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ABSTRAKT 

V diplomové práci jsou použity moderní metody analýzy a modelování. Diplomová 

práce umož uje aplikaci fuzzy logiky p i výb ru dodavatele s vyhodnocením jeho mož-

ných rizik pro stavební podniky. Cílem této práce je vymezení ešeného problému 

a stanovení celkového cíle a jednotlivých díl ích cíl , nap . teoretický popis základu 

použité teorie prost edku um lé inteligence, popis a analýza problému, vyhodnocení 

sou asné situace, provedení návrhu ešení a zhodnocení p ínosu návrhu ešení. 

ABSTRACT 
The diploma thesis employs modern analysing and simulating methods. It enables the 

application of fuzzy logic in supplier selection and evaluation of its potential risks to 

construction companies. This work is aimed at defining the problem and determining 

the overall and particular goals, namely theoretical description of the principle of used 

artificial intelligence theory, problem description and analysis, current situation as-

sessment, proposed solution implementation and evaluation of proposed solution con-

tribution.
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Úvod 

1   Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodné ešení pro výb r dodavatele. Stanove-

ní ady parametr  p íslušnosti jednotlivých vstupních a výstupních prom nných (fuzzy 

pravidla). Výstup z této práce by m l být nápomocný p i výb ru dodavatele pro staveb-

ní podniky, s p ihlédnutím k vyhodnocení jeho možných rizik Navrhnuté ešení 

v programu Microsoft Excel a Matlab je ú eln  vytvo eno tak, aby jej bylo možno 

s p ípadnými drobnými modifikacemi opakovan  používat. 

P edložená diplomová práce, která aplikuje fuzzy logiku p i výb ru dodavatele, je roz-

d lena do následujících ástí.  

a) Všeobecná. 

b) Teoretická. 

c) Praktická, která vymezuje ešený problém a stanovuje následující celkové a jed-

notlivé díl í cíle: 

– popis a analýza problému, 

– vyhodnocení sou asné situace, 

– vypracování návrhu ešení. 

Vyhodnocením a vzájemným porovnání výsledk  zjišt ných prost ednictvím program  

Microsoft Excel a Matlab a zhodnocení p ínosu návrhu ešen 
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2   Analýza sou asného stavu 

V sou asné dob  prochází sou asná spole nost významnou transformací, která je ob-

vykle uvád na jako p echod od"pr myslové k informa ní spole nosti. V rámci této 

transformace, existuje jeden zp sob zjednodušení velmi složitých ídicích systém , a to 

je umožn ní ur ité míry nejistoty v  systémech, které p ináší odpovídající slou ení nebo 

shrnutí jednotlivých vstup  do systému. Výstupy získané z tohoto zjednodušeného sys-

tému jsou mén  p esné, ale jejich význam pro p vodní systém je pln  zachován. Neúpl-

né informace jsou nezbytné pro snížení složitosti systému pro stanovenou úrove  a jsou 

vyjád eny v nejistot . Nejistota je tak zahrnuta v komplexnosti všech informací charak-

terizujících rozsah hodnot. Komplexnost a informace charakterizující hodnoty jsou úzce 

propojeny. Pr b h asového období, realizované nejistoty, neur itosti a nejednozna -

nosti ve sv t  vytvá el podmínky pro vznik teorie Fuzzy logiky ( esky též mlhavá, ne-

jasná, neur itá logika) jako podoboru matematické logiky odvozené od teorie fuzzy 

množin, ve které se logické výroky ohodnocují mírou pravdivosti (viz obrázek 1). 

 

Obrázek 1 — Zjednodušený model prolínání fuzzy množin1 

                                                      
1 Zdroj: Internetový asopis SAID, ro ník 2007/2008 
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Odlišuje se tak od klasické výrokové logiky, která používá pouze dv  logické hodnoty – 

pravdu (ano) a nepravdu (ne), obvykle zapisované jako 1 a 0. 

 

Fuzzy logika  však m že operovat se všemi hodnotami z intervalu <0; 1>, kterých je 

nekone n  mnoho,  

 

Fuzzy logika tedy náleží mezi vícehodnotové logiky, která m že být pro adu reálných 

rozhodovacích úloh vhodn jší než klasická logika, protože usnad uje návrh pro složité 

ídicí systémy. 

 

Úsp šné aplikace fuzzy množin a fuzzy logiky lze p i íst skute nosti, že fuzzy teorie 

odráží skute nou situaci v reálném sv t , kde pro lidské myšlení neplatí b žné logické 

posouzení. 

 

Nap íklad, v dob  návrhu, jsou rozhodování založena p edevším na podkladech pro 

daný projekt. Tyto informace jsou však obvykle nep esn  a nejasn  definované po od-

borné stránce. Proto úvaha o nep esných a nedostate ných informacích nabývá pro slo-

žité ídicí systémy na d ležitosti  

 

B hem posledního desetiletí došlo ke zvýšení zájmu o využití této teorie pro složité 

ídicí systémy. Koncepce Fuzzy p edkládají snadný zp sob, jak se vyrovnat se složitými 

problémy, protože mohou být odvozeny s fuzzy model , ve kterých jsou zahrnuty ne-

jasnosti a nep esnosti p íslušných hodnot. Tento zp sob je vhodný použít tam, kde 

schopnost modelovat reálnou skute nost projektu v p esné matematické podob  je ob-

tížné a problémové. 

 

P íkladem m že být následující obrázek. Vše, co d láme, je ovlivn no ur itým rizikem 

neúsp chu, jist  chceme n jak vyjád it. Nesta í nám pouze fakt, že riziko existuje, nebo 

ne. Pot ebujeme jeho výši n jak u it – nap . nízké, st ední a velké. S klasickou výroko-
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vou logikou bychom si zde nepomohli. A práv  v takovýchto p ípadech p ichází na adu 

fuzzy logika. 

 

Obrázek 2  Princip fuzzy logiky 

2.1   Teoretická východiska  

Tato kapitola je v nována stru nému vysv tlení teorie, která je nezbytná pro danou pro-

blematiku mé diplomové práce. 

2.1.2    Historie 

Pojem fuzzy množiny zavedl americký Inženýr L. A. Zadeh p i problémové práci p e-

kladu s p irozeného do programovacího jazyka.  V roce 1965 publikoval v asopise In-

formation and control lánek s názvem „Fuzzy sest“. Z po átku se tato teorie však se u 

matematik  se po átku nesetkala s porozum ním, názor a výrazná zm na pohledu na 

tuto teorii nastala v roce 1982, kdy byla na základ  této teorie úsp šn  ízena cementá -

ská pec. 2/4/ Následn  pak tato teorie oslovila odborníky z aplika ních oblastí a vedla 

k užite ným výpo etním postup m a byla aplikována ve zna ném množství publikova-

ných prací.  

 

Myšlenka, že bychom v logice mohli pracovat s více než dv ma pravdivostními hodno-

tami, je celkem p irozená a napadla p edtím mnoho matematik  (nap . Lukasiewicz, 

Gödel), kte í studium fuzzy implikací zahájili. Další významné výsledky, které se dnes 

po ítají do fuzzy logiky, pocházejí z 50 let 20. století. 

                                                      
2 NAVARA M., OLŠÁK P., Základy fuzzy množin 
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S rozvojem po íta  a rozši ováním úloh, které se lidé pokoušejí ešit, se ukazuje fuzzy 

logika jako pom rn  snadný nástroj, hlavn  je úsp šná v ízení. Fazzy regulátory byly 

s úsp chem nasazeny p i problémech, které se jeví jako p íliš složité pro klasické postu-

py ešení. 

 

Na základ  t chto skute ností a komer ního úsp chu pak vyplývá další podpora vý-

zkumu v této oblasti a velký zájem o další nové výsledky  

2.1.3  Základní pojmy  

Fuzzy logika  neur itá, nejasná, mlhavá logika z teorie fuzzy množin ur ená pro vy-

vozování správných záv r   

Poznámka  Fuzzy slovo pocházející s angli tiny, které znamená“ mlhavý, nejasný, neur itý, neostrý 

Klasická množina  je soubor prvk  libovolného druhu 

Fazzy množiny  zobecn ní vlastností ve fuzzy množin , ve které nemusí platit jen dv  

možnosti a to u F nebo u F, ale prvek univerzální množiny F m že pat it do mno-

žiny F áste n  

Funkce p íslušnosti  zobecn ní charakteristické funkce, která mapuje univerzální 

množinu dvouprvkové množiny, na celý interval [0, 1] / 

2.1.3   Proces Fuzzy logiky 

3/ Fuzzy logika vymezuje „kdy a v jakém rozsahu“ prvek do množiny pat í a „kdy 

a v jakém rozsahu“ prvek do množiny nepat í. Prvek a jeho p íslušnost k množin  je 

definován v rozsahu od 0 po 1, kde 0 znamená, že prvek do množiny nep ísluší a 1 

znamená, že prvek do množiny p ísluší. V ad  p ípad  toto užití míry p íslušnosti od-

povídá lépe než použití konven ních zp sob  za azování prvk  do množiny pod-

le p ítomnosti i nep ítomnosti.  

                                                      
3 DOSTÁL P. Pokro ilé metody rozhodování za právní nejistoty 
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Fuzzy logika tedy stanovuje jistotu nebo nejistotu p íslušnosti prvku k množin . Ob-

dobn  se rozhoduje lov k p i innosti v oblasti duševní a fyzické, u ne zcela algoritmi-

zovaných inností. Pomocí fuzzy logiky lze najít ešení pro daný p ípad podle  pravidel, 

která byla definována pro podobné p ípady. Metoda, užívající fuzzy množin, pat í mezi 

metody, které lze použít ízení systému. 

 

Množinu lze popsat n kolika zp soby. M že se jednat nap íklad o pravidlo, které musí 

prvky množiny spl ovat. Dalším zp sobem m že být vý et prvk  nebo popis funkcí.  

2.1.4   Fuzzy zpracování 

Systém s fuzzy logikou se tvo í dle t í základních krok . Jedná se o fuzzifikaci, 

fuzzy inferenci a defuzzifikaci. 

Obrázek 3: Postup fuzzy zpracování 

Fuzzifikace, znamená p evedení reálných prom nných na jazykové prom nné. Defino-

vání jazykových  prom nných vychází z lingvistické prom nné. P íkladem takové pro-

m nné m že být prom nné riziko, kdy tato prom nná m že nabývat atribut  jako: žád-

né, velmi nízké, nízké, st ední, vysoké, velmi vysoké riziko. Obvykle se používá, dvou 

až p ti atribut  prom nné. Matematickou funkcí je pak v množin  vyjad ován stupe  

lenství atribut  dané prom nné. lenské funkce mají velmi mnoho tvar . Typy, které 

našly v praxi nejv tší uplatn ní, se nazývají standardními funkcemi lenství a pat í 

k nim typy L, p, Z, S a n které /1/ další.  

 

Fuzzy inference, definuje chování systému prost ednictvím pravidel typu 

<když>, <potom>, <s váhou> podle jazykové úrovn . V t chto algoritmech se objevují 
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podmínkové v ty, které vyhodnocují stav p íslušné prom nné. Tyto podmínkové v ty 

mají známou formu nap íklad z programovacích jazyk . 

 

Pravidla fuzzy logiky tvo í expertní systém.   

<Když> Vstupa <A> Vstupb ….. Vstupx <Nebo> Vstupy …….. <Potom> Výstup1 <S vá-

hou> z 

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

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

 

Pravidla fuzzy logiky p edstavují expertní systém. Každá kombinace atribut  prom n-

ných, vstupujících do systému a vyskytujících se v podmínce <Když> <Potom>, p ed-

stavuje jedno pravidlo. Pro každé pravidlo je t eba ur it stupe  podpory, tj. váhu pravi-

dla v systému z. Tato pravidla si tvo í uživatel sám. 

 

Výsledek závisí do zna né míry na správném ur ení významu definovaných pravidel. 

Samoz ejm  lze v rámci pr b hu optimalizace systému m nit váhu t chto pravidel. Vý-

sledkem fuzzy inference je jazyková prom nná. Analyzuje-li se nap íklad riziko, pak 

 atributy mohou nabývat hodnot nap . nízké, st ední, vysoké, velmi vysoké. Výstupem 

pak m že být vyhodnocení, zda investici provést i nikoliv. 

 

Defuzzifikace p evádí výsledek p edchozí operace fuzzy inference na výstupní prom n-

né tak aby popisovala slovn  výsledek (nap . zda dodavatele p ijmout nebo odmítnout.  

P i postupném zadávání dat funguje systém s fuzzy logikou jako automat. Na /1/ vstupu 

m že být mnoho prom nných. 
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3   Praktické ešení 

3.1.   Všeobecn  

Výb r dodavatel  stavby tvo í jeden z hlavních prvk  p i plánování veškeré innosti 

stavebního projektu. Vhodn  zvolený dodavatel je životn  d ležitý pro jakýkoliv pro-

jekt (stavbu) nebo  p ispívá do zna né míry k požadované ú innosti, dob , a rentabilit  

tohoto projektu. Chyba ve výb ru m že vést k velkým a zbyte ným náklad  vyplývají-

cích z provozní neschopnosti nebo selhání, které mohou vytvá et dokonce i nebezpe né 

pracovní prost edí. Rozhodnutí o výb ru dodavatele závisí na mnoha vstupních parame-

trech, (nap . hospodárnost, bezpe nost a pov trnostní podmínky) a jejich rozmanitosti 

Ne všechny tyto parametry, které jsou kvalitativními a subjektivní poznatky jsou obsa-

ženy v t chto podmínkách a proto je nelze p ímo za adit do klasického rozhodovacího 

procesu. Z tohoto d vodu je nezbytné najít n jaký zp sob, jak za adit poznatky z t chto 

hodnotových initel  do výb rového procesu. Jedním ze zp sob , jak toho dosáhnout, 

je vývoj fuzzy logiky pro proces rozhodování, který zajistí, že kone ný výb r dodavate-

le je v rozmezí mezi nejvyššími a nejnižšími požadavky, což je cílem této práce, která 

má poskytnout metodiku pro výb r nejvhodn jšího dodavatele pomocí fuzzy logic, s 

ohledem na stanoviska expert , v p íslušných oborech. 

 

Vzhledem k tomu, že pro výb r dodavatele (respektive dodavatel ) je nutno stanovit 

vstupní data, byla pro ešení modelového výb ru dodavatel  vybrána vstupní data 

a vstupní prom nné ze spole ností, které p ekládají skute né procesy, a služby. Tyto 

firmy odpovídají spole nostem svojí formou, strukturou a funkcí, ídí se p íslušnými 

právními p edpisy, využívají b žné podklady z hospodá ské praxe. Výb r modelového 

výb ru dodavatele pak probíhá podle b žných obchodních zvyklostí v souladu se zá-

konnými p edpisy. 

 

Jednotlivá vstupní data jsou sestavena z n kolika vstupních prom nných, které nemají 

stejnou váhu. Vždy tedy záleží na daném ešeném problému. Protože jednu z hlavních 
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úloh tvo í zadavatel, který ur uje, jak velikou váhu má pro n j každý vstupní parametr 

bylo nutné náležit  a s d kladným rozmyslem pro hodnocení obodovat dle váhy simu-

lované vstupní prom nné. Tyto body se pak p i adí ke konkrétní nabídce dodavatele.  

 

V tomto p ípad  vidím nutnost upozornit na zákon o ve ejných zakázkách v etn  pro-

vád cích p edpis , které umož ují zadavateli p i výb ru dodavatele v p ípad  ve ejných 

zakázek aplikaci fuzzy logiky jako velice výhodnou. 

3.2   Zadavatel 

3.2.1   Obecn  

Zadavatelem pro výb r dodavatele, který p edkládá požadavek pro výb r dodavatele pro 

stavbu kanaliza ního sb ra e a výtlak odpadních vod na pozemcích katastrálního území. 

Ždánice a Lov ice, je obec Lov ice okres Hodonín, která se nachází 12 km severozá-

padn  od Kyjova na jihovýchodních výb žcích Ždánického lesa, pod výb žky Kyjov-

sko-v te ovské pahorkatiny, 

 

Zadání je p edkládáno na základ  souhlasu se stavbou vodního díla „Lov ice – kanali-

za ní sb ra  „A“ výtlak odpadních vod na základ  rozhodnutí stavebního odboru M st-

ského ú adu Ždánice v souladu s § 13 odst. 1 písm. f) zákona 183/2006. 

Výtlak odpadních vod  

3.2.2   Druh a ú el navrhované stavby 

Stavba eší dobudování kanalizace a výstavbu erpací stanice S-1 v obci Lov ice 

a výstavbu výtla ného ádu odpadních vod pro istírnu odpadních vod Ždánice. Ú elem 

stavby je odvád ní odpadních vod obce Lov ice (splaškových a po dobu dešt  ne ed -

ných splaškových vod) na uvedenou, stávající istírnu. 

 

Stavba je d lena na následující stavební objekty: 
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– kanalizace, 

– erpací stanice odpadních vod ( S 1) – stavební ást, 

– p ípojka NN pro S 1, 

– p íjezdová komunikace, 

– výtla ný ád. 

Poznámka. – Sou ástí stavebního projektu je technologická ást a vnit ní instalace p enosu dat 

3.2.3   Požadavky pro výb r dodavatele 

Pro výb r dodavatele byly p edloženy následující základní požadavky: 

a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrská in-

nost spojená s vy ízením stavebního povolení a vodoprávního rozhodnutí. 

b) Vypracování žádosti o podporu z dotace v etn  nutných p íloh, listin 

a konzultací, v etn  projednání žádostí se správcem dotace. 

c) Zajišt ní zadavatelských inností nezbytných pro stavbu.  

d) Provedení stavby v etn  uvedení cen a termín . 

3.3   Stru né charakteristiky spole ností p ihlášených do výb rového 

ízení 

3.1   Obecn  

Pro ú ely této diplomové práce bylo zvoleno šest podnik , které se do výb rového íze-

ní p ihlásily. Tyto podniky na základ  p edpoklad  jsou schopny provád t v plném roz-

sahu, jak požadované p ípravné projektové práce, tak práce stavební. 

3.2   Stanovení vstupních dat 

Stanovená vstupní data pro výb r jsou složena z n kolika vstupních prom nných, které 

nemají stejnou váhu. Vždy záleží na ešeném problému. Hlavní roli zde hraje hodnoti-
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tel, který stanovuje, jak velikou váhu má pro n j každý vstupní parametr. Je tedy ne-

zbytné vhodn  a s d kladným uvážením vstupní prom nné obodovat pro hodnotitele dle 

váhy a pak tyto body p i adit ke konkrétnímu dodavateli.  

3.3   Vstupní data pro výb r dodavatele stavby: 

Pro modelování této diplomové práce jsou použity parametry spole ností, ze kterých 

bude proveden výb r na základ  jejich p edložených nabídek Vzhledem k požadavku 

jejich anonymity jsou tyto spole nosti ozna ený písmeny postupn  A až F. 

P edložená data t chto spole ností jsou zpracována jako prom nné a jejích p ehled je 

uveden v následujících láncích. 
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3.3.1    Nabídky firem pro vstupní stavovou rovnici 

Parametry pro základní stavovou a transforma ní rovnici pro firmu A jsou uvedeny 

v tabulce 1 

Tabulka 1 

VSTUPNÍ STAVOVÁ MATICE 

ZADANÉ PARAMETRY VSTUPNÍ PARAMETRY 

velikost firmy st ední 

právní forma a.s. 

reference pozitivní 

finan ní stabilita likvidní 

certifikát ISO ano 

cena 850 

závaznost termín  ano 

záruka a odstran ní vad 3 roky 

rejst íkové zápisy neuvedeny 

ekologické požadavky spln ny 

lh ta sou innosti 3 m síce 

pojišt ní stavebn  montážní 

 

3.3.2    Spole nost B 

Parametry pro základní stavovou a transforma ní rovnici pro firmu B jsou uvedeny 

v tabulce 2 
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Tabulka 2 

VSTUPNÍ STAVOVÁ MATICE 

ZADANÉ PARAMETRY VSTUPNÍ PARAMETRY 

velikost firmy malá

právní forma s.r.o.

reference negativní

finan ní stabilita nelikvidní

certifikát ISO ne

cena 950

závaznost termín  ne

záruka a odstran ní vad 36

rejst íkové zápisy zm ny jednatel  

ekologické požadavky spln ny áste n

lh ta sou innosti  60 

pojišt ní odpov dnosti

 

3.3.3    Spole nost C 

Parametry pro základní stavovou a transforma ní rovnici pro firmu C jsou uvedeny 

v tabulce 3 
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Tabulka 3 

VSTUPNÍ STAVOVÁ MATICE 

ZADANÉ PARAMETRY VSTUPNÍ PARAMETRY 

velikost firmy st ední

právní forma s.r.o

reference negativní

finan ní stabilita insolvence

certifikát ISO ne

cena 1120

závaznost termín  ne

záruka a odstran ní vad 24

rejst íkové zápisy neuvedeny

ekologické požadavky Spln ny áste n

lh ta sou innosti  60

pojišt ní živelní

 

3.3.4    Spole nost D 

Parametry pro základní stavovou a transforma ní rovnici pro firmu D jsou uvedeny 

v tabulce 4 
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Tabulka 4 

VSTUPNÍ STAVOVÁ MATICE 

ZADANÉ PARAMETRY VSTUPNÍ PARAMETRY 

velikost firmy st ední 

právní forma s.r.o. 

reference pozitivní 

finan ní stabilita likvidní 

certifikát ISO ano 

cena 1000 

závaznost termín  ne 

záruka a odstran ní vad 36 

rejst íkové zápisy beze zm n 

ekologické požadavky spln ny áste n  

lh ta sou innosti 90 

pojišt ní odpov dnosti 

 

 

3.3.5    Spole nost E 

Parametry pro základní stavovou a transforma ní rovnici pro firmu E jsou uvedeny 

v tabulce 5 
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Tabulka 5 

VSTUPNÍ STAVOVÁ MATICE 

ZADANÉ PARAMETRY VSTUPNÍ PARAMETRY 

velikost firmy velká 

právní forma a.s. 

reference pozitivní 

finan ní stabilita likvidní 

certifikát ISO ne 

cena 800 

závaznost termín  ano 

záruka a odstran ní vad 60 

rejst íkové zápisy beze zm n 

ekologické požadavky spln ny  

lh ta sou innosti 90 

pojišt ní stavebn  montážní 

 

3.3.6    Spole nost F 

Parametry pro základní stavovou a transforma ní rovnici pro F firmu jsou uvedeny 

v tabulce 6 
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Tabulka 6 

VSTUPNÍ STAVOVÁ MATICE 

ZADANÉ PARAMETRY VSTUPNÍ PARAMETRY 

velikost firmy malá 

právní forma živnostník. 

reference negativní 

finan ní stabilita nelikvidní 

certifikát ISO ne 

cena 1150 

závaznost termín  ne 

záruka a odstran ní vad 24 

rejst íkové zápisy neuvedeny 

ekologické požadavky nespln ny 

lh ta sou innosti  30 

pojišt ní nepojišt no 
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4   Program „Excel“ 

Tabulkový program „Excel“ umož uje vkládat r zné druhy dat, uspo ádat tato data do 

tabulek a dále s nimi pracovat – analyzovat je. Excel obsahuje r zné funkce a vzorce, 

které usnad ují práci s daty. Údaje z tabulek lze rovn ž zobrazit pomocí grafu. 

4.1   ešení pomocí programu „Excel“ 

Nejprve bude ešení výb ru dodavatele pro kanalizaci provedeno v programu MS Excel. 

V tomto tabulkovém procesoru budou použity informace z nabídek a následn  horizon-

táln  se azeny do vstupní matice. Dále bude sestavena transforma ní matice, ve které 

jsou íselné hodnoty preferencí pro danou bu ku logicky p i azeny. Výsledkem je sou-

et hodnot v transforma ní matici p i azené k jednotkové matici (v logickém vyjád ení 

0/1) konkrétního p ípadu. Aby výsledná hodnota byla procentuáln  vyjád ena, bude od 

ní ode tena hodnota minima pod lena hodnotou rozdílu MIN, MAX a následn  vynáso-

bena 100. V p íloze je kompletní tabulka s vyhodnocení nabídek ABCDEF ve formulá-

ovém provedení. 

 

Postupn  budou souhrnn  uvád ny všechny spole nosti v rámci p ehlednosti. Výsled-

kem je výstupní matice, která má ty i intervaly. 

 

Porovnání interval  prob hne v následující kapitole s modelem programu Matlab.  

4.1   Popis práce prost ednictvím programu „Excel“ 

P i simulaci vstupních dat jednotlivých fiktivních firem a výpo et bodového hodnocení 

pro každou z t chto firem jsem použil základní stavové a transforma ní matice r zných 

funkcí a vzorc . 

Stavová matice je sestavena s následujících prom nných: 



V
stupní stavová m

atice 

 

velikost firm
y

právní form
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reference
finan

ní stabilita
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ekologické p.

lh
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M
alá

s.r.o.
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N
e

48
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spln
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60
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Stední
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n
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30
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základní charakteristika spole
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náklady,  term
íny a odpov

dnost za vady
rizika spojena s dodavatelem

1.
2.

3.
4.

5.
6.

140,00
50,00

130,00
210,00

100,00
200,00

140,00
50,00

50,00
250,00

170,00
110,00

60,00
100,00

70,00
70,00

50,00
170,00

60,00
100,00

100,00
80,00

130,00
160,00

100,00
150,00

20,00
140,00

200,00
200,00

50,00
20,00

200,00
90,00

30,00
300,00

300,00
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300,00
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350,00
350,00
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e
4.

>70
velm
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e
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1) Základní charakteristika spole nosti, která je p edstavována: 

– velikostí firmy, 

– právní formou, 

– referencemi,  

– finan ní stabilita, 

– certikátem ISO. 

Je jedním z hlavních ukazatel , nezbytných pro posouzení realizace dodávky, p i výb -

ru dodavatele a je ur ena následujícími ukazateli: 

2) Charakteristika náklad , zadaných termín  a odpov dností je p edstavována: 

– cenou, 

– závaznosti termínu, 

– záruka a odstran ní vad. 

– rejst íkovými zápisy. 

3) Charakteristika rizik spojených s dodavatelem je p edstavována: 

– ekologickými požadavky, 

– lh tami sou innosti, 

– pojišt ním. 

Tyto základní prom nné se ješt  dále d lí, tak aby mohla být k jednotlivým prom nným 

p i azena d ležitost v podob  bodového hodnocení, podle toho, který požadavek je d -

ležit jší. Toto hodnocení je rozd leno mezi jednotlivé firmy a  k vytvo ení transforma -

ní matice. 

 

Stavová matice (ANO, NE) p i azuje ANO té hodnot  požadavku, kterou nabízí firma, 

ostatní hodnoty mají hodnotu NE. 
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Stavová matice (0, 1) zase p i azuje íslo 1 té hodnot  požadavku, kterou nabízí firma, 

ostatní hodnoty mají íslo 0. 

Pro všechny firmy jsou tyto matice vypracovány. Následn  je vypo ítáno bodové 

i slovní hodnocení jednotlivých firem a toto hodnocení je zobrazeno pro lepší p ehled-

nost graficky. 

 

Bodové hodnocení se po ítá jako skalární sou in transforma ní matice a stavové matice 

(0, 1), d lený sumou hodnot jednotlivých požadavk  a násobený stem, aby výsledek byl 

v % vyjád ení. 

 

Slovní hodnocení je p i azeno následovn : 

– 30 bod  je jí p i azeno hodnocení nevyhovující, 

– <30,01 – 50,00> je jí p i azeno slovní rozhodnutí nevýhodná zakázka  

– <50,01 – 70,00> je jí p i azeno nejvyšší hodnocení dobrá zakázka 

– <70,01 – 100,00> je jí p i azeno velmi dobrá zakázka 

 

Použité funkce, vzorce: 

– suma 

– sou in skalární 

– když (podmínka); ano; ne 

4.2   Prom nné jednotlivých spole ností 

Tabulka prom nných spole nosti A je uvedena v tabulce 7 
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Tabulka 7 

A 
základní charakteristika spole nosti 

velikost firmy právní forma reference finan ní stabilita certifikát ISO 
    Pozitivní likvidní ano 
          

St ední a.s.       
          
    
1. 2. 3. 4.   
    130,00 210,00 100,00 
          

100,00 150,00       
          
    

Náklady, termíny a odpov dnost za vady   
cena závaznost termín  záruka Rejst íkové zápisy   
850 Ano 36 neuvedeny   

          
          
          
    
5. 6.       

200,00 140,00 50,00 50,00   
          
          
          
    

rizika spojena s dodavatelem   
ekologické p. lh ty sou innosti pojišt ní   

spln ny  90   Výsledná hodnota 
      77,18 
    stavebn  mont.   
        
    
    
      Rozhodnutí Rozhodnutí 

250,00 170,00   velmi dob e 4 
        
    200,00   
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Tabulka prom nných spole nosti B je uvedena v tabulce 8 

Tabulka 8 

základní charakteristika spole nosti 
velikost firmy právní forma reference finan ní stabilita certifikát ISO 

Malá s.r.o. Negativní nelikvidní ne 

1. 2. 3. 4. 

60,00 100,00 70,00 70,00 50,00 

Náklady, termíny a odpov dnost za vady 
cena závaznost termín  záruka Rejst íkové zápisy 

36 
950 Ne zm ny jednatel  

5. 6. 
50,00 

170,00 60,00 100,00 

rizika spojena s dodavatelem 

ekologické p. lh ty sou innosti pojišt ní 

Výsledná hodnota 

spln ny áste n  60 odpov dnosti 33,56 

Rozhodnutí Rozhodnutí 

nevýhodná 2 
80,00 130,00 160,00 
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Tabulka prom nných spole nosti C je uvedena v tabulce 9 

Tabulka 9 

C 
základní charakteristika spole nosti 

velikost firmy právní forma reference finan ní stabilita certifikát ISO 

s.r.o. Negativní ne 
St ední insolvence 

1. 2. 3. 4. 

100,00 70,00 50,00 
100,00 20,00 

Náklady, termíny a odpov dnost za vady 
cena závaznost termín  záruka Rejst íkové zápisy 

24 neuvedeny 
Ne 

1120 

5. 6. 
50,00 50,00 

60,00 

90,00 

rizika spojena s dodavatelem 
ekologické p. lh ty sou innosti pojišt ní 

živelní Výsledná hodnota 
spln ny áste n  60 20,81 

Rozhodnutí Rozhodnutí 
110,00 nevyhovující 1 

80,00 130,00 
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Tabulka prom nných spole nosti D je uvedena v tabulce 10 

Tabulka 9 

základní charakteristika spole nosti 
velikost firmy právní forma reference finan ní stabilita certifikát ISO 

    Pozitivní likvidní ano 
  s.r.o.       

St ední         
          
    
1. 2. 3. 4.   
    130,00 210,00 100,00 
  100,00       

100,00         
          
    

Náklady, termíny a odpov dnost za vady   
cena závaznost termín  záruka Rejst íkové zápisy   

    36     
  Ne       

1000     beze zm n   
          
    
5. 6.       
    50,00     

170,00 60,00       
      200,00   
          
    

rizika spojena s dodavatelem   
ekologické p. lh ty sou innosti pojišt ní   

  90   Výsledná hodnota 
spln ny áste n    odpov dnosti 60,40 

        
        
    
    
      Rozhodnutí Rozhodnutí 
  170,00   dob e 3 

80,00   160,00   
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Tabulka prom nných spole nosti E je uvedena v tabulce 11 

Tabulka 11 

základní charakteristika spole nosti 
velikost firmy právní forma reference finan ní stabilita certifikát ISO 

Velká Pozitivní likvidní 
ne 

a.s. 

1. 2. 3. 4. 
140,00 130,00 210,00 

50,00 
150,00 

Náklady, termíny a odpov dnost za vady 
cena závaznost termín  záruka Rejst íkové zápisy 
800 Ano 

60 beze zm n 

5. 6. 
200,00 140,00 

200,00 200,00 

rizika spojena s dodavatelem 
ekologické p. lh ty sou innosti pojišt ní 

spln ny 90 Výsledná hodnota 
89,93 

stavebn  mont. 

Rozhodnutí Rozhodnutí 
250,00 170,00 velmi dob e 4 

200,00 
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Tabulka prom nných spole nosti E je uvedena v tabulce 12 

Tabulka 12 

základní charakteristika spole nosti 

velikost firmy právní forma reference 
finan ní stabili-

ta certifikát ISO 
živnostník 

Malá Negativní nelikvidní ne 

1. 2. 3. 4. 
50,00 

60,00 70,00 70,00 50,00 

Náklady, termíny a odpov dnost za vady 

cena 
závaznost termí-

n  záruka 
Rejst íkové 

zápisy 
24 neuvedeny 

Ne 

1150 

5. 6. 
50,00 50,00 

60,00 

90,00 

rizika spojena s dodavatelem 
ekologické p. lh ty sou innosti pojišt ní 

Výsledná hodnota 
13,42 

nespln ny 30 
nepojišt no 

Rozhodnutí Rozhodnutí 
nevýhodná 1 

50,00 20,00 
30,00 
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4.3   Vyhodnocení jednotlivých spole ností 

Vyhodnocení jednotlivých spole nosti a grafické znázorn ní je uvedeno v tabulce 13 a 

v grafu . 1 

Tabulka 13 

 
Hodnocení 

A 77,18 4 
B 33,56 2 
C 20,81 2 
D 60,40 3 
E 89,93 4 

F 3,36 1 
 

Graf . 1   

 
 

 
 

 



38 

 

 

5   Program „MATLAB“ 

5.1   Obecn  

4MATLAB je integrované prost edí pro: 

– v deckotechnické výpo ty,  

– modelování,  

– návrhy algoritm ,  

– simulace, analýzu a prezentaci dat,  

– paralelní výpo ty,  

– m ení a zpracování signál ,  

– návrhy ídicích a komunika ních systém .  

 

MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spek-

tra aplikací. 

Výpo etní systém MATLAB se b hem uplynulých let stal celosv tovým standardem 

 oblasti technických výpo t  a simulací ve sfé e v dy, výzkumu, pr myslu i v oblasti 

vzd lávání. 

 

MATLAB poskytuje svým uživatel m nejen mocné grafické a výpo etní nástroje, ale i 

rozsáhlé specializované knihovny funkcí spolu s výkonným programovacím jazykem 

tvrté generace. Knihovny jsou svým rozsahem využitelné prakticky ve všech oblastech 

lidské innosti. 

 

                                                      
4 http://www.humusoft.cz/produkty/matlab/matlab/ 
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Obrázek 4 — Program MATLAB 

MATLAB obsahuje tyto základní ásti: 

a) výpo etní jádro 

b) grafický subsystém 

c) pracovní nástroje 

d) toolboxy 

e) otev enou architekturu 

 

 

Obrázek 5 — Zpracování v programu MATLAB5 

 

                                                      
5Zdroj:://www.humusoft.cz/produkty/matlab/matlab 
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MATLAB obsahuje tyto základní ásti: 

f) výpo etní jádro 

g) grafický subsystém 

h) pracovní nástroje 

i) toolboxy 

j) otev enou architekturu 

Výpo etní jádro je základem programu, provádí numerické operace s maticemi reálných 

nebo komplexních ísel – MATLAB je orientován maticov . Krom  matic m že pro-

gram pracovat i s polem bun k. Na rozdíl od matic m že být každý prvek jiného typu. 

Lze pracovat také s datovými strukturami, kde jsou prvky zadány jménem. Výpo ty se 

vykonávají v dvojnásobné p esnosti. V tomto programu lze pracovat i s vektory, které 

mohou p edstavovat nap . asové ady. 

Grafický subsystém umož uje zobrazení vypo ítaných výsledných hodnot. Práce s gra-

fy je v tomto programu jednoduchá a rychlá. Je možné vykreslit r zné druhy graf : 

dvourozm rné pro funkce jedné prom nné, t írozm rné pro funkce dvou prom nných, 

histogramy, kolá ové grafy a další. Všem grafickým objekt m je možné libovoln  m -

nit vzhled, a to jak p i jejich vytvá ení, tak po jejich nakreslení. Také lze stínovat t í-

rozm rné grafy s ur ením zdroje dopadajícího sv tla, animovat grafy v etn  t írozm r-

ných, zobrazovat kontury a transparentní objekty, používat pseudobarevné zobrazení, 

a mnoho dalšího. 

Pracovní nástroje umož ují programování aplikací pomocí programovacího jazyku tvr-

té generace, který obsahuje všechny nezbytné p íkazy. 

Toolboxy jsou knihovny funkcí orientované na konkrétní v dní a technické obory. Tyto 

knihovny, navržené a v jazyce MATLABu napsané nejvýzna n jšími sv tovými odbor-

níky, nabízejí p edzpracované specializované funkce, které je možno rozši ovat, modi-

fikovat, anebo jen erpat informace z p ehledn  dokumentovaných algoritm . Uživatel 

m že mít toolboxy nap . ke zpracování signál , pro práci s neuronovými sít mi nebo 

pro finance a ekonomiku. 
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Pracovní plocha se skládá ze t í otev ených oken. Okno Command Window je nejd le-

žit jší ástí pracovní plochy. Do n j uživatel zapisuje p íkazy, povely a je zde vid t 

odezva programu a systémová hlášení. Zjednodušen  si okno m žeme p edstavit jako 

chytrou kalkula ku s mnoha funkcemi a možnostmi. Okno „Command History“ zobra-

zuje p íkazy a povely, které uživatel zapsal a potvrdil v hlavním okn . Pokud pot ebu-

jeme znovu použít již zapsaný a potvrzený p íkaz, sta í jej v okn  nalistovat a aktivovat. 

Okno „Workspace“ zobrazuje p ehled všech uživatelem používaných prom nných 

s informacemi o nich. 

5.2   Popis práce programem „MATLAB“ 

Pro práci s fuzzy logikou v programu MATLAB musíme použít p íkaz „fuzzy“, který 

napíšeme do p íkazového okna „Command Window“. Nastaví se nám fuzzy model, do 

kterého si navolíme pot ebný po et vstupních prom nných a výstupních prom nných, 

pomocí menu „Edit – Add variable Input“ nebo „Add variable Output“. U každého 

vstupu nebo výstupu m žeme navolit po et funkcí (pomocí „Edit – Add Custom Mem-

bership Funkcion“), typ každé funkce, etnost a rozmezí. 

Poté pomocí „Edit – Rules“ nadefinujeme pravidla za použití funkce „or“ nebo „and“. 

Nastavená pravidla m žeme prohlížet pomocí „View – Rules“ Celou situaci si m žeme 

zobrazit trojrozm rným grafem pomocí „View – Surface“. 

Po spušt ní M-souboru, který jsme vytvo ili pro konkrétní situaci, jsme vyzváni 

k zadání hodnot zkoumaných firem a dostaneme íselný výsledek i slovní hodnocení 

jednotlivých firem. 

5.3   Zpracování v programu „Matlab“ 

Vzhledem k tomu, že hodnocení firem a vytvo ení programu v rozsahu 12 parametr  

(tak jako tomu bylo p i zpracování v Excelu) by bylo velice náro né vzhledem k po tu 

možných kombinací pro vstupy pravidel, rozd lil jsem proto parametry do t í segment  

– základní cena rizika 

Zadaná data jsou tedy nejprve zpracována po segmentech a poté vyhodnocena. Výsled-

ky jsou následn  použity jako vstupní prom nné pro celkové hodnocení. Následující 

postupový diagram znázor uje strukturu celého programu. 
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diagram . 2 

 

 

 

Pro tvorbu modelu je použit Fuzzy Logic Toolbox, který je obsažený v programu Mat-

lab. Pracovat lze pomocí p íkazové ádky nebo grafického uživatelského rozhraní 

(GUI). Toolbox obsahuje n kolik editor , prost ednictvím kterých je možné naplnit 

znalostní i datovou bázi celého modelu.  
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FIS editor 

Editor inferen ního systému fuzzy regulátoru nám umož uje zadat nejzákladn jší in-

formace o budoucím modelu. Vstupní a výstupní prom nné.  

 

Obrázek  6  FIS editor model základní 5 prom nných 
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Obrázek . 7  FIS editor vstupní prom nná 

 

 
 

 

MF editor 

Editor funkcí p íslušnosti slouží k nastavení vlastností funkcí p íslušnosti jednotlivých 

prom nných. Nejprve musíme navolit po et funkcí a následn  lze nastavit rozsah a tvar. 

Úchopy i textov  lze doladit parametry. Tyto funkce jsou uvedeny v následujících ob-

rázcích.  
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Obrázek . 8  MF editor – výstupní prom nná záruka 
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Rule editor 
 
Editor slouží k nastavení pravidel vzájemným kombinováním vstup  a výstup  je uve-

den v následující tabulce.  

 

Obrázek . 9  Rule editor – P íklad prvního pravidla  

 
 
 
Rule viewer 

Ladící nástroj poskytuje p ehled o pravidlech a slouží ke kontrole funk nosti jednotli-

vých pravidel a také k jejich p ehlednému zobrazení. 
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Obrázek . 10  Rule viewer 

 
 

m.soubor  

 

Spoušt cí soubor slouží k na tení vstupních fis souboru a následné vyhodnocení 

Hodnocení.m slouží k spušt ní modelu který na ítá ty i soubory fis. 

Hodnocení.m 

zak=readfis('zakladni.fis'); 

Z=input('velikost firmy (1-velka 2-mala 3-stredni), pravni forma (1-zivnostnik 2-s.r.o 3-

a.s) , reference (1-pozitivni 2-negativni), finan ní stabilita (1-likvidni 2-nelikvidni 3-

insolvence), iso (1-Ano 2-Ne): '); 

zakladni=evalfis(Z,zak); 

na=readfis('naklady.fis'); 
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N=input('cena (800-1200 v tisicich), zavaznost terminu (1-Ano 2-Ne),zaruka (1-60 me-

sicu) ,zapisy (1-readymade 2-zmeny 3-beze zmen): '); 

naklady=evalfis(N,na); 

ek=readfis('rizika.fis'); 

E=input('ekologické požadavky (1-splneny 2-castecne 3-nesplneny) , soucinost(1-90 2-

60 3-30) , pojišt ní (1-zivelni 2-odpovednost 3-stavebne montazni 4-nepojisteno) : '); 

rizika=evalfis(E,ek); 

zakladni 

naklady 

rizika 

vysledek=readfis('hodnoceni.fis'); 

V=[zakladni naklady rizika]; 

vyhodnoceni=evalfis(V,vysledek); 

vyhodnoceni 

if vyhodnoceni>70 'velmi dobra' 

elseif vyhodnoceni>50 'dobra' 

elseif vyhodnoceni>30 'nevyhodna' 

else 'nevyhovujici' 

end 

surfview(vysledek) 

ruleview(vysledek) 

nyní zhodnotíme jednotlivé p ípady 

A 

 

velikost firmy (1-velka 2-mala 3-stredni), pravni forma (1-zivnostnik 2-s.r.o 3-a.s) , re-

ference (1-pozitivni 2-negativni), finan ní stabilita (1-likvidni 2-nelikvidni 3-

insolvence), iso (1-Ano 2-Ne): [3 3 1 1 1] 

cena (800-1200 v tisicich), zavaznost terminu (1-Ano 2-Ne),zaruka (1-60 mesicu) 

,zapisy (1-readymade 2-zmeny 3-beze zmen): [850 1 36 1] 

ekologické požadavky (1-splneny 2-castecne 3-nesplneny) , soucinost(1-90 2-60 3-30) , 

pojišt ní (1-zivelni 2-odpovednost 3-stavebne montazni 4-nepojisteno) : [1 1 3] 
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zakladni = 

   71.1643 

naklady = 

   78.5740 

rizika = 

   71.1643 

vyhodnoceni = 

   84.3124 

ans = 

velmi dobra 

 

B

 

velikost firmy (1-velka 2-mala 3-stredni), pravni forma (1-zivnostnik 2-s.r.o 3-a.s) , re-

ference (1-pozitivni 2-negativni), finan ní stabilita (1-likvidni 2-nelikvidni 3-

insolvence), iso (1-Ano 2-Ne): [2 2 2 2 2] 

cena (800-1200 v tisicich), zavaznost terminu (1-Ano 2-Ne),zaruka (1-60 mesicu) 

,zapisy (1-readymade 2-zmeny 3-beze zmen): [950 2 36 2] 

ekologické požadavky (1-splneny 2-castecne 3-nesplneny) , soucinost(1-90 2-60 3-30) , 

pojišt ní (1-zivelni 2-odpovednost 3-stavebne montazni 4-nepojisteno) : [2 2 2] 

zakladni = 

   20.6536 

naklady = 

   80.3391 

rizika = 

   26.9916 

vyhodnoceni = 

   40.5000 

ans = 

nevyhodna 
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C

velikost firmy (1-velka 2-mala 3-stredni), pravni forma (1-zivnostnik 2-s.r.o 3-a.s) , re-

ference (1-pozitivni 2-negativni), finan ní stabilita (1-likvidni 2-nelikvidni 3-

insolvence), iso (1-Ano 2-Ne): [3 2 2 3 2] 

[1120 2 24 1] 

[2 2 1] 

cena (800-1200 v tisicich), zavaznost terminu (1-Ano 2-Ne),zaruka (1-60 mesicu) 

,zapisy (1-readymade 2-zmeny 3-beze zmen): ekologické požadavky (1-splneny 2-

castecne 3-nesplneny) , soucinost(1-90 2-60 3-30) , pojišt ní (1-zivelni 2-odpovednost 

3-stavebne montazni 4-nepojisteno) :  

zakladni = 

   15.8288 

naklady = 

   28.9233 

rizika = 

   20.6536 

vyhodnoceni = 

    15 

ans = 

nevyhovujici 

 

D

 

velikost firmy (1-velka 2-mala 3-stredni), pravni forma (1-zivnostnik 2-s.r.o 3-a.s) , re-

ference (1-pozitivni 2-negativni), finan ní stabilita (1-likvidni 2-nelikvidni 3-

insolvence), iso (1-Ano 2-Ne): [3 2 1 1 1] 

[1000 2 36 3] 

[2 1 2] 

cena (800-1200 v tisicich), zavaznost terminu (1-Ano 2-Ne),zaruka (1-60 mesicu) 

,zapisy (1-readymade 2-zmeny 3-beze zmen): ekologické požadavky (1-splneny 2-
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castecne 3-nesplneny) , soucinost(1-90 2-60 3-30) , pojišt ní (1-zivelni 2-odpovednost 

3-stavebne montazni 4-nepojisteno) :  

zakladni = 

   71.1643 

naklady = 

   84.9608 

rizika = 

   47.0520 

vyhodnoceni = 

   60.5000 

ans = 

dobra 

 

E

 

velikost firmy (1-velka 2-mala 3-stredni), pravni forma (1-zivnostnik 2-s.r.o 3-a.s) , re-

ference (1-pozitivni 2-negativni), finan ní stabilita (1-likvidni 2-nelikvidni 3-

insolvence), iso (1-Ano 2-Ne): [1 3 1 1 2] 

[800 1 60 3] 

[1 1 3] 

cena (800-1200 v tisicich), zavaznost terminu (1-Ano 2-Ne),zaruka (1-60 mesicu) 

,zapisy (1-readymade 2-zmeny 3-beze zmen): ekologické požadavky (1-splneny 2-

castecne 3-nesplneny) , soucinost(1-90 2-60 3-30) , pojišt ní (1-zivelni 2-odpovednost 

3-stavebne montazni 4-nepojisteno) :  

zakladni = 

   59.8041 

naklady = 

   85.3330 

rizika = 

   71.1643 

vyhodnoceni = 

   84.3124 
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ans = 

velmi dobra 

 

F

 

velikost firmy (1-velka 2-mala 3-stredni), pravni forma (1-zivnostnik 2-s.r.o 3-a.s) , re-

ference (1-pozitivni 2-negativni), finan ní stabilita (1-likvidni 2-nelikvidni 3-

insolvence), iso (1-Ano 2-Ne): [2 1 2 2 2] 

[1150 2 48 1] 

[3 3 4] 

cena (800-1200 v tisicich), zavaznost terminu (1-Ano 2-Ne),zaruka (1-60 mesicu) 

,zapisy (1-readymade 2-zmeny 3-beze zmen): ekologické požadavky (1-splneny 2-

castecne 3-nesplneny) , soucinost(1-90 2-60 3-30) , pojišt ní (1-zivelni 2-odpovednost 

3-stavebne montazni 4-nepojisteno) :  

zakladni = 

   15.8789 

naklady = 

   47.1101 

rizika = 

   15.6513 

vyhodnoceni = 

    15 

ans = 

nevyhovujici 
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6   Vyhodnocení 

Výsledky získané z program  Microsoft Excel a Matlab je t eba vyhodnotit a vzájemn  

porovnat.  

Výsledky z obou program  by m li být pokud možno co nejshodn jší, ale vzhledem 

k rozdílnému ešení jsou p ípustné drobné odchylky, které vznikají hlavn  p i  ešení 

výstupních hodnot, které jsou blízko hranic intervalu.  

Pro názornost vyobrazeny jsou výsledné hodnoty jednotlivých firem uvedeny 

v následující tabulce.  

Tabulka 14 

Excel Matlab odchylka v % 
A 77,18 4 84,31 4 10,96% 
B 33,56 2 40,5 2 51,09% 
C 20,81 2 20,65 2 -3,62% 
D 60,40 3 60,5 3 0,27% 
E 89,93 4 84,31 4 -7,42% 
F 13,42 1 15 1 78,33% 
 

Cílem práce bylo navrhnout vhodné ešení pro výb r dodavatele obecní kanalizace na 

základ  výb rového ízení.  

Pro výb r dodavatele stavby jsou stanovena kritéria, která jsou uvedena ve výstupních 

maticích, s jejichž pomocí bude výb r provád no výsledné rozhodnutí. Toto rozhodnutí 

lze charakterizovat však jako doporu ující, které nemusí zajistit spole nosti zakázku na 

dodavatele stavby.  

Pro takto nastavené ešení je nutné výsledky z programu Matlab pro každou spole nost 

zkopírovat do programu Microsoft Excel, kde lze data z Matlabu porovnat s daty 

z Microsoft Excelu a vytvo it vhodné grafy. 

 

Nabídky jednotlivých spole ností budou použity až p i vlastním výb ru dodavatele, 

který bude provád n následn . Do výb rového ízení se p ihlásilo a zaslalo nabídku šest 

spole ností. Rozhodnutí pro jednotlivé podané nabídky je odstup ováno v úrovních 

podle dosažených bod  v p íslušných bodových intervalech výstupních matic jednotli-

vých spole ností uvedených pod písmeny A, B, C, D, E a F 
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Dosáhne-li nabídka bodové hodnoty: 

– 30 bod  je jí p i azeno hodnocení nevyhovující, 

– <30,01 – 50,00> je jí p i azeno slovní rozhodnutí nevýhodná zakázka  

– <50,01 – 70,00> je jí p i azeno nejvyšší hodnocení dobrá zakázka 

– <70,01 – 100,00> je jí p i azeno velmi dobrá zakázka 
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7   Záv r 

Cílem práce bylo navrhnout vhodné ešení pro výb r dodavatele obecní kanalizace 

na základ  výb rového ízení.  

Pro výb r dodavatele stavby jsou stanovena kritéria, která jsou uvedena ve výstup-

ních maticích, s jejichž pomocí bude výb r provád no výsledné rozhodnutí. Toto 

rozhodnutí lze charakterizovat však jako doporu ující, které nemusí zajistit spole -

nosti zakázku na dodavatele stavby.  

 

Hlavním cílem mé diplomové práce nebylo vyhodnocení a doporu ení výb ru do-

davatele stavby dané konkrétní spole nosti, nýbrž vytvo ení nástroje, který lze 

aplikovat a pro tuto innost využívat. 

 

Zpracovávání tohoto tématu pro m  byla velmi p ínosné, nebo  jsem zjistil nové 

poznatky jak z oblasti fuzzy logiky, tak také z oblasti provád ní staveb. Samotná 

práce byla zpracována pro obec Lov ice okr. Hodonín, které následn  použije p i 

výb ru dodavatele, pro kterou je velmi p ínosná. P i zpracovávání této práce jsem 

shledal, že problematika využití pokro ilých metod analýz a modelování je velmi 

rozsáhlá a zajímavá. Rád bych proto na tuto práci n jakým zp sobem navázal a 

snažil jsem ji uvád t do praxe p i mé nastávající pracovní innosti.  
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