderním komunikačním technologiím už ale velké množství společností tento problém 

vyřešilo a klient má možnost sledovat veškerá data online skutečně v „přímém 

přenosu“. [59], [66] 

Je zde také výhodou nižší riziko pro podnikatele, externí společnost nese 

odpovědnost za chyby a škody z nich vyplývající. Na rozdíl od společnosti, která nemá 

vedení účetnictví jako předmět podnikání, se účetní firma může proti riziku, že udělá 

chybu a tím způsobí škodu, či finanční újmu, pojistit. Při současné výši pokut, kdy 

například finanční úřad může uložit pokuty i v řádech statisíců až miliónů korun, to není 

zanedbatelná výhoda. Je třeba brát v úvahu i to, že různé kontroly mohou proběhnout 

i několik let nazpátek. [59], [66] 

Ve spleti stále se měnících účetních a daňových zákonů a vyhlášek navíc není 

jednoduché se orientovat. Externí firma zajišťuje pravidelná školení a vzdělávání svých 

zaměstnanců, aby měli přesné znalosti a patřičnou odbornost ve svém oboru. Někteří 

poskytovatelé účetních služeb spolupracují v rámci jedné firmy s daňovými poradci, 

auditory, odborníky na evropské a světové účetní standardy a jsou proto schopni 

nabídnout svým klientům skutečně komplexní služby. [59], [66] 
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Samozřejmostí je potom reporting na míru, třeba i ve více jazycích atp. Vrcholem je 

opět možnost zastupování na kontrolách u finančního úřadu. Díky množství kontrol, 

které účetní firma absolvuje s různými klienty, má s jednáním se státními institucemi 

neocenitelné zkušenosti, které může uplatnit při dalších kontaktech s úřady. Podnikatel 

má potom díky outsourcingu možnost plně se zaměřit na jádro vlastního podnikání, 

které firmu skutečně živí. [59], [66] 

Je třeba připomenout pozitivní přínosy intervence nových informačních technologií 

do outsourcingu účetních služeb. Především může dojít k významnému zvýšení úrovně 

poskytovaných služeb, a to z hlediska kvality, rozsahu, rychlosti a bezpečnosti. Vztah 

klienta a poskytovatele účetních služeb není díky informačním technologiím omezen 

na místo působení nebo podnikání internet nezná hranice ani časová pásma. Navíc 

kancelář, která pracuje na platformě vzdáleného přístupu, je schopná svým 

zaměstnancům vytvořit velice flexibilní pracovní podmínky, nabídnout zkrácené 

pracovní úvazky (např. pro matky na mateřské dovolené) i práci z domova podmínkou 

je pouze internetové připojení. Odpadá tak nepříjemné cestování. Zásadní výhodou 

pro pracovní tým i klienta je možnost rovnoměrného rozkládání pracovní zátěže, 

zastupitelnost, možnost vzájemných konzultací a profesní i kariérní rozvoj.  Tento 

i neúplný výčet pozitiv vyznívá dostatečně přesvědčivě ve prospěch nového trendu. 

Účetní (osoby samostatně výdělečně činné) budou sice pravděpodobně postupně ztrácet 

svoji samostatnost, na druhou stranu pro ně jistě vznikne právě u velkých kanceláří 

dostatek pracovních příležitostí. [59], [66] 
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4 Zvolené techniky a metody disertační práce 

V disertační práci jsou pro dosažení jednotlivých cílů použitý následující metody: 

Analýza - syntéza, indukce - dedukce, 

 
 Analýza 

 Analýza je vědecká metoda založená na dekompozici celku na jednotlivé části. 

 Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti jednotlivých částí 

 celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti. Této metody bude v práci využito 

 zejména při stanovování kritérií nutných pro ohodnocení jednotlivých 

 pracovníků a účetních úkolů.  

 

 Syntéza  

 Syntézou rozumíme metodu opačnou analýze, kdy dochází ke sjednocení 

 jednotlivých částí do celku. Tato metoda bude užita především při vyslovování 

 závěrů o výsledcích aplikovaných fuzzy metod. 

 

Je využito zázemí Podnikatelské fakulty VUT Brno v souvislosti s tradicí aplikací 

fuzzy metod, kdy fuzzy metody jsou aplikovány na řešený problém. Postup práce je 

následující: 

1. zvolení (návrat do tohoto bodu z bodů následujících bude znamenat  modifikaci) 

množiny relevantních proměnných, 

2. zvolení (návrat do tohoto bodu z bodů následujících bude znamenat modifikaci) 

verbálních slovníků pro každou proměnnou, 

3. zvolení (návrat do tohoto bodu z bodů následujících bude znamenat modifikaci) 

stupně příslušnosti pro každou verbální hodnotu ve všech slovnících, 

4. popsání (návrat do tohoto bodu z bodů následujících bude znamenat modifikaci 

popisů všech nebo některých) všech expertů s využitím všech proměnných 

a příslušných slovníků, 
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5. popsání (návrat do tohoto bodu z bodů následujících bude znamenat modifikaci 

popisů všech nebo některých) typických účetních problémů s využitím všech 

proměnných a příslušných slovníků, 

6. testování fuzzy popisů expertů, 

7. testování fuzzy popisů typických účetních problémů, 

8. modifikace podle výsledků testů: 

a. fuzzy popisů expertů, 

b. fuzzy popisů typických účetních problémů, 

9. rozhodnutí, zda po modifikacích z bodu 8 budou popisy expertů a účetních 

problémů aplikovatelné. Pokud ne, je uskutečněn návrat podle vlastního 

rozhodnutí založeném na lidském rozhodnutí na některý z předchozích bodů. 

10. Použití vyvinutého fuzzy rozhodovacího systému na řešení praktických úloh. 

V disertační práci jsou užita data, a to zejména jednotlivé proměnné charakterizující 

účetní pracovníky a účetní úkoly, získána na základě zkušeností z praxe. 
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5 Operační analýza a její vazby na další formální aparát 

Studovaný problém je klasická úloha operační analýzy. Je to klasická úloha 

rozvrhů. Potíž je v tom, že běžné algoritmy pro optimalizaci rozvrhů jsou založeny 

na deterministických nebo statistických algoritmech. Ty jsou však nepoužitelné 

v případech, kdy vytváření rozvrhu závisí na tak vágním pojmu jako je kreativita nebo 

odvaha.  

Studovaný problém však není řešitelný jenom teorií rozvrhů, ale i dalšími metodami 

operační analýzy. Jsou to například rozhodovací algoritmy. Integrace několika metod, 

které jsou běžně řazeny do operační analýzy, si vynutili rozbor možností běžně 

používaných metod operační analýz. [26], [34].  

Je pravda, že v současné době je pozornost vědecký pracovníků soustředěna 

na takové obory, které mají minimální tradici a proto nabízí široké spektrum nových 

možností a tím také dosažení nových vědecký poznatků. Více k této problematice např. 

[27], [32], [48].  Na druhé straně je však nutno konstatovat, že i téma zpracovávané 

v této disertaci musí vycházet z toho, co prověřil čas, co je již klasické v operační 

analýze. Následující text je sumář důležitých faktů které byly brány v potaz 

při aplikacích nových metod vycházejících z algoritmů umělé inteligence. Viz např. [2], 

[47].  

Řada citací uváděných v této disertaci používá složitý formální / matematický 

aparát. Tento aparát je tak náročný na znalosti z řad partií matematiky, že nebylo možné 

ho do detailu pochopit a tím méně využít, [21], [53], [55]. Velmi užitečné byly úvodní 

partie, kde se konstatovalo, jaké problémy není možné tradičními matematickými 

postupy řešit a verbálně se popisoval postup. Takové články byly často velmi 

inspirující. Jsou proto citovány aniž by celý jejich obsah byl do podrobností využit. 

Protože se jedná o sumář, není možné na jednotlivých místech citovat převzaté 

informace. Tyto citace by se totiž vyskytovaly příliš často a integrovaně. 

Z následujících publikací jsou částečně převzaté texty použité v rámci této kapitoly: 

[22], [41], [50], [69], [71]. 
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Operační analýza se formovala jako věda počátkem 40. let minulého století. Našla 

široké uplatnění při řešení nejrůznějších problémů ekonomického, technického 

i manažerského charakteru (řízení systémů zásob, rozmísťování skladů, problémy 

údržby, optimální alokace zdrojů apod.). 

Typické kroky při řešení s využitím algoritmů operačního výzkumu jsou [57], [60], 

[65]: 

• Formulace problému. 

• Konstrukce   matematického   modelu   daného   problému [74]:    

o Získání potřebných dat, formulace hypotéz [25]. 

o Případné testování. 

• Řešení problému na modelu [73].  

• Analýza modelu a řešení [76].  

• Korekce modelu a řešení. 

• Přizpůsobení řešení konkrétním podmínkám praxe a jeho prosazení do praxe 

[19], [35]. 

Tyto etapy nelze ovšem chápat jenom v jejich časové posloupnosti, v tom pořadí 

ve kterém jsou výše uvedené [63]. Jejich paralelizace je běžná.   

Z  matematických metod, jež patří k souboru tradičních pracovních nástrojů 

operační analýzy, je nutno se zmínit především o obecných optimalizačních metodách 

a s nimi rozhodovacích algoritmech [1]. 

S výrazy optimální rozhodnutí, optimální varianta, nejlepší řešení apod. se můžeme 

v běžné i odborné mluvě často setkat [29]. Zdrojem obtíží je, že pojem podstatně závisí 

na typu situace. Rozhodovací situací nazveme takovou situaci, v níž vystupuje jeden 

nebo více účastníků, které budeme nazývat prvním, druhým, třetím atd. Budeme 

předpokládat, že situaci rozebíráme vždy z hlediska prvního účastníka, který má za úkol 

vybrat jedno rozhodnutí z dané a jemu známé množiny přípustných rozhodnutí. 

Vybrané rozhodnutí bude mít pro účastníka jistý důsledek. Předpokládáme, že účastník 

umí určit, který důsledek je pro něho příznivější a který méně příznivý, a že mu záleží 

na tom, aby důsledek byl pro něho co nejpříznivější.  

Podle toho, jakým způsobem závisí důsledek na zvoleném rozhodnutí, rozdělíme 

rozhodovací situace na nekonfliktní a konfliktní.  Principiálně jednodušší je první 



 

 
36 

 

případ, který se týká rozhodovacích situací, v nichž vystupuje jediný účastník, a kde 

každému rozhodnutí je jednoznačně přiřazen určitý důsledek [30].  

Podstatně komplikovanější případ nastává, jestliže důsledek rozhodnutí je závislý 

nejen na rozhodnutí prvního účastníka, ale i na rozhodnutích dalších účastníků 

rozhodovací situace. Takové rozhodovací situace nazveme konfliktními. Z hlediska této 

disertace je potřeba konstatovat, že vlastní řešení problému je řešeno z hlediska 

konkurenčního boje a jedná se proto o konfliktní rozhodování. 

Studovaná účetní firma je firma a z toho plyne řadu důležitých faktů. Navíc firma je 

podmnožina systémů a to je rovněž potřeba vzít v úvahu [75].  

Na chování systému nás bude zvláště zajímat vazba určitých vstupních veličin 

(například zakázky) s určitými výstupními veličinami (zpracované problémy). Hlavním 

cílem chování řízeného systému je odstraňovat neustále vznikající nerovnováhy, resp. 

konflikty mezi úkoly a zdroji, kterými je schopen tyto úkoly zajišťovat [68]. 

Chování systému není nikdy jednoznačné. Z funkčního hlediska existují při tomto 

ovlivňování chování systému tři činnosti (více k této problematice např. [13], [30], [37], 

[39]): 

 plánování, při kterém se shromažďují a analyzují informace. Výsledkem této 

kategorie je poznání, jak vypracovávat předpovědi dalšího chování systému. To je 

příprava plánu - rozvrhu v různých alternativách, 

 programováni, při kterém se rozepisují přijaté alternativy plánu do jednotlivých 

dílčích úkolů podle přijatého rozhodnutí, 

 organizování, kdy se plní dílčí úkoly podle rozepsaného plánu usměrňováním 

jednotlivých činností, 

 kontrola plnění dílčích cílů, jež zajišťuje zpětnovazebnou funkci řízení a vytváří 

nové informace o chování systému v minulosti. 

Systém řízení potřebuje mechanismus umožňující předpovídat možné výsledky 

daných alternativ dalšího pokračování. Tento předpovědní mechanismus je v podstatě 

plánovací metodikou, která je schopna vypracovávat postupy přechodu ze situace 

do situace v potřebné struktuře. Jde o: 

 zajištění úkolů plynoucích z předepsaných nebo zvolených cílů, 



 

 
37 

 

 využití zdrojů, 

 zajištění efektivnost realizace, 

 časový plán realizace. 

Plánování je integrovaný postup, při kterém se shromažďují a analyzují informace, 

navrhuje se a vyhodnocuje alternativní řešení. Cílem plánování je uvedení zdrojů 

(kapacitních možností) s potřebami (úkoly vyplývajícími z realizace) do souladu. 

V praktickém životě dochází k rozporům mezi plánováním a vlastní realizací výroby. 

Zkvalitnění plánování se dosahuje užitím metod umožňujících exaktnější analýzu 

informací. Současně si tyto metody vynucují podklady, které dříve nebylo možno 

využívat. Použití počítačů s jejich schopností uchovávat obrovská množství dat 

a s možností přímého výběru pro další zpracování znamená i nový pracovní styl v této 

činnosti.  

Exaktní metody samy o sobě jsou však málo platné. Bez výpočetní techniky není 

možné je prakticky použít. Nestačí jen znalost metody řešení určitého problému, ale 

musíme být schopni dodat výsledek včas. To je bez dokonalé techniky nemyslitelné. 

V plánovacím procesu řešíme vždy několik exaktních metod současně, výsledky 

jednoho řešení ovlivňují výsledky dalšího řešení. Snahou je zde nalézt návaznost jak 

jednotlivých sfér řešení, tak i jednotlivých úrovní plánů podle řídící úrovně. 

Zpracování informací pro přípravu rozhodnutí je ovlivněno strukturou činnosti 

řízení organizační soustavy. Struktura činnosti organizační soustavy představuje soubor 

všech jednotlivých prací, které se vyskytují v jejím realizačním procesu.  Abychom 

mohli tento soubor správně analyzovat, stanovíme třídící systém, který je určitou 

abstrakcí skutečné struktury při zachycování nejdůležitějších technických, 

technologických, organizačních a ekonomických závislostí. Třídící systém musí 

zahrnovat i otázku vytváření odvozených instrukcí na základě různých vztahových 

modelů; dále musí i kalkulačně zabezpečit vzájemnou návaznost mezi stejnými 

úrovněmi. 

5.1 TRIAL AND ERROR DIALOG 

Tvořivý rozhodovací proces probíhá v čase. Proto je omezeno časovým limitem. 

Tok informací je nutno uchovávat v paměti při současném aktualizování. Hlavním 
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problémem, s nímž se setkáváme při řízení, a tím i při rozhodování, je přístupnost 

potřebného množství aktuálních a spolehlivých informací v reálném čase. Tento 

problém je jenom částečně aktuální při řešeni problematiky prezentované v této 

disertaci. 

Trial and Error dialog je založen na třech jeho subsystémech:  

 Existence informačního subsystému, který přijímá data do své paměti, zajišťuje 

jejich agregaci i dezagregaci podle předem stanovených postupů odpovídajících 

struktuře rozhodovacího problému.  

 Zajištění informační komunikace mezi člověkem jako finálním rozhodovatelem 

a informačním subsystémem, komunikace je vedena v konverzačním režimu.  

 Předání příkazu plynoucího z rozhodnutí k realizaci ve formě vhodné 

pro lidskou interpretaci. 

 

5.2 ANALÝZA ROZHODOVACÍHO SYSTÉMU 

 
Metody zkoumání složitých systémů se staly v současné době jedním z aktuálních 

problémů vědy. Většinou se systém označuje jako složitý, je-li při jeho zkoumání 

nezbytné brát v úvahu existenci velkého množství vzájemně na sebe působících prvků 

systému. Tyto prvky a vazby mezi nimi zajišťují mnohé složité funkce. Při budování 

rozhodovacího systému je analýza řídícího systému součástí stadia strukturalizace 

rozhodovacích procesů.  

Cílem diagnostiky je zhodnotit existující systém rozhodování, vyhledat 

nejvýznamnější vazby mezi jednotlivými rozhodovacími místy ve vztahu na jednotlivé 

rozhodovací procesy podle příslušné odbornosti. Přitom je nutno charakterizovat úkoly 

a zdroje rozhodovacího procesu a dále určit, jakých cílů se má dosáhnout.  

Rozhodovací procesy musí mít tyto obecné vlastnosti: 

 kvalita projektu řízení rozhodovacího problému, kde projekt vyjadřuje rámcový 

postup při řešení rozhodovacích úkolů a jejich metodického zajištění, 

 množství a kvalita informací, jež jsou určeny k řešení rozhodovacího problému, 
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 kvalita objektu rozhodování, kde objektem rozhodování je rozhodovací prostor 

vyjádřený alternativami rozhodovacího problému jak v množství, tak v přesnosti 

a spolehlivosti informací, 

 kvalita procesu z hlediska posuzování efektivnosti alternativy, kde se využívá 

způsobu hodnocení efektivnosti alternativ v souladu s hodnotami 

charakterizujícími rozhodovací situace, kvalita řízení rozhodovacího procesu, 

kde se posuzuje úroveň řízení jako u každého jiného souboru realizačních 

činností, jež směřuje - k zvolenému cíli - v tomto případě k vydání rozhodnutí. 

 
Zvyšování úrovně rozhodovacího subjektu je možné zajistit: 

 výběru správných pracovníků pro řešení každého problému, 

 získávání potřebných informací jak osobními zkušenostmi, tak i možnostmi 

prostředí, kde se rozhodování realizuje, 

 získání dobré vůle ke spolupráci ve skupině, 

 organizování práce takovým způsobem, aby všichni členové skupiny měli pocit 

nepostradatelnosti. 

Časová tíseň při přijímání rozhodnutí nedovoluje řádně zpracovat potřebné 

informace a dál nedovoluje formulovat dostatek alternativ, tzn.  není dostatek času 

na rozmyšlení celého problému. Na operativní úrovni panuje přesvědčení, že je lepší 

špatné rozhodnutí než žádné. Je tomu tak proto, že větší škody vznikají prostojem než 

rozhodnutím o alternativním postupu bez ohledu na jeho následky. V koncepčním 

rozhodování tohoto hesla použít nelze.  

Zde se dostáváme do jiného okruhu problému. Rozhodovací subjekt neustále 

odsunuje své rozhodnutí, a to proto, že se obává následků rozhodnutí a nedovede si je 

pro nedostatek zkušeností a znalostí vůbec představit. Následkem tohoto odsouvání je, 

že uběhne čas pro potřebnou přípravu rozhodovacího procesu a potom se použije již 

výše citovaného hesla o špatném rozhodnutí, které je lepší než žádné. Potom se celý 

tento problém stává spíše otázkou odvahy než rozumu. 
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5.3  VEKTOROVÉ ROZHODOVÁNÍ 

Rozhodovací úlohy, v nichž se důsledky rozhodnutí posuzují podle více kriterií, 

budeme nazývat úlohami vícekriteriálního - vektorového rozhodování. Protože do této 

kategorie spadají úlohy velmi různorodé, není dost dobře možné předložit univerzální 

teorii a z ní vyplývající rozhodovací algoritmus, vhodný pro všechny typy úloh. Je 

možné je roztřídit do těchto skupin: 

 Úlohy s informací umožňující skalarizaci optimalizačního kritéria (= s kardinální 

informací kriteriích). Mohlo by se zdát, že úlohy z této kategorie 

do vicekriteriálního rozhodováni nepatří, neboť jde vlastně o úlohu jednokriteriální. 

Pro zařazeni je však důležitě, že úloha  je původně formulována jako vícekriteriální 

a navíc je zde informace umožňující shrnutí více kriterií do jednoho kritéria 

skalárního. Teorie vícekriteriálního rozhodováni je zde nutná k tomu, aby uvedená 

redukce na skalár byla provedena kvalifikovaně tak, aby nedošlo ke ztrátě nebo 

ke zkreslení původních informací. 

 Úlohy bez informace umožňující skalarizaci. Úlohy této kategorie jsou jádrem 

teorie i praxe vícekriteriálního rozhodování. Základním pojmem, se kterým se zde 

pracuje, je pojem nedominovaného řešení, který přesněji zavedeme dále. Najít 

jednoznačně řešení deklarované jako "optimální" je zde bez přijetí dalších, ne příliš 

zdůvodněných předpoklad  obtížně, neboť nedominovaných řešení je obecně příliš 

mnoho a informace, kterou máme k dispozici, neumožňuje mezi nedominovanými 

řešeními dále rozlišovat. 

 Úlohy s informací získanou v průběhu řešení. Někdy je obtížně získat potřebné 

informace předem, neboť uživatel a případně ani analytik předem nevědí, 

co všechno je pro řešení vícekriteriální úlohy relevantní. Proto byly vyvinuty 

postupy, které umožňují získávat informace od uživatele v průběhu řešení úlohy 

a to zpravidla prostřednictvím dialogu uživatele s počítačovým programem. Potíž 

při použití těchto tzv. Interaktivních metod je v tom, že uživatel na otázky kladené 

počítačem často spolehlivě odpovědět neumí. Aby z počítače získal požadovaný 

výsledek, vkládá do něho soustavu domněnek, utříděných do logické formy 

požadované  počítačem. Výsledně řešení předložené počítačem může být potom 
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od objektivně optimálního řešení dosti vzdáleno a je někdy svou kvalitou sotva 

na úrovni řešení vybraného intuitivně přímo ze seznamu přípustných alternativ. 

 
Důležitou součástí je i modelování preferenci, to znamená vyjádření představ 

uživatele, čemu dává přednost: 

 Modelování preferencí mezi kriterii, jakou mají jednotlivá kriteria důležitost 

pro uživatele. 

 Modelování preferencí mezi variantami z hlediska jednotlivých kritérií a jejich 

agregace pro vyjádření celkově preference. 

5.4 RIZIKA 

Kvantitativní postupy predikce budoucího vývoje a měření rizik směřují 

od relevantních vážených ukazatelů k provázanosti událostí.  Stručně se to dá shrnout 

v následujících bodech:  

• výběr spojený se získáváním pramenů/údajů. Jde o přesnost údajů u výpovědí 

o vlivu na ukazatele zahrnuté do modelu a na kvalitu měření rizik, 

• ztotožnění stejných ukazatelů/identifikátorů,   

• v uvedených požadavcích na metodiku použitou při měření rizika,  

• stanovení přiměřeného rizika, 

• kvantifikace rizik na základě předem vybraných indikátorů.  

Slovní kvantitativní postupy se podařilo použít, jak už bylo výše uvedeno, 

prostřednictvím využití subjektivních názorů, pozorování a odhadů rizik a jejich 

možných důsledků. Tento postup, charakterizovaný minimálním stupněm formalizace, 

směřuje na slovní predikci vývoje rizika. Zřekneme-li se číselné provázanosti 

jednotlivých ukazatelů rizika, potom posuzujeme riziko na základě důvodů strukturální 

změny při subjektivním celkovém dojmu autora. Pouze rozdělení na hospodářskou 

a politickou část je zřetelné.  Nejčastěji používané postupy jsou přitom metody "dotazy 

expertů", "delphi metoda", "ano/ne rozhodnutí" a "metoda odhadu" [52].  

Jedinou výhodou této metodiky je přizpůsobivost jednotlivých způsobů ocenění. 

Při stanovování rozsahu, těžiště a důkladnosti zprávy musíme zohlednit slovní vyjádření 
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daných skutečností, které ovlivňují nároky při posuzování země. Opačně je však právě 

přizpůsobivost této metodiky kritiky zavrhována. Chybějící systematika s sebou nese 

především nebezpečí, že důležité ovlivňující faktory budou vyloučeny z posouzení jako 

nedůležité na základě nedostatečných informací anebo ztráty významu. Ani subjektivní 

posuzování proto ještě nezaručí vzájemnou srovnatelnost rizik jednotlivých zemí. 

Na základě chybějící kvantifikace je vytvořen nakonec také soupis možností budoucího 

vývoje rizika. 

Také matematicko-statistické postupy analýzy rizik a predikce vývoje se zakládají 

na kvantitativních údajích. Zakládají se na retrospektivním hodnocení vývoje 

a statistické pravděpodobnosti výskytu rizik v budoucím vývoji.  Liší se však od výše 

uvedených metod značně náročnou a velmi formalizovanou metodikou. Stanovené cíle 

jsou přitom v rozporu s dosud představovanými a často retrospektivními postupy 

analýz. Typickým postupem je analýza regrese, analýza diskriminantu a logická analýza 

[62].  

Vedlejším problémem je, že se získá málo informací k posouzení případu. 

Problémem je také tvorba obecných předpokladů pro všestrannou použitelnost těchto 

modelů.  

Predikce rizik je částí predikčních metod. Je proto pochopitelné, že přesnost 

predikce charakterizuje také přesnost predikce rizik. Následující heuristiky sumarizují 

základní aspekty [64]: 

 Neúspěšnost předpovědí rizik, bývá často vysvětlována tím, že analytici přikládali 

ukazatelům chybné váhy. Jaké váhy tedy mají analytici jednotlivým sektorům 

přikládat, aby jejich minulé předpovědi byly co nejblíže skutečnosti? Jedna 

z nejpřesnějších předpovědí je pomocí regresní analýzy, při níž se snažíme minulá 

data co nejlépe proložit funkcí, která by vystihovala směr a tempo růstu jednotlivých 

segmentů. 

 Samotná odchylka prognóz od reality nepředstavuje nic trestuhodného, neboť  

modely nebudou nikdy zcela neomylné a stačí, budou-li předpovědi analytiků 

dlouhodobě statisticky lepší než předpovědi laické. Nicméně běžnému příjemci 

prognóz může nepřesnost dosavadních předpovědí připadat značná. Zarážející je, 

že prognózy ekonomů se výrazně odchylují od reality i poté, kdy je známa řada 
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dílčích ukazatelů o jednotlivých sektorech ekonomiky. 

 Obecným problémem při sestavování modelů rizika je fakt, že model je schopen 

zachytit pouze vazby mezi těmi parametry, které jsou subjektivně považovány 

za důležité.  

6 Formální modely 

Matematický model je vyjádřením problému pomocí fyzikálního a matematického 

formálního aparátu [28].  Takto lze vyjadřovat složité vztahy symbolicky a zachovat 

při tom jednoduchost a racionálnost. Matematický model je představován soustavou 

matematických vztahů, jednoznačně popisujících zkoumaný jev nebo proces. 

Matematický model může vzniknout jako výsledek přímého zkoumání a pozorování 

jako datově orientovaný model, vyjadřující analyticky nebo numericky výsledky 

empirického zkoumání [70]. Jinou cestou ke konstrukci konvenčního matematického 

modelu je dedukce, kdy model vzniká jako dílčí případ obecnějšího popisu. Tato cesta 

vede k modelům vyjadřujícím jednoznačně matematický zákon chování systému nebo 

procesu, přičemž zákon je chápán jako dílčí případ obecné vědní teorie. 

Matematické analyticko-statistické modely jsou dosud nejrozšířenější třídou modelů 

a považujeme je za modely konvenční. Metodologie tvorby těchto konvenčních modelů 

je velice obsáhlá a v celé řadě odborných prací velmi dobře popsaná. Základní přístupy 

se opírají o znalosti fyzikálních principů a podstaty funkcí modelovaných a studovaných 

soustav. Jsou to modely, postavené na bázi tzv. hlubokých (kvantitativních, 

objektivních) znalostí [61]. 

Z toho plyne, že můžeme pro přehlednost shrnout následující charakteristiky 

matematických modelů : 

 struktura i parametry vstupů jsou jednoznačně určeny, 

 formální dokonalost (soustava je zachycena symbolicky - jednoduše a racionálně), 

 modely neodpovídají složité a neurčité realitě (nehodí se k modelování složitých, 

těžko popsatelných a měřitelných soustav), 

 nároky na získávání vstupních informací (kvalita, objektivita, ...), 

 modely nepracují v reálném čase, 
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 modely využívají hlubokých informací (vychází z exaktních, obecně platných 

přírodních zákonů), 

 obecná platnost modelů (nezachycují specifika), 

 použití aparátů konvenční matematiky pro vymezení pojmů, 

 vstupy bývají upravovány (riziko ztráty informace), 

 dosažení požadované přesnosti modelu, 

 kratší doba pro vytvoření modelu (v porovnání s modely nematematickými), 

 oborem hodnot jsou reálná čísla, 

 předpokladem pro formalizaci jsou dobře definované prvky množiny s dobře 

definovaným významem odpovědí o nich. 

V následujícím textu jsou uvedeny jen ty informace, které jsou nutné 

pro charakterizaci studovaného problému rizik.  

Jde o efektivní využívání pojmové, slovní neurčitosti (vágnosti), jež je u lidí vysoce 

vyvinuto. Ke kvalitativnímu popisu zkoumaných jevů přistupujeme tehdy, pokud 

nechceme nebo neumíme analyticky přesně popsat vztahy mezi proměnnými 

veličinami. Účinné je i použití jednoduchých, ale výkonných nenumerických algoritmů, 

které umožňují lidskému expertovi začlenit hluboké znalosti společně se znalostmi 

mělkými, s efektem dosažení vyšší kvality závěrů při řešení problémů, rozhodování 

a řízení.  

Vychází-li klasická matematická statistika ze zákonů empirické pravděpodobnosti 

s využitím znalostí o rozložení hustoty pravděpodobnosti náhodných jevů, vychází 

metody pro práci s vágností ze zákonů tzv. distribuce možnosti. Obecně lze říci, že jde 

o míru příslušnosti. 

Kvalita lidských úsudků je tedy podmíněna (a snad i dána) schopností efektivního 

zpracování ne zcela přesných informací, přičemž jejich neurčitost - vágnost - má jiný 

charakter než neurčitost stochastická. 

Umělá inteligence, která se v jedné ze svých oblastí zabývá i metodami 

rozhodování a řešení složitých problému, poskytla prostředky pro popis těchto složitých 

soustav, pro které jsou charakteristické možnosti práce s nenumerickými (jazykovými) 

vstupy. Jde o:  

1) Kvalitativní modelování. 
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2) Fuzzy modelování. 

3) Kognitivní modelování. 

4) Modelování neuronových sítí. 

5) Vytvoření genetických algoritmů. 

Přístupy modelování, v nichž je na úkor preciznosti upřednostněna schopnost 

vlastního učení, robustnost a snadná implementovatelnost, jsou zařazovány do rámce 

tzv. „soft computing“ metodologií. Sem patří zejména již uvedené metody, postavené 

na využití fuzzy logiky, neuronových sítí, genetických algoritmů, pravděpodobnostního 

vyvozování a teorie chaosu a samozřejmě jejich kombinací. 

6.1 FUZZY MODELOVÁNÍ 

Metodologie tvorby modelů je již dnes také dobře rozpracována. Pro formalizaci 

pojmové neurčitosti a její zpracování je v nich využíváno principů fuzzy množinové 

matematiky a vícehodnotové jazykové (fuzzy) logiky [54].  

Fuzzy modely jsou často koncipovány jako soustavy podmíněných pravidel. 

Nejrozšířenější využití fuzzy modelu jsou expertní systémy (DSS - Systémy na podporu 

rozhodování), které jsou sestaveny na základě mělkých znalostí poskytnutých experty 

dané oblasti. Jejich použitelnost je však z tohoto důvodu velmi úzká. 

Netradiční modely jsou charakterizovány  takto [33]: 

• obvykle zpracovávají znalosti, nikoliv numerické údaje, 

• nejsou formalizovány soustavami algebraických či diferenciálních 

rovnic, 

• riziko ztráty informace, 

• využívání specifických, na danou oblast zaměřených znalostí a metod, 

• vícestavová logika, 

• různé formální aparáty pro prezentaci i vyvozování neurčitých pojmů, 

• konstrukce a kvalita modelu je plně závislá na existenci kvalitního 

experta pro danou oblast, 

• podstatná role znalostního inženýra, 

• vede dialog s expertem, 

• čerpá jeho znalosti, 
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• určuje metody pro formalizaci a vyvozování, 

• lokální charakter systému, 

• možnost zahrnutí i vývoje jednotlivých charakteristik v čase (dynamické 

systémy), 

• nutnost kvantitativního zpřesnění ekonomických veličin, relevantních 

pro postižení změn, 

• kvalitativní model může být vytvořen transformací z matematického 

(konvenčního) modelu, 

• přibližné vyvozování závěrů, 

• velký počet scénářů, 

• obor hodnot - konečná uspořádaná množina hodnot, která umožňuje 

kvalitativně charakterizovat aktuální hodnotu kvantitativní proměnné 

relativně vůči jejím významným hodnotám, 

6.2 DOSTUPNÝ FORMÁLNÍ APARÁT PRO TVORBU MODELŮ 

Modely jsou budovány pro různé účely: především za účelem vysvětlení skutečného 

vývoje a dále za účelem hledání cest k ovlivňování  vývoje v určitém směru [40]. Další 

hledisko je dáno tím, zda předmětem vysvětlování nebo určování záměrů hospodářské 

politiky je krátkodobý či dlouhodobý pohyb. Existuje velký počet dalších alternativ, 

na které se mohou modely zaměřit. Některé budou diskutovány dále. 

Model je definován jako zobrazení existujících vztahů uvnitř reálného systému. 

Strukturu modelu vytvoříme na základě počáteční informace o [51]:  

  systému determinovaném na zvolené rozlišovací úrovni,  

 znalosti použití následně vytvořeného modelu a  

 odhadnutí parametrů vhodně zvoleným experimentem. 

Postup při sestavení je následující: 

 stanovení seznamu uvažovaných proměnných, 

 stanovení rovnic či vztahů popisujících závislosti mezi jednotlivými 

proměnnými, 

 testování, zda rovnice přesně zachycují sledované vztahy, a provedení odhadu 
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koeficientů, pokud se zde vyskytují, 

 testování modelu pomocí experimentálně získaných dat. 

Identifikace modelu je proces ztotožnění modelu s reálným systémem. Cílem 

identifikace je model, jehož chování by odpovídalo chování reálného systému [4]. 

Kvalita modelu je v takových případech dána především tím, jak se použitá metodologie 

vyrovná s formalizací a efektivním využitím neurčitosti, která je pro popis složitých 

(ucelených) soustav charakteristická.   

Model může být používán k různým účelům, tzn. pro řešení různých problémů. 

Výhodou obecného modelu na jedné straně je, že nás nutí k vytvoření „kompletní“ 

teorie (teorie, která bere v úvahu všechny relevantní vztahy a jevy) a na straně druhé 

konfrontuje při testování námi vytvořený model s realitou (tj. naměřenými údaji). 

V souvislosti s rozvojem aplikací modelů vzniká trend k přechodu od zpracování 

údajů ke zpracování znalostí. Lidské znalosti obvykle dělíme na: 

 znalosti hluboké, které jsou produktem analytických, abstraktních a teoretických 

postupů zkoumání jevů reality. Jsou vyjadřovány formou analytických 

matematických vztahů, 

 znalosti mělké, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé zkušenosti, praxe či vlastní 

experimentování. Obvykle to bývají expertní posudky. Bývají formulovány jako 

heuristická pravidla, kvalitativní vztahy a predikátové kalkuly. 

Ekonomická teorie i praxe často pracuje v oblasti pravděpodobnosti jevů, které 

dosud vůbec nenastaly. S tímto faktem souvisí využití modelování obecně. 

Teorie fuzzy matematiky je dnes již velmi dobře propracována, viz např. [49]. 

V ekonomice je používána již více jak 20 let, viz např. [8], [20]. Na podnikatelské 

fakultě má také dlouhou tradici, kterou je možno dokumentovat několika disertačními 

pracemi úspěšně obhájenými v průběhu posledních asi 10 let. Není proto nutné 

definovat základní pojmy teto matematické discipliny, protože jsou již běžně známé 

a jsou dokonce přednášeny i studentům v základním studiu. 
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7 Algoritmus přiřazování úkolů expertním pracovníkům 

Touto kapitolou začíná tvorba samotného algoritmu pro přiřazování účetních úkolů 

jednotlivým expertním pracovníkům. 

Řešený problém je typem problému, pro který není jednoznačně doporučitelné 

řešení. Ukázalo se, že ani nasazení současných metod nevedlo vždy k přijatelnému 

výsledku. Poměrně velmi často se stávalo, že nasazení dnes již klasické fuzzy logiky 

nedalo žádné řešení. Výsledek se v takových případech dá interpretovat jako –

„Ze vstupních informací není možné udělat dostatečně spolehlivý závěr“. Samozřejmě 

takovýto závěr je těžké akceptovat, protože management musí nějaké rozhodnutí 

přijmout. 

Tímto byla potvrzena obava kritiků aplikací metod umělé inteligence, a to 

přeceňování možností např. fuzzy logiky, na což upozorňovala řada vědeckých prací. 

Pro problém řešený v této práci bylo možné přijmout pouze jedno řešení, a to 

kombinaci fuzzy logiky a aktivního rozhodnutí člověka. Tato kombinace spočívá 

v postupu dle následujících kroků: 

1. problém je řešen fuzzy logikou, 

2. určí se, zda riziko spojené s realizací výsledku prvního kroku je přijatelné 

nebo ne. Pokud je riziko přijatelné, tak se doporučení generované fuzzy 

logikou zpracuje postupy již známými z literatury. 

3. Pokud druhý krok vyhodnotí riziko jako nepřijatelně vysoké, tak je 

rozhodování přesunuto na člověka. 

4. Člověk poté zhodnotí důležitost rozhodnutí, které není možné učinit 

s podporou fuzzy logiky. Je-li překročen subjektivně stanovený práh 

důležitosti a rozhodnutí je ohodnoceno jako velmi důležité, pak se 

rozhodnutí řešení ad hoc, aniž by se použily výsledky této práce. Ad hoc 

přístup znamená, že se dál postupuje výhradně individuálně s využitím 

nepopsatelných algoritmů lidského myšlení. Není-li rozhodnutí 

vyhodnoceno jako nadprahově důležité, postupuje se podle následujícího 

kroku. 

5. Ve verbální tabulce se vyhledá nejbližší podobné doporučení a to se ad hoc 
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koriguje podle subjektivních kritérií lidského rozhodovatele. Jelikož však 

verbální tabulky byly generovány a postupně korigovány fuzzy logikou, je 

tento krok učiněn napřímo na základě fuzzy logiky. 

Navržený postup maximálně využívá výhod metod umělé inteligence a současně 

eliminuje do značné míry rizika plynoucí z přeceňování takových metod jako je fuzzy 

logika. Kombinuje se zde skoro zázračná schopnost lidského mozku se systematičností 

výpočetní techniky. 

7.1 DEFINICE PROMĚNNÝCH 

Klíčovou částí bylo vypracování množiny proměnných ohodnocení každého 

pracovníka z hlediska všech kritérií a s použitím předem dohodnutých slovníků [16].  

 

Název proměnné: HS 

Popis proměnné: Hodinová sazba    

 Hodinová sazba vyjadřuje peněžní ohodnocení spolupracovníka za jednu 

 odpracovanou hodinu pro společnost. 

Hodnoty zvolené pro proměnnou:    

 VY …vysoká ( 400 – 1 000 Kč) 

 SP… špičkový pracovník ( 200 – 400 Kč) 

 ST… střední (100 – 200 Kč) 

 NI …nízká ( 80 – 100 Kč) 

 ZA… začátečnická ( 50 – 80 Kč) 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c  d 

 VY 200 300 900 1000 

 SP 150 170 230 250  

 ST 80 100 180 200 

 NI 50 70 80 100  

 ZA 50 55 75 80 

 NN 50 55 900 1000  
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Zvolené stupně příslušnosti graficky: 

Všechna grafická znázornění budou zjednodušenou podobou níže uvedeného obrázku 

funkce stupně příslušnosti. 

 

ba

1

c d

Stupeň  příslušnostiA(X)

x
0

 

 

Obr. 2: Zvolené stupně příslušnosti proměnné HS 

 

Název proměnné: DT 

Popis   proměnné:     

 Dodržování dohodnutých termínů 

 Tato proměnná vyjadřuje schopnost splnit zadané úkoly do stanovených termínů 
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Hodnoty zvolené pro proměnnou: 

 PR… pravidelně 

 VN… výjimečně nedodržuje 

 OB… občas 

 VU… vůbec 

NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PR 6.4 6.5 7.5 8.5 

 VN 4.2 4.5 6 6.5 

 OB 1.9 2.5 3.5 4.3 

 VU 1 1.2 1.8 2 

 NN 1 1.2 7.5 8.5  

 

 

Obr. 3: Zvolené stupně příslušnosti proměnné DT 

 

Název proměnné: SF 

Popis   proměnné: 

 Specializace na fyzické osoby 

 Vyjadřuje míru znalostí z oblasti daně z příjmů fyzických osob, vedení daňové 

 evidence a účetnictví pro fyzické osoby. 
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Hodnoty zvolené pro proměnnou: 

 PZ… pokrývá zcela 

 PR… převažuje 

 MP…má povědomí 

 NE… neznalost 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PZ 6.5  7 8.5 10 

 PR 4 4.5 6 6.7 

 MP 1.9 2.5 3.5 4.1 

 NE 1 1.1 1.9 2 

 NN 1 1.1 8.5 10 

 

Obr. 4: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SF 

 
Název proměnné: SP 

Popis   proměnné: 

 Specializace na právnické osoby 

 Vyjadřuje míru znalostí z oblasti daně z příjmů právnických osob a účtování 

 právnických osob. 
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Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 PZ… pokrývá zcela 

 PR… převažuje 

 MP…má povědomí 

 NE… neznalost 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PZ 6.5  7 8.5 10 

 PR 4 4.5 6 6.7 

 MP 1.9 2.5 3.5 4.1 

 NE 1 1.1 1.9 2 

 NN 1 1.1 8.5 10 

 

Obr. 5: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SP 

 

Název proměnné: SDP 

Popis   proměnné: 

 Specializace na daň z přidané hodnoty 

Vyjadřuje míru znalostí z oblasti daně z přidané hodnoty a daně silniční včetně 

účtování o těchto daních.  
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Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 PZ… pokrývá zcela 

 PR… převažuje 

 MP…má povědomí 

 NE… neznalost 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PZ 6.5  7 8.5 10 

 PR 4 4.5 6 6.7 

 MP 1.9 2.5 3.5 4.1 

 NE 1 1.1 1.9 2 

 NN 1 1.1 8.5 10 

 

 

Obr. 6: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SDP 

 
Název proměnné: SM 

Popis   proměnné: 

 Specializace na mzdy 

 Vyjadřuje míru znalostí z oblasti mezd. 

 



 

 
55 

 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 PZ… pokrývá zcela 

 PR… převažuje 

 MP…má povědomí 

 NE… neznalost 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PZ 6.5  7 8.5 10 

 PR 4 4.5 6 6.7 

 MP 1.9 2.5 3.5 4.1 

 NE 1 1.1 1.9 2 

 NN 1 1.1 8.5 10 

 

 

Obr. 7: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SM 

 
Název proměnné: SPR 

Popis   proměnné: 

 Specializace na právo 

 Vyjadřuje míru znalostí z oblasti práva. 
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Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 PZ… pokrývá zcela 

 PR… převažuje 

 MP…má povědomí 

 NE… neznalost 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PZ 6.5  7 8.5 10 

 PR 4 4.5 6 6.7 

 MP 1.9 2.5 3.5 4.1 

 NE 1 1.1 1.9 2 

 NN 1 1.1 8.5 10 

 

 

Obr. 8: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SPR 
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Název proměnné: SD 

Popis   proměnné: 

 Specializace na ostatní daně (daň silniční, dědickou, darovací, z převodu 

            nemovitostí a daň z nemovitostí, atd.) 

Vyjadřuje míru znalostí z oblasti výše uvedených daní včetně účtování o těchto 

daních. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 PZ… pokrývá zcela 

 PR… převažuje 

 MP…má povědomí 

 NE… neznalost 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PZ 6.5  7 8.5 10 

 PR 4 4.5 6 6.7 

 MP 1.9 2.5 3.5 4.1 

 NE 1 1.1 1.9 2 

 NN 1 1.1 8.5 10 

 

Obr. 9: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SD 
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Název proměnné: DP 

Popis   proměnné: 

 Specializace na daňové poradenství 

 Vyjadřuje míru znalostí z oblasti daňového poradenství. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 PZ… pokrývá zcela 

 PR… převažuje 

 MP…má povědomí 

 NE… neznalost 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PZ 6.5  7 8.5 10 

 PR 4 4.5 6 6.7 

 MP 1.9 2.5 3.5 4.1 

 NE 1 1.1 1.9 2 

 NN 1 1.1 8.5 10 

 

 

Obr. 10: Zvolené stupně příslušnosti proměnné DP 
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Název proměnné: AU 

Popis   proměnné: 

 Specializace na audit 

 Vyjadřuje míru znalostí z oblasti auditu. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 PZ… pokrývá zcela 

 PR… převažuje 

 MP…má povědomí 

 NE… neznalost 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PZ 6.5  7 8.5 10 

 PR 4 4.5 6 6.7 

 MP 1.9 2.5 3.5 4.1 

 NE 1 1.1 1.9 2 

 NN 1 1.1 8.5 10 

 

 

Obr. 11: Zvolené stupně příslušnosti proměnné AU 
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Název proměnné: MVK 

Popis   proměnné: 

 Momentální využitelná kapacita 

 Vyjadřuje pracovní vytížení v daném okamžiku. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 100… 100 % volné kapacity 

 75… 75 % volné kapacity 

 50… 50 % volné kapacity 

 25… 25 % volné kapacity 

           0…  0 % volné kapacity 

 NN… nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 100 70 75 95 100  

75 45 50 70 75 

50  20 25 45 50 

25  10 15 20 25 

 00 0  5 10 15 

 NN 0 5 95 100 

 

 

Obr. 12: Zvolené stupně příslušnosti proměnné MVK 
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Název proměnné: NK 

Popis   proměnné: 

 Nutnost kontroly předaných prací 

 Vyjadřuje míru nezbytnosti pro kontrolu prací vytvořených spolupracovníkem. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 PR… pravidelně 

 OB… občas 

 VU…vůbec 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 PR 4 5 6 7 

 OB 2.3 3.1 4.1 4.5 

 VU 1 1.5 2.5 3 

 NN 1 1.5  6 7 

 

 

Obr. 13: Zvolené stupně příslušnosti proměnné NK 
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Název proměnné: PK 

Popis   proměnné: 

 Pracovní kapacita 

 Představuje týdenní pracovní úvazek pracovníka. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 40… plný pracovní úvazek (40 hod/týdně) 

 30… zkrácený pracovní úvazek I (30 hod/týdně) 

 20… zkrácený pracovní úvazek II (20 hod/týdně) 

 10… externí pracovník (10 hod/týdně) 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 40 1 1.3 3.5 4 

 30 1 1.3 2.5 3 

 20 1 1.3 1.6 2 

 10 1 1.1 1.3 1.4 

 NN 1 1.1 3.5 4 

 

Obr. 14: Zvolené stupně příslušnosti proměnné PK 
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Název proměnné: PIN  

Popis   proměnné: 

 Pracovník na internetu / úloha vhodná k digitalizaci či nikoliv 

Tato proměnná specifikuje, zda může účetní pracovat mimo kancelář 

prostřednictvím připojení. / zda lze úlohu převést do digitální podoby. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 AN… ano, pracovník je on-line / ano, úlohu je možno digitalizovat 

 NE… ne, pracovník není on-line / ne, úlohu není možno digitalizovat 

 NN… nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 AN 7 8  9 10 

 NE 1  2 3 4 

 NN 1 2 9 10 

 

 

Obr. 15: Zvolené stupně příslušnosti proměnné PIN 
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Název proměnné: URO  

Popis   proměnné: 

 Úloha je vhodná k rozdělení na více částí 

Tato proměnná určuje, zda lze úlohu rozdělit na několik samostatných částí, 

které lze následně přidělit různým pracovníkům. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 AN… ano, úloha je vhodná k rozdělení na více částí 

 NE… ne, úloha není vhodná k rozdělení na více částí 

 NN… nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 AN 7 8  9 10 

 NE 1  2 3 4 

 NN 1 2 9 10 

 

 

Obr. 16: Zvolené stupně příslušnosti proměnné URO 
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Název proměnné: KR 

Popis   proměnné: 

 Kreativita představuje schopnost spolupracovníka pro zadaný účetní úkol zvážit        

            co nejvíce možností řešení. Nezůstat pouze u toho, které jej napadne jako první, 

            či u toho nejtypičtějšího.  

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velká 

 ST… střední 

 ML… malá 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 11.5  12.5  14.5  15.5 

 ST 8  9  11  12 

 ML 4.5  5.5  7.5  8.5 

 ZA 1 2  4  5 

 NN  1 2 14.5 15.5 

 

 

Obr. 17: Zvolené stupně příslušnosti proměnné KR 
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Název proměnné: LO 

Popis   proměnné: 

 Loajalita 

 Vyjadřuje souhlasný postoj s vizí, chováním a jednáním společnosti.  

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 UP… úplná  

 ST… střední 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 UP 10 12 14 16 

 ST 5 7 9 11 

 ZA 0 3 4 6 

 NN  0 3 14 16 

 

 

Obr. 18: Zvolené stupně příslušnosti proměnné LO 
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 Název proměnné: DU 

Popis   proměnné: 

 Získání důvěry klienta 

 Schopnost spolupracovníka vytvořit si s klientem vztah postavený na důvěře.  

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velká 

 ST… střední 

 ML…malá 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 11.5  12.5  14.5  15.5 

 ST 8  9  11  12 

 ML 4.5  5.5  7.5  8.5 

 ZA 1 2  4  5 

 NN  1 2 14.5 15.5 

 

 

Obr. 19: Zvolené stupně příslušnosti proměnné DU 
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Název proměnné: OB 

Popis   proměnné: 

 Obhájení svého řešení 

 Schopnost spolupracovníka stát si za svým zvoleným řešením. Umění zdůvodnit 

 volbu vybraného řešení.  

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velká 

 ST… střední 

 ML…malá 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 11.5  12.5  14.5  15.5 

 ST 8  9  11  12 

 ML 4.5  5.5  7.5  8.5 

 ZA 1 2  4  5 

 NN  1 2 14.5 15.5 

 

 

Obr. 20: Zvolené stupně příslušnosti proměnné OB 
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Název proměnné: ZN 

Popis   proměnné: 

 Uplatnění znalostí z navazujících oborů 

Schopnost využít poznatky z oblastí mimo obor účetnictví při své práci (např. 

obor psychologie, kurzy asertivního chování). 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velké 

 ST… střední 

 ZA… zanedbatelné 

 ZD… žádné 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 7.5 9 10 11.5 

 ST 5 6 7 8 

 ZA 2.5 4 5 5.5 

 ZD 0 1 2 3 

 NN  0 1 10 11.5  

 

 

Obr. 21: Zvolené stupně příslušnosti proměnné ZN 
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Název proměnné: OD 

Popis   proměnné: 

 Odvaha 

 Vyjadřuje schopnost nebát se nových věcí, úkolů.  

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velká 

 ST… střední 

 ML… malá 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 11.5  12.5  14.5  15.5 

 ST 8  9  11  12 

 ML 4.5  5.5  7.5  8.5 

 ZA 1 2  4  5 

 NN  1 2 14.5 15.5 

 

 

Obr. 22: Zvolené stupně příslušnosti proměnné OD 
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Název proměnné: SO 

Popis   proměnné: 

 Vidět věci v širších souvislostech 

 Schopnost zohlednit další možné vlivy a souvislosti daného úkolu. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velká 

 ST… střední 

 ML… malá 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 11.5  12.5  14.5  15.5 

 ST 8  9  11  12 

 ML 4.5  5.5  7.5  8.5 

 ZA 1 2  4  5 

 NN  1 2 14.5 15.5 

 

 

Obr. 23: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SO 
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Název proměnné: IN 

Popis   proměnné: 

 Přirozená inteligence 

Tato proměnná vyjadřuje míru přirozené inteligence (selského rozumu) 

pracovníka. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velká 

 ST… střední 

 ML… malá 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 11.5  12.5  14.5  15.5 

 ST 8  9  11  12 

 ML 4.5  5.5  7.5  8.5 

 ZA 1 2  4  5 

 NN  1 2 14.5 15.5 

 

 

Obr. 24: Zvolené stupně příslušnosti proměnné IN 
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Název proměnné: KM 

Popis   proměnné: 

 Dělání kompromisů 

 Schopnost přistoupit na dohodu, udělat ústupek. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velká 

 ST… střední 

 ML… malá 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 11.5  12.5  14.5  15.5 

 ST 8  9  11  12 

 ML 4.5  5.5  7.5  8.5 

 ZA 1 2  4  5 

 NN  1 2 14.5 15.5 

 

 

Obr. 25: Zvolené stupně příslušnosti proměnné KM 
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Název proměnné: IT 

Popis   proměnné: 

Vztah k informačním technologiím(hardware, software) – přístup k využívání 

nových informačních technologií. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 OT… otevřený zcela 

 OZ… otevřený zčásti 

 UZ… uzavřený 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 OT 5 6 7 8 

 OZ 3.5 4 5 5.5 

 UZ 1 2 3 4 

 NN 1 2 7 8 

 

 

Obr. 26: Zvolené stupně příslušnosti proměnné IT 
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Název proměnné: NT 

Popis   proměnné: 

 Vztah k novým technologiím (např. internet) – přístup k využívání nových 

technologií. 

Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 OT… otevřený zcela 

 OZ… otevřený zčásti 

 UZ… uzavřený 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 OT 5 6 7 8 

 OZ 3.5 4 5 5.5 

 UZ 1 2 3 4 

 NN 1 2 7 8 

 

 

Obr. 27: Zvolené stupně příslušnosti proměnné NT 

 
Název proměnné: CHA 

Popis   proměnné: 

 Chápavost  

 Schopnost pochopení a porozumění zadávaného úkolu. 
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Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velká 

 ST… střední 

 ML…malá 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 11.5  12.5  14.5  15.5 

 ST 8  9  11  12 

 ML 4.5  5.5  7.5  8.5 

 ZA 1 2  4  5 

 NN  1 2 14.5 15.5 

 

 

Obr. 28: Zvolené stupně příslušnosti proměnné CHA 

 
Název proměnné: OPR 

Popis   proměnné: 

Orientace v právních předpisech – vypovídá o znalosti právních předpisů.  

Schopnost vyhledat danou problematiku v právních předpisech.  
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Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 DO…dobrá 

 DS… dostačující 

 SP… špatná 

NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 DO 9.5 10 11.5 13 

 DS 6 7.5 9 10.5 

 SP 1 3 5 7 

 NN 1 3 11.5 13 

 

 

Obr. 29: Zvolené stupně příslušnosti proměnné OPR 

 
Název proměnné: TC 

Popis   proměnné: 

 Schopnost pracovat pod tlakem času 

Proměnná vyjadřuje způsobilost pracovníka pracovat i v případě, že je tlačen 

časem. 
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Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 VL… velká 

 ST… střední 

 ML…malá 

 ZA… žádná 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 VL 11.5  12.5  14.5  15.5 

 ST 8  9  11  12 

 ML 4.5  5.5  7.5  8.5 

 ZA 1 2  4  5 

 NN  1 2 14.5 15.5 

 

 

Obr. 30: Zvolené stupně příslušnosti proměnné TC 

 
Název proměnné: SE 

Popis   proměnné: 

Vztah se zadávajícím práce popisuje schopnost spolupracovníka vycházet 

s lidmi sobě nadřazenými. 
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Hodnoty zvolené pro proměnou: 

 KO… konfliktní 

 NT… neutrální 

 BE… bezproblémový 

 NN…nerozhoduje 

Zvolené stupně příslušnosti: 

  a b c d 

 KO 5.5 6 7 7.5 

 NT 3 4 5 6 

 BE 1 2 3 4 

 NN 1 2 7 7.5 

 

 

Obr. 31: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SE 

 
Sestavení slovníků pro jednotlivé proměnné prošlo vývojem. Slovníky i některé 

proměnné byly měněny v závislosti na ladění i smysluplnosti modelu. Výše uvedená 

podoba slovníků je již konečná a byla použita v modelu. 
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7.2 MNOŽINA FUZZY PODMÍNĚNÝCH VÝRAZŮ 

Tak, jak postupně vznikaly slovníky pro jednotlivé proměnné, tak se současně 

modifikovaly popisy jednotlivých účetních. Následující tabulka obsahuje popis 40 

účetních, kteří byli popsáni s pomocí zkratek definovaných v předchozí kapitole. 

 
 HS DT SF SP SDPSM SPR SD DP AU MVKNKPKPINUROKRLO DU OB ZN OD SO IN KMO IT NT CHA OPR TC SE

1. VY PR PR PR MP NE MP MP PZ MP 25 VU 40 NE NN VL UP VL VL VL VL VL VL ST OT OT VL DO VL BE
2. VY PR NE NE NE NE PZ NE NE NE 25 VU 40 NE NN VL ST VL VL VL VL VL VL VL OT OT VL DO VL BE
3. VY PR MP PZ PR NE MP MP MP NE 50 VU 30 AN NN VL ST VL VL ST ST VL ST ST OT OT VL DO ML BE
4. VY PR MP NE NE PZ NE NE NE NE 50 OB 40 AN NN VL ZA VL VL ST VL ST ST VL OT OZ VL DS VL BE
5. ST PR NE NE NE PZ NE NE NE NE 25 OB 20 NE NN ML ST ST ST ZA ST ST ST ST OT OZ ML DS ML NT
6. ST PR PZ MP PR NE NE MP NE NE 50 PR 30 AN NN ML ZA VL ML ZA VL ST ST ST OT OT VL DS VL BE
7. VY PR PZ MP PR NE MP MP NE NE 50 VU 40 AN NN VL ST VL VL ST VL VL VL VL OT OT VL DO VL BE
8. ST PR PZ MP MP NE NE NE NE NE 75 PR 40 NE NN ML ST VL ML ST ST VL VL VL OT OT VL DS ML BE
9. ST OB MP PZ PR NE MP MP NE NE 75 OB 40 AN NN ML ST VL VL ST VL VL VL VL OT OT VL DO VL BE
10. VY PR MP PZ PZ NE MP PR MP NE 50 VU 40 AN NN VL UP VL VL ST VL VL VL ST OT OT VL DO VL BE
11. ST PR MP PZ PR NE MP MP NE NE 50 PR 40 NE NN VL ST ML VL ST VL ST ST ST OT OT VL DS VL BE
12. ST PR MP PZ PR NE MP MP MP NE 50 VU 20 NE NN VL ST VL VL ZA VL VL VL ST OT OT VL DO ML BE
13. ST PR MP PZ PR MP NE MP NE NE 75 VU 40 AN NN ML ST VL VL ZA ST ST ST VL OT OT VL DS VL BE
14. ST PR MP MP MP NE NE NE NE NE 50 OB 30 AN NN VL ST ML VL ST VL VL VL ST OT OT VL DS VL BE
15. NI PR MP MP MP NE NE NE NE NE 75 OB 30 NE NN ML ST MLML ZA ST ST VL VL OT OT VL DS ML BE
16. ST PR PR PZ PR MP MP MP MP NE 75 VU 20 NE NN VL ST VL VL VL VL VL VL VL OT OT VL DO VL BE
17. VY OB MP NE NE NE NE NE NE NE 25 VU 40 AN NN VL ST VL VL ZA VL VL VL ST OT OT VL SP ML BE
18. VY PR MP MP MP NE PR MP PZ MP 50 VU 20 NE NN VL ST VL VL VL VL VL VL ST OT OT VL DO VL NT
19. VY PR NE PR PR NE MP MP PZ MP 25 VU 40 AN NN VL OP VL VL VL VL VL VL ST OT OT VL DO VL BE
20. ST PR NE PR MP MP NE NE NE NE 75 OB 40 AN NN ML ST MLML ZA ST VL ST VL OT OT ML DS VL BE
21. ST PR MP PR MP PZ NE NE NE NE 50 VU 30 AN NN ML ST VL VL ZA VL VL VL VL OT OT VL DS VL NT
22. ST PR PR PZ PR NE MP MP NE NE 50 VU 40 AN NN VL ST VL VL ZA VL VL VL ST OT OT VL DS VL BE
23. ST OB NE PZ PR NE MP MP NE NE 75 VU 40 AN NN VL ST VL VL ZA VL VL VL ST OT OT VL DO VL KO
24. ST PR PZ MP PR NE NE MP NE NE 25 OB 40 AN NN ML ST VL ML ZA ST ST ST ST OT OT ML DS ML NT
25. ST PR MP PZ PR NE MP MP MP NE 50 OB 40 NE NN VL ST VL VL ST ST VL VL ST OT OT VL DS VL NT
26. NI PR MP MP MP NE NE NE NE NE 75 PR 20 NE NN ZA ST MLML ZD ST ST ST ST OT OT ML SP ML BE
27. VY PR NE NE NE NE PZ PR NE NE 50 VU 30 AN NN VL ST VL VL ST VL VL VL ST OT OT VL DO ML NT
28. VY PR PR PR PR NE MP MP PR PZ 75 VU 20 NE NN VL ST ML VL VL VL VL VL ZA OT OT VL DO VL NT
29. ST PR MP PZ PR NE NE MP NE NE 25 VU 40 NE NN ML UP VL VL ZA ST VL ST ST OT OZ VL DS ML BE
30. ST PR PR NE PR PR NE NE NE NE 50 OB 30 AN NN ML ST MLML ZD ST ST ST ST OT OT VL DS ML BE
31. NI PR MP MP MP NE NE NE NE NE 50 PR 20 NE NN ZA ST MLML ZA ST ZA ST   VL OT OT ML SP ML BE
32. VY PR MP MP MP NE MP MP PZ PR 75 VU 10 NE NN VL ST VL VL VL VL VL VL ST OT OT VL DO VL BE
33. ST OB MP PZ PZ NE MP MP MP MP 25 OB 40 AN NN ML ZA MLML VL ST ST ST ST OT OZ VL DS ML NT
34. VY PR MP MP MP NE PZ MP MP MP 75 OB 30 NE NN ML ST ML VL ZD VL ST ST ZA OT OT ML DO ML BE
35. ST PR MP MP PZ NE NE NE NE NE 75 OB 40 AN NN VL ST ML VL ZA VL ST ST ZA OT OT VL DS ML NT
36. NI PR NE NE NE NE PR NE NE NE 75 PR 20 NE NN ZA ST MLML ZA ST ST ST VL OT OT ML DO ML BE
37. ST PR PR NE PR PZ NE MP NE NE 75 VU 40 AN NN ML UP ML VL ZD ST ST VL ST OT OZ VL SP VL NT
38. VY PR PZ MP PR NE MP PZ MP MP 50 OB 30 AN NN ML ZA VL VL ST VL ST ST ZA OT OT VL DS VL NT
39. ST OB NE NE NE MP NE MP NE NE 25 VU 40 NE NN ZA ST MLML ZD ST ST ST ST OT OT VL DS VL BE
40. NI PR MP MP MP NE NE MP MP PR 10 OB 30 NE NN ZA ZA MLML ZD ST ST ST ML OT OT ML DS ST BE

Tab. 1: Popis jednotlivých účetních 

Účetní firma, která spolupracuje se 40 účetními, již není malá. Problém je ale v tom, 

že je použito celkem 30 proměnných, a pak počet 40 účetních definitivně není veliký. Je 

potřeba si to uvědomit při konverzaci s expertním systémem.  

Fuzzy popis 40 účetních je testován metodami konzistence běžně používanými 

v rámci odlaďování znalostní báze. 
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Po zadání vstupních parametrů do modelu byla vyzkoušena podobnost zadaných 

účetních, kteří jsou popsáni jednotlivými proměnnými. Vzhledem k zadanému počtu 

proměnných (30) a počtu účetních (40) nelze očekávat, že si budou účetní podobni, 

avšak přesto model vyhledal skupiny účetních, kteří si jsou podobni, i když velmi málo. 

Při 5 fuzzifikacich se již začaly formovat podobní účetní do skupin dle své 

specializace, přičemž vyplynuly pouze Ti nejvíce podobni. Pro hodně účetních nenašel 

model žádné podobné účetní a to zejména vzhledem k poměru počtu proměnných 

a počtu účetních. 
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ÚČETNÍ 1. PROPOSICI:(18: 0.077) 

ÚČETNÍ 2. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 3. PROPOSICI:(10: 0.014, 13: 0.014, 20: 0.012, 22: 

ÚČETNÍ 4. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 5. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 6. PROPOSICI:(24: 0.012) 

ÚČETNÍ 7. PROPOSICI:(24: 0.012) 

ÚČETNÍ 8. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 9. PROPOSICI:(23: 0.010) 

ÚČETNÍ 10. PROPOSICI:(22: 0.136) 

ÚČETNÍ 11. PROPOSICI:(5: 0.012)  

ÚČETNÍ 12. PROPOSICI:(25: 0.007, 29: 0.008) 

ÚČETNÍ 13. PROPOSICI:(3: 0.014, 10: 0.014, 20: 0.012, 22: 

ÚČETNÍ 14. PROPOSICI:(20: 0.010) 

ÚČETNÍ 15. PROPOSICI:(26: 0.006, 31: 0.007) 

ÚČETNÍ 16. PROPOSICI:(25: 0.031) 

ÚČETNÍ 17. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 18. PROPOSICI:(1: 0.077, 32: 0.068) 

ÚČETNÍ 19. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 20. PROPOSICI:(3: 0.008, 3: 0.008, 14: 0.008) 

ÚČETNÍ 21. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 22. PROPOSICI:(10: 0.030) 

ÚČETNÍ 23. PROPOSICI:(9: 0.013) 

ÚČETNÍ 24. PROPOSICI:(6: 0.008, 7: 0.008) 

ÚČETNÍ 25. PROPOSICI:(16: 0.031) 

ÚČETNÍ 26. PROPOSICI:(15: 0.004, 31: 0.004) 

ÚČETNÍ 27. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 28. PROPOSICI:(32: 0.011) 

ÚČETNÍ 29. PROPOSICI:(12: 0.012, 25: 0.012) 

ÚČETNÍ 30. PROPOSICI:(37: 0.007) 

ÚČETNÍ 31. PROPOSICI:(15: 0.007, 26: 0.006) 
ÚČETNÍ 32. PROPOSICI:(18: 0.068) 

ÚČETNÍ 33. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 34. PROPOSICI:(36: 0.119) 

ÚČETNÍ 35. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 36. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 37. PROPOSICI:(30: 0.007) 

ÚČETNÍ 38. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 39. PROPOSICI:PRAZDNY 

ÚČETNÍ 40. PROPOSICI:PRAZDNY 

Tab. 2: Výstup testu konzistence – 5 fuzzifikací 

Při 10 fuzzifikacích se skupiny účetních dle specializace rozšířily a navíc se zvětšil 

počet podobných účetních ve vztahu k jednotlivým účetním. Ovšem jejich vzájemná 

podobnost byla opět mizivá. 
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ÚČETNÍ 1. PROPOSICI: (18: 0.077) 

ÚČETNÍ 2. PROPOSICI: (34: 0.025, 36: 0.017) 

ÚČETNÍ 3. PROPOSICI: (10: 0.014, 13: 0.014, 20: 0.012, 22: 0.013) 

ÚČETNÍ 4. PROPOSICI: (5: 0.053) 

ÚČETNÍ 5. PROPOSICI: (4: 0.045) 

ÚČETNÍ 6. PROPOSICI: (24: 0.012) 

ÚČETNÍ 7. PROPOSICI: (24: 0.012) 

ÚČETNÍ 8. PROPOSICI: (6: 0.057, 7: 0.057) 

ÚČETNÍ 9. PROPOSICI: (23: 0.010) 

ÚČETNÍ 10. PROPOSICI: (22: 0.136) 

ÚČETNÍ 11. PROPOSICI: (25: 0.012) 

ÚČETNÍ 12. PROPOSICI: (25: 0.007, 29: 0.008) 

ÚČETNÍ 13. PROPOSICI: (3: 0.014, 10: 0.014, 20: 0.012, 22: 0.013) 

ÚČETNÍ 14. PROPOSICI: (20: 0.010) 

ÚČETNÍ 15. PROPOSICI: (26: 0.006, 31: 0.007) 

ÚČETNÍ 16. PROPOSICI: (25: 0.031) 

ÚČETNÍ 17. PROPOSICI: (14: 0.151, 31: 0.048, 39: 0.048) 

ÚČETNÍ 18. PROPOSICI: (1: 0.077, 32: 0.068) 

ÚČETNÍ 19. PROPOSICI: (18: 0.053) 

ÚČETNÍ 20. PROPOSICI: (3: 0.008, 13: 0.008, 14: 0.008) 

ÚČETNÍ 21. PROPOSICI: (4: 0.015, 5: 0.015, 30: 0.015, 37: 0.015) 

ÚČETNÍ 22. PROPOSICI: (10: 0.030) 

ÚČETNÍ 23. PROPOSICI: (9: 0.013) 

ÚČETNÍ 24. PROPOSICI: (6: 0.008, 7: 0.008) 

ÚČETNÍ 25. PROPOSICI: (16: 0.031) 

ÚČETNÍ 26. PROPOSICI: (15: 0.004, 31: 0.004) 

ÚČETNÍ 27. PROPOSICI: (34: 0.053) 

ÚČETNÍ 28. PROPOSICI: (32: 0.011) 

ÚČETNÍ 29. PROPOSICI: (12: 0.012, 25: 0.012) 

ÚČETNÍ 30. PROPOSICI: (37: 0.007) 

ÚČETNÍ 31. PROPOSICI: (15: 0.007, 26: 0.006) 

ÚČETNÍ 32. PROPOSICI: (18: 0.068) 

ÚČETNÍ 33. PROPOSICI: (3: 0.077, 10: 0.077, 11: 0.031, 12: 0.028, 22: 0.077, 25: 0.028,  
                                     29: 0.031) 

ÚČETNÍ 34. PROPOSICI: (36: 0.119) 

ÚČETNÍ 35. PROPOSICI: (3: 0.014, 6: 0.014, 7: 0.014, 11: 0.014, 12: 0.013, 13: 0.014,  
                                             16: 0.012, 22:0.014, 24: 0.013, 25: 0.013, 29: 0.014) 

ÚČETNÍ 36. PROPOSICI: (14: 0.008, 15: 0.008, 26: 0.007, 31: 0.008) 

ÚČETNÍ 37. PROPOSICI: (30: 0.007) 

ÚČETNÍ 38. PROPOSICI: (1: 0.041, 3: 0.041, 6: 0.041, 7: 0.041, 10: 0.041, 11: 0.041, 12: 0.037, 
                                                  13: 0.041, 16: 0.030, 18: 0.040, 22: 0.040, 24: 0.037,  25: 0.037, 
                                             28: 0.040, 29: 0.041, 32: 0.040, 34: 0.040, 40: 0.030) 

ÚČETNÍ 39. PROPOSICI: (14: 0.030, 17: 0.031, 31: 0.076) 

ÚČETNÍ 40. PROPOSICI: (6: 0.007, 8: 0.007, 11: 0.007, 12: 0.007, 13: 0.007, 14: 0.007,  
                                             15: 0.008, 16: 0.007, 20: 0.008, 22: 0.007, 25: 0.007, 26: 0.007,  
                                             31: 0.007, 35: 0.007) 

Tab. 3: Výstup testu konzistence – 10 fuzzifikací 
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Pro názornost jsou oba testy konsistence převedeny do grafického tvaru. 

V orientovaných grafech jsou znázorněni účetní jako kroužky a jsou očíslovány 

ve stejném pořadí jako jsou uvedeny v tabulce Tab. 1.  

 

 

Obr. 32: Podobnost účetních - 5 fuzzifikací 
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Obr. 33: Podobnost účetních - 10 fuzzifikací 

  

 

Test konzistence byl proveden také za podmínky, kdy bylo bráno v úvahu pouze 

prvních patnáct proměnných, které jsou považovány za podstatné a rozhodující. Ostatní 

proměnné byly pro tento test konzistence vynechány. Graficky je test konzistence 

znázorněn na obrázku Obr. 34. 
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Obr. 34: Podobnost účetních pro prvních 15 proměnných 

 

7.3 KOMUNIKACE S FUZZY EXPERTNÍM SYSTÉMEM 

Slovníky proměnných a popis všech 40 účetních představuje znalostní bázi. Tato 

báze je vložena do expertního systému a s tímto systémem je možné vést dialog. 

Podrobnosti k řadě aspektů, které nejsou diskutovány v této disertaci je možné najít 

např. v [1], [10], [16], [20].  Většina těchto citací představuje klasické práce fuzzy 

matematiky. 

7.3.1 Testování funkčnosti fuzzy expertního systému 

Cílem tohoto dialogu bylo vyzkoušet funkčnost modelu. Přiřazovaná úloha byla 

přesně vymezena fuzzy množinami, které odpovídaly popisu jednomu konkrétnímu 

účetnímu, kterému zároveň nebyl podobný jiný účetní v zadaných proměnných. V této 
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fázi implementace modelu se jednalo zejména o ověření fuzzy expertního systému 

a nastaveného modelu.  

Do dotazu byly vymezeny následující zvolené proměnné: specializace na fyzické 

osoby, specializace na daň z přidané hodnoty a pracovní kapacita, jejichž fuzzy 

množiny odpovídaly přesně fuzzy množinám hodnot proměnných, kterými je popsán 

účetní č. 8, jak již bylo zmíněno výše. Jako požadovaná vypočítaná proměnná byla 

zadána momentální využitelná kapacita.   

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

75 8 1,00 - 

Tab. 4: Dialog s fuzzy expertním systémem – část I 

V tabulce Tab. 4 jsou uvedeny výsledky z odpovědi fuzzy expertního systému 

na zadaný dotaz. Účetní č. 8 byl vybrán jako jediný a maximálně podobný účetní 

přiřazované úloze. V prvním dotaze se tedy nevyskytl problém, kdy by fuzzy expertní 

systém vyhledal jiného než očekávaného účetního.  

Ve druhém kroku, který lze nazvat počátkem dialogu zadávajícího a fuzzy 

expertního systému, se vypočítaná proměnná z předchozího dotazu, tedy momentální 

využitelná kapacita, zadala mezi zvolené proměnné s fuzzy množinou vyplývající 

z výsledků předchozí odpovědi. Jako nově hledaná vypočítaná proměnná se zadala 

hodinová sazba. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

ST 8 1,00 - 

Tab. 5: Dialog s fuzzy expertním systémem – část II 

Z tabulky Tab. 5, kde je zpracována odpověď fuzzy expertního systému na dotaz 

z dialogu, vyplývá, že daný dotaz je ze 100 % podobný účetnímu č. 8 s hodnotou 

„střední“ vypočítané proměnné (hodinová sazba). Ani zde fuzzy expertní systém 

nenašel jiného vhodného účetního, a je zde tedy možno říci, že model je z hlediska 
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funkčnosti vyzkoušen a že pracuje správně. Přesto ale ještě byla provedena následující 

část dialogu. 

V dalším pokračování rozhovoru zadávajícího a fuzzy expertního systému, byla 

vypočítaná proměnná z předchozího dotazu (hodinová sazba) opět zahrnuta mezi 

zvolené proměnné s fuzzy množinou vyplývající z předchozí odpovědi a jako nová 

vypočítaná proměnná byla stanovena proměnná: nutnost kontroly předaných prací. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

PR 8 1,00 - 

Tab. 6: Dialog s fuzzy expertním systémem – část III 

Odpověď opět potvrdila podobnost námi zvolenému účetnímu č. 8 s hodnotou 

vypočítané proměnné (nutnost kontroly předaných prací) PR (pravidelně). 

Ve všech výše uvedených odpovědí byla vždy u podobného účetního určena 

i limitující proměnná. Tato proměnná vypovídá o tom, že byla-li by nadefinována jinou 

fuzzy množinou v dotaze, výsledek byl by jiný. Ve všech předchozích dotazech byla 

limitující proměnná pracovní kapacita.   

Pro ukázku byla pozměněna fuzzy množina u hodinové sazby, kdy byla oproti 

odpovědi počítače zadána širší fuzzy množina této proměnné. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

PR 8 0,80 1 

Tab. 7: Dialog s fuzzy expertním systémem – modifikace zadané proměnné 

V tomto případě vychází podobnost účetního č. 8 pouze na osmdesát procent. Je to 

z toho důvodu, že účetní č. 8 má hodinovou sazbu stanovenou hodnotou střední (ST), 

ale v dotazu byla tato proměnná definována širší fuzzy množinou, než která odpovídá 

hodnotě střední. Limitující proměnná v tomto případě je tedy proměnná č. 1 tedy 

hodinová sazba. 
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7.3.2 Vyhledání nejvhodnějšího účetního formou dialogu s fuzzy systémem 

Po vyzkoušení funkčnosti modelu byl fuzzy expertnímu systému zadán požadavek 

(dotaz) na přiřazení úlohy, nadefinované na základě simulovaných potřeb klienta, 

nejvhodnějšímu účetnímu. Vyhledávání účetního se rozvinulo postupně v dialog 

zadávajícího a fuzzy expertního systému, jako při zkoušce funkčnosti modelu. 

Základem jednotlivých dotazů v rámci rozhovoru byly zvolené proměnné, které 

vymezovaly úkol, který bude vhodný účetní zpracovávat. Základní proměnné byly 

následující: specializace na právnické osoby, specializace na daň z přidaného hodnoty 

a specializace na ostatní daně. Specializace na právnické osoby byla určena fuzzy 

množinou, která odpovídá hodnotě slovníku dané proměnné „pokrývá zcela“. Bylo 

za potřebí, aby daný účetní plně ovládal problematiku podvojného účtování, jelikož to 

přiřazovací úloha vyžadovala. Specializace na daň z přidané hodnoty byla vymezena 

fuzzy množinou odpovídající hodnotě slovníku pro danou proměnnou  „převažuje“,  

kdy úloha vyžadovala standardní případy řešení problematiky daně z přidané hodnoty 

nikoliv specifické případy. A specializace na ostatní daně byla určena fuzzy množinou, 

která odpovídala hodnotě slovníku dané proměnné „má povědomí“.  Jako vypočítaná, 

čili hledaná, proměnná byla v první části rozhovoru stanovena pracovní kapacita.  

             
Hodnota ze 

slovníku 
vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 9 0,75 4 

40 11 1,00 - 

40 13 1,00 - 
40 22 0,75 4 

40 23 1,00 - 

40 25 0,50 4 

40 29 1,00 - 

30 3 1,00 - 

20 12 0,50 4 

20 16 0,25 4 

Tab. 8: Dialog s expertním systémem – část I 
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Z tabulky Tab. 8, která shrnuje odpověď na zadaný dotaz, je patrné, že pokud by 

byla požadována pracovní kapacita 40 hodin týdně – čili plný pracovní úvazek, 

pro zadanou úlohy by byli vhodní kandidáti účetní č. 11, 13, 23 a 29 ze 100 %, účetní 

č. 9 a 22 ze 75 % a účetní 25 z 50 %. Vyhovoval-li by pouze zkrácený úvazek na 30 

hodin týdně,  maximálně vhodný účetní by byl účetní č. 3. Účetní č. 12 a 16, kteří mají 

pracovní úvazek na 20 hodin týdně, jsou podobní z 50 % a 25 %.   

Pro další část dialogu byla hodinová sazba přidána mezi zvolené proměnné s fuzzy 

množinou, která odpovídá hodnotám ve slovníku této proměnné „30 a 40“, čili 

zkrácenému pracovnímu úvazku na 30 hodin a plnému pracovnímu úvazku. Zkrácený 

pracovní úvazek na 20 hodin týdně byl eliminován. Bylo zejména z toho důvodu, 

že přiřazovaná úloha zabere minimálně 4 hodiny denně. Zároveň byl dán dotaz 

na vypočítanou proměnou – momentální využitelnou kapacitu. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

25 29 1,00 - 

50 3 1,00 - 

50 11 1,00 - 

50 22 0,75 4 

50 25 0,50 4 

75 9 0,75 4 

75 13 1,00 - 

75 23 1,00 - 

Tab. 9: Dialog s expertním systémem - část II 

Expertní systém vyloučil z vhodných účetních účetní č. 12 a 16, kteří byli 

eliminováni právě z důvodu zadané fuzzy množiny u zvolené proměnné hodinové 

sazby. Pokud by postačovala 25 % momentální využitelná kapacita pracovníka, byl by 

vhodný účetní č. 29 a to ze 100 %. Bylo-li by nutné požadovat padesáti procentní 

momentální využitelnou kapacitu, splňovali by tato kritéria účetní č. 3 a 11 ze 100 %, 

účetní č. 22 ze 75 % a účetní č. 25 z 50%. Se 75% momentální využitelnou kapacitou 
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připadali v úvahu účetní č. 13 a 23, kteří byli zcela podobní zadané úloze, a účetní č. 9 

podobný ze 75 %. 

Momentální využitelná kapacita byla také v další fázi dialogu zařazena mezi 

zvolené proměnné s nadefinovanou fuzzy množinou, která odpovídala 50% a 75% 

volné kapacitě. K tomuto kroku vedl již výše definovaný požadavek, že přiřazovací 

úloha zabere minimálně 4 hodiny denně. Do dalšího a také posledního kroku dialogu 

byla za vypočítanou proměnnou dosazena hodinová sazba. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 3 1,00 - 

ST 9 0,73 11 

ST 11 1,00 - 

ST 13 0,77 11 

ST 22 0,75 4 

ST 23 0,77 11 

ST 25 0,50 4 

Tab. 10: Dialog s expertním systémem - část III 

V odpovědi na poslední dotaz lze nalézt 2 účetní, kteří se ze 100 % podobají 

přiřazované úloze a kteří ale zároveň mají odlišnou hodnotu vypočítané proměnné. 

Účetní č. 3 má hodnotu proměnné „VY“ – vysokou (400 – 1 000 Kč) a účetní č. 11 má 

hodnotu proměnné hodinová sazba „ST“ – střední (100-200 Kč). Podobnost ostatních 

vybraných účetních se pohybuje v rozmezí od 50 % do 77 %. V této fázi je možné zadat 

expertnímu systému ještě další dotaz, a to zejména v případě, kdy je  pro zadanou úlohu 

nutná či důležitá ještě další vlastnost účetního. Nebo v případě, že zadávající osoba se 

stále není schopna rozhodnout, kterému účetnímu úlohu přiřadí. Avšak i další zadaný 

dotaz nezaručí, že zůstane pouze jeden účetní, který bude úloze maximálně podobný. 

V této situaci přichází na řadu opět subjektivní rozhodování samotného zadávajícího. 



 

 
92 

 

7.3.3 Citlivost fuzzy expertního systému 

Citlivost modelu byla testována na základě položeného dotazu, který v sobě 

obsahoval jedenáct modifikací. Jednotlivé modifikace dotazu (nadefinované 

přiřazované úlohy) byly způsobeny úpravami fuzzy množin jednotlivých proměnných. 

Přiřazovaná úloha v dotazu byla tentokrát naformulována z příkladu se kterým je možné 

se setkat v daňových a účetních kancelářích v řádném období podávání daňových 

přiznání.  

Příklad je následující:  

 Klient – fyzická osoba, neplátce DPH požádá o jednorázové zpracování 

účetnictví za rok 2008 a zpracování daňového přiznání. V obchodním 

majetku má zahrnuto jedno auto – požaduje také zpracování přiznání 

k dani silniční. Termín dokončení prací je 20.3.2009. Je připraven 

zaplatit částku cca 5.000,- Kč.  

Zadanou problematiku lze shrnout do následujících bodů: 

1. Je nutné zpracovat účetnictví FO, 

2. je nutné vyhotovit daňové přiznání k DPFO, 

3. je nutné zpracovat silniční daň, 

4. termín zhotovení do 20.3.2009, 

5. cena 5.000,- Kč. 

Přiřazovaná úloha byla nadefinována těmito zvolenými proměnnými: specializace 

na fyzické osoby, specializace na ostatní daně a specializace na daňové poradenství. 

Specializace na fyzické osoby byla určena hodnotou „pokrývá zcela“ ze slovníku této 

proměnné, čili do dotazu byla zadána její fuzzy množina. Specializace na ostatní daně 

byla specifikována hodnotou „má povědomí“ a fuzzy množina proměnné specializace 

na daňové poradenství byla nadefinována tak, aby pokrývala všechny hodnoty, kterých 

může nabývat. Není tedy podstatné jakou hodnotu této proměnné budou mít zvolení 

účetní. Jako vypočítaná proměnná byla zadána pracovní kapacita. Tento dotaz byl 

základní a od něho se odvíjely jeho modifikace, aby bylo zjištěno jak citlivý je model 

na změnu fuzzy množiny. 
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Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 1 0,04 3 
40 7 0,24 9 
40 22 0,04 3 
40 24 0,24 9 
40 37 0,03 3 
30 6 0,24 9 
20 16 0,02 3 
20 28 0,04 3 

Tab. 11: Dialog- část I. – zákl. dotaz na přiřazovanou úlohu 

Na základní dotaz na přiřazování úlohy nebyli nalezeni účetní, kteří by byli podobni 

alespoň z 50 % přiřazované úloze. Nejvíce podobní a to z 24 % jsou účetní č. 7 a 24, 

kdy hodnota proměnné pracovní kapacita je u nich „40“ – čili plný pracovní úvazek. 

Ostatní účetní jsou podobni pouze ze 2 až 4 %. 

Ve druhém kroku, kdy již lze tento proces označit za dialog mezi zadávajícím 

a fuzzy expertním systémem, byla proměnná pracovní kapacita zařazena mezi zvolené 

proměnné a vymezena fuzzy množinou, která odpovídala hodnotám dané proměnné 

„20, 30 a 40“. Jako nová vypočítaná proměnná byla zvolena proměnná momentální 

využitelná kapacita. 

                
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

25 1 0,04 3 
25 24 0,24 9 
50 6 0,24 9 
50 7 0,24 9 
50 22 0,04 3 
75 16 0,02 3 
75 28 0,04 3 
75 37 0,03 3 

Tab. 12: Dialog - část II – zákl. dotaz na přiřazovanou úlohu 
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Vzhledem k nadefinování proměnné pracovní kapacita a jejímu zařazení mezi 

zvolené proměnné nedošlo v odpovědi k zúžení výběru vhodných účetních, jak bylo 

možno očekávat. Momentální využitelná kapacita byla v této fázi, stejně jako pracovní 

kapacita v předchozí části dialogu, zařazena mezi zvolené proměnné s fuzzy množinou 

odpovídající hodnotám „25 a 50“ této proměnné. Do role vypočítané proměnné byla 

dosazena hodinová sazba. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 1 0,04 3 
VY 7 0,24 9 
ST 6 0,24 9 
ST 22 0,04 3 
ST 24 0,24 9 

Tab. 13: Dialog - část III – zákl. dotaz na přiřazovanou úlohu 

Výběr vhodných účetních v této fázi dialogu byl zúžen z důvodu omezení proměnné 

momentální využitelná kapacita zadané mezi zvolené proměnné. Účetní podobní 

přiřazované úloze nad 20 % byli účetní č. 7 s hodnotou proměnné hodinové sazby – 

vysoká, a účetní č. 6 a 24 s hodnotou proměnné hodinové sazby – střední. Podobnost 

ostatních účetních, kteří byli vyhledáni, byla zanedbatelná a z tohoto důvodu nebyly 

uvažováni. Tři účetní se stejnými podobnostmi k přiřazované úloze byli vybráni. V této 

fázi dialogu záleží na zadávajícím, zda ještě bude pokračovat v dialogu, nebo 

rozhodnutí o přiřazení úloze provede sám, dle svého subjektivního uvážení.  

 První modifikace  

První modifikace základního dotazu byla odlišná v definování proměnné 

specializace na fyzické osoby, kdy tato proměnná byla určena hodnotou „převažuje“ 

namísto „pokrývá zcela“. Ostatní zvolené proměnné zůstaly nezměněny a vypočítaná 

proměnná byla opět stejná jako u základního dotazu – pracovní kapacita. 
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Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní  

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 1 0,64 9 
40 22 0,24 9 
40 37 0,24 9 
20 16 0,25 3 
20 28 0,75 3 

Tab. 14: Dialog s expertním systémem - 1. modifikace- část I. 

Z odpovědi je zřejmé, že tato modifikace modelu vedla ke zvýšení podobnosti 

vyhledaných účetních. Zvolení vhodného účetního by v této fázi dialogu a při této 

modifikaci dotazu bylo jednodušší oproti předchozímu základnímu dotazu, a to právě 

zejména z hlediska vyšší podobnosti vybraných účetních. Do další fáze dialogu 1. 

modifikace dotazu byla proměnná pracovní kapacita zařazena mezi zvolené proměnné 

s fuzzy množinou, která vylučuje hodnotu „10“ dané proměnné a ostatní ponechává, 

a jako vypočítaná proměnná byla stanovena stejně jako u základního dotazu proměnná 

momentální využitelná kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

25 1 0,64 9 
50 22 0,24 9 
75 16 0,25 3 
75 28 0,75 3 
75 37 0,24 9 

Tab. 15: Dialog s expertním systémem - 1. modifikace - část II. 

Počet vybraných účetních i jejich podobnost zůstaly stejné. Ovšem jednotliví účetní 

byli rozděleni k hodnotám vypočítané proměnné (momentální využitelná kapacita), 

kterým odpovídali. Pro pokračování v dialogu bylo nutné zadat momentální využitelnou 

kapacitu mezi zvolené proměnné, její fuzzy množina odpovídala hodnotě „75“. 

Hodinová sazba byla zvolena za vypočítanou proměnnou. 
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Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 28 0,75 3 
ST 16 0,25 3 
ST 37 0,24 9 

Tab. 16: Dialog s expertním systémem - 1. modifikace - část III. 

Odpověď expertního systému by bývala mohla být v tomto případě být 

pro zadávajícího uspokojující, jelikož vybraní účetní byli tři a z nich jeden byl ze 75 % 

podobný přiřazované úloze. V této poslední zde zmiňované fázi dialogu ale vždy záleží 

na zadávajícím, zda je s odpovědí expertního systému spokojen, zda bude pokračovat 

v dialogu, nebo se rozhodne na základě odpovědi sám, kterému účetnímu úlohu přiřadí. 

Druhá modifikace 

Druhá úprava zvoleného dotazu se opět lišila v hodnotě proměnné specializace 

na fyzické osoby. V této modifikaci byla výše uvedená proměnná nadefinována 

hodnotou „má povědomí“, oproti základnímu dotazu, kdy byla proměnná specifikována 

hodnotou „pokrývá zcela“. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 9 0,24 9 
40 11 0,24 9 
40 13 0,24 9 
40 25 0,50 3 
40 29 0,24 9 
40 33 0,50 3 
30 3 0,67 9 
30 34 0,65 9 
30 40 0,25 3 
20 12 0,50 3 
20 18 0,62 9 
10 32 0,62 9 

Tab. 17: Dialog s expertním systémem - 2. modifikace - část I. 
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Tato úprava přiřazované úlohy vedla opět k vyhledání účetních, kteří byli úloze 

podobni v rozmezí od 24 % do 67 %. Podobnost účetních sice nedosahovala takových 

hodnot jako v předchozí první modifikaci, ale bylo jich vyhledáno více. V tomto 

případě bylo zapotřebí pokračovat v další otázce na expertní systém. Proměnná 

pracovní kapacita se zařadila mezi zvolené proměnné s vymezením fuzzy množiny, 

které bylo shodné s hodnotami „20, 30 a 40“ této proměnné. Momentální využitelná 

kapacita obsadila místo vypočítané proměnné. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

25 29 0,24 9 
25 33 0,50 3 
50 3 0,67 9 
50 11 0,24 9 
50 12 0,26 13 
50 18 0,32 13 
50 25 0,50 3 
75 9 0,24 9 
75 13 0,24 9 
75 34 0,65 9 
100 40 0,25 3 

Tab. 18: Dialog s expertním systémem - 2. modifikace- část II. 

Fuzzy expertní systém vyloučil na základě definic zvolených proměnných pouze 

jednoho účetního, oproti první fázi tohoto dialogu. Podobnost účetních se pohybuje 

v rozmezí od 24 % do 67 %, toto rozmezí je stejné jako v předchozím dotaze dialogu, 

avšak pouze 4 zvolení účetní dosahují podobnosti nad 50 %, kde je zřejmý rozdíl oproti 

odpovědi na předchozí dotaz, kdy této podobnosti odpovídalo 7 účetních. Momentální 

využitelná kapacita byla specifikována mezi zvolené proměnné fuzzy množinou 

odpovídající hodnotám „50 a 75“. Vypočítanou proměnnou se stala hodinová sazba. 
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Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 3 0,67 9 
VY 18 0,32 13 
VY 34 0,65 9 
ST 9 0,24 9 
ST 11 0,24 9 
ST 12 0,26 13 
ST 13 0,24 9 
ST 25 0,50 3 

Tab. 19: Dialog s expertním systémem - 2. modifikace- část III. 

Na základě odpovědi expertního systému, která je uvedena v tabulce Tab. 19 je 

zřejmé, že počet vyhledaných vhodných účetních výrazně nepoklesl. Hodnot nad 50 % 

podobnosti však dosahují pouze tři účetní, z nichž dva mají hodnotu hodinové sazby 

„vysokou“ a jeden „střední“. Opět nastává fáze, kdy záleží na zadávajícím zda je pro 

něho tato odpověď uspokojující a tedy převezme na sebe rozhodnutí o zvolení 

vhodného účetního, nebo je ještě nějaká vlastnost, kterou vyžaduje od vhodného 

kandidáta a která v dialogu doposud nebyla uvažována. 

Třetí modifikace 

Třetí úprava dotazu byla provedena u zvolené proměnné specializace na ostatní 

daně, kdy její hodnota byla změněna z „má povědomí“ na „převažuje“. Ostatní zvolené 

proměnné byly ponechány se stejnými hodnotami jako v základním dotaze. Vypočítaná 

proměnná zůstala opět stejná, byla vymezena pracovní kapacitou.        
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Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 1 0,12 8 
40 7 0,12 8 
40 22 0,11 8 
40 24 0,10 8 
40 37 0,10 8 
30 6 0,12 8 
30 38 0,05 8 
20 16 0,07 8 
20 28 0,11 8 

Tab. 20: Dialog s expertním systémem - 3. modifikace - část I. 

Tato modifikace způsobila snížení podobností účetních a přiřazované úlohy. 

Do dalšího kroku byla proměnná pracovní kapacita určena fuzzy množinou, která 

z možných hodnot této proměnné pokrývá následující hodnoty „20, 30 a 40“. 

Do vypočítané proměnné byla dosazena momentální využitelná kapacita.  

Vzhledem k pokrytí hodnot proměnné pracovní kapacita, které bylo zadáno fuzzy 

množinou, expertní systém nevyloučil žádné účetní, ba dokonce našel ještě dalšího 

podobného pracovníka, jak můžeme vidět v tabulce Tab. 21.  

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

25 1 0,12 8 
25 24 0,10 8 
50 6 0,12 8 
50 7 0,12 8 
50 22 0,11 8 
50 38 0,05 8 
75 16 0,07 8 
75 28 0,11 8 
75 37 0,10 8 

Tab. 21: Dialog s expertním systémem - 3. modifikace - část II. 
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Do další části dialogu je momentální využitelná kapacita zadána do zvolených 

proměnných se stejnou fuzzy množinou zahrnující hodnoty „50 a 75“. Do role 

vypočítané proměnné přešla hodinová sazba.  

V důsledku zařazení momentální využitelné kapacity mezi zvolené proměnné došlo 

k poklesu počtu vybraných účetních. Pravděpodobnost však zůstala na stejných 

hodnotách a jak je možno vidět v tabulce Tab. 22, pohybuje se v rozmezí od 5 % 

do 12%. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 7 0,12 8 
VY 28 0,11 8 
VY 38 0,05 8 
ST 6 0,12 8 
ST 16 0,07 8 
ST 22 0,11 8 
ST 37 0,10 8 

Tab. 22: Dialog s expertním systémem - 3. modifikace - část III. 

Čtvrtá modifikace 

Tato úprava se odlišovala od základního dotazu nastavením proměnné specializace 

na ostatní daně, které odpovídalo hodnotě „pokrývá zcela“ oproti základnímu dotazu, 

kde byla nastavena hodnotou „má povědomí“.  Vypočítaná proměnná byla, ostatně jako 

ve všech případech první fáze dialogu, pracovní kapacita.  

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

30 38 0,65 9 

Tab. 23: Dialog s expertním systémem - 4. modifikace – část I. 

Přiřazované úloze definované touto čtvrtou úpravou základního dotazu našel 

expertní systém pouze jednoho vhodného účetního č. 38, který jí byl podobný z 65 % 

a jehož pracovní kapacita odpovídala zkrácenému pracovnímu úvazku (30 hod/týdně). 
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Do další části dialogu zadávajícího a expertního systému byla pracovní kapacita 

vymezena fuzzy množinou odpovídající hodnotě „30“ této proměnné a za vypočítanou 

proměnnou byla dosazena proměnná momentální využitelná kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

50 38 0,65 9 

Tab. 24: Dialog s expertním systémem - 4. modifikace - část II. 

Z odpovědi expertního systému bylo zjištěno, že vhodnému účetnímu č. 38 

odpovídá momentální využitelná kapacita v hodnotě „50“. Po shrnutí získaných 

informací vyplývaly tyto následující skutečnosti o vhodném účetním: je zaměstnán na 

30 hodinový pracovní úvazek a aktuálně má 50 % kapacity volné. V této modifikaci 

dotazu na přiřazovanou proměnnou bude odpověď expertního systému vždy stejná, co 

se týče vyhledané účetního za předpokladu, že hodnoty vypočítaných proměnných 

budou vyhovovat, a vypočítaná proměnná bude dále definována fuzzy množinou 

odpovídající vyhledané hodnotě a následně bude zařazena mezi proměnné zvolené.  

Další otázka v rámci dialogu byla podpořena zavedením proměnné momentální 

využitelná kapacita mezi zvolené proměnné s fuzzy množinou, která se rovnala hodnotě 

„50“, a zavedením nové vypočítané proměnné, kterou byla v tomto případě stanovena 

hodinová sazba. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 38 0,65 9 

Tab. 25: Dialog s expertním systémem - 4. modifikace - část III. 

Odpověď expertního systému uvedená v tabulce Tab. 25 potvrdila výše uvedené 

tvrzení o identické odpovědi na zadaný dotaz v souvislosti s vybraným vhodným 

účetním. Z odpovědi bylo zjištěno, že účetní č. 38 má hodnotu hodinové sazby 

„vysoká“. Zadával-li by zadávající další dotazy ve stejném stylu, dozvěděl by se 

o daném účetním informace ohledně vlastností a dovedností, o které by měl zájem. 
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Pátá modifikace 

Tato v pořadí pátá obměna základního dotazu se odlišovala opět v proměnné 

specializace na ostatní daně, která odpovídala hodnotě „neznalost“ (v základním dotaze 

odpovídala hodnotě „má povědomí“). Proměnná pracovní kapacita byla určena 

za vypočítanou proměnnou a ostatní zvolené proměnné nebyly vůči základnímu dotazu 

pozměněny. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 8 0,24 9 
30 30 0,03 3 

Tab. 26: Dialog s expertním systémem - 5. modifikace - část I. 

K této úpravě přiřazované úlohy vyhledal expertní systém dva vhodné kandidáty 

na účetní, z nichž jeden vůči úkolu dosahoval zanedbatelné podobnosti. Na základě 

výsledků na zadaný dotaz, uvedených v tabulce Tab. 26, byla pracovní kapacita do další 

fáze dialogu specifikována fuzzy množinou odpovídající hodnotě „40“ a zařazena mezi 

zvolené proměnné. Roli vypočítané proměnné zastala v této části rozhovoru momentální 

využitelná kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

75 8 0,24 9 

Tab. 27: Dialog s expertním systémem - 5. modifikace - část II. 

Účetní č. 8, který byl jediným vhodným kandidátem na post účetního 

pro přiřazovanou úlohu, měl 75 % volné pracovní kapacity a jeho podobnost se 

zadaným úkolem byla 24 %.  Do poslední části rozhovoru byla momentální využitelná 

kapacita přeřazena z pozice vypočítané proměnné mezi zvolené proměnné s fuzzy 

množinou odpovídající hodnotě „75“. Novou vypočítanou proměnnou se stala hodinová 

sazba. 
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Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

ST 8 0,24 9 

Tab. 28: Dialog s expertním systémem - 5. modifikace - část III. 

Z odpovědi expertního sytému zobrazené v tabulce Tab. 28 bylo zjištěno, že účetní 

č. 8 má hodinovou sazbu stanovenu na úrovni „střední“. Zároveň zde taktéž bylo 

ověřeno tvrzení vyslovené u čtvrté modifikace dotazu o identické odpovědi ve vztahu 

k jednomu zvolenému účetnímu. 

Šestá modifikace  

Šestá úprava základního dotazu se lišila v proměnné specializace na daňové 

poradenství, kdy na rozdíl její všeobecné definice v základním dotaze byla v této úpravě 

nadefinována hodnotou „neznalost“. Všechny ostatní zvolené proměnné i vypočítaná 

proměnná (pracovní kapacita) zůstaly nezměněny.  

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 7 1,00 - 
40 22 0,04 3 
40 24 0,50 3 
40 37 0,03 3 
30 6 1,00 - 

Tab. 29: Dialog s expertním systémem - 6. modifikace – část I. 

Oproti základnímu dotazu zde vzrostla podobnost u některých účetních až 

na 100 %. Dva účetní tedy plně vyhovovali pozměněné definici přiřazované úlohy. Dva 

účetní byli úkolu podobni pouze minimálně a jeden účetní byl pro zadanou úlohu 

vhodný z 50 %. Pracovní kapacita byla dále definována fuzzy množinou zahrnující 

hodnoty „30 a 40“ a zařazena mezi zvolené proměnné. Vypočítanou proměnnou byla 

pro další část rozhovoru momentální využitelná kapacita.  
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Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

25 24 0,50 3 
50 6 1,00 - 
50 7 1,00 - 
50 22 0,04 3 
75 37 0,03 3 

Tab. 30: Dialog s expertním systémem - 6. modifikace - část II. 

Podobnosti vhodných účetních k přiřazované úloze zůstaly po druhé položené 

otázce expertnímu systému nezměněny, jak je možné zjistit z tabulky Tab. 30. 

Vzhledem k nadefinování hodinové sazby a jejímu zařazení mezi zvolené proměnné se 

nezměnil ani počet vyhledaných vhodných účetních. Momentální využitelná kapacita 

byla do další otázky v rozhovoru specifikována fuzzy množinou odpovídající hodnotám 

„25 a 50“ a zařazena mezi zvolené proměnné. Vypočítanou proměnou zastávala v této 

fázi proměnná hodinová sazba.  

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 7 1,00 - 

ST 6 1,00 - 
ST 22 0,04 3 

ST 24 0,25 11 

Tab. 31: Dialog s expertním systémem - 6. modifikace – část III. 

Účetní č. 3 byl vyloučen ze skupiny vyhledaných vhodných kandidátů z důvodu 

vymezení momentální využitelné kapacity jako zvolené proměnné. Všichni vyhledaní 

adepti na vhodného účetního s výjimkou jednoho (s hodnotou hodinové sazby „vysoká) 

dosahují u hodinové sazby hodnoty „střední“. Zadávající by býval zřejmě volil mezi 

účetními, kteří jsou přiřazované úloze podobni ze 100 %, kde rozhodujícím kritériem by 

byla hodnota dosažená u hodinové sazby. 
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Sedmá modifikace 

Proměnná specializace na daňové poradenství byla v této obměně stanovena 

hodnotou „má povědomí a převažuje“, na rozdíl od všeobecné hodnoty určené u této 

proměnné v základním dotaze. Vše ostatní zůstalo stejné se specifikací základního 

dotazu. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

20 16 0,02 3 

Tab. 32: Dialog s expertním systémem - 7. modifikace - část I. 

K takto modifikované přiřazované úloze vyhledal expertní systém vhodného 

účetního č. 16 jehož podobnost však byla velmi nízká až zanedbatelná. V případě 

možného nastavení modelu, kdy by mu bylo zadáno zobrazovat vhodné kandidáty 

na účetní až od určité výše podobnosti, například od 15 %,  by tento dotaz neměl řešení. 

Respektive, rozhodování o vhodném účetním by bylo zcela na zadávajícím. Model 

používaný zde neměl nastavení určitého prahu podobnosti, proto byla položena další 

otázka v rámci dialogu zadávajícího s expertním systémem, kdy pracovní kapacita byla 

zařazena mezi zvolené proměnné a určena hodnotou „20“. Novou vypočítanou 

proměnnou byla zvolena momentální využitelná kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

75 16 0,02 3 
75 28 0,04 3 

Tab. 33: Dialog s expertním systémem - 7. modifikace - část II. 

Odpověď na druhou položenou otázku v rámci dialogu zadávajícího a expertního 

systémů lze najít v tabulce Tab. 33.  V této fázi rozhovoru byli nalezeni dva vhodní 

účetní ale opět se zanedbatelnou mírou podobnosti k přiřazované úloze. Momentální 

využitelná kapacita byla definována jedinou možnou hodnotou, kterou byli zároveň 
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vymezeni i vyhledaní účetní, a to hodnotou „75“. Hodinová sazba zaujala místo 

vypočítané proměnné. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 28 0,04 3 
ST 16 0,02 3 

Tab. 34: Dialog s expertním systémem - 7. modifikace - část III. 

Na základě třetí odpovědi od expertního systému uvedené v tabulce Tab. 34 byly 

zjištěny nové skutečnosti ohledně hodnot hodinové sazby, jež nabývají jednotliví 

vybraní účetní. Podobnost obou vybraných vhodných účetních je velmi zanedbatelná, 

záleželo by tedy na nastavení modelu, zda by vyhledal účetní s takto nízkou podobností, 

případně na zadávajícím zda by mu postačil výsledek s takto nízkými hodnotami 

podobností. 

Osmá modifikace 

V této modifikaci došlo ke změně ve více zvolených proměnných, a to proměnné 

specializace na daňové poradenství stanovené hodnotou „má povědomí“ oproti 

základnímu dotazu, kde byla u této proměnné stanovena všeobecná hodnota, která 

pokrývala všechny možné nabývající hodnoty, a proměnné specializace na fyzické 

osoby, definovanou hodnotou „převažuje“, oproti základnímu dotazu, kde byla určena 

hodnotou „pokrývá zcela“. Ostatní zvolené i vypočítaná proměnná zůstaly nezměněny. 

Vypočítanou proměnnou byla pracovní kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

20 16 0,25 3 

Tab. 35: Dialog s expertním systémem - 8. modifikace - část I. 

Expertní systém našel vhodného účetního č. 16 k modifikované přiřazované úloze 

stejně jako v předchozí modifikaci. V této úpravě však účetní dosáhl větší podobnosti 



 

 
107 

 

s úkolem z důvodu více specifikované proměnné specializace na daňové poradenství, 

která zde byla definována jednou hodnotou, kdežto v předešlé úpravě dvěmi hodnotami. 

Proměnná pracovní kapacita byla zařazena před další částí rozhovoru mezi zvolené 

proměnné s nadefinovanou fuzzy množinou odpovídající hodnotě „20“, která odpovídá 

hodnotě této proměnné u vyhledaného vhodného účetního, jak je možné vyčíst z tabulky 

34. Novou vypočítanou proměnnou se stala momentální využitelná kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

75 16 0,25 3 

Tab. 36: Dialog s expertním systémem - 8. modifikace - část II. 

Odpověď expertního systému uvedená v tabulce Tab. 36 dala opět jako vhodného 

kandidáta účetního č. 16, jež má 75 % volné pracovní kapacity. Oproti předchozí 

modifikaci základního dotazu nebyl nalezen další podobný účetní opět z důvodu více 

specifikované hodnoty proměnné specializace na daňové poradenství. Zvolenou 

proměnnou se stala tak jako pracovní kapacita v předchozí části dotazu i momentální 

využitelná kapacita s vymezenou hodnotou „75“. Za vypočítanou proměnnou byla 

stanovena hodinová sazba. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

ST 16 0,25 3 

Tab. 37: Dialog s expertním systémem - 8. modifikace - část III. 

Poslední fáze dialogu opět nerozšířila počet vhodných účetních a vymezila pouze 

jednoho vhodného účetního č. 16 s hodnotou hodinové sazby „střední“. 

Devátá modifikace 

Tato úprava pozměňovala stejně jako v předchozí modifikaci dvě zvolené 

proměnné. Specializace na fyzické osoby byla určena hodnotou „má povědomí“ 
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namísto hodnoty „pokrývá zcela“ užité u této proměnné v základním dotaze 

a specializace na daňové poradenství definovaná hodnotou „má povědomí“ oproti 

hodnotě všeobecné zadané u této proměnné v základním dotaze. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 25 0,50 3 
40 33 0,50 3 
30 3 1,00 - 
30 34 0,75 3 
30 40 0,25 3 
20 12 0,50 3 

Tab. 38: Dialog s expertním systémem - 9. modifikace – část I. 

Odpověď expertního systému uvedená v tabulce Tab. 38 přinesla větší počet 

vhodných účetních k přiřazované úloze a jejich podobnosti dosahovaly poměrně 

vysokých hodnot.  Do dalšího kroku byla pracovní kapacita zařazena mezi zvolené 

proměnné a definována hodnotami „20, 30 a 40“. Vypočítanou proměnnou se stala 

momentální využitelná kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

25 33 0,50 3 
50 3 1,00 - 
50 12 0,40 13 
50 25 0,50 3 
75 34 0,75 3 
100 40 0,25 3 

Tab. 39: Dialog s expertním systémem - 9. modifikace - část II. 

Výsledky na otázku zadávajícího jsou uvedeny v tabulce Tab. 39. Vybraní vhodní 

účetní jsou různorodí co se týče dosahovaných hodnot u momentálně využitelné 

kapacity i podobnosti s přiřazovanou úlohou. Momentální využitelná kapacita byla 
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do další části rozhovoru stanovena hodnotami „25, 50 a 75“ a jako vypočítaná 

proměnná byla stanovena proměnná hodinová sazba. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 3 1,00 - 
VY 34 0,56 11 
ST 12 0,40 13 
ST 25 0,50 3 
ST 33 0,17 11 

Tab. 40: Dialog s expertním systémem - 9. modifikace - část III. 

Na základě definice hodnot proměnné momentální využitelné kapacity byl vyloučen 

z vhodných účetních účetní č. 40, který těchto zvolených hodnot nedosahoval. Vybraní 

účetní s nejvyššími podobnostmi přiřazované úloze dosahují „vysoké“ hodnoty 

proměnné hodinové sazby, ostatní zvolení účetní dosahují hodnoty „střední“. 

Desátá modifikace 

V této obměně byly odlišeny všechny zvolené proměnné oproti základnímu dotazu. 

Specializace na fyzické osoby byla specifikována hodnotou „má povědomí“, 

v základním dotaze byla stanovena hodnotou „pokrývá zcela“. Specializace na ostatní 

daně se nadefinovala hodnotou „převažuje“, v základním dotaze byla určena hodnotou 

„má povědomí“. Proměnná specializace na daňové poradenství byla vymezena 

hodnotou „má povědomí“, v základním dotaze byla tato proměnná stanovena 

všeobecnou hodnotou pokrývající všechny možné nabývané hodnoty. Vypočítaná 

proměnná byla pracovní kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 10 1,00 - 

Tab. 41: Dialog s expertním systémem - 10. modifikace – část I. 
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Této pozměněné přiřazované úloze byl ze 100 % podobný účetní č. 10, jak je patrné 

z odpovědi expertního systému uvedené v tabulce Tab. 41. Pracovní kapacita zvoleného 

účetního odpovídala 40 hodinovému pracovnímu úvazku. Do další fáze dialogu byla 

pracovní kapacita určena hodnotou „40“ a za vypočítanou proměnnou byla dosazena 

momentální využitelná kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

50 10 1,00 - 

Tab. 42: Dialog s expertním systémem - 10. modifikace - část II. 

V odpovědi na zadaný dotaz lze opět nalézt potvrzení skutečnosti o identické 

odpovědi z hlediska jednoho vyhledaného vhodného účetního. Vyhledaný účetní měl 50 

% momentální volné pracovní kapacity, jak je možné si potvrdit z tabulky Tab. 42. 

Do dalšího dotazu byla momentální využitelná kapacita specifikována fuzzy množinou 

odpovídající hodnotě „50“. Vypočítanou proměnnou zastala hodinová sazba. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 10 1,00 - 

Tab. 43: Dialog s expertním systémem - 10. modifikace - část III. 

Účetní č. 10 spadal do skupiny účetních, jejichž hodnota hodinové sazby 

odpovídala hodnotě „vysoká“. 

Jedenáctá modifikace 

Tato obměna se lišila od základního dotazu stejně tak jako modifikace předchozí 

ve všech zvolených proměnných. Specializace na fyzické osoby odpovídala hodnotě 

„má povědomí“ (základní dotaz - hodnota „pokrývá zcela“). Specializace na ostatní 

daně byla určena hodnotou „převažuje“ (základní dotaz - hodnota „má povědomí“) 

a v rámci specializace na daňové poradenství byla definována hodnota „převažuje“ 



 

 
111 

 

(základní dotaz - všeobecná hodnota pokrývající všechny hodnoty, kterých může daná 

proměnná nabývat). Vypočítaná proměnná byla pracovní kapacita. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

40 1 0,05 3 
40 10 0,12 9 
40 19 0,05 9 
40 25 0,10 8 
40 33 0,10 8 
30 3 0,12 8 
30 34 0,11 8 
30 40 0,07 8 
20 12 0,10 8 
20 16 0,03 3 
20 18 0,05 9 
20 28 0,05 3 
10 32 0,05 9 

Tab. 44: Dialog s expertním systémem - 11. modifikace - část I. 

Podobnost vybraných vhodných účetních (Tab. 44) je velmi nízká, nepřevyšuje 

hodnotu 15 %. V tomto případě by zřejmě zadávající z výše uvedeného důvodu musel 

přidělit úlohu dle vlastního rozhodnutí. V této práci se však se zadáváním dotazů 

pokračovalo v dialogu s expertním systémem, aby se alespoň okruh vybraných účetních, 

i když s nízkým prahem podobnosti, zúžil. Do další fáze dialogu byla proměnná 

pracovní kapacita specifikována fuzzy množinou odpovídající hodnotám všem možným 

hodnotám, kterých tato proměnná může nabývat. Jako nová vypočítaná proměnná byla 

zvolena momentální využitelná kapacita. 
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Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

25 1 0,05 3 
25 19 0,05 9 
25 33 0,10 8 
50 3 0,12 8 
50 10 0,12 9 
50 12 0,10 8 
50 18 0,05 9 
50 25 0,10 8 
75 16 0,03 3 
75 28 0,05 3 
75 32 0,05 9 
75 34 0,11 8 
100 40 0,07 8 

Tab. 45: Dialog s expertním systémem - 11. modifikace - část II. 

Vzhledem k nadefinování pracovní kapacity a její přesunutí mezi zvolené proměnné 

se nedalo očekávat, že počet vhodných vybraných účetních klesne. Ani podobnost 

účetních nevykázala změny. Do dalšího dotazu byla tedy momentální využitelná 

kapacita nadefinována hodnotami „50 a 75“ této proměnné a byla zařazena mezi 

zvolené proměnné. Za vypočítanou proměnnou byla vybrána hodinová sazba. 

             
Hodnota 

vypočítané 
proměnné 

Vyhledaný 
účetní 

Podobnost 
přiřazované 

úlohy a 
účetního 

Limitující 
proměnná 

VY 3 0,12 8 
VY 10 0,12 9 
VY 18 0,05 9 
VY 28 0,05 3 
VY 32 0,05 9 
VY 34 0,11 8 
ST 12 0,10 8 
ST 16 0,03 3 
ST 25 0,10 8 

Tab. 46: Dialog s expertním systémem - 11. modifikace - část III. 
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V poslední části dialogu došlo ke zúžení počtu vhodných vybraných účetních, 

ovšem jejich podobnost se nezměnila, zůstala na nízkých hodnotách. 

Jak bylo možno pozorovat ve výše uvedených modifikacích, expertní model je 

citlivý na změny fuzzy množin určujících zvolené proměnné. V případech, kdy 

vycházeli vhodní účetní s nízkou podobností, je nutno podotknout, že je důležité, aby 

rozhodování bylo přeneseno opět na člověka.  
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8 Přínosy disertační práce 

Přínosy disertační práce jsou jak v oblasti vědecké tak aplikační. 

8.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TEORETICKÉ PŘÍNOSY  

Je a priory jasné, že žádná účetní firma, která není nadnárodní a pracuje v rámci 

malého státu, nebude mít nikdy víc spolupracujících expertů než bude počet 

relevantních proměnných, které jsou nutné k charakterizaci vlastností jednotlivých 

expertů a typických účetních úloh. To znamená, že rozhodování o tom, komu bude 

přidělen určitý účetní úkol, je problém, který je řešen za podmínek nedostatku 

informací.  

Často není možné rozhodnout komu co přidělit, protože fuzzy logika nenajde 

dvojice expert - úloha, kde si jsou tyto dva elementy dvojice dostatečně podobné.  

Nastávají situace, kdy neexistuje žádná ani trochu si vzájemně podobná dvojice 

expert - úloha. To je jasná indikace, že problém je fuzzy neřešitelný. V této situaci musí 

rozhodnout člověk a to bez jakékoliv pomoci ze strany teorie nebo výpočetní techniky. 

Navržený rozhodovací algoritmus a postup řešení přidělování účetních úkolů 

jednotlivým pracovníkům je zaslán do tisku v podobě článku do vědeckého časopisu 

Computing and Informatics. 

8.2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAKTICKÉ PŘÍNOSY 

Vedoucí pracovníci firem poskytující účetní a daňové služby nemají lehké 

postavení při přidělování účetních úkolů mezi jednotlivé pracovníky zvláště v případě, 

kdy počet těchto pracovníků přesahuje třicet. Rozhodovací algoritmus ulehčí práci 

těmto pracovníkům, zefektivní přidělování účetních úkolů a omezí chyby, které mohou 

vzniknout neznalostí účetních pracovníků.  

 Částečná objektivizace outsourcingu účetních prací. 



 

 
115 

 

9 Závěr 

V disertační práci je stručně shrnuta problematika outsourcingu účetních prací 

a kompromisu rozhodování o přidělování účetních úkolů. Oblast outsourcingu je 

v poslední době velmi rozšířená a objevuje se v odborné literatuře a článcích související 

s touto tématikou.  

Rozhodování o přidělování účetních úkolů vhodným externím pracovníkům 

s určitou specializací je v účetních firmách ponecháno na vedoucích pracovnících. Tito 

pracovníci rozhodují výhradně individuálně s využitím nepopsatelných algoritmů 

lidského myšlení. Subjektivní rozhodování je základem této práce, která se snaží 

odstranit subjektivitu a vytvořit určitý automatický systém rozhodování. 

Disertační práce je věnována možností nahrazení subjektivního rozhodování 

člověka objektivním rozhodováním počítačové techniky. Počítače v dnešní době 

znamenají pro nejrůznější obory velmi výrazné usnadnění práce a jisté její 

zautomatizování. Z tohoto důvodu byla právě počítačová technika vybrána jako 

alternativní metoda k nahrazení subjektivního rozhodování člověka.  

Na základě zjištění, že subjektivní rozhodování je možné nahradit alespoň z části 

moderní technikou (v práci pro tento problém budou aplikovány fuzzy metody), bude 

následně vytvořen určitý algoritmus, dle kterého bude prováděno rozhodování.  

Přínosy této práce je možné vidět zejména v rovině praktické, ale i teoretické. 

Zejména vytvořený algoritmus kombinující téměř zázračnou schopnost lidského mozku 

a systematičnost výpočetní techniky bude přínosem nejenom pro své využití v praxi, ale 

v teorii.  

Je pochopitelné, že studované téma není vypracováno vyčerpávajícím způsobem. 

Jako jedna z nedořešených možností je zapojení malé účetní firmy do fuzzy systému. 

Majitel této malé firmy si chce ponechat kontrolu nad svými pracovníky, a proto 

nesouhlasí, aby tito pracovnici byli zařazeni mezi samostatné účetní. Na druhé straně je 

nedostatek kvalifikovaných účetních a koordinátor má zájem využít služeb této firmy 

i přes možné organizační potíže. 



 

 
116 

 

10 Literatura 

[1]. BELLMAN, R.E., ZADEH, L.A. Decision-making in a fuzzy environment. 
Management Science.  Vol. 43,  1970, p. 141-164. ISSN 0025-1909. 

 
[2]. BEN-MENACHEM, M. Towards management of software as assets: A literature 

review with additional sources. Information and Software Technology. Vol. 50, 
Iss. 4, March 2008, p. 241-258. ISSN 0950-5849. 
 

[3]. BOKŠOVÁ, J. Účetnictví II. Praha: Institut Svazu účetních, 2004. ISBN  80-
86716-08-2. 
 

[4]. BORKOTOKEY, S. Cooperative games with fuzzy coalitions and fuzzy 
characteristic functions. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 159, Iss. 2, 16 January 
2008, p. 138-151. ISSN 0165-0114. 

 
[5]. BRÁZDA, R. a kol. Vybrané problémy soudobé etiky. Brno: Masarykova 

univerzita, 1993. ISBN 80-210-0670-6. 
 

[6]. BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů. 1. vyd. 
Praha: Ekopress, 1998. ISBN 80-86119-07-6. 

 
[7]. BŘEZINOVÁ, H. Účetnictví I. Praha: Institut Svazu účetních, 2003. ISBN 80-

86716-00-7. 
 

[8]. BUCKLEY, J.J. Solving fuzzy equations in economics and finance. Fuzzy Sets 
and Systems. Vol. 48, Iss. 3, 25 June 1992, p. 289-296. ISSN 0165-0114. 

 
[9]. BUCHTÍKOVÁ, A. Empirická analýza financování podniků a úvěrových aktivit 

bank v ČR v letech 1995-1997. 
 

[10]. BUTNARIU, D. Fuzzy games: A description of the koncept. Fuzzy Sets and 
Systems. Vol. 1, Iss. 3, July 1978, p. 181-192. ISSN 0165-0114.   

 
[11]. CARDA, A., KUNSTOVÁ, R. Workflow: Nástroj manažera pro řízení 

podnikových procesů. Praha: Grada, 2003. 156 s. ISBN 80-247-0666-0. 
 

[12]. COLLIER, P.M., BERRY, A.J. Risk in the process of budgeting. Management 
Accounting Research. Vol. 13, Iss. 3, September 2002, p. 273-297. ISSN 1044-
5005. 

 
[13]. CORBIN, R.D., DUNBAR, CH.B. and ZHU, Q. A three-tier knowledge 

management scheme for software engineering support and innovation. Journal 
of Systems and Software. Vol. 80, Iss. 9, September 2007, p. 1494-1501. ISSN 
0164-1212. 



 

 
117 

 

 
 

[14]. DĚDIA, J., CEJTHAMR, V.  Management a organizační chování. Praha: 
PBtisk, 2005. ISBN 80-247-1300-4. 

 
[15]. DRUCKER, P.F. Řízení v turbulentní době. 1. vyd. Praha:  Management Press, 

1994. ISBN 80-85603-67-5. 
 

[16]. DUBOIS, D., PRADE, H. Fuzzy sets in approximate reasoning. In Inference 
with Possibility Distributions. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 40, 1991, p. 143-
202. ISSN 0165-0114. 
 

[17]. ELIAS, N., WRIGHT, A. Using Knowledge Management Systems to Manage 
Knowledge Resource Risks. Advances in Management Accounting. Vol. 15, 
2006, p. 195-227. ISSN 1474-7871. 

 
[18]. FANTA, P. Outsourcing, [online], cit. [2008-03-16], dostupné z: 

<https://webhosting.vse.cz/ekisl/prace/Fanta.pdf> 
 

[19]. FARAI, S., SPROULL, L. Coordinating expertise in software development 
teams. Management Science. Vol. 46, Iss. 12, 2000, p. 1554-1568. ISSN 0025-
1909. 

 
[20]. FEDRIZZI, M., FEDRIZZI, M. and OSTASIEWICZ, W. Towards fuzzy 

modelling in economics. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 54, Iss. 3, 25 March 
1993, p. 259-268. ISSN 0165-0114. 

 
[21]. FINKELSTEIN, L. Problems of measurement in soft systems. Measurement. 

Vol. 38, Iss. 4, December 2005, p. 267-274. ISSN 0263-2241. 
 

[22]. FIREŠ, B. Základy teorie účetnictví. Praha: VŠE, 1984. 235 s. ISBN  17-055-84. 
 

[23]. FIREŠ, B. Základy účetnictví. Praha: VŠE, 2001. 181 s. ISBN 80-7079-338-4. 
 

[24]. FIŠERA, I. Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990. 180 s. ISBN: 80-
205-0144-4. 

 
[25]. FRANTTI, T., MÄHÖNEN, P. Fuzzy logic-based forecasting model. 

Engineering Applications of Artificial Intelligence. Vol. 14, Iss. 2, April 2001, p. 
189-201. ISSN 0952-1976. 

 
[26]. FRANTZ, R. Herbert Simon. Artificial intelligence as a framework for 

understanding intuition. Journal of Economic Psychology. Vol. 24, Iss. 2, April 
2003, p. 265-277. ISSN 0167-4870. 

 
[27]. GEORGIO, I. Making decisions in the absence of clear facto. European Journal 

of Operational Research. Vol. 185, Iss. 1, 16 February 2008, p. 299-321. ISSN 
0377-2217. 



 

 
118 

 

 
[28]. GOMEZ, F. A representation of complex events and processes for the 

acquisition of knowledge from texts.  Knowledge-Based Systems. Vol. 10, Iss. 4, 
January 1998, p. 237-251. ISSN 0950-7051. 

 
[29]. HO, J.K.K., SCULLI, D. The scientific approach to problem solving and 

decision support systems. International Journal of Production Economics. Vol. 
48, Iss. 3, 14 February 1997, p. 249-257. ISSN 0925-5273. 

 
[30]. HOEGL, M., GEMUENDEN, H.G. Teamwork quality and the success of 

innovative projects: a theoretical concept and empirical evidence. Organization 
Science. Vol. 12, Iss. 4, 2001, p. 435-449. ISSN 1047-7039. 

 
[31]. HOEGL, M., PARBOTEEAH, K.P. and GEMUENDEN, H.G. When teamwork 

really matters: task innovativeness as a moderator of the teamwork-performance 
relationship in software development projects. Journal of Engineering and 
Technology Management. Vol. 20, 2003, p. 281-302. ISSN 0923-4748.   

 
[32]. HRYNIEWICZ, O. Possibilistic decisions and fuzzy statistical tests. Fuzzy Sets 

and Systems. Vol. 157, Iss. 19. 1 October 2006, p. 2665-2673. ISSN 0165-0114.  
 

[33]. HWANG, Y.-A., LIAO, Y.-H. Max-consistency, complement-consistency and 
the core of fuzzy games. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 159, Iss. 2, 16 January 
2008, p. 152-163. ISSN 0165-0114.  

 
[34]. CHAPMAN, R., HYLAND, P. Complexity and learning behaviors in product 

innovation. Technovation. Vol. 24, Iss. 7, July 2004, p. 553-561. ISSN 0166-
4972. 

 
[35]. CHEN, S.-H. Computational intelligence in economics and finance: Carrying on 

the legacy of Herbert Simon. Information Science. Vol. 170, Iss. 1, February 
2005, p. 121-131. ISSN 0020-0255. 
 

[36]. CHOO, F., TAN, K. An “American Dream” theory of corporate executive 
Fraud. Accounting Forum. Vol. 31, Iss. 2, June 2007, p. 203-215. ISSN 0155-
9982. 

 
[37]. JACKSON, M.C. Critical systems thinking and praktice. European Journal of 

Operational Research. Vol. 128, Iss. 2, 16 January 2001, p. 233-244. ISSN 
0377-2217. 

 
[38]. JANHUBA, M. Základy teorie účetnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 2005. 216 s. ISBN: 80-245-0852-4. 
 

[39]. JOSEPH, G. Understanding developments in the management information value 
chain from a structuration theory framework. International Journal of 
Accounting Information Systems. Vol. 7, Iss. 4, December 2006, p. 319-341. 
ISSN 1467-0895. 



 

 
119 

 

 
[40]. KOSKO, B., ISAKEI, S. Fuzzy logics. Scientific American. Vol. 269, No. 1, 

1993, p. 61-67. ISSN 0036-8733. 
 

[41]. KOTLASOVÁ, E. a kol. Příprava a operativní řízení výroby. Praha: SNTL, 
1990. 265 s. ISBN: 80-03-00352-0. 

 
[42]. KOVANICOVÁ, D. a kol. Finanční účetnictví v kontextu světového vývoje. 2. 

vyd. Praha: Polygon, 1999. ISBN 80-85967-98-7. 
 

[43]. KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 15. aktualizované 
vyd. Praha: Bova Polygon, 2005. 418 s. ISBN 80-7273-118-1. 

 
[44]. KOVANICOVÁ, D. Ohlédnutí za vznikem a vývojem účetnictví. Účetnictví. 

2005, č. 3, s. 13-18. ISSN 0139-5661. 
 

[45]. KOVANICOVÁ, D. Ohlédnutí za vznikem a vývojem účetnictví. Účetnictví. 
2005, č. 4, s. 11-16. ISSN 0139-5661. 

 
[46]. LANDA, M. Účetnictví podniku: informační zdroj podnikatelských rozhodnutí. 

Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-86861-01-5. 
 

[47]. LI, D. Bargaining with history-dependent preference. Journal of Economic 
Theory. Vol. 136, Iss. 1, September 2007, p. 695-708. ISSN 0022-0531. 

 
[48]. LI, S., ZHANG, Q. The measure of interaction among players in games with 

fuzzy coalitions. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 159, Iss. 2, 16 January 2008, p. 
119-137. ISSN 0165-0114. 

 
[49]. LIN, CH., HSIEH, P.-J. A fuzzy decision support system for strategic portfolio 

management. Decision Support Systems. Vol. 38, Iss. 3, December 2004, p. 383-
398. ISSN 0167-9236. 

 
[50]. MAŇAS, M. Teorie her a optimálního rozhodování. Praha: SNTL, 1974.  

 
[51]. MEINO, H.R. The max-min Delphi method and fuzzy Delphi Method via fuzzy 

integration. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 55, 1993, p. 241-253. ISSN 0165-
0114. 

 
[52]. MIDGLEY, G. Systems Thinking. London: Sage Publications, 2003. ISBN 0-76-

194959-3. 
 

[53]. MOODY, D.L. Theoretical and practical issues in evaluating the quality of 
conceptual models: current state and future directions.  Data & Knowledge 
Engineering. Vol. 55, Iss. 3, December 2005, p. 243-276. ISSN 0169-023X. 

 



 

 
120 

 

[54]. OH, S.-B., KIM, W. and LEE, J.K. An approach to causal modeling in fuzzy 
environment and its application. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 35, Iss. 1, 9 
March 1990, p. 43-55. ISSN 0165-0114. 

 
[55]. OKHUYSEN, G.A., EISENHARDT, K.M. Integrating knowledge in groups: 

how formal interventions enable flexibility. Organization Science. Vol. 13, Iss. 
4, 2002, p. 370-386. ISSN 1047-7039. 

 
[56]. PUTNOVÁ, A. Etika podnikání v průmyslové oblasti v České republice 

v transformačním období. Disertační práce. Brno: Vysoké učení technické 
v Brně, Fakulta podnikatelská, 2000.  

 
[57]. REBOLLEDO, M.R. Integrating rough sets and situation-based qualitative 

models for processes monitoring considering vagueness and uncertainty. 
Engineering Applications of Artificial Intelligence. Vol. 18, Iss. 5, August 2005, 
p. 617-632. ISSN 0952-1976. 

 
[58]. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikové financování. 1. vyd. Brno: PC-DIR - 

Nakladatelství, 1999. ISBN 80-214-1418-9. 
 

[59]. RYDVALOVÁ, P., RYDVAL, J. Outsourcing ve firmě: průvodce pro manažera 
s tipy pro české prostředí. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN  978-80-
251-1807-8. 

 
[60]. SEERS, A. Team-member exchange quality: a new construct for role-making 

research. Organizational Behavior and Human Decision Process. Vol. 46, 1989, 
p. 118-135. ISSN 0749-5978. 

 
[61]. SINGER, J.F., ADKINS, R.D. Managing for creativity in consulting 

engineering. Engineering Management International. Vol. 2, Iss. 4, July 1984, 
p. 251-270. ISSN 0167-5419. 

 
[62]. STAINTON, R.S. Applicable systems thinking. European Journal of 

Operational Research. Vol. 18, Iss. 2, November 1984, p. 145-154. ISSN 0377-
2217. 

 
[63]. STASSER, G., TITUS, W. Pooling of unshared information in group decision 

making: biased information sampling during discussion. Journal of Personality 
and Social Psychology. Vol. 48, Iss. 6, 1985, p. 1467-1478. ISSN 0022-3514. 

 
[64]. STEUER, R. Multiple criteria optimization: Theory, computation, and 

applications. New York: J. Wiley & Sons, 1986. ISBN 0-47-185970-2. 
 

[65]. STEVENS, M.J., CAMPION, M.A. The knowledge, skill, and ability 
requirements for teamwork: implications for human resource management. 
Journal of Management. Vol. 20, Iss. 2, 1994, p. 503-530. ISSN 0149-2063. 

 



 

 
121 

 

[66]. STÝBLO, J. Outsourcing a outplacement : vyčleňování činností a uvolňování 
zaměstnanců : praxe a právní souvislosti. Praha: ASPI, 2005. 114 s. ISBN 80-
7357-094-7. 

 
[67]. ŠRONĚK, I. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 1995. 213 s. 

ISBN 80-85603-94-2. 
 

[68]. TAGGAR, S. Individual creativity and group ability to utilize individual creative 
resources: a multilevel model. Academy of Management Journal. Vol. 45, Iss. 2, 
2002, p. 315-330. ISSN 0001-4273. 

 
[69]. TER-MANUELIANC, A. Moderní technologie řízení. Praha: Institut řízení, 

1990. ISBN: 80-7014-022-4. 
 

[70]. TJOSVOLD, D. Cooperation theory and organizations. Human Relations. Vol. 
37, Iss. 9, 1984, p. 743-767. ISSN 0018-7267. 

 
[71]. VEPŘEK, J. Systémové řešení neostrých ekonomických problémů. Praha: 

Academia, 1990. 136 s. ISNB: 80-200-0214-6. 
 

[72]. VOSOBA, P. a kol. Firemní inteligence: zdroje a efekty ve firmě. Praha: 
Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-42-4. 

 
[73]. WATSON, R.S., WEISS, J.J. and DONNELLY, J.L. Fuzzy decision analysis. 

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. Vol. 16, 1979, p. 1-9. 
ISSN 0018-9472. 

 
[74]. WIERZBICKI, A.P. Modelling as a way of organising knowledge. European 

Journal of Operational Research. Vol. 176, Iss. 1, 1 January 2007, p. 610-635. 
ISSN 0377-2217. 

 
[75]. WILLIAMS, P.F. Recovering accounting as a worthy endeavor. Critical 

Perspectives on Accounting. Vol. 15, Iss. 4-5, May-July 2004, p. 513-517. ISSN 
1045-2354. 

 
[76]. ZEISEL, Y. A business game as the decision environment for DSS development. 

Journal of Accounting Education. Vol. 7, Iss. 1, Spring 1989, p. 115-124. ISSN 
0748-5751. 

 
 
 
 



 

 
122 

 

11 Seznam obrázků 

Obr. 1: Schéma procesní struktury účetnictví, [20] ................................................................................... 10 

Obr. 2: Zvolené stupně příslušnosti proměnné HS .................................................................................... 50 

Obr. 3: Zvolené stupně příslušnosti proměnné DT .................................................................................... 51 

Obr. 4: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SF ..................................................................................... 52 

Obr. 5: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SP ..................................................................................... 53 

Obr. 6: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SDP .................................................................................. 54 

Obr. 7: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SM .................................................................................... 55 

Obr. 8: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SPR .................................................................................. 56 

Obr. 9: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SD .................................................................................... 57 

Obr. 10: Zvolené stupně příslušnosti proměnné DP .................................................................................. 58 

Obr. 11: Zvolené stupně příslušnosti proměnné AU .................................................................................. 59 

Obr. 12: Zvolené stupně příslušnosti proměnné MVK .............................................................................. 60 

Obr. 13: Zvolené stupně příslušnosti proměnné NK .................................................................................. 61 

Obr. 14: Zvolené stupně příslušnosti proměnné PK .................................................................................. 62 

Obr. 15: Zvolené stupně příslušnosti proměnné PIN ................................................................................. 63 

Obr. 16: Zvolené stupně příslušnosti proměnné URO ............................................................................... 64 

Obr. 17: Zvolené stupně příslušnosti proměnné KR .................................................................................. 65 

Obr. 18: Zvolené stupně příslušnosti proměnné LO .................................................................................. 66 

Obr. 19: Zvolené stupně příslušnosti proměnné DU .................................................................................. 67 

Obr. 20: Zvolené stupně příslušnosti proměnné OB .................................................................................. 68 

Obr. 21: Zvolené stupně příslušnosti proměnné ZN .................................................................................. 69 

Obr. 22: Zvolené stupně příslušnosti proměnné OD .................................................................................. 70 

Obr. 23: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SO .................................................................................. 71 

Obr. 24: Zvolené stupně příslušnosti proměnné IN ................................................................................... 72 

Obr. 25: Zvolené stupně příslušnosti proměnné KM ................................................................................. 73 

Obr. 26: Zvolené stupně příslušnosti proměnné IT .................................................................................... 74 

Obr. 27: Zvolené stupně příslušnosti proměnné NT .................................................................................. 75 

Obr. 28: Zvolené stupně příslušnosti proměnné CHA ............................................................................... 76 

Obr. 29: Zvolené stupně příslušnosti proměnné OPR ................................................................................ 77 

Obr. 30: Zvolené stupně příslušnosti proměnné TC .................................................................................. 78 

Obr. 31: Zvolené stupně příslušnosti proměnné SE ................................................................................... 79 

Obr. 32: Podobnost účetních - 5 fuzzifikací .............................................................................................. 84 

Obr. 33: Podobnost účetních - 10 fuzzifikací ............................................................................................ 85 

Obr. 34: Podobnost účetních pro prvních 15 proměnných ......................................................................... 86 

 



 

 
123 

 

12 Seznam tabulek 

Tab. 1: Popis jednotlivých účetních ........................................................................................................... 80 

Tab. 2: Výstup testu konzistence – 5 fuzzifikací ....................................................................................... 82 

Tab. 3: Výstup testu konzistence – 10 fuzzifikací ..................................................................................... 83 

Tab. 4: Dialog s fuzzy expertním systémem – část I ................................................................................. 87 

Tab. 5: Dialog s fuzzy expertním systémem – část II ................................................................................ 87 

Tab. 6: Dialog s fuzzy expertním systémem – část III ............................................................................... 88 

Tab. 7: Dialog s fuzzy expertním systémem – modifikace zadané proměnné ........................................... 88 

Tab. 8: Dialog s expertním systémem – část I ........................................................................................... 89 

Tab. 9: Dialog s expertním systémem - část II ........................................................................................... 90 

Tab. 10: Dialog s expertním systémem - část III ....................................................................................... 91 

Tab. 11: Dialog- část I. – zákl. dotaz na přiřazovanou úlohu .................................................................... 93 

Tab. 12: Dialog - část II – zákl. dotaz na přiřazovanou úlohu ................................................................... 93 

Tab. 13: Dialog - část III – zákl. dotaz na přiřazovanou úlohu .................................................................. 94 

Tab. 14: Dialog s expertním systémem - 1. modifikace- část I. ................................................................. 95 

Tab. 15: Dialog s expertním systémem - 1. modifikace - část II. .............................................................. 95 

Tab. 16: Dialog s expertním systémem - 1. modifikace - část III. ............................................................. 96 

Tab. 17: Dialog s expertním systémem - 2. modifikace - část I. ................................................................ 96 

Tab. 18: Dialog s expertním systémem - 2. modifikace- část II. ............................................................... 97 

Tab. 19: Dialog s expertním systémem - 2. modifikace- část III. .............................................................. 98 

Tab. 20: Dialog s expertním systémem - 3. modifikace - část I. ................................................................ 99 

Tab. 21: Dialog s expertním systémem - 3. modifikace - část II. .............................................................. 99 

Tab. 22: Dialog s expertním systémem - 3. modifikace - část III. ........................................................... 100 

Tab. 23: Dialog s expertním systémem - 4. modifikace – část I. ............................................................. 100 

Tab. 24: Dialog s expertním systémem - 4. modifikace - část II. ............................................................ 101 

Tab. 25: Dialog s expertním systémem - 4. modifikace - část III. ........................................................... 101 

Tab. 26: Dialog s expertním systémem - 5. modifikace - část I. .............................................................. 102 

Tab. 27: Dialog s expertním systémem - 5. modifikace - část II. ............................................................ 102 

Tab. 28: Dialog s expertním systémem - 5. modifikace - část III. ........................................................... 103 

Tab. 29: Dialog s expertním systémem - 6. modifikace – část I. ............................................................. 103 

Tab. 30: Dialog s expertním systémem - 6. modifikace - část II. ............................................................ 104 

Tab. 31: Dialog s expertním systémem - 6. modifikace – část III. .......................................................... 104 

Tab. 32: Dialog s expertním systémem - 7. modifikace - část I. .............................................................. 105 

Tab. 33: Dialog s expertním systémem - 7. modifikace - část II. ............................................................ 105 

Tab. 34: Dialog s expertním systémem - 7. modifikace - část III. ........................................................... 106 

Tab. 35: Dialog s expertním systémem - 8. modifikace - část I. .............................................................. 106 

Tab. 36: Dialog s expertním systémem - 8. modifikace - část II. ............................................................ 107 



 

 
124 

 

Tab. 37: Dialog s expertním systémem - 8. modifikace - část III. ........................................................... 107 

Tab. 38: Dialog s expertním systémem - 9. modifikace – část I. ............................................................. 108 

Tab. 39: Dialog s expertním systémem - 9. modifikace - část II. ............................................................ 108 

Tab. 40: Dialog s expertním systémem - 9. modifikace - část III. ........................................................... 109 

Tab. 41: Dialog s expertním systémem - 10. modifikace – část I. ........................................................... 109 

Tab. 42: Dialog s expertním systémem - 10. modifikace - část II. .......................................................... 110 

Tab. 43: Dialog s expertním systémem - 10. modifikace - část III. ......................................................... 110 

Tab. 44: Dialog s expertním systémem - 11. modifikace - část I. ............................................................ 111 

Tab. 45: Dialog s expertním systémem - 11. modifikace - část II. .......................................................... 112 

Tab. 46: Dialog s expertním systémem - 11. modifikace - část III. ......................................................... 112 

 

 
 


