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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením zákazníků vybrané firmy pomocí fuzzy 

logiky. Navrhnutý fuzzy systém umoţňuje vyhodnocovat jednotlivé zákazníky a slouţí 

jako podpora pro rozhodování. 

 

Abstract 

Master's thesis deals with the evaluation of costemers of selected company using fuzzy 

logic. Designed fuzzy system allows firm to evaluate individual costemers and serves as 

a support for decision-making. 
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Úvod 

 

Kvalitní výběr dodavatelů a odběratelů není v dnešní době vůbec jednoduchý. Firmy se 

nemůţou řídit pouze tím, jakou cenu je partner schopen nabídnou nebo poţadovat za 

svůj produkt. Musí se řídit velkým mnoţstvím aspektů, aby si vybrala správného 

partnera pro dlouhodobou spolupráci. Při takovémto rozhodování firmy vyuţívají 

moderní metody umělé inteligence. 

 

Pro výběr a hodnocení partnerů existuje mnoho různých metod. Tyto metody jsou ale 

obecné a nemusí se přímo hodit pro konkrétní firmu, které působí v jedinečném 

prostředí. Proto firmy stále častěji a častěji vytvářejí vlastní moduly pro hodnocení 

partnerů. 

 

Tato práce se zabývá hodnocením partnerů na straně výstupu, tedy zákazníků, ve firmě 

Best spol. s r.o.. Práce popisuje vyuţití fuzzy logiky, jako vhodného nástroje pro 

podporu rozhodování ve firmě. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 

1.1 Cíle práce 

 

Hlavním cílem této práce je aplikace metod fuzzy logiky při výběru zákazníků firmy 

Best spol. s r.o. Tento cíl se skládá z dílčích cílů. Prvním dílčím cílem je vypracování 

analýzy firmy a stanovení kritérií, ovlivňují volbu zákazníka. Poté bude nutné těmto 

kritériím přiřadit váhy, jak moc kritéria ovlivní výslednou volbu. Dalším dílčím cílem je 

vytvoření fuzzy systému pro hodnocení zákazníků. Tento systém bude vytvářen 

v programech MS Excel a Mathworks MATLAB. 

 

1.2 Metody a postup zpracování 

 

Diplomová práce je rozdělena na čtyři části. První část práce obsahuje teoretické pozadí 

celé práce. Popisuje základní pojmy problematiky fuzzy logiky a teoretické příklady. 

Také popisuje jaké aplikace, které jsou pro aplikaci fuzzy nezbytné. 

 

Druhá část se nazývá analýza procesů a současného stavu. Tato kapitola se věnuje firmě 

Best spol. s r.o.. Je zde detailněji popsán současný výběru zákazníků a jednotlivý 

zákazníci. 

 

V třetí části se nachází návrh atributů pro fuzzy logiku. Podle tohoto návrhu jsou 

jednotlivý zákazníci porovnáni ohodnoceni. Porovnání je provedeno pomocí aplikací 

MS Excel 2010 a MATLAB. Na konci této části jsou popsány očekávané náklady a 

přínosy práce. 

 

Poslední část hodnotí jednotlivé výsledky mezi sebou a shrnuje celou práci. 
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2  Teoretická východiska práce 
 

2.1 Fuzzy logika 

 

V klasické výrokové logice existují pouze dva stavy. Prvek do mnoţiny buď patří, nebo 

nepatří (0 nebo 1). V reálném světě ale nedochází pouze k jasným stavům. V reálném 

svět je potřeba říci, jak moc prvek do mnoţiny patří, jak moc je plán splněn nebo jak  

moc je vyuţita kapacita. Pro tento případ ale klasická logika nemá řešení. Proto vytvořil 

Lotfi Zadeh teorii fuzzy mnoţin a fuzzy logiku. Touto logikou lze vyjádřit, jakou měrou 

prvek do mnoţiny patří. Pokud znamená nečlenství 0 a členství 1, tak je rozmezím 0-1 

vyjádřeno, jak moc prvek do mnoţiny patří. [7] 

 

Fuzzy logika je tedy měří příslušnost prvku k mnoţině. Je to matematický podobor, 

pomocí kterého lze najít řešení pro daný případ z pravidel, která byla definována pro 

obdobné případy. Metoda, uţívající fuzzy mnoţiny, se pouţívá v oblasti řízení firem. 

[3] 

 

Zakladatelem Fuzzy logiky je profesor Lotfi Zadeh, který vydal svou první práci o 

Fuzzy mnoţinách roku 1965. Od té doby publikoval velké mnoţství publikací, které 

z jeho prvotní práce vycházely. Další díla k dané problematice přidali například Klir a 

Yuan (1996), Zimmerman (1991) nebo český autor Hájek (1998). [7] 
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2.2 Fuzzy mnoţiny 

 

2.2.1 Funkce příslušnosti 

 

Při vytváření fuzzy modelu je vhodné zvolit co nejjednodušší tvar funkce, pokud moţno 

sloţené z lineárních úseků. Mezi nejčastěji uţívané funkce patří Λ-funkce, Π-funkce,  

Γ-funkce, L-funkce a nelineární S-funkce. [9] 

 

Λ-funkce 

  

Obrázek 1 – Průběh a definice Λ-funkce (Zdroj: [5 str. 23]) 

 
 

Π-funkce 

 

 

Obrázek 2 – Průběh a definice Π - funkce (Zdroj: [5 str. 24]) 
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Γ-funkce 

 

Obrázek 3 - Průběh a definice Γ -funkce (Zdroj: [5 str. 23]) 

 

L-funkce 

 

Obrázek 4 - Průběh a definice L-funkce (Zdroj: [5 str. 23]) 

 

 
 

2.2.2 Vlastnosti fuzzy mnoţin 

 

Kaţdá fuzzy mnoţina má určité hodnoty, které se dají měřit. Jedná se o nosič fuzzy 

mnoţiny, výška, šířka, jádro, řez a univerzum. Dále se určuje u fuzzy mnoţin, zda je 
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konvexní či nekonvexní a zda je normální nebo subnormální. Všechny měřené hodnoty 

jsou patrné z následujícího obrázku.[8] 

 

 

Obrázek 5 - Základní pojmy fuzzy mnoţin (Zdroj: [5 str. 26]) 

 

hgt (A) – výška fuzzy mnoţiny 

width (A) – šířka fuzzy mnoţiny 

nucleus (A) – jádro fuzzy mnoţiny 

α (A) – α-řez fuzzy mnoţiny 

S (A) – nosič fuzzy mnoţiny 

X – univerzum 

 

 

Univerzum – je to mnoţina prvků s kladnou i zápornou funkcí příslušnosti, na které je 

fuzzy mnoţina A je definována [5] 

 

Nosič (support) fuzzy mnoţiny – je to mnoţina prvků univerza X s kladnou funkcí 

příslušnosti. Nosiči fuzzy mnoţiny je definován jako   ( )  *    ( )   +. [5] 

 

Šířka (width) – šířka fuzzy mnoţiny A, jestliţe je konvexní, je definována jako  

width (A) = sup (S(A)) – inf (S(A)). Pokud je nosič fuzzy mnoţiny ohraničený, je moţné 

supremum (sup) a infimium (inf) nahradit maximem a minimem. Šířka fuzzy mnoţiny 

poté vyjadřuje jejich rozdíl. [5] 

 

Výška (height) – výška fuzzy mnoţiny je definována jako hgt (A) = sup(  ( ))       

 



16 

 

Pokud je výška hgt (A) rovna jedné, je fuzzy mnoţina nazývána jako normální. Pokud 

tomu tak není, nazýváme mnoţinu subnormální. [5] 

 

Jádro (nukleus) – jádro fuzzy mnoţiny je mnoţina, jejíţ všechny hodnoty jsou rovny 

jedné. Definována je takto         ( )  *        ( )   +. Pokud tato mnoţina 

obsahuje pouze jeden bod, nazývá se tento bod špičková hodnota (peak value). [5] 

 

α-řez (α-cut) – je to ostrá mnoţina fuzzy mnoţiny A, kde   ,   -. Tato mnoţina je 

definována jako  ( )  *        ( )   +. [5] 

 

Konvexnost a nekonvexnost – fuzzy mnoţina A v univerzu X je konvexní, pokud pro 

prvky       a pro libovolné          platí     (     (    )  

    (   ( )    ( )) [10] 

 

 

Obrázek 6 - Konvexní fuzzy mnoţina (Zdroj: [10, str. 23]) 
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Obrázek 7 - Nekonvexní fuzzy mnoţina (Zdroj: [10, str. 23]) 

 

2.2.3 Operace s fuzzy mnoţinami 
 

Obvykle jsou v literatuře uváděny tři základní operace sjednocení, průnik a doplněk. 

Tyto operace jsou v diplomové práci vysvětleny pomocí dvou mnoţin A a B. [5] 

 

Obrázek 8 - Sjednocení mnoţin (Zdroj: [5 str. 28]) 

 

Sjednocení 

                                   

 

Obrázek 9 - Sjednocení mnoţin (Zdroj: [5 str. 28]) 
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Průnik 

 

                                   

  

Obrázek 10 - Průnik mnoţin (Zdroj: [5 str. 28]) 

 

Doplněk 

 

   ̅                           

 

Obrázek 11 - Doplněk mnoţiny (Zdroj: [5 str. 28]) 

 

Mezi další operace s fuzzy mnoţinami patří operace součin, omezený rozdíl, mocnina a 

omezený součet. [1] 

 

2.3 Proces fuzzy zpracování 

 

Při řešení problému pomocí fuzzy logiky musí být provedeny tři základní kroky. Ty se 

nazývají fuzzifikace, inference a defuzzifikace. 
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Obrázek 12 – Postup fuzzy zpracováním (Zdroj: [6]) 

 

První krok se nazývá fuzzifikace. V tomto kroku se převádějí reálné proměnné na 

jazykové proměnné, které vycházejí z lingvistických proměnných. Například u 

proměnné „riziko investice“ můţeme pouţít atributy velmi vysoké, vysoké, střední, 

nízké, ţádné. Běţně se pouţívá tři aţ sedm atributů. Pomocí matematické funkce se 

poté určí stupeň členství atributů proměnné v mnoţině. [4] 

 

V kroku druhém, fuzzy inferenci, je nadefinováno chování systému. K tomu jsou 

pouţita pravidla typu <Kdyţ>, <Potom>, <S váhou> na jazykové úrovni. Tyto 

algoritmy obsahují podmínkové věty, které vyhodnocují stav konkrétní proměnné. 

Kombinace atributů v podmínce tvoří pravidlo. Kaţdému pravidlu musí být přiřazena 

váha. Výsledkem tohoto kroku je jazyková proměnná. U příkladu zmíněného v prvním 

kroku postupu můţe být výsledkem odpověď na otázku „Podstoupit riziko investice?“ 

ano/ne. [4] 

 

V třetím kroku, nazývajícím se defuzzifikace, se převádí předchozí výsledek na reálnou 

hodnotu. To můţe být třeba výše rizika. Cílem je převedení fuzzy proměnné tím 

způsobem, aby slovně co nejlépe vystihovala výsledek fuzzy výpočtu. [4] 

 

Pří postupném vkládání dat funguje systém s fuzzy logikou jako automat. Na vstupu 

můţe být mnoho proměnných.  
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2.4 Vyuţití fuzzy logiky 

 

V současnosti je vyuţití fuzzy logiky velmi různorodé. Pouţívá se nejen v nejrůznějších 

odvětvích, ale i na různých stupních rozhodování. Vyuţívá se například v oblastech, 

ekonomických, personálních, finančních, sociálních, správních a dalších. Fuzzy logika 

je vyuţívána největšími korporacemi po celém světě. Několik příkladů vyuţití fuzzy 

logiky těmito korporacemi: [11] 

- fotoaparáty Minolta – automatické vyhledávání centrálního bodu pro zaostření 

- japonské metro – pomocí fuzzy regulace je automaticky řízeno metro, tím je 

dosaţeno zvýšené přesnosti zastavování, plynulejší brţdění a niţší spotřeby 

energie 

- Honda, Nissan, Sabaru – ABS, řízení motoru volnoběhu a klimatizace 

- Mitsubishi – řízení výtahové techniky 

- Omron – korelace chyb ve slévárenských zařízeních pro výrobu plastových 

výrobků 

Dále se fuzzy logika v dnešní době vyuţívá pro analýzu portfolia při investování na 

kapitálovém trhu, při hodnocení dodavatele nebo zákazníků, při posuzování rizikovosti 

projektů. 

 

2.5 Sestavení fuzzy modelu 

 

Fuzzy model budu v části řešení vypracovávat dvěma způsoby a to v aplikaci MS Excel 

a následovně v aplikaci MATLAB. Nejprve tyto způsoby sestavování fuzzy modelu 

popíšu. 

 

2.5.1 MS Excel 

 

Sestavení modelu v aplikaci MS Excel potřebujeme tři tabulky. Tato část obsahuje 

popis jednotlivých tabulek pomocí jednoduchého příkladu hodnocení rizika. V tomto 

příkladu jsou posuzována jednotlivá dílčí rizika investic a na základě posouzení těchto 

dílčích rizik bude rozhodnuto, kterou investici je vhodné realizovat. Nejprve musí být 

vytvořen popis transformační matice. V hlavičce tabulky vidíme jednotlivé atributy, 

podle kterých se budeme rozhodovat. Jednotlivé atributy mají rozdílnou váhu pro 
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rozhodování. Jakou mají atributy váhu, vidíme v následné transformační matici. 

Hodnoty v tabulce se vyplňují na základě vlastních zkušeností nebo znalostí expertů. 

Jednotlivé stupně rizika jsou v tabulkách znázorněny zkratkami (VVR – velmi vysoké 

riziko, VR – vysoké riziko, SR – střední riziko, NR – nízké riziko, VNR – velmi nízké 

riziko, ZR – ţádné riziko). [3] 

 

Rizika 
Dílčí rizika investic 

Politické Ekonomické Surovinové Prodejní 

VVR 0,500 0,250 0,125 0,125 

VR 0,400 0,200 0,100 0,100 

SR 0,300 0,150 0,075 0,075 

NR 0,200 0,100 0,050 0,050 

VNR 0,100 0,050 0,250 0,025 

ZR 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tabulka 1  - Ukázka popisu transformační matice, (Převzato z [3]) 

 

Jaké dílčí rizika má konkrétní investice vidíme v takzvané stavové matici. I tato matice 

se vyplňuje na základě vlastních zkušeností nebo zkušeností expertů.  

  

Rizika 
Dílčí rizika investic 

Politické Ekonomické Surovinové Prodejní 

VVR 0 0 0 0 

VR 0 0 0 1 

SR 0 0 1 0 

NR 0 1 0 0 

VNR 1 0 0 0 

ZR 0 0 0 0 

Tabulka 2 – Ukázka stavové matice (Převzato z [3]) 

Nyní je proveden skalární součin transformační a stavové matice. Výsledná hodnota je 

porovnána s retransformační maticí. 

 

Míra celkového rizika VVR VR SR NR VNR 

R R ≥ 0,8 0,8 > R ≥ 0,6 0,6 > R ≥ 0,4 0,4 > R ≥ 0,2 R<0,2 

Tabulka 3 - Ukázka retransformační matice (Převzato z [3]) 
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Skalární součin matic vyšel 0,375 (0,1+0,1+0,075+0,1). Z retransformačí matice je 

patrné, ţe příslušná investice má nízké riziko. Jiný způsob vyhodnocení je zobrazen 

v následující tabulce, kde je výsledná hodnota přímo převedena na slovní vyjádření, zda 

investici přijmout či nikoliv. 

 

Investice Ano Ne 

R R ≤ 0,4 R > 0,4 

Tabulka 4 - Ukázka retransformační matice II. (Převzato z [3]) 

  

V této tabulce vidíme, při kterých hodnotách skalárního součinu je investice přijata. 

V našem příkladu investice dosahuje nízkého rizika a přijata tedy je. 

 

2.5.2 MATLAB 

 

Aplikace MATLAB je výpočetní nástroj pro vědeckotechnické výpočty, návrhy 

algoritmů, modelování, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a 

zpracování signálů, návrhy řídících a komunikačních systémů. Program je tedy vhodný 

pro vývoj širokého spektra aplikací. [8] 

 

MATLAB byl vytvořen v 70. letech profesorem Clevem Molerem, jako podpůrná 

aplikace pro výpočty studentů. Od té doby prošel nemalým vývojem a v posledních 

letech se dokonce stal celosvětovým standardem v oblasti technických výpočtů a 

simulací ve sféře vědy, výzkumu, průmyslu i v oblasti vzdělávání. [8] 
 

 

Obrázek 13 - Vstupy, řešení a výstupy v MATLABu (Zdroj: [8]) 
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Výpočetní systém MATLAB se skládá z pěti základních částí: [8] 

- Výpočetní jádro 

- Grafický subsystém  

- Otevřenou architekturu 

- Pracovní nástroje 

- Toolboxy 

 

Výpočetní jádro je základ aplikace MATLAB. Jeho součástí jsou algoritmy pro operace 

s maticemi reálných a komplexních čísel. Program je orientován na matice, můţe ale 

pracovat i s polem buněk, ve kterém můţe být kaţdý prvek jiného typu. Aplikace umí 

počítat také s vektory, jako jsou například časové řady. [8] 

 

Grafické subsystémy MATLABu umoţňují jednoduché zobrazování výsledků a jejich 

snadná prezentace. Výsledky lze interpretovat různými druhy grafů, jak 

dvourozměrnými, tak třírozměrnými. Pro prezentaci výsledků lze pouţít také 

histogramy, koláčové grafy a mnoho dalších. U těchto grafických objektů lze libovolně 

upravovat vzhled. [8] 

 

Otevřená architektura je vlastnost, která nejvíce zapříčinila rozšíření programu. 

MATLAB obsahuje kompletní programovací jazyk, pomocí kterého se dají vytvářet 

funkce na míru pro konkrétní aplikace. [8] 

 

Aplikace MATLAB je vytvořena tak, aby krom interaktivní práce slouţila i k vytváření 

jiných aplikací. K tomu slouţí programovací jazyk MATLABu se všemi nezbytnými 

příkazy pro psaní i těch nejsloţitějších programů. [8] 

 

Toolboxy jsou takzvané knihovny funkcí, které jsou specializované pro vyuţívání 

programu v různých vědních a technických oborech. Knihovny jsou navrţeny v 

programovacím jazyce MATLABu. Je moţno je různě modifikovat a rozšiřovat. [8] 
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Postup při vytváření fuzzy modelu v programu MATLAB 

 

V příkazovém okně nejprve pouţijeme příkaz fuzzy, čímţ spustíme Fuzzy Toolbox 

programu MATLAB. Nastavíme typ modelu Mamdani nebo Sugeno podle počtu 

vstupních a výstupních proměnných. Další proměnné přidáme pomocí Edit – Add 

variable – input/output. Dále nastavíme počty funkcí u jednotlivých proměnných a 

jejich parametry. U funkcí lze nastavit typ funkce a jejich počet. [3] 

 

 

Obrázek 14 - nastavení vstupů a výstupů ve Fuzzy toolbox (Zdroj: [11]) 

 

 

Dalším krokem je vytvoření pravidel modelu. Pravidla se nadefinují pomocí menu Edit 

– Rules. Vytvořená pravidla můţeme v pozdější době prohlíţet nebo modifikovat 

pomocí menu View – Rules. [2] 
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Obrázek 15 - implementace pravidel do modelu (Zdroj: [11]) 

 

Pomocí menu View – Surface lze zobrazit trojrozměrný graf se závislostmi jednotlivých 

proměnných.  Vytvořený model se pro další pouţití ukládá jako soubor s koncovkou 

.fis. Posledním krokem je vytvoření takzvaného M-souboru. Tento soubor vytvoříme 

pomocí menu File – New – M-file. Do souboru zapíšeme sekvenci příkazů pro volání 

.fis souboru a vkládání vstupů. [3] 

 

Po spuštění vytvořeného M-souboru, po nás bude poţadováno zadání vstupních hodnot 

v určitém tvaru. Po vloţení vstupních hodnot dostaneme vypočtený výsledek vyjádřený 

slovně i graficky. [3] 
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3 Analýza procesů a současné situace  

 

Analytickou část práce lze pomyslně rozdělit na dvě části. V první části je popisována 

společnost, ve které je diplomová práce vypracovávána, stručně je zde nastíněna 

organizační struktura společnosti. První část dále obsahuje oborovou analýzu, analýzu 

IS/IT a SWOT analýzu. Druhá část se konkrétněji zaměřuje na obchodní oddělení, 

kterému má výsledek mé diplomové práce výrazně pomoci při klasifikaci zákazníků. 

Podrobně je zde popsán proces vybírání zákazníků a činnosti, které tomuto procesu 

předcházejí. Závěr analýzy tvoří výčet kritérií, pomocí nichţ se musí vedoucí dopravy 

řídit při vytváření plánu dopravy.  

 

3.1 Základní informace o společnosti 

 
4  

Název společnosti:   Best spol. s r.o. 

Adresa sídla společnosti:  Přemyslovců 60,  

  747 07 Opava  

IČO:     46580743 

DIČ:     CZ46580743 

Právní postavení:   společnost s ručením omezeným 

Základní jmění:   37 100 000 Kč  

Datum zaloţení:   8. 9. 1992 

Telefon:    +420 553 780 211 

Fax:     +420 553 780 212 

www:    http://www.best-opava.com/  [2] 

 

Popis společnosti 

 

Společnost Best spol s r.o. sídlí v Opavě ve čtvrti Jaktař na ulici Přemyslovců 60. 

Hlavní činností společnosti je líhnutí a prodej jednodenních kuřat masného typu. 

Dalšími činnostmi firmy je výroba a prodej násadových vajec. Líheň kuřat má roční 

kapacitu 30 mil. kuřat. Denně je schopna líheň vyprodukovat 170 000 kuřat.  Společnost 

dodává jednodenní kuřata na český i zahraniční trh. Zahraniční země, do kterých 
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vyváţí, jsou především Polsko, Slovensko a Maďarsko. Společnost si sama vytváří 

násadová vejce, ze kterých kuřata líhne. Tyto vejce vytváří v takzvaných 

rozmnoţovacích chovech. V současné době firma vlastní rozmnoţovací chovy s výrobní 

kapacitou 25 mil. kuřat. [2] 

 

Vznik a vývoj společnosti 

 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 24. 6. 1992. Prvním krokem nově 

vzniklé společnosti bylo koupení opavské líhně s kapacitou líhnutí 24 mil. kuřat. 

Druhým krokem bylo pořízení farmy v obci Jakubčovice s rozmnoţovacím chovem. 

Tato farma měla kapacitu 30 000 slepic. V prvních letech byla tedy líheň téměř 

stoprocentně závislá na okolních dodavatelích. Většina násadových vajec se nakupovala 

od takzvaných smluvních rozmnoţovacích chovů v celém Moravskoslezském kraji. [2] 

 

V následujících letech došlo k velkému strategickému rozvoji firmy. Firma se začala 

specializovat spolu s líhnutím a prodejem jednodenních brojlerových kuřat i na výrobu 

násadových vajec. Důvodem této specializace byla nutnost kontroly kvality v celém 

výrobním řetězci odchov, chov, líhnutí. Proto začala firma kupovat vlastní farmy, na 

kterých si násadová vejce vyráběla sama. V současné době si společnost obstarává 80 

procent násadových vajec. [2] 

 

Rozloţení společnosti 

 

Centrem společnosti je samotná líheň. Ta je umístěna na severozápadě Opavy ve čtvrti 

Jaktař. Součástí komplexu líhně jsou i administrativní budovy. Dalšími nemovitostmi 

společnosti jsou farmy. Společnost potřebuje ke svému chodu dva druhy farem. Prvním 

druhem jsou rozmnoţovací chovy. Zde jsou umístěny slepice, které snášejí vejce určené 

pro líhnutí. Druhým druhem farem je odchovna. Zde se vychovávají nové slepice 

určené do rozmnoţovacích chovů. První farmou společnosti byl rozmnoţovací chov 

v Jakubčovicích, který společnost koupila při svém vzniku. Druhou farmou byla farma 

v Kravařích. Tuto farmu koupila společnost v roce 1994 a následně jí přebudovala na 

specializovanou odchovnu s kapacitou 45 tis. kusů slepic. V roce 1997 koupila firma 

další rozmnoţovací chov ve Světlé hoře s kapacitou 12 tis. kusů slepic. O rok později 

společnost koupila rozmnoţovací chov na Hrabství. Zde firma vybudovala novou halu a 
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farma má nyní kapacitu 30 tis. kusů slepic. Dále společnost koupila v roce 1999 

rozmnoţovací chov v obci Město Albrechtice s kapacitou 25 000 ks. Poslední nákupy 

farem se konaly v roce 2001. Firma koupila rozmnoţovací chovy v Bravinné s 

kapacitou 15 000 ks a Milotice s kapacitou 50 000 ks. [2] 

 

Organizační struktura společnosti 
 

Společnost Best spol. s r.o. zaměstnává 140 zaměstnanců na různých pracovištích, 

odděleních a pozicích. V hierarchii společnosti jsou dvě nejvýše postavené osoby, 

jednatelé společnosti. Jedna osoba se stará o výrobu. Zastává funkci Ředitel výroby 

odbytu. Druhá osoba se stará o ekonomické záleţitosti podniku a zastává funkci 

Ekonomický ředitel. 

Hierarchie společnosti 

  

Obrázek 16 - Hirearchie společnosti (Zdroj: vlastní) 
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Popis jednotlivých oddělení 

 

Ředitel výroby podniku má pod sebou tři úseky. Líheň, úsek výroby násadových vajec, 

obchodní oddělení. Ekonomický ředitel má pod sebou ekonomický úsek.  

 

Líheň 

 

Tento úsek má na starosti vedoucí líhně. Vstupem do líhně jsou vejce, výstupem 

jednodenní kuřata masného typu. O dovoz vajec a odvoz kuřat se stará vedoucí 

autodopravy, který se zodpovídá vedoucímu líhně. Dalšími důleţitými podřízenými 

vedoucího líhně jsou vedoucí údrţby, vedoucí stavební údrţby a zootechnici.   

 

Úsek výroby násadových vajec 

 

Tento úsek tvoří systém farem, který zajišťuje pravidelné dodávky násadových vajec 

líhni. Úsek má na starosti Vedoucí úseku výroby násadových vajec. Dále má kaţdá 

farma svého vedoucího, který je zároveň i zootechnikem farmy. 

 

Obchodní oddělení 

 

Toto oddělení zajišťuje odbytu a je řízeno Vedoucím obchodního oddělení. Oddělení se 

zabývá získáváním informací o zákaznících a jejich hodnocením. S nejvhodnějšími 

zákazníky se snaţí uzavřít smlouvu. 

 

Ekonomický úsek 

 

Tento úsek vede Vedoucí ekonomického oddělení. Úsek je rozdělen na jednotlivé části, 

které se starají o fakturaci, mzdy a personalistiku, účtárnu, pokladnu a sklad.  

 

4.1.1 Předmět podnikání 

 
 

Hlavní činností společnosti je prodej jednodenních kuřat masného typu a výroba a 

prodej násadových vajec. Krom toho společnost provádí několik dalších vedlejších 

činností. V obchodním rejstříku má zapsány tyto činnosti. 
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 Zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních 

výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 

 Silniční motorová doprava 

 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických 

nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných 

prostranstvích 

 Zednictví 

 Obkladačství 

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

 

4.1.2 Produkty společnosti 

 

Společnost nabízí dva druhy kuřat masného typu. Jsou jimi Cobb 500 a Ross 308.  

 

Cobb 500 

 

Tyto druhy kuřat jsou známy tím, ţe dokáţou denně dosahovat vysokého přírůstku své 

hmotnosti při pouţití levnějších krmiv s niţšími hladinami ţivin. Tím je moţné 

dosáhnout niţších nákladů na kilogram hmotnosti ţivé váhy kuřete. 

 

Ross 308 

 

Tento druh je jedním z nejpopulárnějších kuřat masného typu na celém světě. Tento 

druh je znám tím, ţe při minimální spotřebě krmiv dokáţe nabírat denně velkou 

hmotnost. 

 

4.2 Portrův rozšířený model 

 

Portrův model pěti konkurenčních sil jsem se rozhodl vytvořit ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je přiblíţení současného stavu okolí společnosti a druhým důvodem je 

vytvoření podkladu pro SWOT analýzu.  
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Riziko vstupu konkurence 

 

Riziko vstupu nové konkurence na trh s jednodenními kuřaty masného typu je velice 

malá. Jednou z hlavních bariér vstupu nového konkurenta je kapitál. Potencionální 

konkurent potřebuje v první řadě líheň, jejíţ výstavba je finančně zatěţující. Líheň je 

náročná jak na moderní technologie, tak na kvalitní vyškolený personál. Dále by nový 

konkurent musel zajistit dostatek vstupů do výroby. Vstupem tohoto odvětví jsou 

násadová vejce. Problémem je, ţe dodavatelé násadových vajec mají pevné vztahy se 

současnými líhněmi. Proto by si nový konkurent musel zajistit vlastní dodávky 

násadových vajec, coţ vyţaduje kombinaci rozmnoţovacích chovů a odchoven nebo by 

musel nákladně dováţet vejce ze zahraničí. Vstup nového konkurenta na trh je tedy 

vysoce nepravděpodobný. 

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
 

 

Za minulého reţimu měl kaţdý kraj jednu vlastní líheň kuřat. Tehdejší líhně neměly 

takové líhňové kapacity jako současné líhně. V České republice bylo tehdy okolo 15 

líhní.  Po revoluci se mnoho menších líhní zavřelo a nyní jsou v provozu v České 

republice čtyři velké líhně. Společnost Best spol. s r.o. má na tuzemském trhu třetí 

největší podíl. Společnost s největším podílem na trhu je akciová společnost 

XAVERgen. Tento konkurent vznikl v roce 2005 ze společnosti Českomoravská 

plemenářská unie, a.s..  XAVERgen vlastní líhně kuřat dvě, v Habre a v Uherském 

Ostrohu, coţ je jeho hlavní konkurenční výhoda.  Druhým konkurentem je společnost 

Mach. Ta vlastní velkou dvoupatrovou líheň v Litomyšli. Rivalita třech největších 

společností v odvětví se týká rozdělení zákazníků. Tato rivalita není ale příliš vysoká, 

protoţe v současnosti poptávka převyšuje nabídku. Dodavatelé kuřat si proto mohou 

vybírat, kterým zákazníkům budou dodávat přednostně. 

 

Hrozba substitučních produktů 

 

Výstupem líhně kuřat je tak specifický, ţe odběratelé nemohou přejít jednoduše na jiný 

substitut. Odběratelé mají specializované farmy, na kterých jsou schopni vychovat a 

vykrmit pouze konkrétní druh kuřat masného typu.  
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Vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů 

 

Líheň Best má několik druhů dodavatelů. Nejdůleţitějším a hlavním vstupem jsou 

násadová vejce. Dodavatelé ale cenu těchto vajec nejsou schopni ovlivnit, protoţe 

společnost je z 80% maximální kapacity soběstačná. Další důleţitým vstupem 

společnosti je elektřina. Zde se naopak musí firma smířit s aktuální cenou energie na 

trhu, coţ je velký problém, protoţe cena elektřiny výrazně ovlivňuje i cenu výstupu 

firmy.  

 

Hlavním výstupem společnosti jsou jednodenní kuřata masného typu. Společnost má 

velké mnoţství odběratelů kuřat jak tuzemských tak zahraničních. Odběratelé kuřat mají 

omezenou vyjednávací sílu z důvodů malého mnoţství dodavatelů kuřat a velkého 

mnoţství odběratelů. 

 

4.3 Současný stav IS/IT 

 

Informační technologie ve společnosti se dají rozdělit na dva druhy. Informační 

technologie v administračních budovách a na provozu. Informační technologie na 

provozu jsou nesrovnatelně draţší a nákladnější neţ ty v administrativních budovách. 

Jedná se o specializovaný hardware a software vyvinutý přímo na míru pro konkrétní 

líheň. Hardware líhně je pravidelně kontrolován a software je pravidelně aktualizován. 

K IS na provozu vede společnost jiný vztah neţ k IS v administrativních budovách. 

V administrativních budovách je lokální počítačová síť. Dříve se o síť staral externí 

správce sítě. V současné době se ale stará o počítačovou síť kvalifikovaná osoba 

z vedení společnosti, která zvládá správu sítě spolu se svou funkcí. Firemní síť tvoří 12 

osobních počítačů. Někteří zaměstnanci mají osobní notebooky. Proto byla zavedena ve 

firmě zabezpečená wi-fi síť. Síť je propojena se samotným provozem. Vedoucí líhně a 

zootechnici mohou ze své kanceláře kontrolovat teplotu a vlhkost líhně. Do sítě jsou 

zapojeny tiskány, kopírka a server. Operační systémy na kancelářských počítačích jsou 

Windows 7. K administrativní činnosti se pouţívá MS Office 2010. Firma vlastní 

licenci aplikace Mathworks MATLAB. Software k vytvoření fuzzy systému je ve firmě 

dostačující 
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4.4 SWOT analýza 

 

SWOT analýza vychází především z oborové analýzy, z analýzy informačního systému 

a informačních technologií a informací poskytnutých vedením firmy na konzultacích. 

 
 

Silné stránky 

 

- spolupráce s velkým mnoţstvím zahraničních i tuzemských partnerů 

- vlastní doprava produktů k odběratelům, firma vylíhlé jednodenní kuřata přiváţí 

na farmy svým zákazníkům sama, vlastní vozový park 

- schopnost realizovat vlastní projekty, výstavba nových farem, přestavba a 

modernizace starých farem 

- 80 % soběstačnost při dodávkách násadových vajec 

- pravidelná účast na veletrzích, zemědělských seminářích, setkáních chovatelů 

drůbeţe 

Slabé stránky 

 

- provoz společnosti neboli samotná líheň je náročná na informační technologie 

- nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků 

- na firemní reklamu jsou velmi omezené moţnosti 

- velké mnoţství prostředků vloţených do oběţného majetku – vejce 

- obrovská energetická náročnost celého provozu 

 

Příleţitosti 

 

- rozšiřování přímého prodeje vajec konečným spotřebitelům 

- moţnost navázání spolupráce se vysokými školami, aby se zajistil dostatek 

kvalifikovaných odborníků a zootechniků 

- rozšíření spolupráce s místními středními zemědělskými školami zajištění 

brigádníků při velké vytíţenosti zaměstnanců provozu 

- zvýšení odbytu v sousedním Polsku, firma má velmi dobrou polohu pro obchod 

s touto zemí 

- obchod s novými zeměmi evropské unie 
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- příleţitost získání dotací evropské unie 

- vyuţití fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků  

Hrozby 

 
- v rámci tuzemského trhu má společnost špatnou strategickou polohu – ztráta 

zákazníků 

- nevyhovující stav lokálních dopravních komunikací, do Opavy není dálnice 

- odchod kvalifikovaných pracovníků ke konkurenci 

- moţnost klesnutí odbytu z důvodu strachu konečných spotřebitelů, vyvolaným 

medializování různých nemocí napadajících drůbeţ 

- změna měnových kurzů, horší podmínky při obchodu s okolními zeměmi 

Jednou z příleţitostí vyplívající ze SWOT analýzy je vyuţití fuzzy logiky pro 

hodnocení kvality zákazníků. Cílem mé diplomové práce je vyuţít této příleţitosti 

společnosti. 

 

4.5 Proces hodnocení a výběru zákazníků 

 

O hodnocení zákazníka se stará obchodní oddělení. To se snaţí zákazníky sestupně 

seřadit podle jejich kvality. Seřazení probíhá především podle poţadované ceny, 

solventnosti, vztahů se zákazníkem a jeho vzdálenosti. Dalšími faktory jsou kapacita 

farmy zákazníka, stát, kde se jeho farma nachází a jaký produkt odebírá. Informace 

získává obchodní oddělení pomocí ankety, které se dává k vyplnění zákazníkům vţdy 

koncem roku. Zákazník zde mimo jiné doplňuje i jak je spokojen s obchodováním se 

společností Best. Smlouvy se zákazníkem se uzavírají na dva roky dopředu jednou za 

čtvrt roku. To znamená, ţe například na podzim se sjednávají obchody na podzim za 

dva roky. Děje se to z toho důvodu, protoţe celý proces výroby vajec, líhnutí kuřat a 

chov slepic je nezastavitelný. Pokud ho firma jednou nastartuje, potřebuje odbyt. 

 

4.6 Atributy pro hodnocení zákazníka 

 

Po důkladném projednání s obchodním oddělením ve spolupráci s ostatními odděleními 

bylo nalezeno osm atributů, podle nichţ je zákazník hodnocen. V této části práce jsou 
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jednotlivé atributy popsány. V další části práce je atributům přiřazeno, jakou mají při 

vybírání zákazníka váhu. 

 

4.6.1 Poţadovaná cena za kuře 

 

Tento atribut je jedním z nejdůleţitějších, protoţe přímo ovlivní zisk z daného obchodu. 

Pro firmu je samozřejmě nejlepší, aby cena byla co nejvyšší. Poţadovaná cena je 

zjišťována pomocí ankety na konci roku. Zákazníci mají poměrně malou vyjednávací 

sílu, coţ plyne i s Porterova modelu. To je tlačí nabízet firmě Best vyšší cenu, aby 

s nimi firma vůbec obchodovala. Jsou ale limitováni vlastními náklady, coţ 

poţadovanou cenu tlačí zase dolů. 

 

4.6.2 Vzdálenost 

 

Při rozhodování, zda uzavřít se zákazníkem smlouvu hraje také velkou roli vzdálenost. 

O dopravu kuřat z líhně k zákazníkovi se stará firma Best. Čím je větší vzdálenost mezi 

líhní a farmou zákazníka, tím stoupá procento uhynulých kuřat během dopravy. 

V letních měsících hrozí udušení, úmor horkem a v zimních naopak umrznutí. Proto 

firma preferuje obchod s farmami na kratší vzdálenosti. 

 

4.6.3 Stát zákazníka 

 

Tento atribut není klíčoví, do jisté míry taky ale ovlivňuje výběr zákazníka. Pokud firma 

Best vyváţí kuřata do jiných zemí, vzniká pro firmu spoustu dalších povinností. 

V jiných zemích platí jiné ustanovení. Firma musí splňovat jiné veterinární předpisy. 

Také v jiných zemích platí jiné dopravní předpisy a jiné předpisy týkající se výbavy 

vozidla. Firma se musí věnovat dodatečným školením svých zaměstnanců pro obchod 

se zahraničními zákazníky. 

 

4.6.4 Solventnost 
 

Solventnost patří mezi stěţejní atributy. Zákazník můţe firmě nabízet vysokou cenu za 

jejich produkty, pokud ale platí opoţděně nebo neplatí vůbec, má to velmi negativní 

vliv na finanční zdraví firmy. Firma preferuje raději se spolehlivými partnery s niţším 

ziskem, neţ nespolehlivými s vidinou vysokého zisku. 
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4.6.5 Vztahy 
 

Vztahy se odvíjejí od solventnosti ale také od jiných podmětů. Pokud firma Best 

spolupracuje s nějakým zákazníkem bez jakýchkoliv problémů desítky let, a zákazník 

má najednou finanční problémy, tak to vztahy nijak neohrozí. Firma se zákazníkovi 

snaţí pomoct například finančními úvěry. Vztahy se zákazníkem mohu být ovlivněny, 

pokud třeba dochází často k problémům s převzetím kuřat nebo neoprávněnými 

reklamacemi. 

 

4.6.6 Cena dopravy 
 

Cena dopravy je dalším klíčovým faktorem hodnocení zákazníka. Dopravu zajišťuje 

firma Best. Nejedná se o samostatnou sluţbu, ale o sluţbu, která je zaplacena 

zákazníkem v ceně za dopravovaná kuřata. Proto cena dopravy také ovlivňuje přímo 

ziskovost jednotlivých obchodů. Spadá sem cena za pohonné hmoty, silniční mýto a 

dopravní povolení.  

 

4.6.7 Kapacita farem zákazníka 
 

Kapacita je kritérium se střední váhou. Pro firmu Best je více výhodné mít jednoho 

zákazníka s velkou kapacitou farmy neţ dva se střední. Proto farmy s vyšší kapacitou 

jsou lépe ohodnoceni.  

 

4.6.8 Produkt 
 

Kritérium produkt také není klíčový. Firma Best nabízí dva typy svého produktu, kuřata 

typu Cobb a Ross. Pro líhnutí těchto kuřat si zajišťuje 80% potřebných násadových 

vajec. Násadová vejce si produkuje na vlastních rozmnoţovacích farmách. Tyto farmy 

produkují ve vyšší míře vejce, pro líhnutí kuřat typu Cobb. Proto preferuje zákazníky 

poţadující produkt Cobb. Pokud zákazníci poţadují Ross, musí být vejce nakoupena od 

externích dodavatelů. Firma se snaţí udrţet poměr zákazníků 60% se zájmem o Cobb a 

40% o Ross.   
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5 Vlastní návrh řešení 
 

Pro potřeby firmy Best spol. s r.o. byl vytvořen model pro hodnocení zákazníků. Model 

je zpracován ve dvou variantách. Nejprve byla vypracována první varianta v programu 

MS Excel 2010 a v druhé variantě je model zpravován v programu MathWorks 

MATLAB pomocí funkce Fuzzy Logic Toolbox. Navrţené fuzzy modely jsou 

flexibilní. Při změně hodnocení kritérií zákazníků lze modely snadno upravit.  

 

5.1 Váhy kritérií 

 

V analytické části jsme nalezli osm klíčových kritérií pro hodnocení zákazníka. Jednou 

z nejtěţších činností bylo přiřazení váhy k těmto atributům. Po spolupráci s obchodním 

oddělením firmy byly přiřazeny ke kritériím následující váhy. Největší váhu při 

hodnocení zákazníka má pro firmu poţadovaná cenab cena dopravy a solventnost. První 

dvě kritéria přímo ovlivní zisk z provedeného obchodu. Třetí kritérium má vliv na 

finanční zdraví firmy.  

 

  
Požadovaná 

cena (Kč) 
Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 
dopravy 

Kapacita 
farmy 

(kuřata) 

Požadovaný 
produkt 

Váha 24 12 8 21 10 24 16 6 

Tabulka 5 - Váhy klíčových kritérií (Zdroj: vlastní) 
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5.2 MS Excel 

 

5.2.1 Postup a matice 

 

Při hodnocení jednotlivých zákazníku v programu Microsoft Excel byla sestavena 

nejdříve stavová matice. Ta představuje stavy, kterých můţe dané kritérium nabývat. 

Jednotlivá kritéria mají od dvou do sedmi stavů. Nejvíce stavů mají poţadovaná cena a 

cena dopravy, které mají největší vliv na výsledné hodnocení.  

 

Popis transformační matice 

Požadovaná 
cena (Kč) 

Vzdálenost 
(km) 

Stát Solventnost Vztahy 
Cena 

dopravy 
(Kč) 

Kapacita 
farmy 

(kuřata) 

Požadovaný 
produkt 

4,5 do 10 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. 
150001 a 

víc 
Cobb 

4,4 11 - 50 Slovensko Neznámá Žádné 
5 - 10 

tis. 
100001 - 
150000 

Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Plátí 

opožděně 
Špatné 

10 - 15 
tis. 

50001 - 
100000  

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 
placením  

20 - 25 
tis. 

20001 - 
50000  

4,1 151 - 200 Jiné 
  

25 - 30 
tis. 

do 20000 
 

4 201  - 300 
   

30 - 35 
tis.   

3,9 víc než 300 
   

přes 35 
tis.   

Tabulka 6 – Základní stavová matice (Zdroj: vlastní) 

 

Následujícím krokem bylo vytvoření transformační matice, aby bylo moţné 

jednotlivým kritériím v základní stavové matici přiřadit váhy v bodech, které se 

promítnou ve výsledném hodnocení. Maximální počet bodů, které mohou být při 

hodnocení uděleny, je 100. Pokud by se ale změnila kritéria hodnocení a bylo by nutno 

upravit váhu, je to moţné. Modul je pro tento případ normován.  
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Ohodnocení transformační matice 

Požadovaná 
cena (Kč) 

Vzdálenost 
(km) 

Stát Solventnost Vztahy 
Cena 

dopravy 

Kapacita 
farmy 

(kuřata) 

Požadovaný 
produkt 

24 12 8 21 10 24 16 6 

20 10 6 14 5 20 12 0 

16 8 4 7 0 16 8   

12 6 2 0   12 4   

8 4 0     8 0   

4 2       4     

0 0       0     

Tabulka 7  - Transformační matice (Zdroj: vlastní) 

 

V dalším kroku byly údaje jednotlivých zákazníků doplněny do vstupní stavové matice. 

Vstupní stavová matice je matice logická a má stejnou strukturu jako základní stavová 

matice. Do matice se doplňují pravdivě jedničky a nuly na místa, která odpovídají 

stavové matici. Jednička znamená ano, nula ne. V následující tabulce se nachází příklad 

vstupní stavové matice.  

 

Stavová matice 

Požadovaná 
cena (Kč) 

Vzdálenost 
(km) 

Stát Solventnost Vztahy 
Cena 

dopravy 

Kapacita 
farmy 

(kuřata) 

Požadovaný 
produkt 

0 0 0 0 1 1 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 8 - Příklad vstupní stavové matice (Zdroj: vlastní) 

 

Posledním krokem k dosaţení výsledků bylo potřeba vytvořit retransformační matici. 

S touto maticí se porovná výsledek, kterého je dosaţeno skalárním součinem stavové 

matice a matice transformační. Retransformační matice obsahuje slovní hodnocení 

zákazníka.  
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Retransformační matice 

Doporučení od do 

Velmi vhodný zákazník 96,8 121 

Vhodný zákazník 72,6 96,8 

Ucházející zákazník 48,4 72,6 

Nevhodný zákazník 24,2 48,4 

Velmi nevhodný zákazník 0 24,2 

Tabulka 9 - Retransmormační matice (Zdroj: vlastní) 

 

5.2.2 Hodnocení zákazníků pomocí programu MS Excel 

 

Firma Best spol. s r.o. má velké mnoţství zákazníků. Jelikoţ zpracování všech 

zákazníků by bylo velmi obsáhlé, bylo pro ukázku funkčnosti fuzzy modelu  vybráno 

pouze deset zákazníků. Ve skutečnosti byli ale analyzováni a hodnoceni pomocí fuzzy 

logiky všichni zákazníci společnosti.  
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Brola s. r. o. 

- Zlín 
4,5 115 CZ Platí včas Dobré do 10 tis. 120 000 Cobb 

Ceta 

Kobeřice 
4 19 CZ 

Občasné 

problémy 
Špatné do 5 tis. 18 000 Ross 

Drumo s.r.o. 

Měnín 
4,1 185 CZ 

Problémy s 

placením 
Špatné do 10 tis. 90 000 Ross 

Ekofarma 

Valcha 
4 69 CZ 

Občasné 

problémy 
Dobré do 5 tis. 95 000 Ross 

FAH- 

Dudek 
4,3 135 PL Neznámá Ţádné do 10 tis. 105 000 Cobb 

Ferina 

Mikulášov 
4,4 208 SK Platí včas Dobré do 20 tis. 170 000 Cobb 

Hydina 

Sulovce 
3,9 240 SK Neznámá Ţádné do 25 tis. 40 000 Ross 

Javorek 

St.Ves 
4,4 73 CZ 

Občasné 

problémy 
Špatné do 5 tis. 60 000 Cobb 

BAROMFI 

Niyrkercz 
4,1 421 HUN 

Občasné 

problémy 
Špatné 

pres 35 

tis. 
45 000 Ross 

MATMAR-

Juraszek 
4,4 56 PL Platí včas Dobré do 5 tis. 115 000 Cobb 

Tabulka 10 – Atributy zákazníků společnosti (Zroj: vlastní) 



41 

 

Brola s. r. o. – Zlín 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy Cena dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Tabulka 11 - atributy Brola s. r. o. - Zlín (Zdroj: vlastní) 

Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy Cena dopravy 

Kapacita 

farmy  

Poţadovaný 

produkt 

1 0 1 1 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 12 - stavová matice pro Brola s. r. o. - Zlín (Zdroj: vlastní) 

Výsledky 

Počet bodů 107 

Stav Velmi vhodný zákazník 

Splnění poţadavků v % 88% 

Tabulka 13 – výsledky Brola s. r. o. - Zlín (Zdroj: vlastní)  

Ceta Kobeřice 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy Cena dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Obrázek 17 - atributy Ceta Kobeřice (Zdroj: vlastní) 
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Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy Cena dopravy 

Kapacita 

farmy  

Poţadovaný 

produkt 

0 1 1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 14 - stavová matice pro Ceta Kobeřice (Zdroj: vlastní) 

 
Výsledky 

Počet bodů 55 

Stav Ucházející zákazník 

Splnění poţadavků v % 45% 

Tabulka 15 – výsledky Ceta Kobeřice (Zdroj: vlastní) 

 

Drumo s.r.o. Měnín 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy Cena dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Obrázek 18 - atributy Drumo s.r.o. Měnín (Zdroj: vlastní) 

 

Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy  

Poţadovaný 

produkt 

0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 1 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 16 - vstupní stavová matice pro Drumo s.r.o. Měnín (Zdroj: vlastní) 

Výsledky 

Počet bodů 48 

Stav Nevhodný zákazník 

Splnění poţadavků v % 40% 

Tabulka 17 - výsledky Drumo s.r.o. Měnín (Zdroj: vlastní) 
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Ekofarma Valcha 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Obrázek 19 - atributy Ekofarma Valcha (Zdroj: vlastní) 

 
Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

0 0 1 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 18 - vtupní stavová matice Ekofarma Valcha (Zdroj: vlastní) 

 
Výsledky 

Počet bodů 69 

Stav Ucházející zákazník 

Splnění poţadavků v % 57% 

Tabulka 19 – výsledky Ekofarma Valcha (Zdroj: vlastní) 

 

FAH-Dudek 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Obrázek 20 - atributy FAH-Dudek (Zdroj: vlastní) 
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Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 1 1 1 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 20 - vstupní matice FAH-Dudek (Zdroj: vlastní) 

Výsledky 

Počet bodů 83 

Stav Vhodný zákazník 

Splnění poţadavků v % 69% 

Tabulka 21 - výsledky FAH-Dudek (Zdroj: vlastní) 

Ferina Mikulášov 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy Cena dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Obrázek 21 - atributy Ferina Mikulášov (Zdroj: vlastní) 

 

Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

0 0 0 1 1 0 1 1 

1 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 22 vstupní matice Ferina Mikulášov (Zdroj: vlastní) 

Výsledky 

Počet bodů 93 

Stav Vhodný zákazník 

Splnění poţadavků v % 77% 

Tabulka 23 - výsledky Ferina Mikulášov (Zdroj: vlastní) 
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Hydina Sulovce 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy Cena dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Obrázek 22 - atributy Hydina Sulovce (Zdroj: vlastní) 

 
Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 24 - vstupní stavová matice Hydina Sulovce (Zdroj: vlastní) 

 
Výsledky 

Počet bodů 39 

Stav Nevhodný zákazník 

Splnění poţadavků v % 32% 

Tabulka 25 - výsledky Hydina Sulovce (Zdroj: vlastní) 

 

Javorek St.Ves 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy Cena dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Obrázek 23  - atributy Javorek St.Ves (Zdroj: vlastní) 
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Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

0 0 1 0 0 1 0 1 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 1 1 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 26 - vstupní stavová matice Javorek St Ves (Zdroj: vlastní) 

Výsledky 

Počet bodů 81 

Stav Vhodný zákazník 

Splnění poţadavků v % 67% 

Tabulka 27 - výsledky Javorek St. Ves (Zdroj: vlastní) 

BAROMFI Niyrkercz 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy Cena dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Obrázek 24  - atributy BAROMFI Niyrkercz (Zdroj: vlastní) 

 

Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 1 0 0 

Tabulka 28 - vtupní stavová matice BAROMFI Niyrkercz (Zdroj: vlastní) 

Výsledky 

Počet bodů 21 

Stav Velmi nevhodný zákazník 

Splnění poţadavků v % 17% 

Tabulka 29 výsledky BAROMFI Niyrkercz (Zdroj: vlastní) 
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MATMAR-Juraszek 
 

Popis transformační matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

4,5 do 20 Česko Platí včas Dobré do 5 tis. přes 150 Cobb 

4,4 20 - 50 Slovensko Neznámá Ţádné do 10 tis. do 150 tis. Ross 

4,3 51 - 100 Polsko 
Občasné 

problémy 
Špatné do 15 tis. do 100 tis.   

4,2 101 - 150 Maďarsko 
Problémy s 

placením 
  do 20 tis. do 50 tis.   

4,1 151 - 200 Jiné     do 25 tis. do 20 tis.   

4 201  - 300       do 35 tis.     

3,9 víc neţ 300       přes 35 tis.     

Tabulka 30 - atributy MATMAR-Juraszek (Zdroj: vlastní) 

 

Stavová matice 

Poţadovaná 

cena (Kč) 

Vzdálenost 

(km) 
Stát Solventnost Vztahy 

Cena 

dopravy 

Kapacita 

farmy 

(kuřata) 

Poţadovaný 

produkt 

0 0 0 1 1 1 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 31 – vstupní stavová matice pro MATMAR-Juraszek (Zdroj: vlastní) 

 

Výsledky 

Počet bodů 105 

Stav Velmi vhodný zákazník 

Splnění poţadavků v % 87% 

Tabulka 32 – výsledky MATMAR-Juraszek (Zdroj: vlastní) 
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5.2.3 Grafické znázornění výsledků hodnocení zákazníků v programu MS Excel 

 

Zákazník Dosaţené body  
Splnění poţadavků v 

% 

Brola s. r. o. - Zlín 107 88% 

Ceta Kobeřice 55 45% 

Drumo s.r.o. Měnín 48 40% 

Ekofarma Valcha 69 57% 

FAH-Dudek 83 69% 

Ferina Mikulášov 93 77% 

Hydina Sulovce 39 32% 

Javorek St.Ves 81 67% 

BAROMFI Niyrkercz 21 17% 

MATMAR-Juraszek 105 87% 

Tabulka 33 – bodové a procentní hodnocení zákazníků v Excelu (Zdroj: vlastní) 

 

 

Obrázek 25 - vyhodnocení zákazníků pomocí programu Excel (Zdroj: vlastní) 
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5.3 MATLAB 

 

Dalším programem, který byl vyuţit pro hodnocení zákazníků ve společnosti Best spol. 

s r.o., je MathWorks MATLAB. Řešení problému v tomto programu proběhlo pomocí 

Fuzzy Logic Toolboxu.  

 

V některých případech při tvorbě modelu pro rozhodování je potřeba pouţití více bloků 

a tyto bloky poté propojit. K propojení je moţné vyuţít M-soubor, který se můţe pouţít 

nejen k načtení dat, ale i k přenesení výsledků z jednoho bloku do druhého. Tohoto bylo 

vyuţito i při tvorbě následujícího modelu.  

 

Vstupní proměnné jsou stejné jako při řešení v programu Excel. Jsou to Požadovaná 

cena, Vzdálenost, Stát, Solventnost, Cena dopravy, Kapacita farmy a Produkt. 

Jednotlivé proměnné byly rozděleny do tří bloků – Logistické, Behaviorální a 

Ekonomickotechnické.  

 

 

Obrázek 26 - Znázornění struktury modelu (Zdroj: vlastní) 

 

Členské funkce všech proměnných jsou typu Π funkce. Počet členských funkcí závisí na 

počtu stavů dané proměnné. Kaţdá proměnná má tedy dva aţ sedm členských funkcí. 
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Obrázek 27 – Fis editor bloku A1 (Zdroj: vlastní) 

 

Do bloku A1, který se nazývá Logistický, je typu Mandani. Vstupují do něj tři proměnné 

Vzdálenost, Cena dopravy a Stát. Výstupem je jedna proměnná Výsledky A1. Tato 

proměnná má pět členských funkcí.   
 

 

Obrázek 28 - Membership function bloku A1 (Zdroj: vlatní) 
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Na obrázku číslo 28 lze vidět Membership function. V této části programu se nastavuje 

počet funkcí, typ funkcí a rozsah pro jednotlivé proměnné. Na obrázku je znázorněna 

proměnná vzdálenost. Proměnná má sedm členských funkcí. Rozsah funkce je 1 aţ 7, 

coţ odpovídá počtu stavů ve stavové matici v excelu. Funkce jsou typu tramp neboli Π 

funkce. 

 

 

Obrázek 29 - Surface viewer bloku A1 (Zdroj: vlastní) 

 

Na obrázku číslo 29 lze vidět surface viewer, coţ je kontrolní nástroj Fuzzy logic 

toolboxu. V grafu je znázorněna závislost dvou vstupných proměnných Vzdálenost a 

Požadovaná cena na jedné výstupní – výsledku A. Na ose x a y jsou vstupní proměnné a 

na ose z je výstupní proměnná. 
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Obrázek 30 - Rule editor pro blok A1 (Zdroj: vlastní) 

 

Obrázek číslo 30 obsahuje Rule editor bloku A1. Pomocí Rule editoru byla modelu 

přiřazena pravidla, pomocí kterých model určuje výsledek. Pravidla byla vytvořena 

pomocí vah stanovených v Excelovém modelu.  

 
 

Fuzzy bloky A2 a A3 byly vytvořeny stejným způsobem jako blok A1. Mají stejné typy 

členských funkcí. Vstupy druhého bloku A2 Behaviorálního jsou Solventnost a Vztahy. 

Do třetího bloku vstupují proměnné Požadovaná cena, Kapacita farmy a Požadovaný 

produkt. Náhledy Fis editoru, Membership editoru, Surface vieweru a Rule editoru pro 

bloky A2 a A3 se nacházejí v příloze práce. Výstupy bloků A1, A2 a A3 vstupují do 

finálního bloku Vyhodnocení A.  

 

Blok Vyhodnocení A je nejdůleţitějším blokem modelu. Má tři vstupy a jeden výstup.  
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Obrázek 31 – Fis editor bloku A (Zdroj: vlastní) 

 

 

Obrázek 32 - Členské funkce proměnné Vysledky A (Zdroj: vlastní) 
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Obrázek 33 - Surface viewer bloku A (Zdroj: vlastní) 

 

5.3.1 Hodnocení zákazníků pomocí programu MATLAB 

 

Brola s. r. o. – Zlín 

 

 

Obrázek 34 - Brola s. r. o. – Zlín hodnocení (Zdroj: vlastní) 
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Ceta Kobeřice 

 

 

Obrázek 35 - Ceta Kobeřice hodnocení (Zdroj: vlastní) 

 

Drumo s.r.o. Měnín 

 

 

Obrázek 36 - Drumo s.r.o. Měnín - hodnocení (Zdroj: vlastní) 
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Ekofarma Valcha 

 

 

Obrázek 37 – Ekofarma Valcha - hodnocení (Zdroj: vlastní) 

FAH-Dudek 

 

 

Obrázek 38 - FAH-Dudek- hodnocení (Zdroj: vlastní) 
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Ferina Mikulášov 

 

 

Obrázek 39 - Ferina Mikulášov- hodnocení (Zdroj: vlastní) 

 

Hydina Sulovce 
 

 

Obrázek 40 - Hydina Sulovce- hodnocení (Zdroj: vlastní) 
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Javorek St.Ves 

 

 

Obrázek 41 - Javorek St.Ves - hodnocení (Zdroj: vlastní) 

 

Komaspol Vrbičany 

 

 

Obrázek 42 - Komaspol Vrbičany - hodnocení (Zdroj: vlastní) 
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MATMAR-Juraszek 

 

 

Obrázek 43  - MATMAR-Juraszek - hodnocení (Zdroj: vlastní) 

 

 

5.3.2 Grafické znázornění výsledků hodnocení zákazníků v programu MATLAB 

 

 

Zákazník Dosaţené body Procenta Slovní vyjádření 

Brola s. r. o. - Zlín 104,0 86,0% Velmi vhodný zákazník 

Ceta Kobeřice 57,4 47,4% Ucházející zákazník 

Drumo s.r.o. Měnín 42,0 34,7% Nevhodný zákazník 

Ekofarma Valcha 70,9 58,6% Ucházející zákazník 

FAH-Dudek 84,8 70,1% Vhodný zákazník 

Ferina Mikulášov 90,5 74,8% Vhodný zákazník 

Hydina Sulovce 36,6 30,2% Nevhodný zákazník 

Javorek St.Ves 82,2 67,9% Vhodný zákazník 

BAROMFI Niyrkercz 24,2 20,0% Velmi nevhodný zákazník 

MATMAR-Juraszek 112,0 92,6% Velmi vhodný zákazník 

Tabulka 34 – bodové a procentní hodnocení zákazníků pomocí MATLABU (Zdroj: vlastní) 
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Obrázek 44 - Hodnocení zákazníku v MATLABu (Zdroj: vlastní) 

 

5.4 Vyhodnocení 

 

Hodnocení kvality zákazníků bylo provedeno podle stanovených kritérií, kterým vedení 

firmy přiřadilo váhy podle toho, jak jsou pro firmu a její strategii důleţitá. Hodnocení 

bylo provedeno v programu MS Excel a MATLAB.  

 

5.4.1 Porovnání výsledů programu MS Excel a MATLAB 

 

V této části byly výsledky obou programů porovnány a seřazeny.  

 

Zákazník Excel MATLAB Slovní vyjádření 

Brola s. r. o. - Zlín 88,4% 86,0% Velmi vhodný zákazník 

MATMAR-Juraszek 86,8% 92,6% Velmi vhodný zákazník 

Ferina Mikulášov 76,9% 74,8% Vhodný zákazník 

FAH-Dudek 68,6% 70,1% Vhodný zákazník 

Javorek St.Ves 66,9% 67,9% Vhodný zákazník 

Ekofarma Valcha 57,0% 58,6% Ucházející zákazník 

Ceta Kobeřice 45,5% 47,4% Ucházející zákazník 

Drumo s.r.o. Měnín 39,7% 34,7% Nevhodný zákazník 

Hydina Sulovce 32,2% 30,2% Nevhodný zákazník 

BAROMFI Niyrkercz 17,4% 20,0% Velmi nevhodný zákazník 

Tabulka 35 - porovnání výsledků MS Excel a MATLAB (Zdroj: vlastní) 
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Z tabulky číslo 46 je patrné, ţe výsledky obou metod se liší pouze nepatrně. Při obou 

metodách se tedy dosahuje stejných výsledků. 

 

 

Tabulka 36 - grafické porovnání MS Excel a MATLAB (Zdroj: vlastní) 

 

5.4.2 Prezentace výsledků 

 

Česká firma Brola s.r.o. – Zlín a polská firma MATMAR-Juraszek byli hodnocení jako 

Velmi vhodní zákazníci. Vedení firmy by se se zákazníky s tímto hodnocením mělo 

snaţit uzavřít smlouvu přednostně. Při jednání s těmito zákazníky je i velký prostor pro 

ústupky. Firma Best spol. s r.o. můţe motivovat tyto zákazníky například obchodními 

úvěry nebo jinými výhodami. Zajištění spolupráce s touto skupinou zákazníků přispěje 

ke stabilnímu rozvoji firmy. 

 

Firmy Ferina Mikulášov, FAH-Dudek a Javorek St.Ves jsou příkladem typických 

zákazníků firmy Best spol. s r.o. Jsou hodnoceny jako Vhodní zákazníci a tvoří největší 

skupinu zákazníků firmy. Uzavírání smluv s těmito zákazníky by mělo probíhat aţ po 

jednáních se všemi zákazníky první skupiny.  
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Další skupinou zákazníků jsou Ucházející zákazníci. Hodnocením odpovídají této 

skupině Ekofarma Valcha a Ceta Kobeřice. Zákazníci v této skupině splňují minimální 

kritéria pro obchodování s firmou Best spol. s r.o.. Těmito zákazníky by firma měla 

doplnit volná místa obchodního harmonogramu, aby zajistila celkový odbyt své výrobní 

kapacity.  

 

Firmy Drumo s.r.o. Měnín a Hydina Sulovce dostaly hodnocení Nevýhodný zákazník. 

Zákazníci této skupiny jsou lehce rizikový a vedení firmy by s těmito zákazníky mělo 

obchodovat jen výjimečně. Například v případě, ţe jiný domluvený zákazník zruší 

smlouvu, můţe ho firma doplnit tímto Nevhodným zákazníkem. 

 

Poslední skupinou zákazníků jsou Velmi nevhodní zákazníci. Obchod s těmito 

zákazníky je velmi nevýhodný a rizikový. Firma Best spol. s r.o. by neměla v ţádném 

případě obchodovat s těmito zákazníky. Jediný zákazník, který spadá do tohoto 

hodnocení je firma  BAROMFI Niyrkercz. 

 

5.5 Srovnání aplikací MS Excel a MATLAB 

 

Hlavní výhody a nevýhody hodnocení zákazníků v aplikaci MS Excel a MATLAB jsou  

vyjádřeny v následující tabulce. Výhody jsou označeny plusem a nevýhody mínusem. 

 

MS Excel Math MATLAB 

jednoduchost + možnost řešení složitých případů + 

přehlednost modelu + vyšší přesnost + 

snadná ovladatelnost + možnost propojení více modelů + 

nízké náklady + fuzzy zobrazení výstupů + 

přehlednost grafických výstupů + snadná ovladatelnost + 

jednoduchá úprava modelu + náročnost při vytváření pravidel - 

není možné řešení náročných případů - nutnost školení uživatelů - 

grafické výstupy bez fuzzy zobrazení - finanční náročnost - 

Tabulka 37 - srovnání hodnocení zákazníků aplikací MS Excel a MATLAB (Zdroj: vlastní) 
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5.6 Související náklady 

 

S vypracováním fuzzy modulu a jeho zavedením do firmy byly spojeny určité náklady. 

Při propočtu těchto nákladů jsem bral v úvahu potřebný hardware, software, zaškolení 

pracovníků a náklady na vytvoření fuzzy modulu.  

 

Fuzzy řešení bylo provedeno pomocí dvou aplikací. První aplikací je Microsoft Excel 

2010. Komerční verze této aplikace běţně stojí okolo 6300 Kč. Druhou aplikací je Math 

MATLAB jehoţ cena se pohybuje okolo 60000 Kč. Oběma těmito aplikacemi 

společnost disponuje, takţe nebylo nutné nakupovat ţádný software. 

 

Zmíněné aplikace při řešení problému našeho typu nepotřebují příliš výkonný počítač. 

Lze s nimi pracovat na běţném kancelářském počítači. K jejich provozu není potřeba 

server. Ve společnosti je dostatek počítačů, na kterých se můţe s aplikacemi pracovat. 

Není tedy nutné nakupovat ţádný hardware. 

 

Se společností bylo dohodnuto, ţe ohodnocení za vytvoření kompletního řešení 

problému bude 3000 Kč. Bylo to odvozeno od hodinové mzdy 150 Kč při 20 hodinách 

práce na fuzzy modelech. Z uvedené pracovní doby zabral 18 hodin vývoj modelů a 2 

hodiny školení zaměstnanců, kteří budou s modely pracovat.  Vyškolení zaměstnanci 

jsou schopní kdykoliv model upravit, podle toho jak se změní poţadavky na zákazníka. 

 

Celá diplomová práce byla zpracována pomocí firemního přenosného počítače. Tento 

počítač obsahoval veškerý potřebný software.  
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Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout fuzzy systém pro hodnocení kvality zákazníků 

společnosti Best spol. s r.o. Poţadavkem bylo, aby vytvořený systém vyhovoval 

potřebám společnosti. Tento cíl byl splněn. Fuzzy systém byl zpracován v programu 

Microsoft Excel a MathWorks MATLAB s pouţitím Fuzzy Logic Toolboxu. 

 

Diplomová práce se zabývá vyuţitím fuzzy logiky pro hodnocení zákazníka. Zákazníci 

jsou hodnoceni na základě osmi atributů: poţadované ceny, vzdálenosti, státu, 

solventnosti, vzájemných vztahů, ceny dopravy, kapacita farmy a produkt. V modelu 

vytvořeném v aplikaci MS Excel mají nejvyšší váhu atributy poţadovaná cena a cena 

dopravy, které se podílí přímo na ziskovosti z daného obchodu. Dalším velmi důleţitým 

atributem je solventnost. Atributy mají dva aţ sedm stavů. Model vytvoření pomocí 

programu MATLAB je vypracován z předcházejícího modelu. Jeho členské funkce 

vycházejí ze stavové matice Excelu. Výstupní proměnné obou modelů se shodují a dají 

se vzájemně porovnávat.  

 

Výstupem fuzzy modelu je slovní ohodnocení zákazníka a kvantitativní ohodnocení 

kvality zákazníka. Kvantitativní vyjádření sděluje, na kolik procent zákazník splňuje 

poţadavky firmy. 

 

Na základě výstupů fuzzy systému se snaţí firma uzavřít smlouvy se svými zákazníky. 

S nejlépe ohodnocenými zákazníky se snaţí navázat trvalý partnerský vztah. S hůře 

hodnocenými zákazníky se snaţí obchodovat jen zřídka nebo vůbec. 
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Příloha A - Hodnoceni_zakazniku.m 

 
A1v=readfis('A1.fis') 
UdajeA1=input('Zadejte vstupní udaje ve tvaru [Cena dopravy 

1-7; Vzdalenost 1-7; Stat 1-5]:'); 
VyhA1 = evalfis(UdajeA1, A1v); 
VyhA1 

 
A2v=readfis('A2.fis') 
UdajeA2=input('Zadejte vstupní udaje ve tvaru [Solventnost 

1-7; Vztahy 1-3]:'); 
VyhA2 = evalfis(UdajeA2, A2v); 
VyhA2 

 
A3v=readfis('A3.fis') 
UdajeA3=input('Zadejte vstupní udaje ve tvaru [Pozadovana 

cena 1-7; Kapacita farmy 1-5; Pozadovany produkt 1-2]:'); 
VyhA3 = evalfis(UdajeA3, A3v); 
VyhA3 

 
Av=readfis('A.fis') 
UdajeA(1)=VyhA1 
UdajeA(2)=VyhA2 
UdajeA(3)=VyhA3 
vyhodnoceni = evalfis(UdajeA, Av); 

  
 if vyhodnoceni>80 'VVZ' 
elseif vyhodnoceni>60 'VZ' 
elseif vyhodnoceni>40 'SVZ' 
elseif vyhodnoceni>30 'NZ' 
else 'VNZ' 
end 

  
fuzzy(Av) 
mfedit(Av) 
ruleedit(Av) 
surfview(Av) 
ruleview(Av) 
vyhodnoceni 
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Příloha B – Náhledy na bloky fuzzy systému A2 a A3 
 

Fis editor bloku A2 

 

 

Membership function editor bloku A2 
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Rule editor bloku A2 
 

 

 

Surface viewer bloku A2 
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Fis editor bloku A3 
 

 

 

Membership function editor bloku A3 
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Rule editor bloku A3 

 
 

Surface viewer A3 

 

 


