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Abstrakt 

Disertační práce se obecně zaměřuje na využití nástrojů umělé inteligence v praxi a 

s ohledem na zaměření studia v oboru Řízení a ekonomika podniku na využití nástrojů 

umělé inteligence v praxi firemní, jako nástroje pro podporu rozhodování na operativní 

a taktické úrovni řízení. 

V užším pojetí se práce zabývá návrhem predikčního modelu prodeje vybraných 

potravinářských komodit. Navržený model má posloužit jako substitut lidského experta 

při podpoře v rozhodovacím procesu nákupu vybraných komodit a to především při 

zaškolování nových pracovníků a rozšířit, v současné době používané, metody 

manažerského rozhodování o nástroje umělé inteligence pro management firmy a 

stávající zaměstnance. 

Cílem disertační práce je tedy návrh predikčního modelu prodeje vybraných 

potravinářských komodit (jablek a brambor) pro konkrétní velkoobchod s ovocem a 

zeleninou působícím na území České republiky. 

K seznámení se s chováním vybraných komodit bylo využito jak primárního tak 

sekundárního výzkumu a poznatků získaných z českých i zahraničních literárních zdrojů 

a výzkumů. 

Výsledný predikční model je zpracován za použití statistické analýzy časových řad a 

samotná predikce prodejů probíhá využitím nástrojů umělé inteligence a je modelována 

umělou neuronovou sítí. 

Práce ve své praktické části rovněž obsahuje návrhy využití predikčního modelu a dílčích 

postupů zpracování pro: 

 praxi,  

 teorii a  

 pedagogickou činnost. 

 

Klíčová slova 

predikční model, modelování, predikce, umělá inteligence, časové řady, umělá 

neuronová síť  
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Abstract 

The dissertation is generally focused on the use of artificial intelligence tools in practice 

and with regard to the focus of study in the field of Management and Business 

Economics at using the tools of artificial intelligence in corporate practice, as a tool for 

decision support at the operational and tactical level management. 

In the narrower sense, the task deals with the proposal of the prediction sales model 

of selected food commodities. The proposed model is designed to serve as a substitute 

for a human expert in support decision-making process in the purchase of selected 

commodities, especially when training new staff and extend the currently used methods 

of managerial decision-making about artificial intelligence tools for company 

management and existing employees. 

The aim of this dissertation is the design prediction sales model of selected food 

commodities (apples and potatoes) for specific wholesale of fruit and vegetable 

operating in the Czech Republic. 

To become familiar with the behaviour of selected commodities were used primary and 

secondary research as well and knowledge gained from Czech and foreign literature 

sources and research. 

The resulting predictive model is developed using statistical analysis of time series and 

the sales prediction proceeds using the tools of artificial intelligence and is modeled by 

an artificial neural network. 

The dissertation in the practical part also contains proposals for the use of the prediction 

model and partial processing procedures for: 

 practice, 

 theory, 

 pedagogical activities. 

Keywords 

prediction model, modeling, prediction, artificial intelligence, time series, artificial 

neural network  
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Úvod 

Zelenina a ovoce tvoří významnou složku naší výživy. Její význam spočívá hlavně ve 

vysokém obsahu vitamínů, minerálních látek a jiných biologicky aktivních složek. Díky 

pestřejší nabídce v průběhu celého roku dochází k příznivému efektu, kdy je spotřeba 

ovoce a zeleniny rovnoměrněji rozložena, přesto je pro ni charakteristická variabilita 

v průběhu roku. Obchodní společnosti zabývající se prodejem a dovozem ovoce a 

zeleniny na náš trh musí na tuto variabilitu pružně reagovat a uspokojovat požadavky 

poptávky co do kvality, ceny a sortimentu nabízeného zboží. Jejich konkurenční výhoda 

spočívá v detailní znalosti nabízeného ovoce a zeleniny, produkčních oblastí a ve 

schopnosti dodávat zboží v požadované kvalitě a za co nejnižší cenu. 

Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je co nejpřesněji odhadnout chování 

poptávkové křivky po jednotlivých komoditách v čase. Tato expertní zkušenost 

převedená do praxe, přináší společnostem možnosti efektivní cenotvorby a lepší 

vyjednávací pozici napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Pokud se navíc 

taková expertní zkušenost zautomatizuje a transformuje do prostředků umělé 

inteligence, stává se účinným nástrojem pro podporu rozhodovacích procesů a řízení. 

Práce se zaměřuje na navržení a aplikaci predikčního modelu prodejů v podniku, 

spadajícího svou velikostí mezi podniky malé a střední (s počtem zaměstnanců 0-249). 

Podíl malých a středních podniků (MSP) se na celkovém počtu aktivních podnikatelských 

subjektů v České republice pohybuje na úrovni 99,86%1 a je tedy klíčovým segmentem 

národního hospodářství a přesto vykazuje v posledním roce pokles všech sledovaných 

ukazatelů. Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků v obchodu v r. 2012 

klesl oproti roku 2011 o 2 490 podniků, počet zaměstnanců v malých a středních 

podnicích v obchodu klesl v roce 2012 oproti roku 2011 o 6 tis. a výkony malých a 

středních podniků v obchodu v roce 2012 klesly oproti roku 2011 o 2 219 mil. Kč. Přidaná 

hodnota vytvořená v malých a středních podnicích v obchodu v roce 2012 se oproti roku 

2011 snížila o 3 852 mil. Kč, tj. o 1,62 %.  

Impulsem pro napsání této práce a navržení predikčního modelu pro podnik z výše 

popsaného segmentu, je uvědomění si důležitosti MSP a prezentace možností pro širší 

využití nástrojů umělé inteligence v běžné podnikové praxi. [44]   
                                                      
1 Údaj je platný k 31. 12. 2012 
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1.  Stanovení východisek a cílů disertační práce 

1. 1.  Formulace problému 

Velkoobchod s ovocem a zeleninou hledá možnosti jak změnit stávající obchodní model, 

který v současné době nedovoluje dostatečně pružně reagovat na poptávku na trhu a 

rostoucí konkurenci. Hledá také způsoby, jak zvýšit obrat a marži. Jako jedna z možností 

se nabízí změna způsobu nákupu klíčových komodit a dosažení nižší nákupní ceny. 

V současné době se veškeré zboží nakupuje na základě týdenních odhadů na následující 

týden za spotové ceny. Při tomto způsobu je jen velmi malý prostor pro ovlivnění ceny. 

Dodavatelé mají přehled o aktuální ceně na trhu. Nabízí se možnost si smluvně zajistit u 

klíčových komodit cenu a množství před začátkem sklizně dané komodity. Pro takovýto 

postup je potřeba vyvinout predikční nástroj, který by snížil riziko vzniklé intuitivním 

rozhodováním nákupce. Tento nástroj by měl zároveň eliminovat odchylky týdenních 

odhadů od reálné poptávky trhu. 

Vedení firmy vytipovalo dvě komodity – brambory a jablka, u kterých by chtělo ověřit 

možnost predikce prodejů a verifikovat takto vytvořený predikční model v praxi. 

 

1. 2.  Východiska disertační práce 

Významným předpokladem získání konkurenční výhody v tržním segmentu zabývajícím 

se obchodem s ovocem a zeleninou je expertní znalost prostředí, chování a vlastností 

obchodovaných komodit a v neposlední řadě predikce chování poptávky a následný 

odhad prodejů. Úspěšnost a efektivita takového chování je nástrojem pro vybudování 

stabilní tržní pozice a zisku, ale je ve velké míře závislá na kvalitativních schopnostech 

lidského experta. 

Dostupné zdroje neposkytují jednoduše dosažitelný substitut tohoto chování ve formě 

dynamického modelu, který by byl automatizován na jednotlivé činnosti expertního 

rozhodování a posloužil by jako podpůrný nástroj pro rozhodování na operativní a 

taktické úrovni řízení. Výše uvedené skutečnosti vedly k provedení analýz a výzkumu, 

jejichž výsledkem je návrh predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských 

komodit.  
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Model je schematicky představen i ve své zobecněné podobě a předkládaná disertační 

práce může sloužit zároveň jako metodika pro tvorbu obdobných predikčních modelů. 

Konkrétní výzkumná činnost, primární i sekundární zdroje dat a použité metody pro 

tvorbu predikčního modelu, jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

 

1. 3.  Cíl disertační práce 

Na základě potřeby ze strany velkoobchodu s ovocem a zeleninou byl formulován hlavní 

cíl disertační práce následovně: 

Návrh predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit pro 

velkoobchod s ovocem a zeleninou působícím na trhu v České republice. 

Aby byl hlavní cíl bezezbytku naplněn, je nutné práci rozdělit na část teoretickou a 

praktickou a stanovit dílčí kroky pro úspěšné sestavení predikčního modelu a 

vypracování obecné metodiky pro tvorbu obdobných predikčních modelů. Celý model je 

pro ověření funkčnosti aplikován do firemní praxe a prověřen na reálných datech. 

V části teoretické je popsán podrobným způsobem přehled současného stavu 

problematiky ve všech oblastech, které se práce dotýkají. Jedná se především o 

seznámení se s vybranými komoditami a jejich chováním na trhu. Na faktory, které 

ovlivňují trh s ovocem a zeleninou v České republice a vliv těchto faktorů na spotřebu 

daných komodit. Dále jsou v teoretické části představeny metody použité při zpracování 

disertační práce a primární a sekundární šetření, které bylo využito k získání primárních 

a sekundárních dat a statistické metody použité ke zpracování těchto dat. Závěrem 

teoretické části jsou představeny poznatky z literatury týkající se umělé inteligence, 

která byla ve výsledném modelu zvolena jako nástroj pro predikci.  

Praktická část je pak zaměřena na představení firmy, obchodního modelu, který 

v současnosti využívá a konkrétní práci s daty a modelování výsledného predikčního 

modelu. Návrh predikčního modelu je metodicky rozdělen na jednotlivé hlavní části, 

které jsou klíčové pro jeho sestavení, a na konkrétních datech týkajících se prodejů 

vybraných komodit ukazuje, jaký byl zvolen postup a metody výpočtu pro jeho úspěšnou 

verifikaci a následnou aplikaci do firemní praxe jako nástroje pro rozhodování na taktické 

a operativní úrovni řízení.  
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Teoretická část 

Teoretická část práce je kombinací přehledu současného stavu problematiky, který 

vzešel ze studia sekundárních zdrojů dat, týkajících se dané problematiky a podrobného 

popsání metod použitých při zpracování disertační práce. 

Přehled současného stavu problematiky – literární rešerše se týká jednak nástrojů a 

metod použitých při vypracování predikčního modelu a jednak poznatků vzešlých 

z výzkumů týkajících se daného tržního segmentu a spotřebitelského chování. Konkrétní 

výsledky uváděné v odborné literatuře následně v praktické části konfrontuji se svými 

vlastními výsledky výzkumu a chování vybraných komodit. 

 

2.  Přehled současného stavu problematiky 

Cílem následující kapitoly je popis a vývoj základních oblastí, na které je práce zaměřena, 

příp. které s tématem disertační práce bezprostředně souvisí. Přehled současného stavu 

problematiky byl čerpán z dostupných tuzemských a zahraničních literárních zdrojů. 

Citované práce jsou důležité pro vypracování predikčního modelu a mají především 

zásadní význam pro pochopení problematiky, identifikaci faktorů potřebných pro 

úspěšné vypracování disertační práce a v neposlední řadě dokladují absenci obdobného 

návrhu predikčního modelu pro předpověď prodejů vybraných potravinářských 

komodit. 

 

2. 1.  Data, informace, znalosti 

„Znalosti jsou stejně jako elektřina či peníze jistou formou energie, která existuje jen 

tehdy, vykonává-li nějakou práci.“ 

P. F. Drucker (Věk diskontinuity) 

 

Data, informace a znalosti dnes hrají klíčovou roli v manažerském rozhodování a 

věnovalo se jim ve svých publikacích mnoho autorů.  
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Pro lepší pochopení celé problematiky a důležitosti těchto pojmů pro vypracování této 

práce, ale především pak pro řízení samotných podnikových procesů na všech úrovních, 

definuji jednotlivé pojmy rešerší literárních zdrojů. 

Data se získávají výpočtem nebo sběrem a pro jejich skladování se používají databáze a 

datové sklady, které umožňují jejich následnou analýzu. Mládková definuje data jako 

vjemy, které přijímáme z okolí našimi smysly. [45] V praxi je dle Kocha přisuzován datům 

běžně význam zpráv a transformaci dat do podoby informací vidí v momentě, kdy jsou 

data používána k rozhodování, neboť je jim přiřazen význam a smysl. [31] 

Robert M. Hayes míní, že: „Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla 

právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi.“ Koch myšlenku rozvinul a 

charakterizoval znalosti jako informace o tom, jak využít jiné informace a data a to i ve 

vzájemných kombinaích. Podle Druckera jsou dnes znalosti a informace jediným 

smysluplným zdrojem bohatství. [20] Definuje je také Truneček, který míní, že znalost je 

schopnost využít své vzdělání, zkušenosti, hodnoty a odbornost jako rámec pro 

vyhodnocení dat, informací a jiných zkušeností k výběru odpovědi na danou situaci. [70] 

Za nositele znalostí jsou ve většině případů označování lidé, ale podle Liebowitz, 

Beckman mohou být vtěleny také do softwaru, know how, produktu, strategií nebo do 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. [39] 

Celá jedna vědní disciplína označovaná jako znalostní management, se zaměřuje na 

procesy identifikace, výběru, uspořádání a rozšiřování informací a odborných znalostí. 

Cílem znalostního managementu je dostat správné znalosti, ve správný čas, na správná 

místa. Hansen a kol., studoval využívání znalostního managementu v různých typech 

podniků a na základě výzkumu definoval dvě různé strategie znalostního managementu 

uplatňovaného v podnicích. [26] 

Autoři v dnešní době, která je označována také jako informační, přikládají datům, 

informacím a znalostem klíčový význam a znalosti a práci s nimi označují, vedle 

tradičních výrobních faktorů, za hlavního producenta bohatství. 
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2. 2.  Trh s ovocem a zeleninou v ČR 

Na problematiku poptávky a spotřebitelského chování již bylo zpracováno mnoho studií. 

V posledních několika desetiletích je získání a udržení si zákazníků věnována velká 

pozornost. Vedení firem je tržně orientováno a věnuje se důsledněji řízení vztahů se 

zákazníky (tzv. Customer relationship management). Trh s potravinami se ale stává 

v těchto studiích a výzkumech spíše okrajovou záležitostí a ovlivňují ho jiné faktory než 

je běžné např. na trhu s průmyslově vyráběnými komoditami. Trh s ovocem a zeleninou 

je opomíjen a to i přesto, že jeho význam roste přímo úměrně s jeho stoupající spotřebou 

a důležitostí v našem každodenním životě a jídelníčku. 

Tématika poptávky a spotřebitelského chování je odděleně zpracována mnohými 

autory. Vždy je zaměřena jen na určitou část tržního segmentu s konkrétní tématikou. 

Zahraniční autoři se danému tématu také věnují, ale vývoj poptávky, spotřebitelské 

chování a komoditní trh je specifický pro jednotlivé skupiny obyvatel v jednotlivých 

státech a proto je možné tyto studie použít pouze ke srovnání. V České republice se 

tématem vývoje poptávky a spotřebitelského chování na trhu s ovocem a zeleninou 

zabývají především zemědělsky zaměřené univerzity a výzkumné ústavy. Tyto práce jsou 

obvykle dosažitelné i v tištěné podobě – jedná se např. o disertační práci Ing. Jany 

Turčínkové, Ph. D. (2008) „Analýza chování spotřebitele na trhu potravin“, která je 

zaměřena na analýzu spotřebitelského chování v ČR a jeho srovnáním se státy EU. Práce 

je založena na zjištění, že celkové množství potravin je díky fyziologickému omezení 

konstantní, ale s rostoucím příjmem se objevuje substituce potravin za potraviny 

kvalitnější. Z práce mimo jiné vyplynuly změny stravovacího a nákupního chování. Růst 

spotřeby se projevil u zeleniny v čerstvé hodnotě a byl dramatický zvláště v 90. letech. 

Celoročně vzrostla spotřeba ovoce mírného pásma a dříve málo dostupného exotického 

ovoce. [73] 

Úroveň tržní spotřeby souvisí také významně s úrodou. Objem tržní spotřeby totiž 

bezprostředně ovlivňuje úroveň samozásobení (tzv. naturální spotřeba). Nejedná se 

však pouze o podíl samozásobení na celkové spotřebě, ale také o cenový vliv, kdy bývá, 

dle autorky, v úrodných letech nižší cena na trhu a opačně. 
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Vývoj spotřeby lze rozdělit na spotřebu brambor, spotřebu zeleniny a spotřebu ovoce. 

Spotřeba brambor v letech 1993-2006 poklesla z 81,9 kg na osobu na 72,5 kg, přičemž 

spotřeba kulminovala v r. 1991 s 84,2 kg/os. Od tohoto roku lze trend spotřeby brambor 

označit za klesající. Největší meziroční pokles lze zaznamenat v r. 1994 (o 7,1 %), kdy 

ceny meziročně vzrostly o 160,7 %. U této komodity můžeme předpokládat vliv naturální 

spotřeby. Ceny brambor poměrně výrazně meziročně kolísají, jejich vliv na úroveň 

spotřeby je mírnější pravděpodobně vzhledem k jejich relativně nízké ceně proti 

ostatním potravinám. 

U celkové spotřeby ovoce je patrný rostoucí trend, kdy od ř. 1985 do r. 2005 vzrostla 

spotřeba o téměř 31% (nejnižší spotřeba ve sledovaném období byla v ř. 1987 – 57,4 

kg/os., nejvyšší pak v r. 2004 – 83,8 kg/os.). U ovoce mírného pásma spotřeba stoupla i 

při poměrně značném růstu cen. V některých letech, kdy klesla cena, klesla i spotřeba, 

zatímco v jiných letech ceny i spotřeba rostly, což jednoznačně ukazuje ještě na jiné 

faktory a vlivy působící na spotřebu než je jen cena komodity. Spotřeba ovoce stoupla 

ve všech typech domácností, nejvíce u důchodců. 

 

 

Obrázek 1 - Spotřeba čerstvého ovoce a zeleniny v letech 1993–2006 (v kg / obyv.) 

Zdroj: Profit.cz 

 

Z pohledu nákupu bude také nutné zaměřit se na místo nákupu. Jak je z následující 

tabulky patrné, nakupuje se nejvíce čerstvého ovoce a zeleniny v hypermarketech, dále 

pak v supermarketech a diskontech. Snížil se podíl nakupujících ve stáncích, tržnicích a 

pultových prodejnách. 
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Tabulka 1- Typ prodejny, kde je nejvíce nakupováno čerstvé ovoce a zelenina (% odpovědí) 

 1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Hypermarket  7,0  11,1  16,1  23,8  31,2  28,9  30,3 

Supermarket  17,0  22,8  22,2  23,8  14,1  15,9  18,4 

Obchodní dum  .  .  .  0,6  .  0,3  1,5 

Malá samoobsluha  15,0  15,5  11,2  20,0  16,2  18,2  14,0 

Pultová prodejna  11,0  8,6  7,7  12,5  10,2  9,2  8,9 

Cash&carry  .  .  .  0,3  .  0,5  0,8 

Diskont  3,0  4,4  8,1  5,5  13,1  16,9  16,2 

Stánek, tržnice  11,0  9,0  9,5  10,8  10,2  7,8  7,4 

Přímý zásilkový prodej  .  .  .  0,1  .  0,1  0,1 

Specializovaná prodejna, jiný prodej  32,0  24,7  22,6  .  .  .  . 

Jiné  .  0,2  0,1  .  .  .  0,4 

Neudáno, nenakupuje  4,0  3,6  2,5  2,5  3,0  2,1  1,8 

Zdroj: Shopping monitor, společný projekt INCOMA Research a GfK, Praha 

 

Změna stravovacích návyků ovlivňuje poptávku po ovoci a zelenině. Současným 

nejužívanějším modelem vyvážené stravy je tzv. výživová pyramida, která vyjadřuje 

doporučený denní příjem jak co do struktury jednotlivých druhů potraviny, tak co do 

množství jejich denních dávek (průměrných porcí na osobu). Následující obrázek 

znázorňuje model doporučených denních dávek potravin pro obyvatele České republiky, 

jak jej uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR. (Pokorný, 2006) 

 
Obrázek 2 - Model doporučených denních dávek potravin pro obyvatele ČR 

Zdroj: http://www.zubrno.cz 

http://www.zubrno.cz/
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Veřejnost má v současnosti sice více možností, jak získat informace o zdravém způsobu 

života a také větší povědomí o potřebě zdravého stravování, přesto však řada studií 

dokládá, že stravovací návyky české populace neodpovídají těmto doporučením. 

Příkladem toho je studie prováděná Centrem hygieny potravinových řetězců v Brně 

(CHPŘ) zaměřující se na analýzu spotřeby potravin.[53] Následující graf ilustruje 

nesrovnatelnosti mezi doporučenými denním porcemi potravin a skutečně zjištěnými 

konzumacemi. 

 

 

Obrázek 3 - Doporučené vs. skutečné denní porce 

Zdroj: [53] 

 

Nová potravinová pyramida speciálně upravená pro českou populaci byla představena 

v roce 2003 Fórem zdravé výživy. Vychází ze sledování vývoje stravování v České 

republice. Příznivý vývoj z první poloviny 90. let, kdy se zdravotní stav české populace 

výrazně zlepšil, podle měření Institutu klinické a experimentální medicíny z let 2000 a 

2001 se zastavil. 
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Obrázek 4 - Česká potravinová pyramida 

Zdroj: http://www.fzv.cz 

Dalšími faktory, jejichž působení je potřeba brát v úvahu, jsou bezesporu ostatní 

negativní vlivy působící na poptávku. Z poslední doby je možné jmenovat např. epidemii 

E-coli, která si vyžádala několik lidských životů a díky vlivu masmédií vyvolala na trhu 

paniku, která se projevila okamžitým poklesem poptávky u některých druhů zeleniny. 

Podle vedení Zelinářské unie Čech a Moravy způsobila střevní epidemie v Německu i 

pokles produkce českých pěstitelů zeleniny. (zpráva převzata z ČTK, 6. 6. 2011) Její 

spotřeba a ceny se u některých druhů snížily až o polovinu.  

Největší propad spotřeby a cen zeleniny českých pěstitelů nastal podle předsedy unie u 

okurek, rajčat a salátů. Činil až 50 procent, u ostatních druhů to bylo asi 15 až 20 procent.  

Podle Štikové a spol. mají problémy s pochybnostmi o zdravotní nezávadnosti na 

poptávku pouze krátkodobý efekt. [66] 

Dalším významným faktorem ovlivňujícím poptávku na trhu je tzv. naturální spotřeba – 

samozásobení. Naturální spotřeba ovlivňuje celkovou spotřebu ovoce a zeleniny v ČR, 

ale na poptávku působí až v okamžiku, kdy je sama ovlivněna. Spotřeba se transformuje 

na poptávku např. v době neúrody a pouze u nezbytných komodit (např. brambory). U 

zbytných komodit (např. švestky) při neúrodě poptávka nevzniká nebo pouze 

v minimální výši. 
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Ve svých výzkumech se tomuto vlivu věnovaly také Štiková, Sekavová a Mrhálková, které 

nezaznamenaly ve sledovaném období významné změny u naturální spotřeby. 

Z výzkumu statistik rodinných účtů zjistily, že nejvyšší naturální spotřebu mají 

domácnosti zemědělské, následovány domácnostmi důchodců. Nejnižší naturální 

spotřebu vykázaly domácnosti samostatně činných osob. Autorky ve svých studiích, při 

analýze údajů, také opakovaně upozorňují na odchylky od údajů sledovaných ČSÚ a 

chybné závěry formulované u potravin, pro které je charakteristická vysoká naturální 

spotřeba. Porovnáním údajů zjišťovaných ČSÚ a údajů průměrné zpravodajské 

domácnosti v ČR došly např. ke zjištění, že spotřebitelské ceny potravin zjišťovaných ČSÚ 

a cen, za něž skutečně realizovaly nákupy domácnosti, se výrazně liší. U brambor 

dosahoval rozdíl cenové úrovně 42%. [67] 

 

2. 3.  Využití neuronových sítí pro predikci 

Základní databází, ve které byly vyhledávány odborné články vzhledem k povaze 

zkoumaných komodit, byla databáze potravinářství a zemědělství Organizace spojených 

národů Agris a jiná dostupná tuzemská i zahraniční odborná literatura týkající se predikcí 

časových řad pomocí neuronových sítí. Přesto, že je vědní obor umělé inteligence a 

teorie neuronových sítí bohatě rozvinutý, využití neuronových sítí není plošně rozšířeno 

a je poměrně úzce zaměřeno pouze na některé oblasti a metody. Mařík a kolektiv k tomu 

uvádí, že: „V současné době existuje řada prací, které se zabývají neuronovými sítěmi, 

jejich modifikacemi, učícími pravidly a rychlejšími učícími algoritmy včetně řady aplikací. 

Nejvíce zájmu se soustřeďuje kolem vícevrstvé perceptronové sítě, která je nejznámější 

a nejrozšířenější.“ [41] V praxi se pak podle Orra, Schraudolpha a Cumminse aplikují 

neuronové sítě pro učení strojů zahrnující klasifikaci a regresi a optimalizaci, při vědách 

zabývajících se zpracováním přirozeného jazyka a rozpoznáváním řeči nebo také 

v ekonomice pro simulace v oblasti finančních aplikací. [47] 

Poměrně často se objevují práce týkající se srovnání klasických technik pro predikci jako 

je např. regresní analýza nebo diskriminační analýzy. Ve svém článku tyto metody 

analyzuje např. Worzalová, která srovnává predikci pomocí umělé neuronové sítě a 

pomocí klasické regresní analýzy, pro předpověď cen reality a dochází k závěrům, že 
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nelze prokázat přesnější predikci u umělých neuronových sítí, neboť nejsou vždy 

úspěšné. [79] Srovnání diskriminační analýzy a výhod neuronových sítí lze nalézt také 

v článku Lachera a kolektivu, který se zabývá určením finančního zdraví firmy. Autoři 

docházejí k závěrům, že hlavní výhodou umělé neuronové sítě je skutečnost, že nemusí 

být dopředu splněny žádné předpoklady jako u diskriminační analýzy (předpoklad 

nezávislosti proměnných, normality dat atd.). [37] 

Wong, Bondovich a Selvi analyzují ve své práci celkem 203 článků týkajících se aplikací 

umělých neuronových sítí v obchodním sektoru. Docházejí k závěrům, že téměř 4/5 

všech publikací jsou zaměřeny na aplikaci umělých neuronových sítí ve výrobě, v oblasti 

ekonomické je nejvíce publikací věnováno predikcím na akciovém trhu a bankrotů 

bankovních i nebankovních institucí. [78] 

Pro různé typy predikcí v časových řadách využívají neuronové sítě také čeští autoři. 

Mastný se ve své práci pokusil predikovat směnný kurz eura vůči americkému dolaru na 

základě historických kurzů tří různých měnových párů. K řešení použil dopřednou síť a 

na základě výsledků vyhodnotil použití umělé neuronové sítě vhodné jak pro predikci 

kurzu, tak pro předpověď kolísání směnného kurzu. [42] Zaměření na různé druhy 

predikcí na kapitálových trzích a burze se velmi často objevuje v různých typech 

závěrečných prací např. pod vedením prof. Dostála z Fakulty podnikatelské, VUT v Brně. 

Další oblastí pro predikce časových řad jsou různé druhy předpovědí surovin a energií. 

Němec ve své disertační práci vybírá vhodnou neuronovou síť jako nástroje pro predikci 

potřeby vody jak v krátkodobém tak dlouhodobém časovém horizontu na základě 

časové řady s hodinovým intervalem. 

Většina publikací a technicky zaměřených článků se opírá o knihu autorů Šíma a Neruda, 

které poskytují technicky ucelené informace o dané problematice. Cenným zdrojem 

informací pro mě byla také dizertační práce Mgr. Romana Biskupa týkající se možností 

neuronových sítí. Autor se podrobně věnuje jak historii sítí, tak procesu jejich učení a 

modeluje jednotlivé sítě v různých softwarových prostředích. Značná část práce je 

věnována také aplikaci umělých neuronových sítí vč. modelování a predikce v časových 

řadách. (Biskup, 2009) 
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3.  Metody použité při zpracování disertační práce 

Disertační práce bude členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části 

je potřeba provést co nejdůkladněji analýzu tématu na základě odborné literatury. Tato 

analýza bude probíhat po celou dobu výzkumu a zpracování, protože poznatky je třeba 

průběžně aktualizovat.  

Informační zdroje, které budou využity k vědecké práci a zpracování disertační práce, lze 

klasifikovat na odbornou literaturu, prameny a tzv. šedou literaturu. [64] 

 

 

Obrázek 5 - Klasifikace informačních zdrojů 

Zdroj: [64] 

V primární literatuře je uveřejněna primární informace vědeckého charakteru. Někteří 

autoři (Zbíral, 2009) zužují pojem primární zdroj jen na faktografické zdroje typu 

právních předpisů, judikátů, statistických dat, dokumentů vlády apod. 

 

V širším smyslu slova mají primární zdroje podobu: 

 Tištěné publikace (knihy, sborníky z konferencí, patenty atd.); 

 Seriálové publikace (ročenky, odborné vědecké časopisy atd.); 

 Vědecko-výzkumné zprávy; 

 Právního dokumentu; 

 České normy a normy cizích států; 

 Elektronické monografie; 

Informační zdroje

odborná literatura

primární sekundární

prameny "šedá" literatura
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 Elektronické seriálové publikace (elektronické články, ostatní příspěvky atd.); 

 Faktografické databáze; 

 Další primární informace v síti Internet. 

 

Při vědeckém výzkumu se využívá také sekundární literatura, jejímž cílem je 

shromáždění a shrnutí dosavadních výsledků vědeckých výzkumů a slouží zvláště ke 

snadnější orientaci v dané oblasti a v doposud publikovaných pracích. 

Sekundární zdroje vědeckých informací nabývají především podoby: 

 Naučných slovníků; 

 Encyklopedií; 

 Soupisů literatury k určitým tématům; 

 Referátových časopisů; 

 Bibliografické databáze; 

 Příruček; 

 Sborníků dat; 

 Učebnice; 

 Přehledových článků. 

 

Prameny jsou bezprostředním zdrojem informací o studované problematice. Výběr 

pramenů je podmíněn povahou práce a přístupem ke zpracování tématu. 

Prameny mohou být zejména: 

 Interní dokumenty zkoumané firmy či instituce (účetní doklady, výroční 

zprávy, finanční rozvahy, analýzy, zápisy z porady, etický kodex firmy atd.); 

 Katalogy, prospekty. 

 

Pod patronací Národní technické knihovny v Praze byl iniciován projekt „Národní 

úložiště šedé literatury“, jehož cílem je tvorba centralizovaného rozhraní, které je 

určeno pro vyhledávání dokumentů, které nebyly publikovány nebo byly 

polopublikovány. Tento projekt je zaměřen na získávání metadat a případně plných 

textů z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. 
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Pro zpracování budu využívat především elektronické a tištěné publikace a to hlavně 

domácích a v omezené míře, z objektivních důvodů, zahraničních autorů. 

 

Zdrojem těchto publikací budou především: 

 Elektronické databáze odborných knih a časopisů (ACM Digital Libary, EBSCO, 

Emerald, Gale, Kluwer/Springer e-books, ProQuest Central, ProQuest COS 

Research Support Suite, Safari Tech Books Online, Science Direct, Scopus, 

Wiley Online Library, Web of Knowledge) 

 Mezinárodní konference (sborníky a diskuze) 

 Volně dostupné zdroje vědeckých a ekonomických informací (Agris, databáze 

závěrečných prací, databáze ANL, UNdata, Questia, Library UCSB) 

 Knihovny (Knihovna VUT v Brně, Moravská zemská knihovna) 

 

Metoda je určitý způsob, jakým je možné dosáhnout předem stanoveného cíle. Ve vědě 

se jedná o systematický postup, který je uplatňován při zkoumání vymezeného 

vědeckého problému, který je založen na určité teorii. Samotné slovo metoda pochází 

z řeckého meta hodos (v původním významu cesta kam. (Pavlica a kol., 2000) Základními 

myšlenkovými operacemi využívanými v rámci metodických postupů jsou abstrakce, 

idealizace, zobecňování, analýza, syntéza, srovnávání, klasifikace, indikce, dedukce, 

analogie a model. (Pokorný, 2004) V disertační práci jsou při vypracování pro dosažení 

hlavního cíle použity metody vědecké práce založené na logickém myšlení (Janíček a 

Ondráček, 1998) a následující metody: 

 Metoda analýza – syntéza 

 Metoda indukce - dedukce 

 Primární a sekundární výzkum 

o Pozorování 

o Polostrukturované a nestrukturované rozhovory 

o Expertní znalosti 

 Experiment 

 Modelování a vytvoření modelu 

 Statistické metody 
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3. 1.  Logické metody 

Při zpracování této disertační práce a k naplnění hlavního cíle budou použity metody 

založené na logickém myšlení, ke kterým patří trojice párových metod (Molnár, 2006): 

• analýza – syntéza, 

• indukce – dedukce, 

• abstrakce – konkretizace. 

 

3. 1. 1.  Metoda analýza – syntéza 

3. 1. 1. 1.  Analýza 

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

analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti jednotlivých částí celku, poznat 

jejich podstatu a zákonitosti. Analýza umožňuje rozkrývat různé stránky a vlastnosti 

procesů, jejich stavbu, včleňovat jejich etapy apod. Analýza bude v práci použita jako 

metoda získávání nových poznatků a jejich interpretace.  

3. 1. 1. 2.  Syntéza 

Syntéza je metoda opačná analýze, kdy dochází ke sjednocení jednotlivých částí do 

celku. Vytváření strukturovaného objektu z jednotlivých prvků a vazeb mezi nimi bude 

uplatněno při vyslovení závěrů disertační práce.  

 

3. 1. 2.  Metoda indukce – dedukce 

Indukce a dedukce jsou nejen metody zkoumání, ale také úsudků, díky nimž 

objasňujeme podstatu jevů a vyvozujeme nové poznatky. 

3. 1. 2. 1.  Indukce 

Indukcí se rozumí proces, kdy vyvozujeme obecný závěr na základě mnoha poznatků o 

jednotlivostech. Tato metoda bude využita zejména při zobecňování veškerých poznatků 

získaných primárním šetřením. 

3. 1. 2. 2.  Dedukce 

Dedukce je způsob myšlení, při němž je od obecných závěrů, tvrzení a soudů přecházeno 

k méně známým, zvláštním. Vychází se tedy ze známých, ověřených a obecně platných 
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závěrů a tyto se aplikují na jednotlivé dosud neprozkoumané případy. Dedukce je proces, 

ve kterém je testováno, zdali je vyslovená hypotéza schopna vysvětlit zkoumaný fakt. 

Dedukce se řadí mezi logické metody vědeckého zkoumání a začíná formulací 

teoretických poznatků, získaných většinou studiem abstraktních systémů, a přes jejich 

testování v realitě vede k získávání nových znalostí a zkušeností. 

 

3. 1. 3.  Metoda abstrakce – konkretizace 

3. 1. 3. 1.  Abstrakce 

Abstrakcí se rozumí myšlenkový proces, při němž se u různých objektů vydělují pouze 

jejich podstatné charakteristiky. Odhlíží tedy od určitých znaků, vlastností a vztahů 

zkoumaného jevu, zatímco jiné jsou naopak vyčleňovány jako podstatné. V této práci je 

abstrakce využito při vytváření modelu. 

3. 1. 3. 2.  Konkretizace 

Konkretizace označuje proces vyhledávání konkrétního prvku z určité třídy objektů. Tato 

metoda je založena na doložení konkrétních příkladů zobecněným pravidlům (Čechová, 

Styblík, 1998). Pomocí konkretizace rozeznáváme, co je pro daný jev nebo předmět 

jedinečné. Přecházíme od abstraktního ke konkrétnímu. Konkretizace byla v práci 

použita např. prezentaci dílčích výsledků tvorby modelu. 

 

3. 2.  Primární a sekundární šetření 

3. 2. 1.  Primární data 

Primární šetření je založeno na přímém kontaktu se zkoumanou jednotkou, v tomto 

případě s firmou. Primární data jsou původní údaje shromážděny pro specifický účel. 

Jsou získávány prostřednictvím vlastního výzkumu a jedná se vždy o nové informace. 

(Zbořil, 1998) Výhodou této metody je přímé získávání faktů, ne jen zprostředkování 

subjektivních názorů. Primární výzkum byl v práci využit pro seznámení se s chodem 

společnosti a sestavení analýzy 7S. 
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3. 2. 1. 1.  Pozorování 

Metoda založená na pozorování spočívá v záměrném, plánovitém a cílevědomém 

sledování smyslově vnímatelných skutečností bez toho, aby pozorovatel do 

pozorovaných skutečností zasahoval. Tato metoda byla využita pro seznámení se se 

stávajícím obchodním modelem a realizována především návštěvami úterních porad 

obchodního oddělení. 

3. 2. 1. 2.  Osobní dotazování 

Osobní dotazování je založeno na přímé komunikaci s dotazovaným, tzv. tváří v tvář. 

Jeho výhodou je přímá zpětná vazba mezi tazatelem a respondentem a vysoká 

spolehlivost získaných informací a údajů. Nevýhodou osobního dotazování je jeho 

časová, organizační a nákladová náročnost a může být zdrojem záměrného a účelového 

zkreslování nebo zatajování informací respondentem. 

V práci bylo využito rozhovorů: 

 polostrukturovaných a 

 nestrukturovaných. 

Při polostrukturovaných rozhovorech především s pracovníky obchodního oddělení byl 

sled dotazů pevně dodržen, bylo však možné vstupovat do rozhovoru s upřesňujícími 

nebo doplňujícími dotazy. Při nestrukturovaném rozhovoru nebyla formulace otázek 

předem dána a cílem bylo získat předem stanovené informace. 

Metody osobního dotazování a pozorování byly v práci využity k získání expertních 

znalostí o oboru a chování vybraných komodit na trhu a dále k seznámení se se 

stávajícím obchodním modelem, který je ve firmě využíván. 

3. 2. 1. 3.  Experiment 

Smyslem experimentu je provozovat testování, při kterém se posuzuje a vyhodnocuje 

chování a vztahy v uměle vytvořených podmínkách. Experiment je hlavním nástrojem 

empirického rozšiřování vědeckého poznání. V této práci je experimentu (česky též 

vědeckého pokusu) využito při modelování neuronové sítě jako nástroje predikce. 
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3. 2. 2.  Sekundární data 

Při sekundárním šetření byly využity zejména odborné knihy, odborné časopisy, 

statistiky, a dostupné interní firemní dokumenty. Sekundární data jsou zpravidla 

jednoduše dostupné veřejné zdroje informací. Bez provedení sekundárního výzkumu 

nelze přistoupit k výzkumu primárnímu. Sekundárního šetření bylo využito při 

teoretickém stavu poznání a při analýzách časových řad. 

 

3. 2. 2. 1.  Interní zdroje sekundárních dat 

Taková data Jsou shromažďována uvnitř firny a z větší části se týkají evidování vlastní 

činnosti. Jejich kvalita závisí na kvalitě řídicího systému v podniku. V současné době mají 

v převážné míře elektronickou podobu. 

V práci byly využity především údaje obchodního charakteru, tedy informace o prodejích 

vybraných komodit v podrobném členění dle jednotlivých uskutečněných prodejů a také 

údaje technického rázu, týkající se především dolování dat ze systému. Interním zdrojem 

dat byl v obou případech databázový systém využívaný společností.  

Dále bylo využito výročních zpráv společnosti k lepšímu pochopení jejího fungování a 

k vypracování analýzy 7S. 

 

3. 2. 2. 2.  Externí zdroje sekundárních dat 

Tato data jsou výsledkem práce ministerstev a Českého statistického úřadu. Souhrnné 

údaje ze statistik posloužily pro získání celkového přehledu o odvětví a spotřebitelském 

chování. Jako cenný zdroj informací ČSÚ bylo využito dlouhodobé šetření sledující 

hospodaření domácností tzv. statistika rodinných účtů a práce autorek Štikové, 

Sekavové, Mrhálkové (2006, 2009) z Výzkumného ústavu zemědělského v Praze, týkající 

se vlivů působících na spotřebu potravin. [67], [68] 
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3. 3.  Statistické metody 

Statistické metody využité v této práci jsou reprezentovány především analýzou 

časových řad uskutečněných prodejů vybraných komodit. Jsou využity metody regresní 

a korelační analýzy, které slouží k poznání a matematické interpretaci statistických 

závislostí a k ověřování teorií určených dedukcí. Disertační práce zkoumá, hledá a 

hodnotí souvislosti mezi dvěma, příp. více, statistickými znaky. Záznamy o prodejích tedy 

reprezentují množinu prvků, na nichž bude provedeno statistické šetření a jsou pro tuto 

disertační práci základním (statistickým) souborem.  

 

3. 3. 1.  Analýza časových řad 

Průběh hodnot udávající podrobnosti o prodejích vybraných komodit chronologicky 

seřazených není nic jiného než klasická časová řada. Takovou řadu je možné definovat 

jako jednoznačně, podle časové posloupnosti uspořádaný soubor hodnot, který byl 

získán pozorováním v čase. Z matematického hlediska je možné zapsat průběh časové 

řady a její predikci jako posloupnost hodnot y1, y2 … yn, kde n udává počet hodnot časové 

řady a prvek y odpovídá hodnotě veličiny v daném čase. Při předpovědi na další období 

by tedy bylo uvažováno o hodnotě yn jako o poslední, a hodnotě yn+1 až yn+m jako o 

hodnotách budoucích, kde m označuje m-tou hodnotu predikce. 

Pro časovou řadu obvykle platí, že časová perioda vzorkování (vzdálenost sousedních 

prvků) je konstantní. Tato vzdálenost může nabývat různých velikostí od vysokých 

frekvencí v řádu sekund nebo minut, až po frekvence nízké s intervalem v řádu měsíců 

nebo let. Časové řady mají dynamický průběh, mění se v čase a vykazují prvky určitého 

chování. Toto chování je možné definovat při dekompozici časové řady, kdy lze zachytit 

pravidelné vzory a chování, které časová řada opakovaně vykazuje. [16] 

3. 3. 1. 1.  Dekompozice časových řad 

Jedná se o jednu z nejstarších metod pro analýzu časových řad. Časová řada je rozdělena 

na co nejjednodušší složky, je tzv. dekomponována. Předpokládá se, že rozdělení časové 

řady na složku sezónní, trendovou, cyklickou a náhodnou, povede k lepšímu pochopení 

jejího chování. (Makridakis a kol., 1998) 
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Obrázek 6 - Dekompozice časové řady na jednotlivé prvky 

Zdroj: [1] 

3. 3. 1. 2.  Regresní analýza 

Cílem regresní analýzy je nalezení takové matematické funkce, která by co nejlépe 

vyjadřovala charakter závislosti číselných proměnných a co nejpřesněji zobrazovala 

průběh změn podmíněných průměrů závisle proměnné. V ekonomii se regresní analýza 

využívá při analýze a predikci spotřeby či poptávky, kdy zkoumá závislost dvou nebo více 

číselných proměnných. 

Regresní analýza se zabývá jednostrannou závislostí, kdy proti sobě stojí nezávisle 

proměnná tzv. vysvětlující a závisle proměnná tzv. náhodná veličina, jejíž hodnotu 

odhadujeme na základě znalosti nezávisle proměnné. Regrese může být i vícenásobná 

v případě, že je hodnota jedné vysvětlované veličiny odhadována na základě dvou a více 

veličin vysvětlujících.  

Při měření náhodných veličin se pozorují hodnoty závisle proměnné y, při nastavených 

hodnotách vysvětlující proměnné x. Výsledkem těchto měření je n dvojic (xi, yi), kde i = 

1, 2…n, přičemž n > 2, kde xi označuje nastavenou hodnotu nezávisle proměnné x a yi 

k ní přiřazenou hodnotu závisle proměnné y, získanou v i-tém pozorování. Závislost mezi 

veličinami x a y ovlivňuje působení různých náhodných vlivů, tzv. šum, který zabraňuje 
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při opakovaném pozorování přiřadit k nastavené hodnotě x tutéž hodnotu y. Proměnná 

y se tedy chová jako náhodná veličina.  

Úlohou regresní analýzy je zvolit pro zadaná data (xi, yi), i = 1, 2 … n, vhodnou funkci a 

odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot yi touto funkcí bylo optimální. [36] 

 

Regresní přímka 

Nejjednodušším a nejčastěji využívaným modelem regresní analýzy je regresní přímka, 

kdy je vztah mezi proměnnými x a y lineárního charakteru [28]. Tento model nicméně 

neodpovídá reálnému popisu statistických závislostí, protože neobsahuje výše popsanou 

náhodnou složku, označovanou také jako reziduum, která odpovídá šumu: 

yi = η(xi) + ei = β1 + β2xi + ei. 

Hodnoty yi vyjadřují náhodnou veličinu, která přísluší hodnotě proměnné xi. 

 

Metoda nejmenších čtverců 

Koeficienty β1 a β2 regresní přímky se určují odhadem za pomoci metody nejmenších 

čtverců. Tato metoda je založena na minimalizaci součtu odchylek pozorovaných hodnot 

yi od odhadované regresní funkce. [28] 

Tato metoda patří k nejpoužívanějším metodám odhadu parametrů trendové funkce a 

bude použita i v dalších výpočtech v rámci praktické části. Používá se v případech, kdy 

jsou parametry zvolené trendové funkce lineární. Ke zjevným výhodám použití této 

metody patři především jednoduchost a minimalizace rozptylů reziduální složky. (Seger, 

Hindls, 1995)  

Metoda nejmenších čtverců hledá odhady parametrů β, tak že vzhledem k těmto 

parametrům minimalizuje součet čtverců 

𝑆 = (𝑦 − 𝑋𝛽)′(𝑦 − 𝑋𝛽). 

Kritérium pro odvození odhadové funkce je minimum součtu čtverců reziduí 

𝑆 = 𝑦 ′𝑦 − 2𝛽′𝑋′𝑦 + 𝛽′𝑋′𝑋𝛽. 

Hledá se minimum této kvadratické formy, proto jsou položeny parciální derivace podle 

parametrů nule: 

𝜕𝑆

𝜕𝛽′
= −2𝑋′𝑦 + 2𝑋′𝑋𝛽 = 0. 
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Řešením této soustavy je normální rovnice 

𝑋′𝑋𝛽 = 𝑋′𝑦. 

Při existenci inverzní matice (𝑋′𝑋)−1 má bodová odhadová funkce tento tvar: 

𝑏 = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑦. 

Odhad b parametrů β se nazývá odhadem metodou nejmenších čtverců, nebo OLS-

odhad a souvisí s ním další pojmy: 

Vypočtené OLS-hodnoty: �̂� = 𝑋𝑏, 

OLS-rezidua: 𝜀̂ = 𝑦 − �̂� = 𝑦 − 𝑋𝑏. 

Jeli v modelu lineární regrese 𝑘 = 2, pak se jedná o regresní přímku: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝑥𝑡 + 𝜀𝑡, kde 𝑡 = 1, … , 𝑇. 

Zde pro výpočet regresních koeficientů platí: 

𝑏 =
∑ 𝑥𝑡𝑦𝑡 − 𝑇 ∙ �̅� ∙ �̅�𝑇

𝑡=1

∑ 𝑥𝑡
2 − 𝑇 ∙ �̅�2𝑇

𝑡=1

, 𝑎 = �̅� − 𝑏 ∙ �̅�,  

kde �̅� =
∑ 𝑥𝑡

𝑇
𝑡=1

𝑇
, �̅� =

∑ 𝑦𝑡
𝑇
𝑡=1

𝑇
 . 

Jakmile je odhadnut model lineární regrese, je nutné posoudit, zda je skutečně 

kompatibilní s použitými daty, což lze pomocí statistických testů, ale také pomocí 

koeficientu determinace, který je definována jako: 

R2 = 1 −
RSS

TSS
, 

kde RSS je reziduální součet čtverců a TSS úplný součet čtverců. [10] 

 

3. 3. 1. 3.  Korelační analýza 

Korelační analýza se zabývá intenzitou závislosti dvou nebo více proměnných. Na rozdíl 

od regresní analýzy, která zkoumá, jaká forma vztahu existuje mezi náhodnými 

veličinami, korelační analýza zjišťuje sílu tohoto vztahu. [28] 

Funkční závislost dvou znaků základního souboru a intenzitu vztahu mezi nimi je možné 

zjistit pomocí korelačního diagramu. Korelovanost dvou znaků vyjadřuje tendenci 

výskytu jednoho znaku s určitými hodnotami znaku druhého. Je-li korelovanost znaků 

absolutní, jedná se o funkční závislost a pro příslušnou hodnotu jenoho znaku se 
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vyskytuje právě jedna hodnota znaku druhého. Naopak při neexistenci korelace se 

mohou všechny hodnoty obou znaků vyskytovat se stejnou pravděpodobností. [36] 

Na grafech, které znázorňuje následující obrázek je uveden příklad pro korelaci s různou 

hodnotou korelačního koeficientu r pro lineární korelační závislost, kdy  

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Bodové diagramy pro korelaci s různou hodnotou korelačního koeficientu 

Zdroj: [5] 

Korelační koeficient r může nabývat hodnot v intervalu <-1;+1>. Čím větší je absolutní 

hodnota r, tím těsnější je korelace mezi oběma náhodnými veličinami. Kladný korelační 

koeficient vyjadřuje pozitivní korelaci mezi veličinami, záporný korelační koeficient 

vyjadřuje negativní korelaci obou veličin. Pokud je hodnota korelačního koeficientu 

rovna nule (grafické znázornění č. 1), korelační závislost mezi veličinami neexistuje. 

Korelační koeficient r = +1 vyjadřuje úplnou (lineární) přímou závislost veličin (grafické 

znázornění č. 2), korelační koeficient r = -1 označuje úplnou (lineární) nepřímou závislost 

veličin (grafické znázornění č. 3). [5] 

 

3. 4.  Umělá inteligence 

„Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení 

určitého úkolu užívat takového postupu, který – kdyby ho dělal člověk –bychom 

považovali za projev jeho inteligence.“  

(M. Minsky, 1967) 
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S termínem „umělá inteligence“ přišel poprvé v roce 1955 na konferenci v Dartmouthu 

americký informatik, vědec a držitel Turingovy ceny John McCarthy jako s označením 

oboru, který se zabývá tvorbou strojů vykazujících známky inteligentního chování. 

Inspirací pro výstavbu takových strojů hledali vědci u nervové soustavy živých 

organizmů, kdy se snažili rozpoznat, analyzovat a modelovat rozhodovací procesy a 

implementaci znalostí do rozhodovacích procesů u živých expertů resp. fungování 

mozkových struktur. 

 

3. 4. 1.  Fuzzy logika 

Při fuzzy modelování je pro formalizaci pojmové neurčitosti a její zpracování využíváno 

principů fuzzy množinové matematiky a vícehodnotové jazykové (fuzzy) logiky. [80], [21] 

Fuzzy logika nám dává jazyk s vlastní syntaxí a sémantikou, který nám umožňuje slovně 

popsat kvalitativní znalosti o řešeném problému. Nejrozšířenější využití fuzzy modelu 

jsou expertní systémy (DSS - Systémy na podporu rozhodování), které jsou sestaveny na 

základě mělkých znalostí poskytnutých experty dané oblasti. 

Fuzzy logika jako nástroj umělé inteligence byla definována jako teorie fuzzy množin a 

fuzzy logiky v roce 1965 Lotfim Zadehem. Název vychází z anglického výrazu „fuzzy“, 

který se dá volně přeložit jako: neurčitý, mlhavý, nejasný, nepřesný. Teorie množin jako 

taková definuje množinu, jako soubor prvků určitých vlastností, kdy může prvek 

v souvislosti s množinou nabývat právě dvou stavů. Buď do množiny patří nebo nikoliv 

(true/false, 0/1, pravda/nepravda). 

Teorie fuzzy množin a fuzzy logiky se naproti tomu snaží určit, jak moc prvek do množiny 

patří, případně nepatří. Příslušnost k takové množině se pak značí µ(x), kde x je 

proměnná, a je definována intervalem <0,1>. Vyjádření míry členství daného prvku k 

množině, má v řadě situací vyšší vypovídací schopnost než příslušnost prvku dle 

konvenční teorie množin. Fuzzy logika tedy měří jistotu nebo nejistotu příslušnosti prvku 

k množině. 
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Metoda, užívající nezřetelné množiny (fuzzy), patří mezi metody, které se používají 

v oblasti řízení firem. Kromě aplikací využívajících čistě fuzzy logiku, se lze v praxi setkat 

také s kombinovanými systémy, např. s tzv. neurofuzzy aplikacemi, které využívají 

kombinaci fuzzy logiky s umělými neuronovými sítěmi. 

Tvorba každého systému s fuzzy logikou je rozdělena na tři základní kroky, dle 

následujícího obrázku. 

 

 

 

 

Zdroj: [17] 

Fuzzifikace označuje převedení reálných proměnných na proměnné jazykové. Definice 

jazykových proměnných vychází ze základní lingvistické proměnné, např. u proměnné 

teplota vody lze zvolit následující atributy: studená, teplá, horká. Obvykle se používá tři 

až sedm atributů základní proměnné. Stupeň členství atributů v množině je vyjadřován 

matematickou funkcí. Typy, které našly v praxi největší uplatnění, se nazývají 

standardními funkcemi členství a patří k nim následující typy: Ʌ, π, S a Z. 

 

Obrázek 9 - Proces fuzzifikace 

Zdroj: [R. S. Shaw, wikimedia.org] 

 

fuzzifikace fuzzy inference defuzzifikace 

Obrázek 8- Tvorba systému s fuzzy logikou 
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Obrázek 10 - Ukázka členských funkcí typu π, Ʌ, S a Z v praxi 

Zdroj: [http://www.klima-zirdum.hr] 

Druhý krok tzv. fuzzy inference, definuje chování systému pomocí pravidel typu <když> 

<potom> na lingvistické úrovni. V tomto typu algoritmů se objevují věty s podmínkou, 

které vyhodnocují stav příslušné proměnné. Forma podmínek je notoricky známá ze 

všech programovacích jazyků a podporuje logické operátory. 

Pravidla fuzzy logiky představují expertní systém a každá proměnná vstupující do 

systému, resp. kombinace atributů vstupních proměnných, obsažená v podmínce, 

představuje jedno pravidlo. Pro každé pravidlo je nutné určit jeho váhu v systému. 

Výsledek takového systému je pak do značné míry závislý právě na správném určení 

významu definovaných pravidel. Váhu pravidel lze při optimalizace systému měnit. Tato 

pravidla jsou tvořena uživatelsky. 

Výsledkem druhého kroku je jazyková proměnná.  

Při třetím kroku, tzv. defuzzifikaci, se převádí výsledek fuzzy inference zpět na reálné 

hodnoty. Cílem je tedy převést výstupní fuzzy hodnotu takovým způsobem na hodnotu 

reálnou, aby slovně co nejlépe reprezentovala výsledek fuzzy výpočtu. 

Fuzzy systém funguje jako automat, kdy může být na vstupu definováno více 

proměnných. [17] Fuzzy logiku lez využít na nejrůznějších úrovních a v nejrůznějších 

oblastech manažerského rozhodování. 
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3. 4. 2.  Genetické algoritmy 

Základní genetické procesy odhalil v přírodě již v 19. století Gregor Johann Mendel a 

později je rozvinul Charles Darwin svou teorií evoluce, která je založena na skutečnosti, 

že v evolučním vývoji přežívají pouze nejsilnější jedinci, kteří mají jisté žádoucí 

charakteristiky, které jsou determinovány kombinováním rodičovských chromozomů na 

genetické úrovni. Každý jedinec je nositelem své genetické informace. Takovéto 

genetické informace se mohou křížit, příp. mutovat. Přirozený selekční tlak zajišťuje, že 

se v populaci budou vyskytovat stále silnější jedinci. 

Jinými slovy, algoritmus pracuje s jistými jedinci (populací jedinců), jejichž vlastnosti má 

reprezentovány v určité struktuře, která je připodobněním chromozómu tohoto 

organismu. Cílem algoritmu je přitom vytvářet v populaci jedinců stále silnější jedince 

vyhodnocováním jeho „kvality“, která musí být vyjádřitelná účelovou funkcí, obvykle 

nazývanou funkce zdatnosti (fitness function). [25] Tato vlastnost předurčuje algoritmus 

k použití na řešení optimalizačních problémů, tedy problémů, kdy hledáme nejlepší 

z možných řešení daného problému.  

Genetické algoritmy mohou být využity například k optimalizaci při alokaci aktiv, nebo 

k vyhodnocování výstupů z neuronových sítí. 

 

3. 4. 3.  Umělé neuronové sítě 

Umělá neuronová síť je výpočetní struktura inspirovaná pozorováním procesů v 

neuronových sítích známých ze živé přírody. Základem je koncept umělého neuronu, 

který napodobuje činnost neuronu v lidském mozku. Jsou vhodné pro modelování 

chování složitých soustav zvláště proto, že jejich typickou vlastností je schopnost učení.  
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Obrázek 11 - Schéma biologického neuronu 

Zdroj: [16] 

 

Umělé neuronové sítě jsou často označovány termínem „černá skříňka“, protože není 

detailně známa vnitřní struktura systému. Na tuto vnitřní strukturu, která je modelována 

„černou skříňkou“ pouze klademe několik předpokladů. Tyto předpoklady slouží 

k popisu chování systému funkcí, jež provádí transformaci vstup – výstup. Neuronové 

sítě jsou vhodné v situacích, kdy hraje v modelovaném procesu značnou roli náhoda a 

deterministické závislosti jsou natolik složité, že je není možné oddělit a analyticky 

identifikovat. 

Černá skříňka umělé neuronové sítě pracuje ve dvou fázích. V první fázi vystupuje model 

systému v roli nezkušeného člověka a učí se nastavit své parametry takovým způsobem, 

aby co nejlépe vyhovovaly požadované topologii sítě. Ve druhé fázi se model systému 

stává odborníkem a své výstupy vytváří na základě znalostí získaných ve fázi přechozí. 

Sítě lze dělit podle způsobu učení na sítě s učitelem nebo bez něj. Sítě, které se učí 

s učitelem, se snaží napodobit předkládané vzory a přiblížit se výsledku. Sítě, které se učí 

bez učitele, se snaží najít vlastní cestu pro naučení pouze na základě předkládaných dat 

a zadaných kritérií. 
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Při konstrukci každé umělé neuronové sítě musí být definovány jednotlivé vrstvy sítě 

(vstupní, skryté, výstupní), vstupní a výstupní neurony, způsob propojení neuronů mezi 

sebou (tzv. formulace přenosové funkce neuronů mezi skrytými vrstvami), způsob jejich 

výuky (zda bude probíhat výuka s učitelem, bez učitele nebo v epochách) a proces 

získávání poznatků. [16] 

Nejjednodušší neuronová síť je označována jako perceptron, jejímž vstupem je R 

hodnot, které jsou označeny p1, p2 … pR, přičemž jsou tyto hodnoty násobeny váhovými 

koeficienty w1, w2 … wR. Vliv má také tzv. prahová hodnota b bias. Platí tedy, že: 

𝑎 =  ∑ 𝑤𝑖𝑝𝑖 + 𝑏𝑅
𝑖=1 . 

U řízeného učení je cílem optimalizačního algoritmu při výpočtu vah umělé neuronové 

sítě nalezení globálního extrému, tj. globálního minima chyby pro daný parametr úlohy. 

Rozdíl mezi hodnotami vstupní závislé proměnné n (target) a vypočítané hodnoty této 

proměnné o (actual) je označován jako chyba E (error). Postup výpočtu tedy spočívá 

v provedení výpočtu výstupů na základě vstupů a vah (krok vpřed), dalším krokem je 

výpočet chyby E, která je definována vzorcem: 

𝐸 =  ∑(𝑛𝑖 −  𝑜𝑖)
2, 

kde ni je i-tá hodnota na výstupu a oi je i-tá očekávaná hodnota. Výpočet se pak provádí 

přes všechny výstupy a v každém cyklu. Rozdílových hodnot se následně využije ke 

zpětnému výpočtu vah (krok zpět) a celý proces se opakuje tak dlouho, až chyba E 

konverguje k námi akceptovatelné hodnotě. [16] 

Z výše popsaných důvodů je možné učící proces interpretovat jako optimalizační úlohu 

s účelovou funkcí E, při které se hledá její minimum. U neřízeného tréninku je pak princip 

výpočtu identifikací shluků dat s minimální vzdáleností od centra shluku. 

Pro vstup do umělé neuronové sítě se pro zjednodušení početní náročnosti a docílení 

vyšší výpočtové přesnosti obvykle využívá normalizovaných dat.  
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Mezi nejpoužívanější metody normalizace patří tyto metody: 

 z-score, metoda založená na normalizaci na základě odchylky od průměrné 

hodnoty 

 dekadická, metoda založená na posunu desetinné čárky takovým způsobem, aby 

výsledná hodnota patřila do daného intervalu 

 soft-max, metoda založená na nelineární transformaci logistickou funkcí 

 min-max, lineární trasformace, kdy je interval určen minimem a maximem 

hodnot 

Pro všechny transformace dat pomocí normalizování jsem si pro tuto práci zvolila 

metodu poslední, tedy lineární transformaci tzv. min-max normalizaci. 

Obecný tvar lineární transformace lze vyjádřit rovnicí: 

xi‘ = axi + b 

kde a je koeficient zmenšení (resp. zvětšení), x je transformovaná hodnota a b je velikost 

posuvu nové hodnoty. Nejčastější úpravou je transformace dat do uzavřeného intervalu 

<0;1>, pro kterou je možné použít rovnici: 

xi‘ = [ x - min(x1…xi) ] / [ max(x1…xi) – min(x1…xi) ] 

kde funkce min() a max() vrací hodnotu nejmenšího resp. největšího prvku 

transformované množiny. Problém může nastat v momentě, kdy nová data překročí 

minimum resp. maximum dat cvičných, v tomto případě dat historických, která poslouží 

jako trénovací a testovací množina pro modelování v umělé neuronové síti. V takovém 

případě by muselo dojít k modifikaci vstupních resp. výstupních dat na nové hodnoty. 

Převod z daného intervalu <0;1> zpět na reálné jednotky se provádí za pomoci rovnice: 

xi‘ = [ x - min(x1…xi) ] / [ max(x1…xi) – min(x1…xi) ] * (Omax – Omin) + Omax 

kde jsou proměnné Omax a Omin hranicemi výstupního intervalu. 

 

3. 4. 4.  Hybridní algoritmy 

Dá se očekávat, že příští vývoj zřejmě bude směřovat ke kombinování jednotlivých 

technologií za účelem získání optimálních přístupů pro různé typy datových souborů. Již 

dnes se můžeme v literatuře setkat s pojmem hybridní systém ve smyslu kombinování 

různých algoritmů. [56] Neuronové sítě našly například své uplatnění v mnoha aplikacích 
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teorie fuzzy množin. Také genetické algoritmy se používají k řešení různých 

optimalizačních problémů spojených s fuzzy systémy. Genetický algoritmus může 

generovat topologii neuronové sítě a následně probíhá proces učení.  

 

3. 5.  Modelování a vytvoření modelu 

Výzkum v disertační práci obsahuje hypoteticko-deduktivní model vědy, který se sestává 

z těchto základních komponent (Hendl, 2005): 

1. Formálně se vyjádří určité obecné tvrzení, které má potenciál vysvětlit vztah 

v reálném světě – teorie. 

2. Provede se dedukce. Pokud teorie platí, budeme očekávat, že nalezneme 

vztah mezi minimálně dvěma proměnnými X a Y – hypotéza. 

3. Uvažujeme definici, co potřebujeme zjistit, abychom pozorovali X a Y – 

operační (operacionalizovaná) definice. 

4. Provedeme pozorování – měření. 

5. Rozhodneme o platnosti hypotézy – testování hypotézy. 

6. Vztáhneme výsledek testování zpět k teorii – verifikace. 

 

3. 5. 1.  Systémový přístup 

Pro vypracování disertační práce byl dále využit systémový přístup. Systémovým 

přístupem označujeme takový způsob myšlení, řešení úloh a jednání, při němž jsou jevy 

chápány v jejich vnitřních i vnějších souvislostech, tj. komplexně. Při systémovém 

přístupu chápeme problém tak, že se důsledně zaměřujeme na respektování vazeb mezi 

prvky, které vstupují do úlohy, ať již jde o vazby uvnitř komplexu, který je bezprostředně 

předmětem našeho zájmu, nebo o vazby na jeho významné okolí. 

Systém S zapisujeme jako množinu S = {P, V, I, O}, kde P je neprázdná množina prvků, V 

je neprázdná množina všech vazeb (závislostí) mezi prvky, I je neprázdná množina vstupů 

a O je neprázdná množina výstupů. Prvky tedy umožňují popsat chování systému. 

Schéma možného konkrétního systému S  s dvěma vstupy I1, I2 výstupem O1, třemi prvky 

P a možnými vazbami V je na následujícím obrázku. 



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 42 
 

 

Obrázek 12 - Příklad schématu systému S 

Zdroj: [18] 

 

Prvkem systému rozumíme takovou část systému, která tvoří na dané rozlišovací úrovni 

nedělitelný celek, jehož strukturu nechceme nebo nemůžeme rozlišit. Tím, že je systém 

jediným celkem, může sám mít charakter prvku, ale také může sám být součástí 

nějakého systému. Pojem systém je z tohoto hlediska relativní; systém, který chápeme 

jako prvek jiného nadřazeného systému, nazýváme subsystémem (podsystémem). 

Každý systém můžeme charakterizovat jeho strukturou a chováním. Za strukturu 

systému budeme považovat množinu prvků a vazeb daného systému. Chováním 

systému rozumíme způsob jeho reakce na podněty, přičemž chování systému závisí na 

jeho vlastnostech. Podle jejich vlastností můžeme systémy rozdělit do několika skupin: 

Podle vztahu systému k času dělíme systémy na statické systémy (stav systému se v čase 

nemění) a na systémy dynamické (stav systému se v čase mění). 

Podle vztahu mezi chováním systému (stavy systému) a jeho podněty dělíme systémy na 

deterministické (chování je jednoznačně určeno podněty systému) a stochastické 

(systém může mít při týchž podnětech více variant chování, a to každou s určitou 

pravděpodobností). 

Podle samotného chování systému rozlišujeme systémy s cílovým chováním, bez 

cílového chování a adaptivní systémy. Systém s cílovým chováním je systém, který usiluje 

o dosažení žádaného, cílového stavu. Systém bez cílového chování má chování, které je 

určeno pouze vnějšími podněty. Adaptivní systém je systém se schopností korigovat 

(aktualizovat) svoje údaje o svém okolí a na jejich základě upravovat svoje cílové 

chování. [18] 
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3. 5. 2.  Modelování 

Základem pro analýzu dat je vytvoření modelu, který reprezentuje jejich množinu. 

Rozlišujeme různé typy modelů, jako obrázky, schémata, fyzikální modely skutečnosti aj. 

Samo využívání modelů pro zkoumání chování reálných soustav bývá akceptováno jak 

v technických tak netechnických oborech. Prostředky pro analýzu dat jsou často součástí 

databázových a informačních systémů. 

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

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

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

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

tvorby modelů je získat takový obecný model, který je schopen pracovat se širokou 

škálou dat. Od modelu chceme, aby byl maximálně možně efektivní, i když ho použijeme 

na reálná data, a ne pouze na data vzorová, která byla používána při jeho konstrukci. 

[38] 

Funkčnost modelu je podmíněna splněním několika kritérií: 

 Měl by být konzistentní s reálnými daty 

 Měl by umožnit ověření hypotéz, které jsou s ním spojeny 

 Měl by být co nejjednodušší a měl by preferovat co nejmenší počet 

parametrů (principle of parsimony) 

 Řešení by mělo být optimální 

 Model by měl umožnit racionální rozhodování. [10] 

 

3. 5. 2. 1.  Obecný postup při tvorbě modelu 

Identifikace systému - určíme prvky systému, které jsou pro nás podstatné. Dále musíme 

popsat jejich vzájemné vztahy, určit rozměr úlohy, parametry apod.  

Sestavení modelu -vybereme prostředky vhodné pro popis prvků vybraného systému a 

vztahů mezi nimi a následně provedeme transkripci závislostí do zvoleného prostředí 

modelu.  
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Zkoumání chování modelu z hlediska možných změn parametrů - jedná se o fázi ladění 

modelu. Testujeme, zda jsou dostatečně zachyceny sledované vztahy. Pozorujeme vliv 

malých změn na chování řešení modelu. Pokud i malé změny parametrů vyvolají silnou 

odezvu a neadekvátní změny řešení, může být model nestabilní, a proto jeho další 

použití nemusí být vhodné.  

Srovnání řešení se skutečností - v této fázi testujeme model za použití reálných dat. 

V případě, že výsledky neodpovídají praxi, je model ve stávající podobě nepoužitelný. 

Pak je nutné se vrátit k fázi 2 nebo dokonce k fázi 1 modelování a celý postup opakovat 

Dalším krokem by měla být interpretace získaných výsledků, tj. jejich správný výklad, 

vypracování doporučení a samotné uvedení výsledků do praxe. 

 

3. 5. 2. 2.  Tradiční modely 

Nejrozšířenější skupinou modelů jsou matematicko-statistické modely, které bývají 

často označovány jako modely konvenční a jsou postaveny na hlubokých 

(kvantitativních) znalostech.  

Matematické modely jsou již svojí podstatou velice precizní. Matematický model je 

vyjádřením problému pomocí fyzikálního a matematického formálního aparátu. Jedná 

se tedy o matematický nebo fyzikální popis reálné situace na základě stavů, toků 

(finanční, materiálové, nehmotné,…) a vazeb mezi jednotlivými složkami. Díky těmto 

modelům může pro řešení problémů využívat i výpočetní techniku Matematické 

modelování má celou řadu výhod, jako je obecnost, stručnost, přesnost a poměrně 

snadná ověřitelnost přijatých hypotéz. Nevýhodou je, že však nejsou zcela a vždy 

adekvátní realitě světa, která je spíše nepřesná a neurčitá.  

Klasickou formou reprezentace neurčitosti, která je bližší reálnému světu, je aparát 

matematické statistiky. Statistické přístupy, postavené na přístupech empirické 

pravděpodobnosti, však -  přes svoji popularitu – trpí řadou omezení. Je to především 

schopnost reflektovat pouze na neurčitost typu stochastičnost. Dále pak existuje 

problém nedostupnosti dostatečného počtu pozorování.  Časté jsou také problémy 

spojené s platností řady apriorních předpokladů, nezbytných pro korektnost 

statistických metod. [49]  
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3. 5. 2. 3.  Netradiční metody – umělá inteligence  

Velice často jsou v praxi využívány závěry, které jsou výsledkem rozhodovacích procesů 

v mozku experta. Kvalita jeho závěrů je závislá na schopnosti efektivního zpracování 

dostupných informací, přičemž jejich neurčitost - vágnost - má zcela jiný charakter než 

neurčitost stochastická. Jde o efektivní využívání pojmové, slovní neurčitosti (vágnosti), 

jež je u lidí vysoce vyvinuto. Účinné je i použití jednoduchých, ale výkonných 

nenumerických algoritmů, které umožňují lidskému expertovi začlenit hluboké znalosti 

společně se znalostmi mělkými s efektem dosažení vyšší kvality závěrů při řešení 

problémů, rozhodování a řízení [49] 

Vychází-li klasická matematická statistika ze zákonů empirické pravděpodobnosti 

s využitím znalostí o rozložení hustoty pravděpodobnosti náhodných jevů, vychází 

metody pro práci s vágností ze zákonů tzv. distribuce možnosti. Je zajímavé, že většina 

těchto technologií má svůj původ v biologických úkazech, nebo v chování lidí či zvířat a 

mnoho těchto technologií je analogické se systémy, které lze najít v lidském nebo 

zvířecím prostředí. [71] Umělá inteligence, která se v jedné ze svých oblastí zabývá i 

metodami rozhodování a řešení složitých problému, poskytla prostředky pro popis 

těchto složitých soustav, pro které jsou charakteristické možnosti práce 

s nenumerickými (jazykovými) vstupy. Jelikož používám nástroje umělé inteligence jako 

jeden z hlavních nástrojů, na kterém je založen návrh predikčního modelu, byla umělé 

inteligenci v rámci teoretické části práce věnována samostatná kapitola. 

 

3. 5. 2. 4.  Kvalitativní modelování 

Kvalitativní uvažování lze použít v situacích, kdy přesné údaje a vztahy nejsou dostupné 

nebo použitelné, protože pracuje s obecnými údaji, které kvalitativně charakterizují jistý 

jev. Výsledkem kvalitativního uvažování je několik možných scénářů dalšího vývoje 

systému, ze kterých lze za pomoci kvalitativní hodnoty některé vyloučit jako tzv. 

nekonzistentní chování. Využívá naivní logiku ke konstrukci modelů postavených na 

využití objektivních i subjektivních znalostí. Závěry jsou výhradně kvalitativní a nenesou 

žádnou numerickou informaci. S využitím metod intervalové matematiky jsou proto 

konstruovány semikvalitativní modely, jejichž závěry již mohou být interpretovány 

numericky.  



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 46 
 

Praktická část 

4.  Popis stávajícího stavu 

Aby bylo možné provést jakýkoliv návrh, je nejprve důležité seznámit se podrobně 

s vnějším a vnitřním prostředím, ve kterém firma působí a z faktory působícími na 

komodity, se kterými obchoduje.  

4. 1.  Historie a charakteristika společnosti 

Velkoobchod vznikl v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným a zabývá se 

výhradně obchodem s ovocem a zeleninou.  

Od roku 1998 je stálým členem SIOZ (Svaz importérů ovoce a zeleniny). I přes sílící 

konkurenci si v minulých letech firma udržela své postavení a v současné době zaujímá 

5. místo na trhu s ovocem a zeleninou v ČR s tržním podílem 5% v rámci celé ČR a 20% 

na území Moravy.  

Ve snaze neustále zlepšovat služby zákazníkům se společnost podrobila certifikaci ISO 

9001, kterou obdržela v červnu 2004, od této doby prochází každoročně dozorovými 

audity. Společnost má zavedený a funkční systém HACCP, jehož dodržováním zajišťuje 

zdravotní nezávadnost dodávaných potravin. Zboží je skladováno ve skladech 

vybavených chladicím zařízením v souladu s požadovanými předpisy.  

Sídlo firmy a vlastní centrální sklad se nachází v Uherském Brodě, ze kterého se zásobují 

další pronajaté sklady v Olomouci a ve Frýdku-Místku. Vzhledem k územnímu rozložení 

skladů, zabezpečuje firma plošně zásobování po celé Moravě. Do obchodní sítě dodává 

veškerý sortiment ovoce a zeleniny, volnou i balenou (síťka, tácek, fólie). Nepřetržitý 

4směnný provoz umožňuje plynulé zásobování odběratelů se dvěma pravidelnými 

závozy denně. Ze skladů denně vyráží na 60 rozvozových nákladních aut opatřených 

izotermickými skříněmi, které ročně najedou přes 2.000.000 km a rozvezou více než 

18.000 tun ovoce a zeleniny téměř dvěma tisícovkám odběratelů. 

Zboží je dodáváno do školních jídelen a sociálních ústavů, obchodů, supermarketů, 

restaurací apod. Mezi hlavní odběratele však patří obchodní sítě: Jednota, COOP 
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Slovakia, Bala, Enapo, Partner Eurest, aj. Odběratelům je poskytována významná 

prodejní podpora. Každý týden je připravena akční nabídka 2-3 druhů ovoce a zeleniny. 

Společnost dodává zboží i jiným velkoobchodním firmám s ovocem a zeleninou v rámci 

České republiky. 

Veškeré nákupy provádí velkoobchodní oddělení přímo od pěstitelů jak v tuzemsku, tak 

v zahraničí. Zboží je dováženo z celé Evropy (Španělsko, Německo, Francie, Itálie, Řecko, 

Turecko, Maďarsko, Polsko aj.) dle řádných norem EU a je označeno dle platných zákonů. 

 

4. 2.  Analýza 7S 

McKinseyho 7-S model je používán k analýze firem všech velikostí, přičemž název je 

odvozen od faktorů, kterými se zabývá: strategie (strategy), struktura (structure), 

systémy (systems), styl a kultura (style), zaměstnanci (staff), zkušenosti (skills) a sdílené 

hodnoty (shared values). Tento model lze úspěšně využít při plánování rozvoje vlastní 

společnosti, ale také pro obecnou analýzu a je postaven na předpokladu, že úspěšná 

firma musí mít v souladu všechny výše zmíněné faktory. [Barnea] 

 

4. 2. 1.  Strategie (strategy) 

Strategie firmy není vědomě definovaná. Řídí se intuicí majitele firmy. Hlavním 

předmětem činnosti firmy je velkoobchod s ovocem a zeleninou. Rozvoj firmy směrem 

k růstu aktivit je závislý na tom, jaký směr vývoje přijme vedení firmy a kam bude chtít 

do budoucna investovat své hmotné i nehmotné prostředky. Nabízí se tyto varianty 

řešení: 

 dodávky pro sítě hypermarketů v objemu 40% celkového obratu firmy, 

 dodávky menším velkoodběratelům, kteří nejsou přímými dovozci ovoce a 

zeleniny do České republiky, 

 zvýšení dodávek retailovým zákazníků a prohloubení spolupráce s jednotami 

COOP - potenciál nárůstu obratu o 50% 

  dodávky do sítě veřejného stravování (školy, zdravotnická zařízení, společné 

stravování, hotely, apod.) - prostor pro zvýšení obratu na dvoj až trojnásobek 

současného stavu, 
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 spojení s dalšími tuzemskými firmami podobného zaměření s vůdčí rolí v této 

nově vzniklé korporaci, 

 spolupráce s nadnárodní firmou a její výhradní zastupování v České republice 

 export do sousedních zemí. 

Všechny tyto aktivity musí být podepřeny variantami podnikatelských záměrů, silnou 

podporou marketingových činností (znalost trhu, konkurence, volné tržní segmenty, 

cenová politika, dealerská činnost, stálý kontakt se zákazníky) a precizně postavenou 

strategií dalšího rozvoje ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, tj. na 3 - 5 a 10 let. 

Firma je v současné době z hlediska doby působnosti v bodě, kdy se musí rozhodnout, 

zda bude i nadále uplatňovat direktivní styl řízení z pozice majitele nebo dojde k delegaci 

odpovědnosti a pravomoci na jednotlivé manažery a rozvine se týmová spolupráce a 

motivace. Manažerský tým spolu s majitelem firmy bude prosazovat změnu firemní 

kultury a starat se o rozvoj lidských zdrojů. Pokud se firma rozhodne pro toto řešení, je 

možné předpokládat její kompletní přerod v časovém období do 18 měsíců. 

 

4. 2. 2.  Struktura (structure) 

 Organizační struktura dle (Vodáček L., Vodáčková O., 1999) vyjadřuje formu uspořádání 

procesu dělby práce pro racionální zajištění očekávaných řídících a prováděcích činností. 

Přispívá k hospodárnému zabezpečení manažerských funkcí, efektivnímu rozdělení 

pravomocí a odpovědností.  

Organizační struktura firmy nebyla jasně definována a propracována docházelo 

k vícekolejným rozhodnutím. Vykazovala prvky funkcionální struktury, která je založena 

na funkční specializaci útvarů. Nebyly jednoznačně definovány zodpovědnosti a 

pravomoci, což bylo příčinou snížené efektivnosti a výkonnosti managementu. 

V letošním roce došlo ve firmě ke změně řízení a organizační struktury. Smyslem změny 

organizační struktury, bylo posílení a zefektivnění řízení jednotlivých oddělení a zároveň 

částečné odbřemenění vrcholového managementu od operativního řízení ve prospěch 

strategického řízení a pro řízení nových projektů. Zároveň se ukázalo, že v návaznosti na 

změny je nutné zlepšit controlling a reporting, aby se zlepšilo monitorování a řízení 

jednotlivých procesů a činností. Proto byla zřízena funkce manažera controllingu, která 
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byla obsazena začátkem roku 2014. Na nově vytvořené pozice postupně nastupovali 

noví spolupracovníci a docházelo i k personálním změnám v jednotlivých odděleních. 

Firma předpokládá, že se všechny tyto změny projeví po zapracování nových pracovníků 

v letošním roce. 

 

4. 2. 3.  Systémy (systems) 

Organizace a postupy práce jsou dány zkušenostmi a historickým vývojem. Stav 

informačního systému je poplatný živelnému rozvoji firmy. Zabezpečuje důležité životní 

funkce. Je modifikován na potřeby firmy a jsou v něm po věcné stránce ukryty značné 

zkušenosti. Bohužel informace jsou využívány převážně jenom pro kontrolní činnost a 

pro potřeby výkaznictví. Nejsou dostatečně operativně přístupné informace pro řízení a 

rozhodování zvláště v oblasti obchodu a plánování nákupu komodit. Informační systém 

se nachází v procesu přechodu od izolovaných programů bez propojení dat na lokálních 

stanicích, k jednotné síťové aplikaci. Značná část uživatelů ovládá pouze základy práce 

s PC. Dle Voříšek J. (1997), je informace v současném hospodářském prostředí jedním z 

nejcennějších podnikových zdrojů a také P. F. Drucker (1993) v této souvislosti tvrdí, že 

jsou dnes znalosti a informace jediným smysluplným zdrojem bohatství. Tohoto zdroje 

nicméně firma v současné době využívá pouze v minimální míře.  

Po technické stránce se pro uložení dat týkajících se jednotlivých obchodních operací 

využíval do r. 2005 systém řízení báze dat FoxPro, od r. 2005 pak různé verze relačního 

databázového systému Microsoft SQL Server. Přístup k takto uloženým datům je možný 

pomocí SQL dotazů přes softwarové rozhraní Open Database Connectivity – ODBC (pro 

přístup do FoxPro z formuláře v MS Access). 

Rok 2013 se nesl v duchu intenzivního monitorování skladových procesů a materiálových 

toků, které vyústilo v definování výkonových parametrů pro skladové operace a 

požadavků na nový systému řízení skladu. V závěru roku byla dokončena dynamická 

simulace skladových procesů, která ověřila, že požadovaných výkonnostních parametrů 

lze dosáhnout a zároveň se ukázalo, jaké počty pracovníků jsou potřebné pro optimální 

chod skladu v průběhu dne i týdne. V roce 2014 byla dokončena zadávací dokumentace 

pro výběr WMS a systém byl implementován. Nový způsob organizace práce ve skladě, 



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 50 
 

zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu skladových procesů. Byla zprovozněna 

expediční linka, která výrazně snížila pracnost vychystávání malých zakázek a zároveň 

umožnila řidičům na jednotlivých linkách dodat zboží více odběratelům. Firma se také 

v rámci logistického řetězce důkladně zaměřila na optimalizaci rozvozových tras a 

urychlení závozu zboží, při současném snížení nákladů na dopravu a lepším využití 

vozového parku. Soustředěním manipulace a skladování zboží v centrálním skladu došlo 

k lepší kontrole zboží, rychlejší obrátce a odpadla potřeba předispozic. Odběratelům to 

přineslo čerstvější zboží a jeho lepší kvalitu. 

Z důvodu snižování nákladů na pohonné hmoty byla uvedena do provozu vlastní čerpací 

stanice pohonných hmot. A firma prošla úspěšně dozorovým auditem, který osvědčil, že 

systém řízení jakosti plně vyhovuje normě ISO 9001:2001. (Výroční zpráva, Tekoo, 2013) 

 

4. 2. 4.  Styl a kultura (style) 

Ve firmě převládá kultura moci s jedním centrem rozhodování (Bělohlávek, 1996). 

Většinu závažnějších rozhodnutí činí sám ředitel firmy, který je zároveň majitelem. Často 

je tlačen k řešení úkolů, které by si měli řešit jednotliví pracovníci a nepřenášet je dál. 

Tímto dochází k jeho přetěžování a přemíra operativního rozhodování brání prohloubení 

strategického řízení. 

Styl řízení je převážně direktivní, uplatňovaný jednotlivými manažery s různou tvrdostí. 

Zaměstnanci jsou motivováni převážně mzdou a obavou za ztráty zaměstnání. U části 

vedení se projevuje tendence považovat níže postavené zaměstnance za nutné zlo, které 

působí problémy a je možné je libovolně přijímat a propouštět, protože je velká 

nezaměstnanost.  

Ve firmě lze vypozorovat prvky politikaření a tvorbu zájmových skupin, tím se snižuje 

efektivita řízení, schopnost prosazení nových námětů a reakce na vnější podměty. 

Zájmové skupiny jsou tvořeny pracovníky jednoho úseku a hájí své odborné zájmy a 

vyzdvihují důležitost své práce nad jiné. Mezi jednotlivými odděleními vládne antipatie, 

která pravděpodobně vznikla antipatiemi mezi vedoucími pracovníky. Potřebná 

spolupráce mezi členy vedení a jednotlivými odděleními je kontrolována a vynucována 
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ředitelem. Při jeho delší absenci hrozí rozpad spolupráce mezi členy vedení a ohrožení 

existence firmy. Chování ostatních zaměstnanců je odrazem chování vedení.  

Firma si neuvědomuje, že každý zaměstnanec a propuštěný zvláště tvoří image firmy. 

Tím, že utváří povědomí o firmě ve svém okolí a na novém pracovišti. 

 

4. 2. 5.  Zaměstnanci (staff) 

Personální práce se soustřeďuje převážně na získávání a propouštění pracovníků. 

Systematická personální práce není ve firmě prováděna, vybírání a přijímání pracovníků 

je prováděno jednotlivými vedoucími. Chybí koordinace personální práce a systematické 

působení na zaměstnance. Odměňování pracovníků je na základě fixních platů, hodinové 

a úkolové mzdy a u řidičů podílem na prodeji. Výše odměny za práci je individuální bez 

jasné vazby na dosažené výkony a na hospodaření firmy.  

Management firmy je nesourodý a spolupráce mezi členy vedení je víceméně formální, 

každý si plní a hájí své odborné zájmy. 

Hodnocení pracovníků (Koubek, 1996) je neformální, spíše nahodilé, odehrávající se 

většinou na základě mimořádných událostí. Pracovníci jsou většinou hodnoceni jen 

v rámci běžného operativního řízení. Hodnocení probíhá formou kontroly úkolů a vytčení 

nedostatků případně ocenění přínosů. 

Doposud se firma vyvíjela živelně, hlavním zájmem firmy bylo dosažení stabilní pozice 

na trhu. Na toto úsilí firma soustředila většinu sil. Organizační struktura a kultura uvnitř 

firmy stály na pozadí zájmu. Ve firmě se projevují typické problémy růstu jako (Šuléř, 

1997): 

 Nedostatek času - manažeři mají nedostatek času dotáhnout některé úkoly, 

zamyslet se nad hlavními zdroji problémů a sejít se nad jejich řešením. Budí 

dojem, že jsou ve vleku událostí. 

 Pocit chaosu – někteří zaměstnanci budí dojem, že detailně nevědí co, a jak mají 

dělat. 

 Stížnosti zaměstnanců – zaměstnanci mají pocit, že nemají dost času na 

uspokojivé splnění úkolů. Mezi zaměstnanci se množí konflikty, ve kterých se 

vzájemně obviňují, že neudělali, co měli.  
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 Nízká pracovní morálka – u zaměstnanců se projevuje stres, frustrace, ztráta 

motivace, vyhýbání se odpovědnosti, objevuje se snaha starat se jen o sebe, a je 

vysoká fluktuace. 

 Stoupá pracovní zatížení – firma bere takřka všechny objednávky a snaží se 

reagovat na všechny příležitosti. Někdy to pak má za následek horečnatou 

činnost, která však nepřinese přepokládaný efekt. 

 Neexistence společných cílů vizí – zaměstnancům není jasné, za jakými cíli firma 

směřuje a jak jich hodlá dosáhnout. 

 

4. 2. 6.  Zkušenosti (skills) 

Firma je jedním z velmi malého okruhu firem, které jsou přímými dovozci celého 

sortimentu ovoce a zeleniny do ČR. Má jazykově vybavené nákupce, kteří mají detailní 

znalosti odrůd, vlastností, jakosti ovoce a zeleniny. Nákupce zná pěstitele a prodejce 

ovoce a zeleniny přímo v produkčních oblastech a je s nimi v kontaktu. Před zahájením 

sezóny navštěvuje produkční oblasti, aby si ověřil úrodu, kvalitu jednotlivých druhů, 

začátek sklizně, skladovací možnost atd. Při těchto návštěvách předjednává objem 

dodávek, navazuje nové kontakty atp. Případný odchod nákupce znamená pro firmu po 

jednu sezónu snížení schopnosti nakupovat v dané produkční oblasti za nejlepší 

dosažitelné ceny. Dojde k narušení osobních kontaktů.  Firma je schopna si nákupce 

sama vychovat, a čas od času se potýká s tím, že konkurenti se snaží nákupce přetáhnout 

a přeplatit.  

Obchodování s ovocem a zeleninou probíhá velmi rychle a neformálně, telefonicky, 

elektronickou poštou apod. Zpravidla není čas na potvrzování objednávek, upřesňování 

atd. Základním předpokladem obchodu je důvěra, kdy nákupce spoléhá na to, že 

telefonicky domluvené zboží bude v dohodnutém čase, množství a místě, připraveno 

expedici. Dodavatel věří firmě, že zboží bude vyzvednuto a následně zaplaceno. 

Dodavatel si pohledávky za firmou zpravidla pojistí u některé z pojišťoven. Firma má u 

těchto pojišťoven dobrý rating, a má vyvinut systém, jak informovat o důvodech 

zpožděných nebo krácených plateb, výsledcích, plánech apod. 
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Obchodní zástupci, řidiči a operátorky call centra udržují osobní dennodenní kontakt 

s odběrateli. Jsou mezi nimi vybudované osobní vazby. K dispozici je také okamžitá 

zpětná vazba odběratelů o spokojenosti s dodávkou, reklamacemi, potřebami atd. 

Rovněž se monitoruje dění v jednotlivých regionech, ať už se jedná o otvírání nových 

provozoven (prodejen restaurací a podobně), konkurenčních cen, kvality zboží, ale i 

signály o případných finančních problémech jednotlivých odběratelů, změny vlastníků 

atd. 

Zkušenosti a znalosti nákupců a prodejců jsou klíčovým zdrojem konkurenční výhody. 

Firma systematicky nerozvíjí odborné znalosti svých zaměstnanců. Většina pracovníků 

získala odborné zkušenosti praxí a stylem „pokus – omyl“. Nejsou zpracovány plány 

individuálního rozvoje a v současné době není systematicky zajištěna kontinuita 

uchovávání draze získaných zkušeností. Odborná školení a rozvoj znalostí je prováděn 

operativně podle okamžitých potřeb. 

 

4. 2. 7.  Sdílené hodnoty (shared values) 

Firma nemá vytvořený systém komunikace strategie a podnikových cílů se zaměstnanci. 

Zaměstnanci jsou pouze formálně informováni o cílech firmy formou nástěnek. Strategie 

firmy je založená na intuici majitele a strategické cíle jsou stanoveny intuitivně. 

V průběhu roku se odchylky od vytýčené strategie nebo od vytýčených cílů neřeší a 

nehodnotí. Jendou ročně se zhodnotí výsledky předcházejícího roku a vytyčí se nové cíle 

pro rok následující. Jedná se zpravidla spíše o taktické cíle reagující na současné 

problémy a výzvy.  

Firma je velmi flexibilní v reakci na potřeby odběratelů a události na trhu. Všichni 

zaměstnanci si uvědomují nutnost okamžité reakce na potřeby a podněty odběratelů a 

na operativní činnosti je proto kladen nejvyšší důraz. Převážná část zaměstnanců cítí 

firmu jako zdravou a dravou a jsou přesvědčeni o její budoucnosti. Okolí si o firmě začíná 

utvářet povědomí jako o firmě s tvrdým přístupem k zaměstnancům, které se snaží 

maximálně vytěžovat. Identifikace zaměstnanců s firmou je na nízké úrovni. V případě 

potřeby jsou zaměstnanci ochotni odvést práci navíc nad rámec svých povinností. Na 

druhou stranu se projevuje určitá rezignace ve stylu: nehas, co tě nepálí.  
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4. 3.  Obchodní model 

V následujících kapitolách je popsán obchodní model využívaný ve firmě. Popis 

jednotlivých činnosti vychází z primárního a sekundárního šetření, především pak ze 

studia interních dokumentů, předpisů, výročních zpráv a metod pozorování a osobního 

dotazování. 

 

4. 3. 1.  Specifika práce s ovocem a zeleninou 

Obchodní model vychází ze specifik, typických pro práci s ovocem a zeleninou. Dovoz a 

prodej ovoce a zeleniny by se dal přirovnat k push strategii výrobních podniků, kdy je 

uspokojována poptávka, která ještě nenastala. Firma obchoduje s rychle obrátkovým 

zbožím podléhající zkáze, které nelze objednávat na sklad2. Poptávka je mnohdy závislá 

na momentálním rozhodnutí spotřebitele, kdy je ovlivněn např. cenou, akcí, počasím, 

vzhledem a chutí nabízené komodity nebo svým zdravotním stavem. 

Je nutné odhadovat poptávku na týden až 14 dnů dopředu pouze na základě intuice 

obchodníka a prodejů za přechozí krátké období, při neexistenci dalších predikčních 

nástrojů. I přesto firma garantuje dodávky odběratelům do 24 hodin. 

Velkoobchod se pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí, pro které je typický 

dynamický pohyb cen a výkyvy v nabídce od dodavatelů v závislosti na úrodě, dozrávání, 

počasí atd. Kvalitu zboží si není možné ověřit před objednáním zboží. Zboží mění kvalitu 

během přepravy a je nutné dodržovat optimální podmínky po celou dobu distribuce. Pro 

zboží je dále typická velká variabilita balení. 

Klíčová pro obchodování s těmito komoditami je lidská složka. Každý nákupce ve firmě 

musí být jazykově vybaven a být detailně obeznámen s nakupovanou komoditou, ať už 

jde o znalost odrůd, kalibrů, sklizňovou a konzumní zralost plodů nebo o znalost 

produkčních oblastí a místních pěstitelů.  

Pro fungování firmy je důležitý také dobrý raiting u pojišťoven. Z časových důvodů je 

většinou platební podmínkou hladká platba a na odběratele je uzavřeno pojištění 

pohledávek.  

                                                      
2 Na skladech zůstává zboží po dobu maximálně tří dnů s výjimkou banánů, které dozrávají ve vlastních 
dozrávacích komorách. 
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4. 3. 2.  Podmínky na trhu 

Na trhu vládne velká konkurence. Konkurenti mají zaměnitelné zboží, koncový zákazník 

a spotřebitel nerozlišuje mezi značkami a není loajální. Nadnárodní řetězce maximalizují 

svou konkurenční výhodu centralizovanými nákupy před začátkem sklizně a kontrahují 

podstatnou část nebo i celou produkci za pevnou cenu. V rámci konkurenčního boje je 

časté přetahování a přeplácení ověřených nákupčích. Firma patří v současnosti mezi top 

5 hlavních distributorů ovoce a zeleniny v Česku a na Slovensku. Hlavními konkurenty 

jsou: ČEROZFRUCHT, Hortim – International, VVISS a. s. a EFES. V porovnání s konkurencí 

má silnou výhodu díky dodávkám přímo do maloobchodních prodejen, školních jídelen, 

sociálních institucí, hotelů, restaurací apod. a je unikátní s ohledem na velké množství 

drobných klientů, které dokáže obsloužit díky síti rozvozových linek a strategickému 

umístění. Profituje také na nadprůměrné znalosti řeckého trhu s ovocem a zeleninou a 

20 letou zkušeností s dovozem a dozráváním banánů. 

Pro komodity jsou typické meziroční výkyvy v nabídce a to jak v množství, tak v průměrné 

ceně za jednotku. Ceny se pak vyvíjejí postupně podle stavu sklizně a momentální 

poptávky a v době sklizně lokálního ovoce a zeleniny se projevuje značný vliv 

samozásobení. Nabídka i poptávka jsou sezónní. 

 

4. 3. 3.  Plán nákupu zboží 

Plánování týdenního nákupu zboží vychází z přehledu prodeje zboží za předchozí týden. 

Přehled prodeje zboží za předchozí týden pro obchodní oddělení zajišťuje ekonomické 

oddělení vždy dle jednotlivých komodit. Na základě týdenního prodeje zboží a 

s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu, je v rámci porady obchodního oddělení (vždy 

v úterý) zpracován týdenní plán nákupu zboží. V plánu nákupu zboží jsou pokryty veškeré 

požadavky maloobchodního oddělení, velkoobchodního oddělení a vedlejších 

provozoven firmy.  

Nákupčí zodpovědný za zásobení firmy jednotlivými druhy zboží, je povinen seznámit 

ostatní pracovníky účastné porady se situací dané komodity na trhu a s předběžnou 

nákupní cenou zboží na další týden. Jednotliví nákupčí v rámci porady posoudí, zda lze 

určenou komoditu nakoupit levněji, v lepší kvalitě, balení apod.  
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Ze závěrů učiněných na nákupní poradě velkoobchodního oddělení jsou jednotliví 

nákupčí povinni zajistit nabídku zboží od dodavatelů. Nákupčí musí při realizaci 

poptávkového řízení zejména: 

 provést řádný výběr dodavatele zboží (dodavatel musí být schválený tj. 

evidovaný v seznamu schválených dodavatelů), 

 posoudit potřeby a očekávání zákazníka, 

 posoudit nabídkovou cenu,  

 porovnat cenu stejného druhu zboží s  cenou v jiné zemi  

 

Na základě vyhodnocení možností zajištění dodávek zboží od dodavatelů sestavují 

jednotliví nákupčí nákupní cenu zboží. V této fázi se zároveň prověřuje možnost 

logistického (dopravního) zabezpečení a cena dopravy za zboží ve spolupráci 

s dispečerem dopravy.  Na základě shromážděných informací o druhu, ceně, kvalitě a 

sortimentu zboží, nabídnou jednotliví nákupčí zboží k zabezpečení požadavků vlastní 

firmy a objednávek od odběratelů. Zároveň jsou povinni vzhledem k charakteru ovoce a 

zeleniny zabezpečit u dodavatele doložení certifikátů nebo atestů vztahujících se 

k požadovanému druhu ovoce a zeleniny.  

Při jednání s dodavatelem nákupce specifikuje vlastní požadavky tak, aby plně zabezpečil 

poptávku obchodního oddělení. Největší důraz je kladen hlavně na cenu zboží, jeho 

kvalitu a termín dodání (max. na týden dopředu). Na základě dlouholetých vzájemných 

kontaktů jednají o nejvýhodnějších podmínkách. 

S ohledem na skutečnost, že požadavek zákazníka je obvykle konkrétně směřován na 

jemu známé zboží v mnoha případech i konkrétního producenta/dovozce, není třeba 

posuzovat shodu nabídky a poptávky. Tzn., že pro konkrétní dodávku se posuzuje 

především možnosti uspokojení zákazníka v požadovaných termínech plnění dodávky a 

službách souvisejících s dodávkou zboží.  

V ostatních případech zákazník vybírá z nabízeného sortimentu zboží s přesně 

specifikovanými vlastnostmi (ceníky, fyzické vzorky ovoce a zeleniny apod.) 
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Shoda požadavku zákazníka s konkrétní nabídkou dodavatele se posuzuje především při 

dodávkách alternativních druhů ovoce a zeleniny (v případě, že původně poptávané OZ 

není možné v požadovaném termínu či kvalitě zajistit).  

 

4. 3. 4.  Upřesnění dodávek a cenotvorba 

Ze závěrů učiněných na úterní poradě, zajišťují jednotliví nákupčí dodávky OZ. Při 

zajišťování dodávek OZ jsou především povinni: 

 zabezpečit na základě výběru dodavatele specifikaci druhu (dostatečně přesný 

název obsahující např. dle potřeby i rozměry, barvu, výrobce ev. obchodní název, 

typickou vlastnost či použití zboží apod.), 

 specifikovat množství OZ (realizovatelné expediční množství a správně uvedená 

jednotka množství), 

 v případě individuálně sjednaných obchodních podmínek jejich přesné vyjádření, 

 požadované termíny plnění požadavků, 

 místo dodání, 

 způsob dodání resp. dopravy a vyjádření její ceny. 

 

4. 3. 4. 1.  Cenotvorba 

Jednou ze základních povinností nákupčího je stanovit řádně cenu za OZ. 

Nákupní cenu zboží stanovují jednotliví nákupčí zodpovědní za nákup OZ. Stanovení 

nákupní ceny je vždy kontrolováno vedoucím velkoobchodního oddělení.  

S takto schválenou nákupní cenou je dále nákupní cena OZ předána k dispozici 

jednotlivým obchodníkům. 

Ceník pro velkoobchodní oddělení se sestavuje vždy na následující týden ve čtvrtek a 

k dispozici je všem pracovníkům velkoobchodního oddělení v pátek. Před předáním 

ceníku jednotlivým obchodníkům je provedena jeho kontrola vedoucím 

velkoobchodního oddělení.  Změnu ceny schvaluje vždy vedoucí velkoobchodního 

oddělení popř. jednotliví nákupčí v závislosti na nabídce a poptávce zboží na trhu. 
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Při nastavení cen se vychází z následujících vstupních nákladů a parametrů: 

 nákupní cena, 

 doprava, 

 clo, 

 přepravní náklady, 

 vady, 

 slevy a bonusy. 

Následně je aplikována zisková marže. Cena výrobků je tedy nastavena podle nákupních 

cen se započítáním standardní míry zisku. Funguje zpětná vazba od cen konkurence. 

Pokud je konkurence levnější, je snaha snížit nákupní ceny. Pokud toto není možné, 

snižuje se konečná cena na úkor zisku k ceně srovnatelné s konkurencí. 

Cena se užívá jako marketingový nástroj jen při spolupráci s obchodními řetězci, které 

firmu nutí do promočních akcí. Standardně se užívají tři úrovně cen. Tyto úrovně 

odpovídají třem segmentům trhu (obchodní řetězce, obchody, jídelny). S většinou 

maloobchodních zákazníků jsou ceny nastavovány na týdenní bázi. V případě 

velkoobchodních zákazníků jsou ceny platné vždy pro jednu konkrétní dodávku. Nákupní 

cena a marže se významně mění v průběhu roku podle sezónnosti a také podle země, ze 

které je příslušný produkt v daném období dovážen. S ohledem na tyto skutečnosti se 

také mění náklady na dopravu. 
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PŘÍPRAVA DAT
STATISTICKÁ 

ANALÝZA DAT
UNS
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ZPĚTNÁ VERIFIKACE

5.  Tvorba predikčního modelu 

5. 1.  Příprava dat 

Firma v současné době nepoužívá datový sklad ani žádný manažerský informační systém 

pro práci s daty. Data, týkající se jednotlivých nákupů a prodejů, jsou uchovávána 

v databázi pouze pro potřeby výkaznictví a účetnictví a jsou po exportu přístupné pro 

další, především kancelářské, nástavbové aplikace. 

Tvorba dotazů pro přístup k datům je ztížena kvůli nutné znalosti struktury uložených 

dat, ale také kvůli změnám software, které v čase proběhly. Do roku 2005 využívala firma 

systém řízení báze dat FoxPro, kdy byla data do databází uložena ve formátu souborů 

dBase. V roce 2005 přešla na relační databázový systém MS SQL Server 2000, v roce 

2008 pak Microsoft SQL Server 2008 R2. Do roku 2005 byly zakládány databáze pro každý 

rok samostatně, v současné době se v databázi uchovávají aktuální tři roky a data z let 

starších pak v podobě ročních archivů. 

Pomocí SQL dotazů přes softwarové rozhraní Open Database Connectivity – ODBC (pro 

přístup do FoxPro z formuláře v MS Access) byla získána a exportována data týkající se 

jednotlivých týdenních prodejů obou vybraných komodit ve struktuře: rok, týden, 

číselné označení, název, prodané množství v kg, tržby za prodané množství v Kč.  

 

Ukázka SQL dotazu: 

SELECT Year(CDate([k0m2]![datum])) AS rok, DatePart("ww",CDate([k0m2]![datum])) 
AS tyden, k0m2.cislo AS polozka, Sum(0) AS mnozstvi_prod, Sum(0) AS Obrat 

FROM k0m2 
WHERE (((k0m2.dp)="10") AND ((Left([cislo],3))=[Forms]![frmVyber]![txtPolozka])) 
GROUP BY Year(CDate([k0m2]![datum])), DatePart("ww",CDate([k0m2]![datum])), 
k0m2.cislo 
ORDER BY Year(CDate([k0m2]![datum])), DatePart("ww",CDate([k0m2]![datum])), 
k0m2.cislo; 
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Takto vyexportovaná data bylo ale nutno, pro další práci dále upravit. Data jsou u obou 

sledovaných komodit ukládána v nestejných kusových jednotkách. Nejčastěji je uváděno 

prodávané množství v kg, nezřídka ale také v různě velkých baleních. Pouze z názvů 

položek, tržeb a prodejů není mnohdy možné určit, kdy se jedná o prodej v kg a kdy o 

prodej po baleních, která jsou různě velká (1,5 kg až 25 kg). Vyexportovaná data je tedy 

potřeba upravit přepočtem takovým způsobem, aby byla pro další práci převedena na 

stejné měrné jednotky, v tomto případě na kg. U jednotlivých komodit existuje seznam 

kusových a položkových hmotností, který jsem v rámci automatizace jednotlivých 

procesů využila pro naprogramování převodníku v prostředí MS Excel a objektového 

programovacího jazyka Visual Basic for Application (VBA). Takto upravená data je možné 

dále použít pro statistickou analýzu dat a pro modelování pomocí umělé neuronové sítě. 

 

Ukázka VBA kódu: 

Function PrevodNaKg(vstup As Range) As Double 

PrevodNaKg = vstup.Value 

For i = 1 To Range("A1").End(xlDown).Row 

    kod = Trim(List1.Range("A" & i)) 

    If kod = vstup.Offset(0, -2) Then 

        PrevodNaKg = PrevodNaKg * Trim(List1.Range("B" & i)) 

    End If 

Next i 

End Function 
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Datovým skladem se v tomto pojetí rozumí datový sklad využívaný typicky při 

implementaci manažerských informačních systému. Takový sklad se dá rozdělit do 

několika vrstev, jak je uvedeno na následujícím obrázku. 

 

 

Zdroj: [31] 

Data, která jsou původně uložena v primárních zdrojích dat (např. v ERP, CRM) jsou 

získávána pomocí ETL procesů a následně ukládána do jednotného úložiště datového 

skladu. Nad takto uloženými daty se prostřednictvím OLAP prezenční vrstvy zobrazují 

data různými způsoby. [31] 

Firma v současné době využívá pouze primárních zdrojů dat uložených v databázi. Není 

možný rychlý pohled na data tak, jak je využíván v dimenzionálním modelování. Absence 

některých důležitých údajů (např. údaj, kdy byla daná komodita v akci a v jakém 

množství, prodané množství ve vazbě na ceník atp.) by mohla mít vliv na přesnost celého 

modelu. 

 

Primární zdroje dat Proces  ETL Datový sklad OLAP prezentace 

 

 
 

 

Obrázek 13 - Schéma datového skladu 
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5. 2.  Statistická analýza dat 

Analýza dat nemusí být nutně spojena pouze se statistickými metodami. Často jsou již 

pro analýzu dat používány nástroje umělé inteligence – neuronové sítě nebo klasifikační 

stromy. Souhrnně lze tyto postupy označit jako prostředky pro získávání znalostí z dat, 

tzv. data mining. Aby byl v co nejvyšší míře zachován požadavek firmy na minimální 

náklady, vynaložené prostředky a odbornost pro využívání predikčního modelu, využiji 

pro data mining statistickou analýzu dat a metodiku výpočtu naprogramuji v prostředí 

VBA. 

Pro veškeré výpočty byla použita data (prodeje jablek a brambor v kg) a průměrné 

prodejní ceny za kg (v Kč) za jedenáct po sobě následujících let. Tato data byla očištěna 

a následně byl zachycen vývoj těchto prodejů. Pro všechny výpočty byla data agregována 

z atomických prodejů v jednotlivých týdnech na jednotlivé měsíce a čtvrtletí z důvodu 

snadnějšího zachycení trendu vývoje této komodity. Získané hodnoty byly nejdříve 

standardizovány tímto způsobem: 

𝑦′𝑖 =
𝑦𝑖

𝑘𝑖
 𝑘𝑖 

Kde y’i je standardizovaná hodnota z i. období, yi je naměřená hodnota za toto období, 

ki je počet dílčích časových jednotek v i. Časovém období a ki je počet menších časových 

jednotek ve standardizovaném časovém období. 

Při standardizaci byly prodeje každého 53. týdne byly přeneseny do prvního týdne roku 

následujícího. Rok byl rozdělen na 13 měsíců po čtyřech týdnech a na 4 čtvrtletí po 

třinácti týdnech Tento postup vyloučil kalendářní vlivy, které by ovlivnily vypovídací 

schopnost dat, především nestejný počet pracovních dní, pohyblivé svátky byly původně 

přepočítány korekčním koeficientem, při dalších výpočtech se nicméně ukázalo, že jejich 

vliv je irelevantní. 

Při výpočtu trendu musí být zohledněny také sezónní vlivy a výkyvy. Pod pojmem 

sezónnost se rozumí periodické kolísání v časové řadě, které má systematický charakter. 

Toto kolísání se odehrává během jednoho kalendářního roku a každý rok se ve stejné 

nebo modifikované podobě opakuje. Tyto periodické změny jsou způsobeny především 
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střídáním ročních období, různými lidskými zvyky a vlivy působícími na vybrané 

komodity. (Artl, Artlová, 2007) 

Lineární regresní model lze zapsat pomocí maticového zápisu jako 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝜀, 

kde y je vysvětlovaná proměnná, v matici X jsou vysvětlující proměnné (typu (𝑇 × 𝑘)), β 

je jednotkový vektor (𝑘 × 1) s neznámými parametry modelu a ε je reziduální složka 

modelu o rozměru (T×1). [10] 

K analýze vztahu dvou veličin, využiji korelační koeficient, který udává míru lineární 

závislosti mezi těmito proměnnými. Pokud jsou hodnoty tohoto koeficientu významně 

nenulové, dá se tento jev označit jako korelace (závislost) těchto veličin. Tento koeficient 

nabývá hodnoty od -1 do 1, přičemž hodnoty blízké k -1 značí nepřímou lineární závislost, 

hodnota rovna 0 značí nekorelovanost veličin a hodnoty blízké 1 značí přímou lineární 

závislost. Pearsonův korelační koeficient je možné vyjádřit následujícím vztahem: 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑡 − �̅�)(𝑦𝑡 − �̅�)𝑇

𝑡=1

√∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2𝑇
𝑡=1 ∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2𝑇

𝑡=1

 

 

5. 2. 1.  Brambory - agregovaná měsíční data 

Při výpočtech trendů vybraných komodit ve všech jednotkách, se vyhcází z rovnice: 

𝑦 = 𝑏1 + 𝑏2 ∙ 𝑥 + 𝑣𝑙 , 

kde 𝑏1 a 𝑏2 jsou koeficienty trendové přímky a 𝑣𝑙  sezónní výkyvy v jednotlivých měsících.  

Pro výpočet těchto koeficientů byly sestaveny matice A a matice B, které tvoří normální 

soustavu rovnic. Tato soustava je sestavena pomocí metody nejmenších čtverců pro 

funkci více proměnných. Matice B sestává z prvků, které uvádí součty za jednotlivé 

měsíce, kde prvek b11 je součet transformovaných hodnot za první měsíc během 11 po 

sobě jdoucích let prvek b21 součet transformovaných hodnot za druhý měsíc a analogicky 

dále prvky b31 až b131; prvek b141 je potom skalárním součinem transformovaných hodnot 

funkce prodejů brambor v kg a počtu naměřených hodnot. 

Pro výpočet této soustavy byla zvolena metoda řešení přes výpočet inverzní matice. 
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Výsledkem řešení soustavy normálních rovnic jsou koeficienty 𝑐𝑖, tedy koeficienty pro 

jednotlivé měsíce a výkyvy 𝑣𝑖  pro jednotlivé měsíce pro 𝑖 = 1,2,3…13. Matice, normální 

soustavy rovnic a dílčí výpočty koeficientů jsou uvedeny v příloze této práce. 

Cílem dekompozice časových řad je nalezení parametrů pro funkci trendu a sezónnosti 

a oddělení reziduální složky časových řad. 

Na začátku každé podkapitoly je uvedena tabulka s měsíčními koeficienty a sezónními 

výkyvy zkoumané komodity v daných jednotkách a výpočet koeficientů trendové přímky 

a určení její rovnice. Tyto výpočty mají posloužit pro seznámení se s vybranými 

komoditami, jejich chováním, uplatňováním cenové politiky a identifikaci faktorů, které 

na prodeje komodit působí. Tato data budou následně využita jako možné vstupy a 

výstupy při modelování predikce v umělé neuronové síti. 

 

5. 2. 1. 1.  Prodej brambor v kg 

 

Obrázek 14 - Měsíční prodeje brambor v letech 2002-2012 + akce COOP  (kg) 

Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2004 se na prodeji brambor výrazným způsobem projevil vstup České a Slovenské 

republiky do EU. Firma využila možnosti svého umístění na hranicích se Slovenskem a 

absence celních povinností na hranicích a mohla začít volně rozvážet zboží do přilehlých 

částí Slovenska přímo z centrálních skladů. Využila příležitosti konkurovat slovenským 

velkoobchodům s ovocem a zeleninou a navázala užší spolupráci s COOP Jednotou 

Slovensko, které ihned nabídla možnost dodání zboží v akci do všech 2700 prodejen 

COOPu. COOP tuto nabídku uvítal, protože žádný ze slovenských velkoobchodů nebyl 

v této době schopen podobnou akci v dostatečném objemu a zajímavé ceně realizovat.  
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Jako pilotní projekt byla vybrána nabídka raných brambor, což se pro velký úspěch akce 

výrazným způsobem projevilo na celkovém prodeji brambor v daném měsíci. Obdobná 

akce, ale už v menším rozsahu se uskutečnila ve stejném období a se stejnou komoditou 

v roce následujícím. Nikdy v minulosti ani v budoucnosti se již akční nabídka v takovém 

množství nerealizovala. Z důvodu lepší vypovídací schopnosti dat, byly proto prodeje 

v těchto obdobích upraveny přepočtem na prodeje obvyklé. 

 

Tabulka 2 - Brambory - měsíční koeficienty a výkyvy (kg) 

c1 = 141448,1 v1 = -78112,7 

c2 = 172460,4 v2 = -47100,4 

c3 = 199363 v3 = -20197,7 

c4 = 207664,7 v4 = -11896 

c5 = 350820,7 v5 = 131259,9 

c6 = 599994,9 v6 = 380434,1 

c7 = 294487,1 v7 = 74926,34 

c8 = 149033,4 v8 = -70527,4 

c9 = 132537,8 v9 = -87023 

c10 = 163811,9 v10 = -55748,9 

c11 = 186679,3 v11 = -32881,5 

c12 =  108870,2 v12 = -110691 

c13 = 147118,7 v13 = -72442 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 219560,7896 

  b2 = 1685,2638 

Rovnice přímky je: 

  y = 219560,7896 + 1685,2638x 

Z koeficientů trendové přímky i kladné směrnice výsledné trendové rovnice je jasně 

patrné, z jakého důvodu byla za klíčovou komoditu zvolena právě tato komodita. Po 

celou dobu sledovaného období dochází k meziměsíčnímu nárůstu prodejů brambor o 

1685 kg a to i přes to, že statistiky ČSÚ zaznamenaly déletrvající klesající trend spotřeby. 

Důvodem by mohl být fakt, že dle Štiková, Sekavová, Mrhálková [67] může docházet při 

analýze údajů vztahujících se k celkové spotřebě a průměrným cenám sledovaným ČSÚ  
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k chybným závěrů. Je to způsobeno vlivem cen na spotřebu takových potravin, pro které 

je charakteristická vysoká naturální spotřeba, kdy spotřebitel část potravin nenakupuje 

na trhu, ale je jejich samozásobitelem. 

 

 

Obrázek 15 - Měsíční prodeje brambor v letech 2002-2012 (kg) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na trendové křivce (zelenou barvou) a reálných prodejích (červenou barvou) je i po 

úpravách stále patrný pozitivní vliv vstupu ČR do EU, otevření nových trhů a využití 

konkurenční výhody u raných brambor v letech 2004 a 2005. Zajímavé je také chování 

komodity počátkem roku 2008, kdy došlo vlivem zdražování základních potravin (ČTK, 

2008) k panice na celosvětovém trhu a v krátkém čase pak k trojnásobnému navýšení 

ceny za tunu rýže. Pozitivně se to díky substitučnímu efektu projevilo na poptávce po 

bramborách.  Tento efekt byl nicméně pouze krátkodobý a je možné ho pozorovat také 

počátkem roku 2005, po vstupu Česka do EU, kdy byla rýže ,do té doby bez cla a 

dovozních kvót, zatížena clem. 

Posledním faktorem, který zapůsobil na nestandardní chování dat v časové řadě, je 

neúroda z roku 2010, kdy po deštivém podzimu následovalo velmi suché léto, a brambor 

byl na trhu nedostatek. V druhé polovině roku došlo, zřejmě vlivem přenesení naturální 

spotřeby na trh, k nárůstu prodejů oproti očekávanému trendu. 
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5. 2. 1. 2.  Prodej brambor v Kč 

Tabulka 3 - Brambory - měsíční koeficienty a výkyvy (Kč) 

c1 = 657256,2 v1 = -945093 

c2 = 949495,2 v2 = -652854 

c3 = 1122687 v3 = -479663 

c4 = 1438845 v4 = -163505 

c5 = 3414317 v5 = 1811967 

c6 = 6149173 v6 = 4546824 

c7 = 2630730 v7 = 1028380 

c8 = 916592,5 v8 = -685757 

c9 = 713035,9 v9 = -889314 

c10 = 800014,6 v10 = -802335 

c11 = 872925,3 v11 = -729424 

c12 =  417392,6 v12 = -1184957 

c13 = 748079,7 v13 = -854270 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 1602349,438 

  b2 = 12623,8299 

Rovnice přímky je: 

  y = 1602349,438 + 12623,8299x 

 

Obrázek 16 - Měsíční prodeje brambor v letech 2002-2012 (Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledná kladná směrnice trendové rovnice přímky y ukazuje, že dochází k  nárůstu tržeb 

za brambory během sledovaného období a to výrazným způsobem o cca 12624 Kč 

měsíčně.  
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5. 2. 1. 3.  Prodej brambor v Kč/kg 

Tabulka 4 - Brambory - měsíční koeficienty a výkyvy (Kč/kg) 

c1 = 6,411646 v1 = -0,75869 

c2 = 6,7698 v2 = -0,40053 

c3 = 7,059976 v3 = -0,11036 

c4 = 7,782661 v4 = 0,612326 

c5 = 9,457491 v5 = 2,287156 

c6 = 10,05572 v6 = 2,885388 

c7 = 8,64018 v7 = 1,469846 

c8 = 6,730777 v8 = -0,43956 

c9 = 6,336471 v9 = -0,83386 

c10 = 5,814565 v10 = -1,35577 

c11 = 5,790068 v11 = -1,38027 

c12 =  5,937175 v12 = -1,23316 

c13 = 6,427816 v13 = -0,74252 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 7,1703 

  b2 = -0,0017 

Rovnice přímky je: 

  y = 7,1703 – 0,0017x 

 

Výsledná záporná směrnice trendové přímky y dokládá, že ve sledovaném období 

dochází k postupnému snižování průměrné ceny za 1 kg brambor a to o přibližně 0,17 

haléřů měsíčně bez zohlednění míry inflace. Reálný pokles průměrných cen bude tedy 

ještě vyšší. 

Z tabulky měsíčních koeficientů a výkyvů lze vypozorovat variabilitu cen v průběhu roku. 

Důvodem tohoto kolísání, kdy se průměrné ceny za 1kg brambor liší až o téměř 50%, je 

způsobeno lokální sklizňovou a konzumní zralostí brambor a vlivem naturální spotřeby, 

která ovlivňuje spotřebitelské chování a poptávku na trhu. 
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5. 2. 2.  Brambory - agregovaná čtvrtletní data 

Postup výpočtu je totožný s výpočty popsanými v předchozí kapitole. Pouze matice B 

sestává z prvků, které uvádí součty za jednotlivá čtvrtletí, kde prvek b11 je součtem 

transformovaných hodnot za první čtvrtletí sledované časové řady a prvek b41 součtem 

hodnot za čtvrtletí poslední. Prvek b51 je skalárním součinem transformovaných hodnot 

funkce prodejů brambor v kg a počtu naměřených hodnot. 

Výsledkem řešení soustavy normálních rovnic jsou koeficienty c1 až c4 pro jednotlivá 

čtvrtletí a výkyvy v1 až v4 pro jednotlivá čtvrtletí.  

5. 2. 2. 1.  Prodej brambor v kg 

Tabulka 5 - Brambory - čtvrtletní koeficienty a výkyvy (kg) 

c1 = 544271,7 v1 = -160492 

c2 = 1285367 v2 = 580602,8 

c3 = 506631,3 v3 = -198133 

c4 = 482786,1 v4 = -221978 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 704763,9685 

  b2 = 17649,3498 

Rovnice přímky je: 

  y = 704763,9685 + 17649,3498x 

Výsledná kladná směrnice trendové rovnice přímky y potvrzuje, že dochází k výraznému 

nárůstu prodejů brambor během sledovaného období o cca 17650 kg za čtvrtletí. 

Vysvětlení tohoto trendu je popsáno v předchozí kapitole 

Na následujícím obrázku je znázorněno reálné množství prodaných brambor za 

jednotlivá čtvrtletí sledovaného období v kilogramech (modrá křivka) a výsledná 

trendová křivka včetně započítání výkyvů, které odpovídají sezónní složce zkoumané 

komodity (červená křivka). Za zmínku stojí chování časové řady na přelomu roku 

2010/2011, kdy došlo, po lokální neúrodě, k přenesení naturální spotřeby na trh. 
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Obrázek 17 - Čtvrtletní prodeje brambor v letech 2002-2012 (kg) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5. 2. 2. 2.  Prodej brambor v Kč 

Tabulka 6 - Brambory - čtvrtletní koeficienty a výkyvy (Kč) 

c1 = 2958387 v1 = -2192945 

c2 = 12393881 v2 = 7242550 

c3 = 3038750 v3 = -2112582 

c4 = 2214308 v4 = -2937023 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 5151331,387 

  b2 = 132759,2943 

Rovnice přímky je: 

  y = 515331,387 + 132759,2943x 

 

Výsledná kladná směrnice trendové rovnice přímky y potvrzuje, že dochází rovněž 

k  nárůstu prodejů tržeb za brambory během sledovaného období a to výrazným 

způsobem o cca 132760 Kč za čtvrtletí.  
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Na následujícím obrázku jsou znázorněny reálné tržby za prodané brambory v 

jednotlivých čtvrtletích sledovaného období v Kč (modrá křivka) a výsledná trendová 

křivka včetně započítání výkyvů, které odpovídají sezónní složce zkoumané komodity 

(červená křivka). Také zde je možné pozorovat přenesení faktoru samozásobení na trh. 

 

Obrázek 18 - Čtvrtletní prodeje brambor v letech 2002-2012 (Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5. 2. 2. 3.  Prodej brambor v Kč/kg 

Tabulka 7 - čtvrtletní koeficienty a výkyvy (Kč/kg) 

c1 = 6,72469 v1 = -0,3954 

c2 = 9,297484 v2 = 2,177393 

c3 = 6,529242 v3 = -0,59085 

c4 = 5,928949 v4 = -1,19114 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 7,1201 

  b2 = -0,0028 

Rovnice přímky je: 

  y = 7,1201 – 0,0028x 
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Průměrné prodejní ceny brambor kopírují vývoj patrný již z měsíčních přehledů a 

záporná směrnice trendové přímky potvrzuje trend, kdy průměrná cena brambor 

v dlouhodobém horizontu klesá. 

 

5. 2. 3.  Jablka - agregovaná měsíční data 

Postup výpočtu je totožný s výpočty v předchozích kapitolách. Pouze zkoumanou 

komoditou nejsou brambory, ale jablka.  

 

5. 2. 3. 1.  Prodej jablek v kg 

Tabulka 8 - Jablka - měsíční koeficienty a výkyvy (kg) 

c1 = 155529,2 v1 = 13476,52 

c2 = 175523,2 v2 = 33470,6 

c3 = 185983,5 v3 = 43930,88 

c4 = 202928,1 v4 = 60875,5 

c5 = 212111,7 v5 = 70059,05 

c6 = 210337,1 v6 = 68284,44 

c7 = 131104,9 v7 = -10947,8 

c8 = 93347,78 v8 = -48704,9 

c9 = 86104,82 v9 = -55947,8 

c10 = 103816,1 v10 = -38236,6 

c11 = 102287,8 v11 = -39764,8 

c12 =  91153,03 v12 = -50899,6 

c13 = 96457,05 v13 = -45595,6 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 142052,6382 

  b2 = 94,7857 

Rovnice přímky je: 

  y = 142052,6382 + 94,7857x 

Z kladné směrnice výsledné trendové rovnice přímky y je patrné, že dochází k mírnému 

nárůstu prodejů jablek během sledovaného období o cca 94 kg za měsíc. Tento trend si 

lze vysvětlit rostoucí spotřebou ovoce mírného pásma, což odpovídá jak statistickým 
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šetřením a výzkumům vzešlým ze studia sekundárních zdrojů, tak expertním znalostem 

a zkušenostem firmy. 

Riziko plynoucí z těchto skutečnosti pro predikční model spočívá v neznalosti maximální 

hranice spotřeby, která je dána fyziologicky. Ze statistických šetření nicméně vyplývá, že 

stále ještě nedosahuje spotřeba ovoce mírného pásma v české republice průměrné 

spotřeby dané komodity obvyklé ve státech EU, z čehož se dá usuzovat, že potenciál 

spotřebitelského trhu nebyl dosud zcela naplněn a v nejbližší době se tak nestane. Pokud 

dosáhne výsledná trendová rovnice přímky y záporné směrnice příp. výraznějších 

výkyvů, měla by na tuto skutečnost zareagovat neuronová síť, jakožto použitý predikční 

nástroj. 

 

 

Obrázek 19 - Měsíční prodeje jablek v letech 2002-2012 (kg) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na předchozím obrázku je znázorněno reálné množství prodaných jablek za jednotlivé 

měsíce sledovaného období v kilogramech (červená křivka) a výsledná trendová křivka 

včetně započítání výkyvů, které odpovídají sezónní složce zkoumané komodity (zelená 

křivka). 
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5. 2. 3. 2.  Prodej jablek v Kč 

Tabulka 9 - Jablka - měsíční koeficienty a výkyvy (Kč) 

c1 = 1763830 v1 = -38023,3 

c2 = 2068990 v2 = 267136,4 

c3 = 2294350 v3 = 492496,9 

c4 = 2556479 v4 = 754625,5 

c5 = 2888277 v5 = 1086424 

c6 = 3181836 v6 = 1379983 

c7 = 2087809 v7 = 285955,7 

c8 = 1471979 v8 = -329874 

c9 = 1116349 v9 = -685504 

c10 = 1103796 v10 = -698057 

c11 = 990812,1 v11 = -811041 

c12 =  893890,2 v12 = -907963 

c13 = 1005695 v13 = -796159 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 1801853,21 

  b2 = 4669,2616 

Rovnice přímky je: 

  y = 1801853,21 + 4669,2616x 

Z této kladné směrnice výsledné trendové rovnice přímky y je patrné, že dochází 

k mírnému nárůstu tržeb za jablka během sledovaného období o cca 4669 Kč za měsíc. 

Trend rostoucích tržeb se dal předpokládat vzhledem k rostoucímu trendu prodaného 

množství jablek. 

 

Obrázek 20 - Měsíční prodeje jablek v letech 2002-2012  (Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Na předchozím obrázku jsou znázorněny tržby za prodaná jablka za jednotlivé měsíce 

sledovaného období v kilogramech (červená křivka) a výsledná trendová křivka včetně 

započítání výkyvů, které odpovídají sezónní složce zkoumané komodity (zelená křivka). 

 

Zajímavé je srovnání obou trendových křivek po lineární transformaci, které je uvedeno 

na následujícím grafu. 

 

Obrázek 21 - Transformované trendové křivky - měsíční prodeje jablek 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že cenová politika uplatňovaná ve firmě má konstantní charakter, resp. 

že především ke konci sledovaného období nedochází k výrazným výkyvům 

realizovaných prodejů v kg a tržeb za tyto transakce. I přes výrazný nárůst poptávky 

v první polovině roku je komodita obchodována za mírně nižší průměrnou cenu, koncem 

roku při prudkém poklesu prodejů je komodita obchodována za mírně vyšší průměrnou 

cenu. Ke konci sledovaného období mají trendové křivky včetně sezónních vlivů téměř 

konstantní charakter. 

 

5. 2. 3. 3.  Prodej jablek v Kč/kg 

Průměrná cena za 1 kg jablek je ve sledovaném období nejvyšší přibližně v měsících 

červnu a červenci, naopak cena nejnižší na přelomu října a listopadu. Toto chování lze 

vysvětlit vlivem samozásobení a sklizňovou a konzumní zralostí jablek. 
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Tabulka 10 - Jablka - měsíční koeficienty a výkyvy (Kč/kg) 

c1 = 11,35236 v1 = -1,52033 

c2 = 11,59311 v2 = -1,27957 

c3 = 11,81057 v3 = -1,06211 

c4 = 12,42741 v4 = -0,44528 

c5 = 13,52029 v5 = 0,647605 

c6 = 15,0835 v6 = 2,210821 

c7 = 16,20158 v7 = 3,328894 

c8 = 16,80957 v8 = 3,936882 

c9 = 14,25776 v9 = 1,385081 

c10 = 11,58493 v10 = -1,28775 

c11 = 10,52249 v11 = -2,35019 

c12 =  10,81221 v12 = -2,06047 

c13 = 11,3691 v13 = -1,50359 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 12,8727 

  b2 = 0,0232 

Rovnice přímky je: 

  y = 12,8727 + 0,0232x 

 

Kladná směrnice výsledné trendové rovnice přímky y dokládá, že nedochází pouze ke 

zvýšení prodejů a růstu tržeb, ale také k mírnému nárůstu průměrných prodejních cen 

za jablka během sledovaného období o cca 2,3 haléře za měsíc. Tento nárůst je po celou 

dobu sledovaného období na úrovni ročního indexu spotřebitelských cen, tedy na úrovni 

míry inflace tak, jak je patrné z následující tabulky. Lze tedy konstatovat, že se za 

posledních jedenáct let průměrná cena 1 kg jablek nezvýšila. 
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Tabulka 11 - Nárůst průměrných cen jablek (Kč/kg) 

rok míra 
inflace 

změna cenové 
hladiny 

y = 12,8727 + 0,0232x 

2002 1,8 13,10439 13,17438638 

2003 0,1 13,1175 13,47608927 

2004 2,8 13,48479 13,77779216 

2005 1,9 13,741 14,07949505 

2006 2,5 14,08452 14,38119793 

2007 2,8 14,47889 14,68290082 

2008 6,3 15,39106 14,98460371 

2009 1 15,54497 15,28630659 

2010 1,5 15,77814 15,58800948 

2011 1,9 16,07793 15,88971237 

2012 3,3 16,6085 16,19141526 

Zdroj: vlastní zpracování, data: ČSÚ, 2012 

 

5. 2. 4.  Jablka - agregovaná čtvrtletní data 

5. 2. 4. 1.  Prodej jablek v kg 

Tabulka 12 - Jablka - čtvrtletní koeficienty a výkyvy (kg) 

c1 = 559758,3 v1 = 98983,19 

c2 = 654925,9 v2 = 194150,8 

c3 = 316718,4 v3 = -144057 

c4 = 311697,9 v4 = -149077 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 460775,1229 

  b2 = 969,7801 

 

Rovnice přímky je: 

  y = 460775,1229 + 969,7800x 

 

Výsledná kladná směrnice trendové rovnice přímky y potvrzuje, že dochází k mírnému 

nárůstu prodejů jablek během sledovaného období o cca 970 kg za čtvrtletí. Vysvětlení 

tohoto trendu je popsáno v předchozí kapitole 
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Na následujícím obrázku je znázorněno reálné množství prodaných jablek za jednotlivá 

čtvrtletí sledovaného období v kilogramech (modrá křivka) a výsledná trendová křivka 

včetně započítání výkyvů, které odpovídají sezónní složce zkoumané komodity (červená 

křivka). 

 

Obrázek 22 - Čtvrtletní prodeje jablek v letech 2002-2012 (kg) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5. 2. 4. 2.  Prodej jablek v Kč 

Tabulka 13 - Jablka - čtvrtletní koeficienty a výkyvy (Kč) 

c1 = 6622461 v1 = 793837,8 

c2 = 9238822 v2 = 3410199 

c3 = 4348656 v3 = -1479967 

c4 = 3104555 v4 = -2724069 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 5828623,632 

 b2 = 48728,9441 
 

 

Rovnice přímky je: 

  y = 5828623,632 + 48728,9441x 
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Výsledná kladná směrnice trendové rovnice přímky y potvrzuje, že dochází rovněž 

k  nárůstu prodejů tržeb za jablka během sledovaného období o cca 48730 Kč za čtvrtletí.  

Na následujícím obrázku jsou znázorněny reálné tržby za prodaná jablka za jednotlivá 

čtvrtletí sledovaného období v Kč (modrá křivka) a výsledná trendová křivka včetně 

započítání výkyvů, které odpovídají sezónní složce zkoumané komodity (červená křivka). 

 

Obrázek 23 - Čtvrtletní prodeje jablek v letech 2002-2012 (Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5. 2. 4. 3.  Prodej jablek v Kč/kg 

Průměrné prodejní ceny jablek kopírují vývoj, který je patrný již z měsíčních přehledů. 

Průměrná cena se nejvíce zvyšuje ve třetím čtvrtletí roku a naopak nejpříznivější je ve 

čtvrtletí čtvrtém. Důvod tohoto vývoje je sklizňová a konzumní zralost plodů v našich 

podmínkách a významný vliv samozásobení, který na tuto komoditu působí. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku kulminuje v našich podmínkách sklizňová zralost plodů, která 

pozvolna přechází ve zralost konzumní, kterou lze pozorovat ve čtvrtletí prvním. Ve 

druhém a třetím čtvrtletí jsou česká jablka nahrazena dovozovými a naturální spotřeba 

je přenesena na trh. Průměrná cena komodity se zvyšuje a díky vyšším nákladům na 

dovoz a snižování celkových skladových zásob dosahuje ve třetím čtvrtletí nejvyšší 

průměrné ceny. 
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Tabulka 14 - Jablka - čtvrtletní koeficienty a výkyvy (Kč/kg) 

c1 = 11,59651 v1 = -1,19548 

c2 = 13,99565 v2 = 1,20366 

c3 = 14,71768 v3 = 1,925689 

c4 = 10,85812 v4 = -1,93387 

Zdroj: vlastní zpracování 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 

  b1 = 12,792 

 b2 = 0,0742 
 

 

Rovnice přímky je: 

  y = 12,792 + 0,0742x 

 

Obrázek 24 - Čtvrtletní průměrné prodejní ceny jablek v letech 2002-2012 (Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 

5. 2. 5.  Statistická predikce 

Predikovat vývoj prodejů by bylo možné i pomocí klasických statistických metod na 

základě výpočtu trendové přímky a sezónních výkyvů. Rozptyl přesností těchto 

předpovědí se nicméně pohybuje v rozmezí -112% až +40% u jablek, resp. -140% až +55% 

u brambor. Z tohoto důvodu a bez hlubší znalosti statistického aparátu se dá považovat 

statistická predikce pouze za orientačně použitelnou. 
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V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty statistické predikce u obou sledovaných 

komodit na první čtvrtletní a první měsíc následujícího období. 

 

5. 2. 5. 1.  Predikce prodejů brambor 

Předpověď predikovaná za pomoci statistických metod předpokládá prodej brambor 

v prvním měsíci roku 2013 za 6,16 Kč/kg v množství 384126 kg a v prvním čtvrtletí roku 

2013 za průměrnou cenu 6,60 Kč v množství 1338492 kg. 

Tabulka 15 - Statistická predikce prodejů brambor 

období/jednotky kg Kč/kg 

měsíc  384126,1 6,155594 

čtvrtletí 1338492 6,598136 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5. 2. 5. 2.  Predikce prodejů jablek 

Předpověď pro prodej jablek predikovaná za pomoci statistických metod předpokládá 

v prvním měsíci roku 2013 prodeje za 12,40 Kč/kg v množství 159795 kg a v prvním 

čtvrtletí roku 2013 za průměrnou cenu 14,94 Kč v množství 603398 kg. 

 

Tabulka 16 - Statistická predikce prodejů jablek 

období/jednotky kg Kč/kg 

měsíc  159794,5 12,39671 

čtvrtletí 603398,4 14,93658 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5. 2. 6.  Vlivy působící na prodeje 

Data pro statistickou predikci, příp. data, která slouží jako vstupy umělé neuronové sítě, 

mohou být upravena o vlivy, které na časovou řadu prokazatelně působí. [55] Podle 

údajů z odborné literatury a dle provedených statistických analýz jsem identifikovala 

tyto tři základní: 

 vliv substitutů, 

 vliv neúrody/nadúrody, 

 vliv samozásobení.  
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5. 2. 6. 1.  Vliv substitutů 

Zelenina a ovoce jsou v lidské výživě přirozeným zdrojem nezbytných minerálů, 

vitamínů, vlákniny a biologicky aktivních látek. Významnou a reálnou substitucí je poměr 

cenově výhodnější nabídky v relaci cen ovoce tropického a ovoce mírného pásma. Pro 

komoditu brambor pak vliv cen u substitutů přílohových jako jsou těstoviny nebo rýže. 

Substituční efekt se může projevit i díky hlubší ekonomické recesi, jejímž důsledkem 

bývá i snížení podílu nabídky zpracovatelskému průmyslu a zvýšení spotřeby. 

Ze zjištěných analýz vyplynulo, že se substituční efekt projevil pouze u brambor po 

výrazném zvýšení cen rýže, došlo ke krátkodobému nárůstu poptávaného množství a 

prodejů. Naopak se nepotvrdil výrazný vliv substitučního efektu u jablek např. v době 

chřipkových epidemií. Substitutem by podle expertních zkušeností firmy měly být 

citrusové plody, především pomeranče. Důvody pro absenci vlivu substitučního efektu 

na časovou řadu mohou být dva. Prodej substitutů je po celé sledované období 

rovnoměrně rozdělen na celou časovou řadu, resp. chřipková epidemie přichází ve 

stejná období v roce a působí na komoditu cyklicky a je tudíž započítána v sezónní složce 

trendové křivky. 

 

5. 2. 6. 2.  Vliv neúrody a nadúrody 

Obě komodity jsou na globálních trzích poměrně lehce dosažitelné, takže případný vliv 

neúrody v jedné z dodavatelských oblastí má minimální vliv na prodávané množství a 

obvykle pouze mírný vliv na průměrnou prodejní cenu. Podle výzkumu Štikové, 

Sekavové, Mrhálikové [67] má zvýšení ceny brambor pouze malou odezvu ve snížení 

spotřeby u zpravodajských domácností a u ovoce mírného pásma dochází i přes 

zvyšování průměrné nákupní ceny k růstu spotřeby3. Vliv nadúrody se po část 

sledovaného období příznivě projevuje na průměrné prodejní ceně komodit, ale 

poptávka reaguje na toto zvýšení pouze krátkodobým nárůstem. 

                                                      
3 Ovoce mírného pásma je vykazováno ve výzkumech pouze v agregované podobě, nedá se tedy vyloučit 
vliv substitučního efektu v rámci této skupiny. 
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Vliv neúrody a nadúrody komodit na území České republiky se promítá do vlivu 

následujícího a tím je vliv naturální spotřeby (samozásobení). 

 

5. 2. 6. 3.  Vliv samozásobení 

Vliv samozásobení nebo také naturální spotřeba představuje spotřebu výpěstků 

z vlastního hospodářství nebo jinak bezplatně získanou (darem nebo sběrem). Dle 

Štikové, Sekavové, Mrhálikové [68] nezaznamenala naturální spotřeba v posledních 

letech významné změny a kolísá v závislosti na úrodě, na pohybu cen na trhu a na 

ekonomické výhodnosti samozásobení. Autorky zmiňují také její význam coby relaxační 

terapie. 

Na analyzovaných časových řadách se vliv samozásobení při neúrodě projevil (obzvláště 

u brambor v roce 2010) přenesením naturální spotřeby na trh, která se projevila 

kulminací prodejů v posledním čtvrtletí roku. Průběh tohoto navýšení poptávky 

odpovídá posunuté trendové křivce vč. sezónních vlivů. 

 

5. 2. 7.  Test nezávislosti kvantitativních znaků 

Celý model je založen na předpokladu závislosti prodávaného množství na průměrné 

ceně, na jehož základě bude následně modelována neuronová síť. 

Test nezávislosti dvou kvantitativních znaků je jednou z úloh statistické indukce. 

Posuzuje, zda složky náhodného vektoru (X, Y), jehož pozorované hodnoty (xi, yi), pro 

i=1, 2 … n, tvoří dvourozměrný datový soubor, jsou stochasticky lineárně závislé.  Pomocí 

testu se posoudí, zda hodnota koeficientu korelace složek náhodného vektoru (X, Y) 

v základním souboru je rovna nule nebo od nuly rozdílná. Pro tento test, pomocí něhož 

lze posoudit, zda rozdíl mezi výběrovým koeficientem korelace a nulou je statisticky 

významný, se používá statistika: 

𝑇 =  
𝑟𝑋𝑌 √𝑛−2

√1− 𝑟𝑋𝑌
2

 , 

která má Studentovo rozdělení o n-2 stupních volnosti, kde n >= 3. 
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Tabulka 17 - Test nulové hypotézy H0 

H0 H1 Kritický obor Wα 

p = 0 p > 0 {t: t >= t1-α (n-2)} 

p = 0 p ≠ 0 {t: |t| >= t1-α/2 (n-2)} 

p = 0 p < 0 {t: t <= -t1-α (n-2)} 

Zdroj: [36] 

V tabulce jsou pro jednotlivé varianty tohoto testu uvedeny nulová hypotéza H0, 

alternativní hypotéza H1 a jim příslušné kritické obory Wα. 

Pro ilustraci je uveden postup výpočtu pro test nezávislosti kvantitativních znaků 

reziduální složky prodejů v kg a v průměrných cenách pro měsíční data u obou komodit. 

Pro data ve čtvrtletním vyjádření se postupovalo obdobným způsobem. Před samotným 

provedením testu nezávislosti byly z dat vyloučeny extrémní hodnoty. Pro toto vyloučení 

byla použita metoda orientačního vyloučení extrémních hodnot, kdy se z výběrových dat 

vypočítá aritmetický průměr �̅� a směrodatná odchylka s ze souboru bez podezřelé 

hodnoty. Jestliže překračuje odchylka podezřelé hodnoty od �̅� (bez ohledu na 

znaménko) trojnásobek směrodatné odchylky s, můžeme tuto hodnotu vyloučit z dalšího 

zpracování. Jestliže je však odchylka podezřelé hodnoty menší, musí být tato hodnota 

zahrnuta do výběrového souboru a další výpočty aritmetického průměru �̅� a směrodatné 

odchylky s jsou již prováděny včetně této hodnoty. Tyto nové charakteristiky jsou pak 

používány pro další analýzu daného výběrového souboru. [5] 

 

Obrázek 25 - Vyjádření šumu - brambory měsíční (kg) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U reziduální složky brambor byly otestovány podezřelé hodnoty 32. a 114. týdne, které 

vykazovaly nejvyšší odchylku. Výsledky testu jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 18 - test orientačního vyloučení extrémních hodnot 

týden 
podezřelá 
hodnota 

aritmetický 

průměr �̅� 

směrodatná 
odchylka s 

slovní vyjádření 

32. 369995,9 -2481,581187 102822,0075 Hodnotu vyloučit 

114. 450264,2 -3050,86016 100509,9938 Hodnotu vyloučit 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po odstranění extrémních hodnot z výběrového souboru, byly hodnoty šumů otestovány 

testem nezávislosti kvantitativních znaků. Hypotéza H0 na hladině významnosti α = 0,05 

při vypočtených hodnotách: 

Počet prvků n = 141 

Testové kritérium t = -2,61804 

Kritická hodnota  tk = 1,977178 

Korelační koeficient k = -0,21678 

 

byla zamítnuta, proto byla přijata alternativní hypotéza H1: Mezi testovanými 

kvantitativními znaky existuje negativní lineární závislost. 

 

 

Obrázek 26 - Vyjádření šumu - jablka  měsíční (kg) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Test nezávislosti kvantitativních znaků při hladině významnosti α = 0,05 vykázal 

následující vypočtené hodnoty: 

Počet prvků n = 143 

Testové kritérium t = -3,69392 

Kritická hodnota  tk = 1,976931 

Korelační koeficient k = -0,29704 

 

Hypotéza H0 byla zamítnuta, byla přijata alternativní hypotéza H1: mezi testovanými 

kvantitativními znaky existuje negativní lineární závislost. 

S 5% rizikem omylu lze říci, že vypočtené hodnoty potvrzující negativní závislost 

reziduálních složek prodejů v kg a průměrných prodejních cen obou zkoumaných 

komodit. Tento výsledek má klíčový vliv na další postup výpočtů a modelování 

v neuronové síti, které může být postaveno na předpokladu závislosti prodávaného 

množství na průměrné prodejní ceně.
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5. 3.  Umělá neuronová síť 

Jak už bylo naznačeno, klíčovým nástrojem pro naplnění hlavního cíle bude využití umělé 

neuronové sítě pro predikci prodejů vybraných komodit. Je tedy potřeba navrhnout, 

otestovat a optimalizovat predikční model založený na umělé neuronové síti tak, aby 

vykazoval potřebnou přesnost definovanou zadavatelem. V reálném firemním prostředí 

se odchylka plánu nákupu a poptávky pohybuje v rozmezí +- 20% a v této výši jsou 

stanoveny i verifikační hranice, ve kterých lze model považovat za dostatečně přesný. 

Predikované hodnoty budou uváděny ve váhových jednotkách, v kilogramech. 

Při samotné realizaci budou kombinovány různé typy neuronových sítí, s různým počtem 

vstupů a rozdílnou konfigurací parametrů, tréninkových i adaptačních funkcí s cílem 

dosáhnout co nejpřesnějšího výsledku. Pro modelování umělé neuronové sítě bylo 

zvoleno interaktivní programové prostředí MATLAB (matrix laboratory) od společnosti 

MathWorks ve verzi R2012a, které disponuje vysokým výkonem a velkým počtem 

podpůrných funkcí. Použitá nástrojová sada grafického uživatelského rozhraní pak nese 

označení nntool – Neural Network Tool. Pro chod modelu ve firmě bez použití MATLABu 

je využit runtime engine MATLAB Compiler Runtime (MCR), který je určen k volné 

distribuci s vytvořenou aplikací pro uživatele, kteří MATLAB nepoužívají. Jedná se tedy o 

samostatný soubor sdílených knihoven, které umožňují provádět kompilované aplikace 

MATLABu. (http://www.mathworks.com) 

V porovnání s klasickou statistickou analýzou a predikcí spočívá výhoda umělých 

neuronových sítí ve své schopnosti učit se a odhalit v časových řadách i závislosti 

nelineárního charakteru. Tato experimentální část práce, kdy se hledá optimální model 

systému je časově nejnáročnější. [65] 

 

5. 3. 1.  Příprava dat pro umělou neuronovou síť 

Jak už bylo popsáno v teoretické části, pro docílení vyšší výpočtové přesnosti byla 

veškerá data transformována pomocí normalizace do intervalu <0;1>. Pro normalizaci 

vstupních a výstupních dat jsem zvolila lineární transformaci metodou min-max, kdy byl 

interval určen pro každou časovou řadu jejím minimem resp. maximem.  
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Bylo vytvořeno mnoho kombinací vstupních a výstupních vektorů, kdy vstupem byla 

vždy normalizovaná data týkajících se průměrných prodejních cen a výstupem hodnoty 

prodejů v kg. Jednalo se tedy o časové řady, které byly pro učení neuronové sítě 

posunuty vždy o jeden krok. Stejným způsobem byly připraveny také vstupní a výstupní 

vektory složené z časových řad reziduálních složek. V měsíčním vyjádření se počet 

vstupních hodnot pohyboval od 1 do 13, ve čtvrtletním od 1 do 4 a výstupní hodnota 

byla vždy právě jedna, protože i následná predikce bude probíhat, dle požadavku 

zadavatele, na právě jedno období dopředu. 

 

5. 3. 2.  Učení umělé neuronové sítě 

Pro jednotlivé komodity i časová rozlišení bylo provedeno velké množství 

experimentálních nastavení, obvykle pomocí deduktivních metod, kdy byly, na základě 

výběru obecného modelu, přizpůsobovány parametry sítě tak, aby se výsledný model 

přiblížil co nejvíce hledanému optimu. Modelování probíhalo s využitím Neural Network 

Toolboxu (nntool).  

Uvedu postup modelování sítě pro predikci čtvrtletních jablek a u ostatních komodit už 

pouze popíšu výsledné nastavení sítí, které byly v provedených experimentech 

optimální. Jednotlivé predikční modely neuronových sítí byly modelovány s použitím 

transformovaných vstupních a výstupních vektorů jak na reálných prodejích, tak pouze 

na reziduálních složkách těchto prodejů, tak na relativních podílech reziduálních složek. 

Použití poslední jmenované sady dat přinášelo trvale nejvyšší výpočet chyby E (měřeno 

metodou MSE), proto byl tento postup z dalšího modelování vyloučen. 

Při použití nástrojové sady nntool je trénovací, testovací a validační množina rozdělena 

v poměru 60%-20%-20%. Vstupní a cílový vektor je automaticky rozdělen, přičemž 60% 

dat se využije pro naučení sítě, 20% dat se použije pro validaci, při níž jsou ověřovány 

vlastnosti neuronové sítě, příp. je na základě validace trénování zastaveno, pokud síti 

hrozí tzv. přeučení (overfitting). Zbylých 20% dat se používá pro testování, které slouží 

pro odhad vlastností sítě na datech, která jsou pro vytvořenou síť neznámá, protože 

nebyla dosud použita. 



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 89 
 

PŘÍPRAVA DAT
STATISTICKÁ 

ANALÝZA DAT
UNS

PREDIKCE POMOCÍ 
UNS

VERIFIKACE 
STATITSICKÝMI 

METODAMI
ZPĚTNÁ VERIFIKACE

Zvoleným typem architektury sítě byl zvolen tzv. Feedforward, tedy dopředná síť. 

V tomto typu architektury jsou neurony řazeny do vrstev: vrstvy vstupní, vrstev skrytých 

a vrstvy výstupní. Spojení každého jednoho neuronu může u tohoto typu sítě směřovat 

pouze k neuronu ve vrstvě následující tak, jak je zobrazeno na obrázku. 

 

Obrázek 27 - Schéma dopředné neuronové sítě s jednou skrytou vrstvou 

Zdroj: http://www.codeproject.com 

Vzhledem k charakteru dat – množina vzorových vstupů a množina požadovaných 

výstupů, bylo pro učení sítě zvoleno učení s učitelem. Pro každý vzor z trénovací množiny 

na vstupu určí neuronová síť výsledek a ten porovná s požadovaným výstupem. Na 

základě tohoto porovnání jsou změněny váhy sítě. Cílem tohoto učení je docílit takové 

změny vah, aby byla síť schopna po natrénování přiřadit vzorovému vstupu požadovaný 

výstup a vstupu neznámému přijatelný výsledek. Tento jev je označován slovem 

generalizace.  

Při trénování neuronové sítě se zobrazují informace o výpočtu tak, jak je uvedeno na 

obrázku Trénování neuronové sítě. V horní části je zobrazena neuronová síť obsahující 

počet vstupů, počet neuronů ve skryté vrstvě, výstupní vrstvu a očekávaný počet 

výstupů. Algorithms zobrazuje navolené parametry neuronové sítě jako je metoda 

výpočtu průměrné chyby nebo trénovací funkce. 

Z dalších údajů je patrné, že k tomu, aby se síť natrénovala, využila všech 

přednastavených iterací (epoch). Na obrázku následujícím je zachycen průběh výpočtu 

průměrné kvadratické chyby a nejlepší hodnota, které bylo dosaženo. 
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Obrázek 28 - Trénování neuronové sítě 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 29 - Graf průměrné kvadratické chyby 

Zdroj: vlastní zpracování  
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V následujících tabulkách jsou uvedeny trénovací, učící a výkonnostní funkce pro 

jednotlivé predikce, které při experimentální části vykazovaly nejlepších výsledků. 

Verifikace výsledků posouzené pomocí střední kvadratické chyby, je provedena 

v kapitole následující. 

 

Tabulka 19 - Nastavení parametrů NS - reálná data 

 
brambory 

měsíční 
brambory 
čtvrtletní 

jablka měsíční 
jablka 

čtvrtletní 

typ NS Feed-forward 
backprop 

Feed-forward 
backprop 

Feed-forward 
backprop 

Feed-forward 
backprop 

trénovací funkce TRAINRP TRAINRP TRAINGDM TRAINGDM 

učící se funkce LEARNGDM LEARNGDM LEARNGDM LEARNGDM 

výkonnostní funkce MSE MSE MSE MSE 

počet vrstev NS 2 2 2 2 

počet neuronů 12 4 8 4 

přenosová funkce TANSIG TANSIG TANSIG TANSIG 

počet vstupních 
hodnot 

6 6 4 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 20 - Nastavení parametrů NS - rezidua 

 
brambory 

měsíční 
brambory 
čtvrtletní 

jablka měsíční 
jablka 

čtvrtletní 

typ NS Feed-forward 
backprop 

Feed-forward 
backprop 

Feed-forward 
backprop 

Feed-forward 
backprop 

trénovací funkce TRAINGDM TRAINRP TRAINGDM TRAINRP 

učící se funkce LEARNGDM LEARNGDM LEARNGDM LEARNGDM 

výkonnostní funkce MSE MSE MSE MSE 

počet vrstev NS 2 2 2 2 

počet neuronů 14 8 12 10 

přenosová funkce TANSIG TANSIG TANSIG TANSIG 

počet vstupních 
hodnot 

6 6 4 4 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. 3. 3.  Verifikace výsledku 

Při verifikaci použitých metod je potřeba pomocí vyšetření chyb zhodnotit jejich kvalitu. 

Kvalitu naučené sítě pro jednotlivé komodity a typy predikce je nutné, ještě před vlastní 

aplikací v praxi, otestovat a umělou neuronovou síť odladit. Při využití Neural Network 

Toolboxu se používá pro zhodnocení kvality navržené predikce např.: 

 střední absolutní ochylka (Mean Absolute Deviation) - MAD, 

 součet kvadratických chyb (Sum of Squared Errors) – SSE nebo 

 střední kvadratická chyba (Mean Squared Error)- MSE. 

Úspěšnost míry predikce jsem u všech vytvořených modelů hodnotila pomocí metody 

MSE – střední kvadratické chyby a to především z důvodu vyšší penalizace velkých chyb 

a analogicky, menší penalizace chyb malých, při předpovědi. 

Za optimální řešení bylo zvoleno takové, které při experimentech vykazovalo nejnižší 

průměrnou MSE. Dle požadavků firmy, nesměla chyba modelu neuronové sítě překročit 

hranici 20%. Neuronová síť byla modelována jak pro transformovaná reálná data, tak 

pro transformovaná rezidua. U těch muselo, před samotnou verifikací pro posouzení 

přesnějšího modelu, dojít nejprve ke zpětnému přepočtu na data reálná, tedy 

přepočtená rezidua přičíst k trendovým hodnotám vč. sezónní složky. 

 

Tabulka 21 - Výpočet přesnosti modelu pomocí chyby MSE 

 brambory jablka 

 měsíční čtvrtletní měsíční čtvrtletní 

prodeje 0,47901 0,05100 0,06459 0,09312 

rezidua 0,05998 0,05876 0,08213 0,04179 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Po přepočtech zpět na reálná data a porovnání výstupů, které nabízí jednotlivé modely 

NS, byly pro predikce doporučeny jako optimální modely tvořené pomocí vektorů 

sestavených z reziduálních složek ve čtvrtletním vyjádření a ve vyjádření měsíčním 

modely tvořené pomocí transformovaných reálných prodejů. Přesnost jednotlivých 

modelů je uvedena v následující tabulce. Pro stanovené verifikační hranice je ale v tento 

okamžik reálné využití všech modelů navržených neuronovou sítí. 

 

Tabulka 22 - Výsledná přesnost modelu NS v % 

 brambory jablka 

 měsíční čtvrtletní měsíční čtvrtletní 

prodeje 9,47 14,6 10,93 11,73 

rezidua 11,36 10,12 14,71 8,58 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. 4.  Predikce pomocí umělé neuronové sítě 

Po namodelování modelů neuronovou sítí s dostatečnou přesností pro obě komodity a 

zvolená období, je možné naučenou síť použít k simulaci. 

Ta probíhá v několika krocích: 

1) Pomocí příkazu sim se provede simulace natrénované neuronové sítě se 

zadanými vstupními parametry. Počet vstupních parametrů se odvíjí od počtu 

vstupních hodnot h použitých k trénování jednotlivých sítí. Pro predikovanou 

hodnotu P v čase t jsou vstupní parametry definovány jako vt-1 až vt-h. Příkaz sim 

vrátí po simulaci predikovanou hodnotu do proměnné P. 

2) Normalizovaná predikovaná hodnota P se převede z intervalu <0;1> zpět na 

reálné jednotky v kg. 

a) V případě, že se jedná o model, kdy jsou vstupem lineárně transformované 

reálné prodeje v Kč/kg, udává převedená hodnota P konečný výsledek 

predikce v kg. 

b) V případě, že se jedná o model, kdy jsou vstupem lineárně transformovaná 

rezidua prodejů v Kč/kg, udává převedená hodnota P hodnotu reziduální 

složky pro dané období v kg. Pro výslednou hodnotu predikce je tedy potřeba 

nejdříve převedenou hodnotu P přičíst k hodnotě statistické predikce na 

dané období vč. započítané sezónní složky. 

 

Př.: Model sítě pro predikci prodejů jablek na další čtvrtletí predikoval hodnotu 0,5597. 

Jedná se o predikci hodnoty rezidua, která je transformována do intervalu <0;1>.  Po 

převodu na reálné jednotky, vyjadřuje predikce hodnotu 19571,8, což je predikovaná 

výše šumu v kg pro období prvního čtvrtletí roku 2013. Statistická predikce trendové 

přímky vč. započítání výkyvů a sezónního vlivu pro toto období má hodnotu 603398,4 

kg. Součtem obou hodnot dostáváme výslednou hodnotu predikce pro období prvního 

čtvrtletí roku 2013 pro prodej jablek v kg: 622970,22 kg. 

Stejným způsobem se při výpočtu postupuje i u ostatních komodit. 
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Obrázek 30 - Ukázka simulace - čtvrtletní predikce prodejů jablek (šum) na období 01/2013 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 23  - Hodnoty prodejů predikovaných UNS (v kg) 

 brambory jablka 

 měsíční čtvrtletní měsíční čtvrtletní 

Predikce UNS 359329,94 1527362,079 157714,766 622970,2207 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5. 5.  Verifikace pomocí statistických metod 

Jen samotný fakt, že se testovací množina verifikovala pomocí hranic stanovených 

zadavatelem, neřeší ve vytvářeném predikčním modelu problém, jakým způsobem 

verifikovat data predikovaná. Jak trénovací tak testovací množina běží nad reálnými daty 

a verifikační hranice jsou dány exaktně. Predikovaná data bude možné verifikovat s daty 

reálnými až v okamžiku jejich vzniku, tedy po každém uplynulém měsíci resp. čtvrtletí. 

Jako jedno z možných řešení se nabízí použití metody Monte Carlo. Obecně se jedná o 

třídu algoritmů pro simulaci systémů a dějů využívající generování náhodných resp. 

pseudonáhodných čísel, která je vhodná pro hledání přibližného řešení úloh. Princip 

metody je založen na simulaci úloh pomocí stochastických metod. Pro řešení úloh 

metodou Monte Carlo je nutné znát distribuční funkce vstupů, pomocí nichž je v každém 

kroku algoritmu generován vektor vstupů systému a následně je zaznamenán výstup. Po 

n krocích metody lez pomocí statistické analýzy výstupů určit hledaný výsledek. (Fabian, 

1998) 

Pro generování pseudonáhodných čísel byly využity analytické nástroje prostředí MS 

Excel. Typ rozložení distribuční funkce vstupů byl určen pomocí Shapiro-Wilkova testu 

normality statistického výběru, který je nejčastěji využívaným testem v případě malého 

až středního rozsahu dat (n <= 2000). (Rost, 2007). Testová statistika W k posouzení 

normality dat je definována jako:  

 

kde n je rozsah výběru, x(i) je i-tá pořádková statistika (i-té nejmenší číslo ve výběru), an,i 

jsou tabelované konstanty, kn je počet konstant an,i závislý na rozsahu výběru (kn = n/2 

pro n sudé a kn = (n-1)/2 pro n liché) a  je aritmetický průměr výběru. Výsledná hodnota 

W je vlastně korelační koeficient, který nám říká, jak těsně korelují naše data s křivkou 

normálního rozdělení. Hypotézu H0 (sledované hodnoty jsou normálně rozděleny) 

zamítáme na hladině významnosti α v případě, že je p-hodnota menší než zvolená 

úroveň hladiny významnosti α. P-hodnota (p-value) ve statistice označuje 
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pravděpodobnost při testování hypotéz a znamená nejnižší možnou hladinu 

významnosti, při které je ještě možné hypotézu zamítnout. [5] 

Metoda Monte Carlo byla aplikován na reziduální složku prodejů, pro předpověď co 

nejvěrohodnějšího výsledku. Minima a maxima vzešlá z generátoru udávají po přičtení 

k predikčním hodnotám trendu vč. sezónní složky verifikační hranice pro predikovanou 

hodnotu vzešlou z umělé neuronové sítě.  

Pro ilustraci uvedu postup výpočtu pouze pro reziduální složky prodejů v kg pro čtvrtletní 

data u obou komodit. Výběrovým souborem u brambor je základní soubor a pro srovnání 

také soubor po vyloučení extrémních hodnot tak, jak je uvedeno v kapitole týkající se 

testu nezávislosti kvantitativních znaků. Kompletní hodnoty reziduálních složek 

vybraných komodit jsou uvedeny v příloze této práce.  

 

Tabulka 24 - Shapiro-Wilkův test normality 

komodita α W p-hodnota 
hypotéza 

H0 
slovní vyjádření 

brambory 
(základní soubor) 

0,05 0,986688 0,885 přijmout 
sledované hodnoty jsou 
normálně rozděleny 

brambory 
(bez extrémních hodnot) 

0,05 0,983059 0,756 přijmout 
sledované hodnoty jsou 
normálně rozděleny 

jablka 0,05 0,977002 0,518 přijmout 
sledované hodnoty jsou 
normálně rozděleny 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rezidua obou komodit vyjádřená v kg byla otestována na normalitu. Při počtu prvků n = 

44 je vypočtená p-hodnota větší než hladina významnosti α. Hypotéza H0 je proto přijata, 

sledovaná rezidua lze považovat na hladině významnosti α = 0,05 za normálně 

rozdělena. 

Výsledky Shapiro-Wilkova testu mi poslouží pro určení distribuční funkce vstupů, pomocí 

nichž bude v metodě Monte Carlo v každém kroku algoritmu generován vektor vstupů 

systému. 
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Tabulka 25 – Tabulka verifikačních hranic (metoda Monte Carlo) 

komodita směrodatná 
odchylka 

aritmetický 
průměr 

minimum maximum 

Brambory - měsíční 110154,3828  5,69906E-09 106481,8435 588553,2003 

Brambory - čtvrtletní 217155,3162 2,36535E-09 629698,7517 1884647,585 

Jablka - měsíční 61691,24424 2,05976E-09 30927,40808 318407,2492 

Jablka - čtvrtletní 144446,9407 7,88449E-10 132238,6139 1368377,396 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pomocí metody Monte Carlo bylo pro každou komoditu na základě směrodatné 

odchylky, aritmetického průměru a normálního typu rozložení reziduální složky 

vygenerováno 100 pseudonáhodných čísel. Minima a maxima vzešlá z vygenerovaných 

hodnot a přičtená k predikci statistického trendu vč. sezónní složky na další čtvrtletí příp. 

měsíc, udávají verifikační hranice pro ověření hodnoty predikované neuronovou sítí. 

V případě, že by predikce vymodelovaná neuronovou sítí překročila maximální resp. 

minimální verifikační hranici, musel by se konkrétní predikční model vrátit do bodu 

statistické analýzy dat a pomocí nástrojů data miningu hledat další významné faktory, 

které mohou ovlivňovat predikovanou časovou řadu a zapracovat je do modelu v rámci 

statistické analýzy dat. Dalším krokem je pak modelování nového, vyhovujícího modelu 

umělé neuronové sítě.  

Na následujícím grafu jsou znázorněny verifikační hranice (označené jako minimum resp. 

maximum) pro první čtvrtletí roku 2013 a hodnota predikovaná umělou neuronovou sítí 

(označená jako NS). Pro zajímavost uvádím také skutečnou hodnotu prodejů daných 

komodit, která je v současné době známá, ale v reálném čase bude až předmětem 

zpětné verifikace. 

Verifikační hranice určené metodou Monte Carlo vykazují poměrně velkorysý rozsah 

hodnot. Další s možností, která se pro verifikaci nabízí, je odchylka od trendové predikce 

vč. započítané složky sezónního vlivu. Hodnota reziduální složky vůči uskutečněným 

prodejům při zpětné kontrole na reálných datech vykazuje rozptyl ještě daleko vyšší, 

proto je v tomto případě metoda Monte Carlo jako metoda pro orientační určení 

verifikačních hranic vhodnější. 
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Na následujících grafech jsou zakresleny verifikační hranice určené metodou Monte 

Carlo, hodnoty predikované umělou neuronovou sítí a pouze pro zajímavost také 

skutečné hodnoty prodejů na první čtvrtletí resp. měsíc roku 2013. V reálném čase ale 

nejsou tyto hodnoty známé. 

 

Obrázek 31 - Verifikační hranice - čtvrtletní (metoda MC) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Obrázek 32 - Verifikační hranice - měsíční (metoda MC) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. 6.  Zpětná verifikace 

Posledním a klíčovým bodem celého navrhovaného predikčního modelu je tzv. zpětná 

verifikace. Jedná se o srovnání hodnot predikovaných sítí a hodnot reálných prodejů. 

Zpětná verifikace se dá provést až v okamžiku uplynutí období, pro které byla predikce 

provedena. V měsíčním vyjádření tedy po uplynutí měsíce, ve čtvrtletním po uplynutí 

čtvrtletí. 

V případě, že by odchylka hodnot předpovězených a hodnot skutečných překročila 

požadovanou hranici 20%, musel by se celý predikční model vrátit do bodu statistické 

analýzy dat, která by byla upravena na základě nově zjištěných skutečností. Byly by 

započítány nové prodeje, přepočítány trendové rovnice a započítány nové faktory a 

vlivy, pokud by byly známy.  

Poté by se přistoupilo k namodelování nového modelu pro danou komoditu pomocí 

umělé neuronové sítě (tak, jak je popsáno v kapitole – Umělá neuronová síť) nebo 

k úpravě modelu stávajícího. 

Srovnání hodnot predikovaných umělou neuronovou sítí a reálného objemu prodejů za 

první měsíc resp. první čtvrtletí roku 2013 uvádím v následující tabulce a graficky je 

zachyceno v předcházející kapitole. Jak je z tabulky patrné, všechny predikované 

hodnoty měly dostatečnou přesnost stanovenou zadavatelem. 

 

Tabulka 26 - Zpětná verifikace - přesnost predikce 

 brambory jablka 

 měsíční čtvrtletní měsíční čtvrtletní 

Predikce UNS (kg) 359329,94 1527362,079 157714,766 622970,2207 

Prodeje (kg) 388757,6 1433129,7 173178,47 716333,003 

Přesnost predikce (%) 7,57 6,58 8,93 13,03 
Zdroj: vlastní zpracování 
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6.  Výsledky disertační práce 

V této kapitole zobecním celý postup analýz a výpočtů do metodiky pro tvorbu 

obdobných predikčních modelů a následně tuto metodiku schematicky znázorním. Zelně 

podbarvená pole na schématu zobrazují činnosti, které se podařilo plně zautomatizovat 

naprogramováním podpůrného aparátu v prostředí MS Excel s využitím formulářů a 

jazyka VBA. 

6. 1.  Metodika tvorby predikčního modelu 

Navržená metodika tvorby predikčního modelu pomocí umělé neuronové sítě 

představuje sled činností, který je ve stručné a přehledné formě uveden v následující 

tabulce. 

Tabulka 27 - Metodika tvorby predikčního modelu 

Příprava dat Export dat z primárních zdrojů dat, v případě 

manažerského informačního systému z datového skladu. 

Statistická analýza dat Určení základního souboru.  

Data mining.  

Agregace, standardizace a očištění dat.  

Dekompozice časové řady a určení rovnice trendové 

přímky. 

Statistická predikce a identifikace podstatných vlivů. 

Vyloučení extrémních hodnot.  

Test nezávislosti kvantitativních znaků (v případě, že není 

prokázána závislost, je potřeba identifikovat jiný typ 

proměnných).  

Umělá neuronová síť Příprava dat pro UNS – transformace hodnot pomocí 

normalizace, příprava vstupních a výstupních vektorů.  

Učení UNS – experimentální část.  

Verifikace – zhodnocení kvality predikce, hledání optima. 

Predikce pomocí umělé 

neuronové sítě 

Využití navrženého modelu UNS pro predikci. 
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Verifikace pomocí 

statistických metod 

Určení typu rozložení distribuční funkce pomocí Shapiro-

Wilkova testu.  

Výpočet verifikačních hranic pomocí metody Monte 

Carlo (v případě, že predikovaná hodnota překročí 

některou z verifikačních hranic, je potřeba vrátit se ke 

statistické analýze dat resp. modifikovat model umělé 

neuronové sítě). 

Zpětná verifikace Zpětná verifikace predikovaných dat proti datům 

reálným. 

Tato verifikace je možná až po uplynutí časového úseku, 

pro který byla predikce prováděna.  

V případě, že nedosahuje predikovaná hodnota 

požadované přesnosti, je nutné se stejně, jako 

v přechozím bodě, vrátit zpět ke statistické analýze dat. 

Zdroj: vlastní zpracování  



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 103 
 

6. 2.  Schéma návrhu tvorby predikčního modelu  

PŘÍPRAVA DAT 

STATISTICKÁ ANALÝZA DAT 

UMĚLÁ NEURONOVÁ SÍŤ 

PREDIKCE POMOCÍ UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ 

VERIFIKACE POMOCÍ STATISTICKÝCH METOD 

VÝSLEDNÁ PREDIKCE 

Příprava dat pro NS 

Učení NS Verifikace 

VERIFIKACE PREDIKCE/REALITA 

Obrázek 33 - Návrh predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit 
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7.  Přínosy disertační práce 

Přínosy disertační práce lze seřadit do tří kategorií: přínosy pro teorii, přínosy pro praxi 

a přínosy pro pedagogiku. Některé z přínosů se svou podstatou prolínají do více oblastí. 

 

7. 1.  Přínosy pro oblast teorie 

Předkládaná disertační práce je příspěvkem pro rozvoj vědního oboru v oblasti 

modelování dynamických systémů s užitím moderního prostředí umělé inteligence. 

Aplikuje užití modelů vytvořených umělou neuronovou sítí jako nástroje pro podporu 

rozhodování a řízení malých a středních podniků, čímž posouvá vědní obor z roviny spíše 

teoretické a experimentální na úroveň běžnou a rozšířenou. 

Výsledný predikční model prodejů a postupy uplatněné při jeho sestavení lze v obecné 

rovině považovat za metodiku tvorby predikčních modelů prodejů obdobných komodit. 

V práci byly konfrontovány teoretické poznatky a přístupy jak z oblasti spotřebitelského 

chování, tak z oblastí využívání nástrojů umělé inteligence a byl navržen, implementován 

a verifikován výsledný model v odborné literatuře dosud nepublikovaný. 

 

7. 2.  Přínosy pro oblast praxe 

Přínos výsledného modelu pro praxi lez považovat za nejvýznamnější. V podnikové praxi 

je již tento model pro predikci úspěšně využíván a jeho implementace umožnila změnu 

obchodního modelu, který byl do té doby používán. 

Na operativní úrovni řízení posloužil jako substitut lidského experta a je používán jako 

podpůrný nástroj pro rozhodování v oblasti týdenních nákupů a snížil rizika vzniklá 

intuitivním rozhodováním nákupců. Na taktické úrovni řízení umožnil změnu cenové a 

obchodní politiky. Firma si na základě predikovaných hodnot u vytipovaných pěstitelů 

zajišťuje nákupní ceny smluvně ještě před začátkem sklizně. 

Po úspěšné implementaci modelu se navíc firma rozhodla rozšířit predikční model i pro 

další komodity a rozšířit primární zdroje dat o údaje, které by zvýšily přesnost modelu a 

statistických výpočtů. 
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U obdobného typu komodit a obchodních podniků, lze implementovat zobecněný 

predikční model prodejů a bez dalších úprav lze využívat jak postupy navržené v rámci 

statistických analýz, tak verifikační aparát a modelování umělé neuronové sítě. 

Práce prakticky ukazuje využití nástrojů umělé inteligence u malých a středních podniku 

a slouží jako metodika pro tvorbu obdobných modelů. Poskytuje, díky využití umělé 

neuronové sítě jako nástroje pro predikci, jednoduše dosažitelný substitut expertního 

chování ve formě dynamického modelu.  

 

7. 3.  Přínosy pro oblast pedagogiky 

Práce obsahuje množství postupů, analýz a metod, které lze využít jako podkladů pro 

výuku předmětů zajišťovaných Ústavem informatiky, Fakulty podnikatelské VUT v Brně. 

Jedná se především o předměty: 

 Programovací techniky – výsledný model je podpořen naprogramováním aparátu 

v prostředí VBA, který většinu použitých procesů a postupů plně automatizuje a 

vyhodnocuje. Uživatel tedy nemusí být odborníkem např. na statistické výpočty. 

 Metody aplikované statistiky, Statistika – součásti predikčního modelu jsou 

rozsáhlé statistické výpočty a analýzy. Jsou reprezentovány především 

dekompozicí časových řad a její analýzou a praktickým využitím mnoha 

statistických metod především pro verifikaci jednotlivých údajů a postupů. 

 Pokročilé metody analýz a modelování – práce ukazuje praktické využití nástrojů 

umělé inteligence v praxi. Obsahuje postupy a modelování umělé neuronové sítě 

v prostředí Matlab a simulaci predikce výsledného modelu v tomto programu. 
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Závěr 

Obchodní společnosti zabývající se dovozem a prodejem ovoce a zeleniny jsou nuceny 

pružně reagovat na rychle se měnící požadavky na trhu. Pohybují se v segmentu se 

specifickým sortimentem, kterým je rychloobrátkové zboží podléhající zkáze a není 

možné ho objednávat na sklad. Spotřebitelské chování je mnohdy závislé na 

momentálním rozhodnutí, koncoví zákazníci nejsou loajální a nerozlišují mezi značkami. 

Firmy se pohybují ve vysoce konkurenčním prostředí a nabízejí zaměnitelné zboží. 

V takové situaci je velmi obtížné odhadovat další vývoj poptávky po konkrétní komoditě 

a nabízet ji v požadovaném množství, kvalitě a ceně.  

Poptávku je nutné v praxi předpovídat na týden až 14 dnů dopředu pouze na základě 

prodejů za předchozí krátké období a intuice obchodníka. Úspěšnost, efektivita a získání 

stabilní pozice na trhu je tak ve velké míře závislá na kvalitativních schopnostech 

lidského experta. 

Na základě potřeby velkoobchodu s ovocem a zeleninou byl formulován požadavek na 

návrh predikčního nástroje, který by snížil rizika vzniklá intuitivním rozhodováním 

nákupce a rozšířil, v současné době používané, metody manažerského rozhodování o 

nástroj pro podporu rozhodování na operativní a taktické úrovni řízení. 

Předkládaná disertační práce představuje návrh predikčního modelu prodejů jablek a 

brambor, založený na nástrojích umělé inteligence. Navržený predikční model byl 

zobecněn a schematicky znázorněn pro možnosti jeho širšího využití v praxi.  Tato práce 

slouží zároveň jako metodika pro tvorbu obdobných predikčních modelů. Veškeré 

teoretické kroky formulované v práci byly v praktické části analyzovány a postupy 

následně prověřeny na reálných datech. Dílčím cílem práce bylo ověření možnosti využití 

modelů modelovaných umělou neuronovou sítí pro běžné použití v podnikové praxi. 

Výsledný model byl ve firmě úspěšně implementován a v současné době je využíván jako 

nástroj pro podporu rozhodování a řízení.  
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Přílohy 

I. Výpočet řešení soustav normálních rovnic – brambory měsíční (kg) 

matice A 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 

0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 

0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 

0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 

0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 770 

0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 781 

0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 792 

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 803 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 814 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 825 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 836 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 847 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 858 

726 737 748 759 770 781 792 803 814 825 836 847 858 984984 

              

Inverzní matice k matici A 

0,10893 0,0183 0,01857 0,01884 0,01912 0,01939 0,01966 0,01994 0,02021 0,02048 0,02076 0,02103 0,0213 -0,00027 

0,0183 0,10948 0,01885 0,01913 0,01941 0,01968 0,01996 0,02024 0,02052 0,02079 0,02107 0,02135 0,02162 -0,00028 

0,01857 0,01885 0,11004 0,01941 0,0197 0,01998 0,02026 0,02054 0,02082 0,0211 0,02138 0,02167 0,02195 -0,00028 

0,01884 0,01913 0,01941 0,11061 0,01999 0,02027 0,02056 0,02084 0,02113 0,02141 0,0217 0,02198 0,02227 -0,00029 

0,01912 0,01941 0,0197 0,01999 0,11118 0,02057 0,02085 0,02114 0,02143 0,02172 0,02201 0,0223 0,02259 -0,00029 

0,01939 0,01968 0,01998 0,02027 0,02057 0,11177 0,02115 0,02145 0,02174 0,02203 0,02233 0,02262 0,02292 -0,00029 

0,01966 0,01996 0,02026 0,02056 0,02085 0,02115 0,11236 0,02175 0,02205 0,02234 0,02264 0,02294 0,02324 -0,0003 

0,01994 0,02024 0,02054 0,02084 0,02114 0,02145 0,02175 0,11296 0,02235 0,02265 0,02296 0,02326 0,02356 -0,0003 

0,02021 0,02052 0,02082 0,02113 0,02143 0,02174 0,02205 0,02235 0,11357 0,02297 0,02327 0,02358 0,02388 -0,00031 

0,02048 0,02079 0,0211 0,02141 0,02172 0,02203 0,02234 0,02265 0,02297 0,11418 0,02359 0,0239 0,02421 -0,00031 

0,02076 0,02107 0,02138 0,0217 0,02201 0,02233 0,02264 0,02296 0,02327 0,02359 0,11481 0,02421 0,02453 -0,00031 

0,02103 0,02135 0,02167 0,02198 0,0223 0,02262 0,02294 0,02326 0,02358 0,0239 0,02421 0,11544 0,02485 -0,00032 

0,0213 0,02162 0,02195 0,02227 0,02259 0,02292 0,02324 0,02356 0,02388 0,02421 0,02453 0,02485 0,11608 -0,00032 

-0,00027 -0,00028 -0,00028 -0,00029 -0,00029 -0,00029 -0,0003 -0,0003 -0,00031 -0,00031 -0,00031 -0,00032 -0,00032 0 

              

matice B 
 

Výsledky řešení 
soustav normálních 

rovnic   

koef. přímky trendu 
  

výkyvy: 
 

2779430,35  c1 = 141448,0782  b2 = 1685,263761  v1 = -78112,71146 

3139103,88  c2 = 172460,408  b1 = 219560,7896  v2 = -47100,38159 

3453570,805  c3 = 199363,0465      v3 = -20197,74308 

3563427,35  c4 = 207664,7414      v4 = -11896,0482 

5156681,12  c5 = 350820,7295      v5 = 131259,9399 

7916134,394  c6 = 599994,8543      v6 = 380434,0646 

4574087,282  c7 = 294487,1258      v7 = 74926,33615 

2992634,27  c8 = 149033,4064      v8 = -70527,38324 

2829720,8  c9 = 132537,8272      v9 = -87022,96246 

3192273,4  c10 = 163811,8907      v10 = -55748,89895 

3462352,4  c11 = 186679,2633      v11 = -32881,52634 

2624990,095  c12 =  108870,1536      v12 = -110690,636 

3064262,45  c13 = 147118,7403      v13 = -72442,04932 

3905664499             
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II. Výpočet řešení soustav normálních rovnic – brambory měsíční (Kč) 

matice A 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 

0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 

0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 

0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 

0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 770 

0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 781 

0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 792 

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 803 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 814 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 825 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 836 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 847 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 858 

726 737 748 759 770 781 792 803 814 825 836 847 858 984984 

              

Inverzní matice k matici A 

0,10893 0,0183 0,01857 0,01884 0,01912 0,01939 0,01966 0,01994 0,02021 0,02048 0,02076 0,02103 0,0213 -0,00027 

0,0183 0,10948 0,01885 0,01913 0,01941 0,01968 0,01996 0,02024 0,02052 0,02079 0,02107 0,02135 0,02162 -0,00028 

0,01857 0,01885 0,11004 0,01941 0,0197 0,01998 0,02026 0,02054 0,02082 0,0211 0,02138 0,02167 0,02195 -0,00028 

0,01884 0,01913 0,01941 0,11061 0,01999 0,02027 0,02056 0,02084 0,02113 0,02141 0,0217 0,02198 0,02227 -0,00029 

0,01912 0,01941 0,0197 0,01999 0,11118 0,02057 0,02085 0,02114 0,02143 0,02172 0,02201 0,0223 0,02259 -0,00029 

0,01939 0,01968 0,01998 0,02027 0,02057 0,11177 0,02115 0,02145 0,02174 0,02203 0,02233 0,02262 0,02292 -0,00029 

0,01966 0,01996 0,02026 0,02056 0,02085 0,02115 0,11236 0,02175 0,02205 0,02234 0,02264 0,02294 0,02324 -0,0003 

0,01994 0,02024 0,02054 0,02084 0,02114 0,02145 0,02175 0,11296 0,02235 0,02265 0,02296 0,02326 0,02356 -0,0003 

0,02021 0,02052 0,02082 0,02113 0,02143 0,02174 0,02205 0,02235 0,11357 0,02297 0,02327 0,02358 0,02388 -0,00031 

0,02048 0,02079 0,0211 0,02141 0,02172 0,02203 0,02234 0,02265 0,02297 0,11418 0,02359 0,0239 0,02421 -0,00031 

0,02076 0,02107 0,02138 0,0217 0,02201 0,02233 0,02264 0,02296 0,02327 0,02359 0,11481 0,02421 0,02453 -0,00031 

0,02103 0,02135 0,02167 0,02198 0,0223 0,02262 0,02294 0,02326 0,02358 0,0239 0,02421 0,11544 0,02485 -0,00032 

0,0213 0,02162 0,02195 0,02227 0,02259 0,02292 0,02324 0,02356 0,02388 0,02421 0,02453 0,02485 0,11608 -0,00032 

-0,00027 -0,00028 -0,00028 -0,00029 -0,00029 -0,00029 -0,0003 -0,0003 -0,00031 -0,00031 -0,00031 -0,00032 -0,00032 0 

              

matice B 
 

Výsledky řešení 
soustav normálních 

rovnic   

koef. přímky trendu 
  

výkyvy: 
 

16394718,71  c1 = 657256  
 

b2 = 12623,8  
 

v1 = -945093  

19748210,04  c2 = 949495  
 

b1 = 1602349  
 

v2 = -652854  

21792176,44  c3 = 1122687  
     

v3 = -479663  

25408780,62  c4 = 1438845  
     

v4 = -163505  

47277832,52  c5 = 3414317  
     

v5 = 1811967  

77500113,73  c6 = 6149173  
     

v6 = 4546824  

38936100,06  c7 = 2630730  
     

v7 = 1028380  

20219452,68  c8 = 916592  
     

v8 = -685757  

18119192,1  c9 = 713036  
     

v9 = -889314  

19214819,73  c10 = 800015  
     

v10 = -802335  

20155700,55  c11 = 872925  
     

v11 = -729424  

15283702,01  c12 =  417393  
     

v12 = -1184957  

19060123,11  c13 = 748080  
     

v13 = -854270  

28759731537             

 

  



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 122 
 

III. Výpočet řešení soustav normálních rovnic – brambory měsíční (Kč/kg) 

matice A 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 

0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 

0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 

0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 

0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 770 

0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 781 

0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 792 

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 803 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 814 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 825 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 836 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 847 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 858 

726 737 748 759 770 781 792 803 814 825 836 847 858 984984 

              

Inverzní matice k matici A 

0,10893 0,0183 0,01857 0,01884 0,01912 0,01939 0,01966 0,01994 0,02021 0,02048 0,02076 0,02103 0,0213 -0,00027 

0,0183 0,10948 0,01885 0,01913 0,01941 0,01968 0,01996 0,02024 0,02052 0,02079 0,02107 0,02135 0,02162 -0,00028 

0,01857 0,01885 0,11004 0,01941 0,0197 0,01998 0,02026 0,02054 0,02082 0,0211 0,02138 0,02167 0,02195 -0,00028 

0,01884 0,01913 0,01941 0,11061 0,01999 0,02027 0,02056 0,02084 0,02113 0,02141 0,0217 0,02198 0,02227 -0,00029 

0,01912 0,01941 0,0197 0,01999 0,11118 0,02057 0,02085 0,02114 0,02143 0,02172 0,02201 0,0223 0,02259 -0,00029 

0,01939 0,01968 0,01998 0,02027 0,02057 0,11177 0,02115 0,02145 0,02174 0,02203 0,02233 0,02262 0,02292 -0,00029 

0,01966 0,01996 0,02026 0,02056 0,02085 0,02115 0,11236 0,02175 0,02205 0,02234 0,02264 0,02294 0,02324 -0,0003 

0,01994 0,02024 0,02054 0,02084 0,02114 0,02145 0,02175 0,11296 0,02235 0,02265 0,02296 0,02326 0,02356 -0,0003 

0,02021 0,02052 0,02082 0,02113 0,02143 0,02174 0,02205 0,02235 0,11357 0,02297 0,02327 0,02358 0,02388 -0,00031 

0,02048 0,02079 0,0211 0,02141 0,02172 0,02203 0,02234 0,02265 0,02297 0,11418 0,02359 0,0239 0,02421 -0,00031 

0,02076 0,02107 0,02138 0,0217 0,02201 0,02233 0,02264 0,02296 0,02327 0,02359 0,11481 0,02421 0,02453 -0,00031 

0,02103 0,02135 0,02167 0,02198 0,0223 0,02262 0,02294 0,02326 0,02358 0,0239 0,02421 0,11544 0,02485 -0,00032 

0,0213 0,02162 0,02195 0,02227 0,02259 0,02292 0,02324 0,02356 0,02388 0,02421 0,02453 0,02485 0,11608 -0,00032 

-0,00027 -0,00028 -0,00028 -0,00029 -0,00029 -0,00029 -0,0003 -0,0003 -0,00031 -0,00031 -0,00031 -0,00032 -0,00032 0 

              

matice B 
 

Výsledky řešení soustav 
normálních rovnic   

koef. přímky trendu 
  

výkyvy: 
 

69,23717677  c1 = 6,41165  
 

b2 = -0,00178  
 

v1 = -0,75869  

73,15731193  c2 = 6,7698  
 

b1 = 7,17033  
 

v2 = -0,40053  

76,32969671  c3 = 7,05998  
     

v3 = -0,11036  

84,2596658  c4 = 7,78266  
     

v4 = 0,61233  

102,663234  c5 = 9,45749  
     

v5 = 2,28716  

109,2242301  c6 = 10,0557  
     

v6 = 2,88539  

93,63370071  c7 = 8,64018  
     

v7 = 1,46985  

72,61071162  c8 = 6,73078  
     

v8 = -0,43956  

68,25378477  c9 = 6,33647  
     

v9 = -0,83386  

62,49325452  c10 = 5,81456  
     

v10 = -1,35577  

62,20423031  c11 = 5,79007  
     

v11 = -1,38027  

63,80284232  c12 =  5,93717  
     

v12 = -1,23316  

69,18033966  c13 = 6,42782  
     

v13 = -0,74252  

71803,54475             

 

  



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 123 
 

IV. Výpočet řešení soustav normálních rovnic – jablka měsíční (kg) 

matice A              

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 

0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 

0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 

0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 

0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 770 

0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 781 

0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 792 

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 803 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 814 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 825 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 836 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 847 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 858 

726 737 748 759 770 781 792 803 814 825 836 847 858 984984 

              

Inverzní matice k matici A 

0,10893 0,01830 0,01857 0,01884 0,01912 0,01939 0,01966 0,01994 0,02021 0,02048 0,02076 0,02103 0,02130 -0,00027 

0,01830 0,10948 0,01885 0,01913 0,01941 0,01968 0,01996 0,02024 0,02052 0,02079 0,02107 0,02135 0,02162 -0,00028 

0,01857 0,01885 0,11004 0,01941 0,01970 0,01998 0,02026 0,02054 0,02082 0,02110 0,02138 0,02167 0,02195 -0,00028 

0,01884 0,01913 0,01941 0,11061 0,01999 0,02027 0,02056 0,02084 0,02113 0,02141 0,02170 0,02198 0,02227 -0,00029 

0,01912 0,01941 0,01970 0,01999 0,11118 0,02057 0,02085 0,02114 0,02143 0,02172 0,02201 0,02230 0,02259 -0,00029 

0,01939 0,01968 0,01998 0,02027 0,02057 0,11177 0,02115 0,02145 0,02174 0,02203 0,02233 0,02262 0,02292 -0,00029 

0,01966 0,01996 0,02026 0,02056 0,02085 0,02115 0,11236 0,02175 0,02205 0,02234 0,02264 0,02294 0,02324 -0,00030 

0,01994 0,02024 0,02054 0,02084 0,02114 0,02145 0,02175 0,11296 0,02235 0,02265 0,02296 0,02326 0,02356 -0,00030 

0,02021 0,02052 0,02082 0,02113 0,02143 0,02174 0,02205 0,02235 0,11357 0,02297 0,02327 0,02358 0,02388 -0,00031 

0,02048 0,02079 0,02110 0,02141 0,02172 0,02203 0,02234 0,02265 0,02297 0,11418 0,02359 0,02390 0,02421 -0,00031 

0,02076 0,02107 0,02138 0,02170 0,02201 0,02233 0,02264 0,02296 0,02327 0,02359 0,11481 0,02421 0,02453 -0,00031 

0,02103 0,02135 0,02167 0,02198 0,02230 0,02262 0,02294 0,02326 0,02358 0,02390 0,02421 0,11544 0,02485 -0,00032 

0,02130 0,02162 0,02195 0,02227 0,02259 0,02292 0,02324 0,02356 0,02388 0,02421 0,02453 0,02485 0,11608 -0,00032 

-0,00027 -0,00028 -0,00028 -0,00029 -0,00029 -0,00029 -0,00030 -0,00030 -0,00031 -0,00031 -0,00031 -0,00032 -0,00032 0,00000 

              

matice B 

 

Výsledky řešení 
soustav normálních 

rovnic 
  

koef. přímky trendu 

  

výkyvy: 

 

1779635,14  c1 = 155529   b2 = 94,7857   v1 = 13476,5  

2000612,701  c2 = 175523   b1 = 142053   v2 = 33470,6  

2116718,446  c3 = 185984       v3 = 43930,9  

2304151,864  c4 = 202928       v4 = 60875,5  

2406213,53  c5 = 212112       v5 = 70059  

2387735,532  c6 = 210337       v6 = 68284,4  

1517223,734  c7 = 131105       v7 = -10948  

1102938,44  c8 = 93347,8       v8 = -48705  

1024308,57  c9 = 86104,8       v9 = -55948  

1220175,132  c10 = 103816       v10 = -38237  

1204407,15  c11 = 102288       v11 = -39765  

1082966,83  c12 =  91153       v12 = -50900  

1142353,686  c13 = 96457,1       v13 = -45596  

1536384892             

 



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 124 
 

V. Výpočet řešení soustav normálních rovnic – jablka měsíční (Kč) 

matice A              

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 

0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 

0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 

0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 

0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 770 

0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 781 

0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 792 

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 803 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 814 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 825 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 836 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 847 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 858 

726 737 748 759 770 781 792 803 814 825 836 847 858 984984 

              

Inverzní matice k matici A 

0,10893 0,01830 0,01857 0,01884 0,01912 0,01939 0,01966 0,01994 0,02021 0,02048 0,02076 0,02103 0,02130 -0,00027 

0,01830 0,10948 0,01885 0,01913 0,01941 0,01968 0,01996 0,02024 0,02052 0,02079 0,02107 0,02135 0,02162 -0,00028 

0,01857 0,01885 0,11004 0,01941 0,01970 0,01998 0,02026 0,02054 0,02082 0,02110 0,02138 0,02167 0,02195 -0,00028 

0,01884 0,01913 0,01941 0,11061 0,01999 0,02027 0,02056 0,02084 0,02113 0,02141 0,02170 0,02198 0,02227 -0,00029 

0,01912 0,01941 0,01970 0,01999 0,11118 0,02057 0,02085 0,02114 0,02143 0,02172 0,02201 0,02230 0,02259 -0,00029 

0,01939 0,01968 0,01998 0,02027 0,02057 0,11177 0,02115 0,02145 0,02174 0,02203 0,02233 0,02262 0,02292 -0,00029 

0,01966 0,01996 0,02026 0,02056 0,02085 0,02115 0,11236 0,02175 0,02205 0,02234 0,02264 0,02294 0,02324 -0,00030 

0,01994 0,02024 0,02054 0,02084 0,02114 0,02145 0,02175 0,11296 0,02235 0,02265 0,02296 0,02326 0,02356 -0,00030 

0,02021 0,02052 0,02082 0,02113 0,02143 0,02174 0,02205 0,02235 0,11357 0,02297 0,02327 0,02358 0,02388 -0,00031 

0,02048 0,02079 0,02110 0,02141 0,02172 0,02203 0,02234 0,02265 0,02297 0,11418 0,02359 0,02390 0,02421 -0,00031 

0,02076 0,02107 0,02138 0,02170 0,02201 0,02233 0,02264 0,02296 0,02327 0,02359 0,11481 0,02421 0,02453 -0,00031 

0,02103 0,02135 0,02167 0,02198 0,02230 0,02262 0,02294 0,02326 0,02358 0,02390 0,02421 0,11544 0,02485 -0,00032 

0,02130 0,02162 0,02195 0,02227 0,02259 0,02292 0,02324 0,02356 0,02388 0,02421 0,02453 0,02485 0,11608 -0,00032 

-0,00027 -0,00028 -0,00028 -0,00029 -0,00029 -0,00029 -0,00030 -0,00030 -0,00031 -0,00031 -0,00031 -0,00032 -0,00032 0,00000 

              

matice B 

 

Výsledky řešení 
soustav normálních 

rovnic 
  

koef. přímky trendu 

  

výkyvy: 

 

22792013,32  c1 = 1763830   b2 = 4669,26   v1 = -38023  

26200131,72  c2 = 2068990   b1 = 1801853   v2 = 267136  

28730458,57  c3 = 2294350       v3 = 492497  

31665235,23  c4 = 2556479       v4 = 754625  

35366379,91  c5 = 2888277       v5 = 1086424  

38646889,38  c6 = 3181836       v6 = 1379983  

26663953,73  c7 = 2087809       v7 = 285956  

19941191,4  c8 = 1471979       v8 = -329874  

16080617,07  c9 = 1116349       v9 = -685504  

15993898,18  c10 = 1103796       v10 = -698057  

14802435,83  c11 = 990812       v11 = -811041  

13787656,39  c12 =  893890       v12 = -907963  

15068866,17  c13 = 1005695       v13 = -796159  

22873276214             

 

  



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 125 
 

VI. Výpočet řešení soustav normálních rovnic – jablka měsíční (Kč/kg) 

matice A              

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 

0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 

0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 

0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 

0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 770 

0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 781 

0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 792 

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 803 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 814 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 825 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 836 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 847 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 858 

726 737 748 759 770 781 792 803 814 825 836 847 858 984984 

              

Inverzní matice k matici A 

0,10893 0,01830 0,01857 0,01884 0,01912 0,01939 0,01966 0,01994 0,02021 0,02048 0,02076 0,02103 0,02130 -0,00027 

0,01830 0,10948 0,01885 0,01913 0,01941 0,01968 0,01996 0,02024 0,02052 0,02079 0,02107 0,02135 0,02162 -0,00028 

0,01857 0,01885 0,11004 0,01941 0,01970 0,01998 0,02026 0,02054 0,02082 0,02110 0,02138 0,02167 0,02195 -0,00028 

0,01884 0,01913 0,01941 0,11061 0,01999 0,02027 0,02056 0,02084 0,02113 0,02141 0,02170 0,02198 0,02227 -0,00029 

0,01912 0,01941 0,01970 0,01999 0,11118 0,02057 0,02085 0,02114 0,02143 0,02172 0,02201 0,02230 0,02259 -0,00029 

0,01939 0,01968 0,01998 0,02027 0,02057 0,11177 0,02115 0,02145 0,02174 0,02203 0,02233 0,02262 0,02292 -0,00029 

0,01966 0,01996 0,02026 0,02056 0,02085 0,02115 0,11236 0,02175 0,02205 0,02234 0,02264 0,02294 0,02324 -0,00030 

0,01994 0,02024 0,02054 0,02084 0,02114 0,02145 0,02175 0,11296 0,02235 0,02265 0,02296 0,02326 0,02356 -0,00030 

0,02021 0,02052 0,02082 0,02113 0,02143 0,02174 0,02205 0,02235 0,11357 0,02297 0,02327 0,02358 0,02388 -0,00031 

0,02048 0,02079 0,02110 0,02141 0,02172 0,02203 0,02234 0,02265 0,02297 0,11418 0,02359 0,02390 0,02421 -0,00031 

0,02076 0,02107 0,02138 0,02170 0,02201 0,02233 0,02264 0,02296 0,02327 0,02359 0,11481 0,02421 0,02453 -0,00031 

0,02103 0,02135 0,02167 0,02198 0,02230 0,02262 0,02294 0,02326 0,02358 0,02390 0,02421 0,11544 0,02485 -0,00032 

0,02130 0,02162 0,02195 0,02227 0,02259 0,02292 0,02324 0,02356 0,02388 0,02421 0,02453 0,02485 0,11608 -0,00032 

-0,00027 -0,00028 -0,00028 -0,00029 -0,00029 -0,00029 -0,00030 -0,00030 -0,00031 -0,00031 -0,00031 -0,00032 -0,00032 0,00000 

              

matice B 

 

Výsledky řešení 
soustav normálních 

rovnic 
  

koef. přímky trendu 

  

výkyvy: 

 

141,7248847  c1 = 11,3524   b2 = 0,02321   v1 = -1,5203  

144,6284788  c2 = 11,5931   b1 = 12,8727   v2 = -1,2796  

147,2757923  c3 = 11,8106       v3 = -1,0621  

154,3162902  c4 = 12,4274       v4 = -0,4453  

166,5932657  c5 = 13,5203       v5 = 0,6476  

184,0439315  c6 = 15,0835       v6 = 2,21082  

196,5980179  c7 = 16,2016       v7 = 3,32889  

203,5411808  c8 = 16,8096       v8 = 3,93688  

175,7266466  c9 = 14,2578       v9 = 1,38508  

146,5807543  c10 = 11,5849       v10 = -1,2878  

135,1492423  c11 = 10,5225       v11 = -2,3502  

138,5914679  c12 =  10,8122       v12 = -2,0605  

144,9724737  c13 = 11,3691       v13 = -1,5036  

155305,4631             

 

  



 

DISERTAČNÍ PRÁCE 126 
 

VII. Vyjádření reziduálních složek pro jednotlivá čtvrtletí 

rok čtvrtletí šum (brambory) šum (jablka) 

kg Kč Kč/kg kg Kč Kč/kg 

2002 1 -213665,0349 945823,9674 4,870081865 243296,0359 3737291,238 1,274750892 

 2 49592,38068 1102463,199 0,420840334 48412,07052 703421,7739 0,09100892 

 3 -125440,2682 -1073793,177 -1,077308634 -46344,56384 -792989,1279 -1,394496161 

 4 -158864,2994 -909280,3993 -1,263769105 -31642,63511 -192987,1936 -0,21417019 

2003 1 -252042,184 -922335,1098 0,385340822 72845,14549 681552,9411 -0,127278331 

 2 -624516,9184 -4747263,749 1,731085685 276787,5201 3561289,627 -0,476154556 

 3 -29687,36735 263206,7156 0,536816297 -53324,24424 -233523,2044 1,256176454 

 4 -121789,5985 1215892,333 3,038895512 24145,33449 189220,8399 -0,731334484 

2004 1 -57865,3831 603072,0929 0,671854819 -25342,6349 -601724,9754 -0,372096283 

 2 324722,7824 3782377,17 0,561082982 64906,82973 937160,731 -0,121266969 

 3 121690,8335 -1022182,914 -2,27086908 -14294,26463 801626,4311 2,627634366 

 4 233256,3024 -943266,5648 -2,808278876 -72717,9759 -1026122,796 -1,122331062 

2005 1 179820,4678 -1582456,007 -3,435175966 -175049,2053 -2876083,822 -1,537822569 

 2 456545,7333 -341322,1682 -2,25642097 -92076,43066 -2909655,683 -2,871268473 

 3 104758,0594 -1031591,257 -1,923179908 60824,04497 -376970,0102 -3,837283176 

 4 146569,7212 -485634,3985 -1,658186097 78390,5837 596864,532 -0,997806622 

2006 1 257340,7187 -956616,3271 -2,811158568 54309,2243 -135680,6813 -1,257126498 

 2 269589,4342 3261031,871 0,389018689 83311,53894 1403054,894 -0,088729613 

 3 165425,7743 1662989,499 0,695329394 -69088,97542 -450846,1744 2,002364882 

 4 38886,70412 1682076,506 1,617718948 -42266,2667 -546406,0801 -0,111317607 

2007 1 -22714,65045 2713958,401 2,816942463 -88808,13609 -1329719,519 -0,299825974 

 2 153263,9651 6330220,835 2,612113212 -182537,0515 -2300604,163 0,595579744 

 3 -14720,26582 302864,8262 0,658130266 -58973,26582 -241063,6235 2,244544452 

 4 106914,205 -542106,35 -1,06672494 28561,71291 1930955,729 4,42905769 

2008 1 123202,4204 -1421435,044 -2,274568746 -13177,06649 2255047,27 4,234085125 

 2 117523,306 -3910255,959 -2,813611942 -237417,2978 90122,12065 8,008004005 

 3 -244285,1629 -1474148,026 0,515498115 -122956,7362 -1246178,04 3,365780532 

 4 -387388,2941 -2398127,031 0,142949902 -138325,2215 -1865268,252 0,047911197 

2009 1 -276866,2287 -1798417,931 -0,213779088 -120731,5629 -2355383,884 -1,589709272 

 2 -270910,0131 -3481645,587 -0,861082366 -71173,81225 -2247329,773 -2,428740554 

 3 -113422,6821 -1852329,196 -0,8037088 102539,1614 -333554,5801 -4,720722917 

 4 109212,0068 784411,8658 0,425878905 -22001,27788 -1234700,723 -2,541474222 

2010 1 -223155,4778 -2381605,819 -1,14478734 -101054,4173 -2346500,647 -2,054991116 

 2 -467649,1423 -3622956,78 0,168131637 97313,91736 -1070136,554 -4,00612324 

 3 341692,5888 5543737,561 2,59279149 76144,143 456968,3604 -2,059973582 

 4 504571,3346 6308374,337 2,369581772 -7145,898277 483265,6779 2,206571872 

2011 1 254346,8781 6346520,296 3,173085621 -103772,3647 66221,6301 2,921308002 

 2 155206,0326 5689950,176 1,764365251 -153493,711 -862754,1902 2,184540978 

 3 -129657,2303 -563581,6916 0,764132776 6945,3326 258147,6052 0,388976422 

 4 -324431,9915 -3440367,516 -1,091037422 106272,1313 889802,9132 -0,814773261 

2012 1 231598,474 -1546508,52 -2,037835882 257484,9819 2904980,45 -1,191293976 

 2 -163367,5605 -4062599,007 -1,715522511 165966,4266 2695431,216 -0,886850242 

 3 -76354,27941 -755172,3395 0,312368083 118529,3682 2158382,364 0,126998728 

 4 -146936,0906 -1271972,783 0,292971402 76729,51293 775375,3514 -0,150333313 
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VIII. Vyjádření reziduálních složek pro jednotlivé měsíce 

rok měsíc 

šum (brambory) šum (jablka) 

kg Kč Kč/kg kg Kč Kč/kg 

2002 

1 -13316,84192 651246,39 3,767008569 53972,44729 1075788,406 2,194742213 

2 -87383,93555 157980,4823 6,040560293 112807,5681 1529852,831 0,866280653 

3 -119563,2378 -95573,84569 5,49590463 51246,24038 712395,0873 0,838009703 

4 -87725,04646 39174,18625 4,290329107 32016,95874 712690,8992 1,451320361 

5 -51240,14828 377847,3688 3,068272953 20901,76547 320150,9505 0,204995732 

6 155904,2632 1152326,63 -0,414323627 7320,993469 5151,637135 -0,490357335 

7 14683,0279 -570663,1865 -1,934106366 51,46965035 -239485,1863 -2,094490655 

8 -23793,21646 -266114,7581 -1,299482751 -11014,5109 -334135,6647 -2,85181866 

9 -30990,00101 -193493,758 -0,89566845 2754,309105 100389,3684 -0,435526442 

10 -71213,12828 -410252,1902 -1,08235634 -29609,62199 -312541,3566 -0,667318555 

11 -57140,96464 -384316,2203 -1,533019763 -32852,22908 -223656,1171 0,835983417 

12 -25839,61873 -102094,4014 -1,395087527 2828,740014 39613,67874 -0,687605389 

13 -62858,26919 -337245,8304 -0,989332148 785,2749231 21311,59228 -0,625240643 

2003 

1 -62074,27081 -197474,7687 -0,205043378 28859,60328 378207,7949 0,208676616 

2 -82287,76444 -366886,7365 -0,056637945 57912,1441 607959,3394 -0,244812876 

3 -104209,1667 -384836,9944 0,664554864 -12116,40363 -258617,2242 -0,148616895 

4 -82630,12535 -350686,9625 0,724456321 92265,42474 887209,5977 -0,951971286 

5 -173076,0772 -1374722,2 1,468546771 111224,5215 1186497,309 -1,143325265 

6 -312324,5657 -2407068,37 2,433733152 54526,23947 966593,8757 0,364985988 

7 -89074,40099 -769792,1852 0,233755691 16129,61565 523983,0023 1,473966357 

8 20618,35465 218883,1732 0,137232318 -3293,914898 187915,7939 1,802008504 

9 -803,7298965 128210,3732 0,331230983 -22454,7749 -154199,673 1,431063307 

10 -42652,25717 98543,86105 1,660682431 -40969,01599 -478934,608 -0,857959063 

11 -39795,09353 302445,281 2,144234662 15399,22692 3676,881472 -1,855296331 

12 -10583,64762 600534,9898 3,604083548 -8765,743989 -111155,1727 -0,780106174 

13 -63663,19808 256679,4609 4,091846879 28723,03092 402750,6108 0,012703192 

2004 

1 -7552,399695 253510,5125 0,613094633 -8994,570719 -113509,6865 -0,064389666 

2 -4954,593331 174999,7048 0,16405412 9521,360099 28930,71792 -0,369326487 

3 -45532,6956 94622,61682 0,803019027 -24906,30763 -472402,6756 -0,535825934 

4 -21669,95424 452149,3688 1,865624006 9601,090736 -334260,9937 -2,155242531 

5 50529,69394 423679,3813 -0,07830657 5853,257463 133271,5476 0,093668273 

6 369995,9054 3917418,138 0,227134316 9308,415463 309526,4043 0,523765894 

7 -83359,82988 -1244881,87 -1,824257019 42814,11164 1066147,238 1,717112545 

8 19682,52576 -342533,2735 -2,231368376 -7454,338901 524363,7274 6,584390197 

9 28829,84121 -273921,3105 -2,276319699 -38052,9989 -389058,9404 2,269377402 

10 64203,81394 -299989,5007 -2,444241556 23165,43001 305331,2265 -0,324588079 

11 182158,9776 -16610,04378 -2,655124856 -18066,41708 -308233,618 -1,631319606 

12 11909,82349 -298562,7709 -2,631128564 -25620,58799 -396291,5081 -1,930068089 

13 40623,57303 -484830,9799 -3,377503661 -28132,59308 -308968,8376 -0,071854164 
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rok měsíc 

šum (brambory) šum (jablka) 

kg Kč Kč/kg kg Kč Kč/kg 

2005 

1 -16261,32858 -533639,7748 -3,076873131 -57516,98472 -847562,0005 -1,445709997 

2 55638,97778 -526397,8255 -3,531722506 -67000,5039 -975777,5761 -1,116261478 

3 96081,37551 -448618,5836 -3,696968904 -55376,92163 -1026649,47 -1,90904361 

4 37041,06687 -648886,2798 -3,504119352 -59463,82327 -1028308,995 -1,706852703 

5 86777,96505 87491,27358 -1,451057129 -45084,45654 -982846,0854 -2,211379991 

6 217785,9265 -379997,5065 -2,884029836 14161,36146 -689915,0921 -4,316386682 

7 159214,4162 190315,3318 -2,154791157 -6665,102358 -626157,3045 -4,253310661 

8 67927,34687 -183205,4427 -2,167631575 4388,497097 -421814,2393 -5,476366597 

9 46077,91232 -212666,6219 -1,988010092 43919,4671 196698,6043 -3,949239716 

10 -42837,41495 -512907,1691 -1,278090446 25178,91601 220474,0886 -1,100822524 

11 -11943,75131 -549949,4283 -2,017098933 52530,64891 407990,7148 -1,452952863 

12 54404,8126 -233822,9944 -2,526637754 21050,99801 206678,8759 -0,557651163 

13 118426,8441 437052,8337 -1,12108467 -2051,507085 -74193,40643 -0,754197541 

2006 

1 82947,44253 -88062,46083 -2,370322939 88653,00128 721658,3709 -1,61570188 

2 65171,74889 -453881,4265 -3,091400018 -17543,46791 -426993,6365 -1,232870239 

3 72965,54662 -413519,4581 -3,117225336 -4828,335634 -295081,2968 -0,981529621 

4 100440,588 117750,1838 -2,059131404 -58039,03727 -774483,4526 -0,121768816 

5 167620,4362 1526474,711 -0,144845469 51443,02946 778328,7192 -0,220926776 

6 74314,14762 1804565,026 1,297809363 89689,59746 1434034,53 -0,435128769 

7 -69419,74866 -343737,4769 0,807772659 -17978,67636 -193690,8037 0,70435181 

8 60033,71798 277809,7182 -0,331570877 -15569,91691 -123731,9127 1,307972571 

9 90841,38343 1013982,075 1,427489483 -2856,846906 161526,7296 1,879090119 

10 30573,05616 564654,9056 1,480534177 -52007,848 -594533,3004 0,823067765 

11 9764,519799 678270,934 2,076012897 4821,754912 -34297,87097 -0,92458527 

12 38511,06571 696592,3985 1,706497268 -19592,616 -179028,0069 0,761064051 

13 -14301,08475 185075,5175 0,923715784 -24445,82109 -288565,1263 0,17856425 

2007 

1 -12241,88636 649658,2134 2,606660102 -33370,97273 -496272,1272 -0,61338881 

2 8524,25 1080675,002 3,134952669 -35529,46191 -521182,6145 -0,433875528 

3 -37267,38227 656237,9227 2,59258059 -32761,00964 -459241,9255 0,093133638 

4 -14909,04091 903627,5463 2,738451725 6866,528727 27248,36503 -0,596309877 

5 217386,6073 3936300,327 2,667234494 -67363,78455 -874528,493 0,316593229 

6 10067,09873 1777682,003 2,161736399 -82471,76655 -951698,7658 2,301037162 

7 -101171,7185 -15162,67793 2,688968923 -51700,73036 -725865,5251 1,82078319 

8 -49369,76091 6838,720394 1,68403309 -11927,83091 -110349,6318 0,768380364 

9 16336,85455 107645,6959 0,209387973 -13210,23091 7971,120722 2,418903118 

10 57085,32727 100543,1086 -0,361920601 -19595,312 156550,8586 4,308845571 

11 11876,39091 -52438,12941 -0,20574525 37210,24091 977345,1024 3,548692184 

12 25264,83682 -75491,64718 -0,821348524 -7281,38 424487,6266 5,8049456 

13 66961,88636 -363963,8185 -2,327758398 4355,964909 510683,3055 4,200265902 
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rok měsíc 

šum (brambory) šum (jablka) 

kg Kč Kč/kg kg Kč Kč/kg 

2008 

1 293814,8847 632213,7697 -2,248025011 -3559,92673 802677,6771 5,222776783 

2 27178,69111 -439133,5652 -2,082111172 143,5540881 772592,4447 4,095296658 

3 58404,28884 -386960,2876 -2,45646566 67747,48636 1837238,699 3,561500508 

4 90617,5802 -724217,7155 -3,627952058 -98947,52128 -422924,5507 8,187351551 

5 121992,1784 -1022407,223 -3,695829163 -64467,84855 263980,8426 7,315867422 

6 -71594,84016 -2014107,147 -2,151492739 -81805,52055 -92203,46522 8,476296521 

7 -87826,54543 -780725,5299 -0,135329573 -33677,65437 162173,1274 6,918366663 

8 -51346,3898 -268016,2464 0,570059457 -51014,76491 -584004,5509 6,737628784 

9 -48833,07434 -346710,467 0,177124402 -36829,87491 -531971,1788 0,944654958 

10 -138165,5016 -789893,3963 0,786410703 -30896,376 -277963,6868 1,592002666 

11 -143529,138 -899564,6209 0,047431488 -44888,29309 -513967,905 0,967132218 

12 -97619,59207 -552949,1412 0,364286832 -28380,594 -489787,6817 -1,339922875 

13 -104462,3425 -692918,571 -0,123990276 -55571,24309 -757347,5063 0,116881973 

2009 

1 -120474,1941 -737175,8569 -0,103959746 -56681,24073 -934098,1056 -1,780458394 

2 -69573,03778 -503871,6561 -0,36585735 -38175,75991 -647968,4758 -1,058304011 

3 -79761,54005 -493046,5436 -0,359833709 -13939,65364 -595453,7278 -2,178005577 

4 -108027,0987 -687295,4542 -0,103033064 -22866,07928 -653594,7778 -2,221387078 

5 -149791,2505 -1346373,92 -0,246832165 -41472,41255 -862367,3659 -1,982938336 

6 -61027,83905 -1268061,734 -1,19119404 -29074,99455 -836271,8094 -2,641104384 

7 52937,06568 -269716,2961 -1,446241438 26925,56963 -122106,1401 -3,992933852 

8 -26620,07869 -492522,8344 -0,768041867 917,6910853 -440643,623 -4,697081279 

9 -65477,00323 -747610,4957 -0,946964222 -265,0689147 -280750,9139 -2,913562547 

10 -96868,03051 -1016276,025 -1,17062271 75289,15999 215400,1122 -4,437700644 

11 40509,03313 210507,7864 0,332548492 -4009,387097 -377099,8457 -2,792328851 

12 30362,77904 313824,2836 0,740133071 -11781,35801 -381861,3228 -2,062592603 

13 72784,52858 578295,3613 0,435877599 -2261,563097 -367458,3171 -2,982098319 

2010 

1 -85901,67303 -781152,9395 -1,056726355 -59233,55474 -1049810,796 -2,454477034 

2 -18726,06667 -557439,4062 -1,375764081 -55334,72392 -936119,3373 -1,554192431 

3 -113224,3689 -882788,8784 -0,900204444 1069,248355 -401391,8774 -2,160795739 

4 -95511,47758 -781897,4175 -0,722560592 13508,60672 -462934,1161 -3,473220954 

5 -198721,2594 -2215281,395 -1,595166848 54636,72345 -13540,38887 -3,838006245 

6 -239500,3179 -2077480,155 0,142763571 29840,44145 -375716,1598 -4,389422648 

7 2119,796786 1393532,795 2,774539426 7800,477628 -532311,2619 -4,899360787 

8 54866,35242 1229616,784 2,535187488 40154,92708 175498,736 -4,348797552 

9 22693,16788 1358323,885 3,983632094 27790,99708 322931,2286 -1,09532632 

10 450264,2406 3985642,319 2,109306708 22014,14599 374346,5483 0,483216976 

11 272442,5042 2858839,041 2,353289366 -20926,7511 -104354,3096 2,236739965 

12 12716,02715 707397,8466 2,43479139 -1258,522008 160285,181 2,313044626 

13 60482,6497 1489615,738 2,957330981 -1334,177099 243965,9238 2,824686815 
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rok měsíc 

šum (brambory) šum (jablka) 

kg Kč Kč/kg kg Kč Kč/kg 

2011 

1 -28993,40192 737681,4969 3,063844594 -59939,36874 -547314,4647 2,462576805 

2 135303,7044 2131887,904 2,459158383 -44604,05692 -195273,5503 2,729397707 

3 108849,9072 2708359,056 3,626436405 -38660,67365 35337,20039 3,615260806 

4 71335,29353 2273406,352 3,282670828 53448,69272 1455136,131 1,851108457 

5 -47665,80829 1269028,6 2,992101421 -79985,24056 -704269,889 2,812180861 

6 -14193,50283 1197560,187 1,384258348 -62748,68056 -587269,4742 1,961102949 

7 236859,8179 2424537,828 0,523232381 -44187,44637 -505692,9296 2,822800804 

8 -33008,04647 -21646,63046 1,061280271 -1163,23692 48331,63588 0,513545553 

9 -82981,26101 -629510,2268 0,279820359 14496,55308 198246,2853 -0,2737661 

10 -141527,0883 -1054762,591 0,117573902 11433,68199 194925,5887 0,32943255 

11 -156484,0246 -1279217,259 -0,643743915 10519,7349 119780,11 0,179501743 

12 -32009,97874 -902518,3054 -1,82228129 43786,66399 359544,8645 -1,196081574 

13 -93901,62919 -952184,7717 -0,91944458 46522,5589 347746,8709 -1,762667515 

2012 

1 -29946,33081 -586804,5817 -0,98965734 107811,5673 1010234,931 -2,114646635 

2 -28891,97445 -697932,477 -1,295232392 77803,34808 763979,8576 -1,681331968 

3 163257,2733 -353875,0043 -2,651797463 62526,33035 923867,2111 -0,194087279 

4 111038,2146 -593123,8073 -2,884735517 31609,15871 594221,8924 -0,263027124 

5 -23812,33717 -1662036,923 -2,984118297 54314,44544 755322,8532 -1,346728905 

6 -129426,2757 -1702837,071 -1,006394908 51253,91344 817768,3193 -1,354788695 

7 -34961,88099 -13706,73215 0,466456473 60488,36562 1193005,784 -0,217285414 

8 -38990,80536 -159109,2103 0,810302822 55977,39908 1078569,729 -0,339861883 

9 24305,9101 -204249,1487 -0,301722832 24708,46908 368217,3692 -0,275667779 

10 -68863,01717 -665303,3226 0,182723733 15996,83999 196944,529 -0,148176663 

11 -107858,4535 -867967,3412 0,101215812 261,4708951 52816,85778 0,888433395 

12 -7116,507629 -152910,2579 0,346691548 35014,39999 367513,4654 -0,32502641 

13 -20092,95808 -115574,9403 0,450342489 33410,0749 270074,8904 -1,137043952 

 


