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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. Impulsem pro napsání této práce 
a navržení predikčního modelu pro podnik z výše popsaného segmentu, je uvědomění 
si důležitosti malých a středních podniků a prezentace možností pro širší využití nástrojů 
umělé inteligence v běžné podnikové praxi. 

  

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.  
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.  



 

  
 

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 
Přehled současného stavu problematiky byl čerpán z dostupných tuzemských a 
zahraničních literárních zdrojů a jejím cílem je popis a vývoj základních oblastí, na které 
je práce zaměřena. Citované práce mají 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.  
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. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 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. [9] 
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. [5] 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. [22] 
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. [13] 
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. [8] 
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. 
 

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, tyto studie je možné 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. Např. z disertační práce Ing. Jany Turčínkové, Ph. D. (2008) 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. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. 
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. 
 

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

Zdroj: Profit.cz 
 



 

  
 

Z pohledu nákupu se nakupuje nejvíce čerstvého ovoce a zeleniny v hypermarketech, 
dále pak v supermarketech a diskontech. Snížil se podíl nakupujících ve stáncích, 
tržnicích a pultových prodejnách. 
 

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 

 

Dalšími faktory, jejichž působení je potřeba brát v úvahu, jsou ostatní negativní vlivy 
působící na poptávku. Podle vedení Zelinářské unie Čech a Moravy způsobila např. 
střevní epidemie E-coli 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.  
  

http://www.zubrno.cz/


 

  
 

Podle Štikové a spol. mají nicméně problémy s pochybnostmi o zdravotní nezávadnosti 
na poptávku pouze krátkodobý efekt.  
Dalším významným faktorem ovlivňujícím poptávku na trhu je tzv. naturální spotřeba – 
samozásobení. 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. 
Ve svých výzkumech se tomuto vlivu věnovaly také Štiková, Sekavová a Mrhálková. 
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%. [21] 
 

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.“ [15] 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. [17] 
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 
nelze prokázat přesnější predikci u umělých neuronových sítí, neboť nejsou vždy 
úspěšné. [25] 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.). [11] 
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. [24] 



 

  
 

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. [16] 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. 
 

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.  
 

 
Obrázek 3 - Klasifikace informačních zdrojů 

 

Zdrojem odborných publikací budou: 

 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) 
 

  

Informační zdroje

odborná literatura

primární sekundární

prameny "šedá" literatura



 

  
 

Při zpracování této disertační práce a k naplnění hlavního cíle budou použity metody 
založené na logickém myšlení (Molnár, 2006): 

 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 
 

3. 1.  Primární a sekundární šetření 
3. 1. 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, která je vypracována v disertační práci. 
 

3. 1. 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.  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.  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) 

S termínem „umělá inteligence“ přišel poprvé v roce 1955 americký informatik John 
McCarthy jako s označením oboru, který se zabývá tvorbou strojů vykazujících známky 
inteligentního chování.  
 



 

  
 

3. 3. 1.  Fuzzy logika 
Při fuzzy modelování je pro formalizaci pojmové neurčitosti a její zpracování využíváno 
principů fuzzy množinové matematiky a vícehodnotové jazykové (fuzzy) logiky. [26], [6] 

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

 

3. 3. 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. 
Algoritmus pracuje s  jedinci, 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 jejich „kvality“, která 
musí být vyjádřitelná účelovou funkcí, obvykle nazývanou funkce zdatnosti (fitness 
function). [7] Genetické algoritmy mohou být využity například k optimalizaci při alokaci 
aktiv, nebo k vyhodnocování výstupů z neuronových sítí. 
 

3. 3. 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.  
 

 
Obrázek 4 - Schéma biologického neuronu 

Zdroj: [4] 

 



 

  
 

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. 
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. [4] 

Pro vstup do umělé neuronové sítě se pro zjednodušení početní náročnosti a docílení 
vyšší výpočtové přesnosti obvykle využívá normalizovaných dat.  
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. 
 

3. 3. 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. Genetický algoritmus může např. generovat vhodnou topologii 
neuronové sítě a následně probíhá proces učení.  
 

  



 

  
 

3. 4.  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. 4. 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. 
Každý systém můžeme charakterizovat jeho strukturou a chováním. 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. 
 

3. 4. 2.  Modelování 
Základem pro analýzu dat je vytvoření modelu, který reprezentuje jejich množinu. 
Rozlišujeme různé typy modelů, jako obrázky, schémata, fyzikální modely skutečnosti 
aj.  

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. [12] 

 
  



 

  
 

3. 4. 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.  

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. 
Postup při tvorbě modelu můžeme rozdělit na: [18] 

 Tradiční modely - nejrozšířenější skupinou modelů jsou matematicko-statistické 
modely 

 Netradiční metody – umělá inteligence  

 Kvalitativní modelování 

  



 

  
 

Praktická část 

4.  Popis stávajícího stavu 
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.  
Zboží je dodáváno do školních jídelen a sociálních ústavů, obchodů, supermarketů, 
restaurací apod. Mezi hlavní odběratele však patří obchodní sítě: Jednota, COOP 
Slovakia, Bala, Enapo, Partner Eurest, aj.  
Veškeré nákupy provádí velkoobchodní oddělení přímo od pěstitelů jak v tuzemsku, tak 
v zahraničí.  
 

4. 2.  Zkušenosti 
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.  
Zkušenosti a znalosti nákupců a prodejců jsou klíčovým zdrojem konkurenční výhody. 
Firma systematicky nerozvíjí odborné znalosti svých zaměstnanců.  
 

4. 3.  Obchodní model 
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 sklad1. 
Je nutné odhadovat poptávku na týden až 14 dnů dopředu pouze na základě intuice 
obchodníka a prodejů za krátké období zpět, 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, 

                                                      
1 Na skladech zůstává zboží po dobu maximálně tří dnů s výjimkou banánů, které dozrávají ve vlastních 
dozrávacích komorách. 



 

  
 

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.  
 

4. 3. 2.  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.  
 

4. 3. 3.  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. 
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. 
 

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.  
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). 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).  
 

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, kdy byly prodeje každého 53. týdne 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. 
K analýze vztahu veličin, využiji korelační koeficient, který udává míru lineární závislosti 
mezi těmito proměnnými.  
 

5. 2. 1.  Brambory - agregovaná měsíční data 
Při výpočtech trendů vybraných komodit ve všech jednotkách, budu vycházet 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. 
Pro výpočet této soustavy byla zvolena metoda řešení přes výpočet inverzní matice. 
Výsledkem řešení soustavy normálních rovnic jsou koeficienty 𝑐𝑖 a výkyvy 𝑣𝑖. 
Cílem dekompozice časových řad je nalezení parametrů pro funkci trendu a sezónnosti 
a oddělení reziduální složky časových řad. Tato data následně poslouží jako možné 
vstupy a výstupy při modelování predikce v umělé neuronové síti. 



 

  
 

 

5. 2. 1. 1.  Prodej brambor v kg 
 

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 [21] může docházet při 
analýze údajů vztahujících se k celkové spotřebě a průměrným cenám sledovaným ČSÚ  
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 5 - Měsíční prodeje brambor v letech 2002-2012 (kg) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
  



 

  
 

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 6 - 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. 
  



 

  
 

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/jablek 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.  

 

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. 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 
 

 
Obrázek 7 - 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.  



 

  
 

 
Obrázek 8 - 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 
 
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. Pro ilustraci uvádím pouze koeficienty 
trendové přímky a rovnici přímky. Ostatní výpočty a tabulky jsou uvedeny v disertační 
práci. 
 

5. 2. 3. 1.  Prodej jablek v kg 
Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 
  b1 = 142052,6382 
  b2 = 94,7857 
Rovnice přímky je:  y = 142052,6382 + 94,7857x 

 
  



 

  
 

5. 2. 3. 2.  Prodej jablek v Kč 
Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 
  b1 = 1801853,21 
  b2 = 4669,2616 
Rovnice přímky je:  y = 1801853,21 + 4669,2616x 

 

5. 2. 3. 3.  Prodej jablek v Kč/kg 
Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 
  b1 = 12,8727 
  b2 = 0,0232 
Rovnice přímky je:  y = 12,8727 + 0,0232x 
 

5. 2. 4.  Jablka - agregovaná čtvrtletní data 
5. 2. 4. 1.  Prodej jablek v kg 

Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 
  b1 = 460775,1229 

  b2 = 969,7801 

Rovnice přímky je:  y = 460775,1229 + 969,7800x 
 

5. 2. 4. 2.  Prodej jablek v Kč 
Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 
  b1 = 5828623,632 

 b2 = 48728,9441 

Rovnice přímky je:  y = 5828623,632 + 48728,9441x 
 

5. 2. 4. 3.  Prodej jablek v Kč/kg 
Koeficienty trendové přímky mají hodnotu: 
  b1 = 12,792 

 b2 = 0,0742 

Rovnice přímky je:  y = 12,792 + 0,0742x 
 

5. 2. 5.  Statistická predikce 
Predikovat vývoj prodejů by bylo možné pochopitelně 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. Předpověď predikovaná za pomoci statistických metod je uvedena 
v následující tabulce. 

Tabulka 8 - Statistická predikce prodejů brambor 

období/jednotky brambory jablka 

kg Kč/kg kg Kč/kg 

měsíc  384126,1 6,155594 159794,5 12,39671 

čtvrtletí 1338492 6,598136 603398,4 14,93658 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 



 

  
 

5. 2. 6.  Test nezávislosti kvantitativních znaků 
Celý model je založen na předpokladu závislosti prodávaného množství na průměrné 
ceně, na jehož základě bude následně modelována neuronová síť. 
Pro ilustraci uvedu 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. 
U reziduální složky brambor byly otestovány podezřelé hodnoty 32. a 114. týdne, které 
vykazovaly nejvyšší odchylku. Výsledky testu jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 9 - 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. Hypotézy H0 na hladině 
významnosti α = 0,05 při vypočtených hodnotách: 
 

Tabulka 10 - Vypočtené hodnoty - test nezávislosti kvantitativních znaků 

 brambory jablka 

Počet prvků n = 141 n = 143 

Testové kritérium t = -2,61804 t = -3,69392 

Kritická hodnota  tk = 1,977178 tk = 1,976931 

Korelační koeficient k = -0,21678 k = -0,29704 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

byly zamítnuty, proto byly přijata alternativní hypotézy H1: Mezi testovanými 
kvantitativními znaky existuje negativní lineární závislost. 
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. 

 

5. 3.  Umělá neuronová síť 
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. Pro chod modelu ve firmě je využit 
runtime engine MATLAB Compiler Runtime (MCR), který je určen k volné distribuci 
s vytvořenou aplikací. 
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. [20] 
 

5. 3. 1.  Příprava dat pro umělou neuronovou síť 
Veškerá data vyla transformována pomocí normalizace do intervalu <0;1>.  
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. 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 
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. 
Při použití nástrojové sady nntool je trénovací, testovací a validační množina rozdělena 
v poměru 60%-20%-20%. Zvoleným typem architektury sítě byl zvolen tzv. Feedforward, 
tedy dopředná síť.  
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.  
V následujících tabulkách jsou uvedeny trénovací, učící a výkonnostní funkce pro 
jednotlivé predikce, které při experimentální části vykazovaly nejlepších výsledků.  
 

Tabulka 11 - 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 12 - 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 
 

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.  

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. 

Tabulka 13 - 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 

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.  
 

Tabulka 14 - 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 
 

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. 
  



 

  
 

Simulace 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. 
 

Tabulka 15  - 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 

 

5. 5.  Verifikace pomocí statistických metod 
Pro verifikaci predikovaných hodnot byla zvolena metoda 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. Typ 
rozložení distribuční funkce vstupů byl určen pomocí Shapiro-Wilkova testu normality 
statistického výběru. 
Hypotézu H0 (sledované hodnoty jsou normálně rozděleny) u této metody zamítáme na 
hladině významnosti α v případě, že je vypočtená p-hodnota menší než zvolená úroveň 
hladiny významnosti α.  
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.  
 

Tabulka 16 - 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. 

Tabulka 17 – 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, aritm. 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 vrácená neuronovou sítí překročila maximální resp. minimální 
verifikační hranici, musel by se konkrétní predikční model vrátit do bodu statistické 
analýzy dat resp. umělé neuronové sítě.  

 

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 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 
uvádím v následující. Jak je z tabulky patrné, všechny predikované hodnoty měly 
dostatečnou přesnost stanovenou zadavatelem. 
 

Tabulka 18 - 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 

 

6.  Výsledky disertační práce 
V této kapitole celý postup zobecním a následně tuto metodiku schematicky znázorním. 
Zelně podbarvená pole na schématu zobrazují činnosti, které se podařilo plně 
zautomatizovat naprogramováním podpůrného aparátu s využitím jazyka VBA. 
 

6. 1.  Metodika tvorby predikčního modelu 
Tabulka 19 - 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. 

 

  



 

  
 

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 
 

6. 2.  Schéma návrhu tvorby predikčního modelu  

PŘÍPRAVA DAT 

STATISTICKÁ ANALÝZA DAT 

UMĚLÁ NEURONOVÁ SÍŤ 

PREDIKCE POMOCÍ UNS 

VERIFIKACE POMOCÍ STATISTICKÝCH METOD 

VÝSLEDNÁ PREDIKCE 

Příprava dat 

Učení NS Verifikace 

VERIFIKACE PREDIKCE/REALITA 

Obrázek 9 - Schéma návrhu predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit 



 

  
 

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. 
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. 

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 krátké období zpět 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.  



 

  
 

Seznam použitých zdrojů 
[1] AZZOF, E.: Neural network timeseries forecasting of financial markets. 4. 

aktualizované vydání. New York: Wiley, 1994, 196 s. ISBN 04-719-4356-8. 
[2] CIPRA, T. Finanční matematika v praxi. Praha : HZ Praha, spol. s r.o., 1994. 

ISBN 80-901495-7-X. 

[3] ČSÚ, Příjmy, vydání a spotřeba domácností podle statistiky rodinných účtů, I. díl, 
za rok 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

[4] DOSTÁL, P.: Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné 
správě. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 340 s. ISBN 978-
80-7204-605-8. 

[5] DRUCKER, Peter F. Věk diskontinuity: Obraz měnící se společnosti. 1.vyd. Praha: 
Management Press, 1994, 853 s. ISBN 80-85603-44-6. 

[6] DUBOIS, D. ; PRADE, M. Fuzzy Sets and Systems, 1 ed. New York : Academic Press, 
1980. ISBN 0122227506 

[7] GOLDBERG, D. E. Genetic algorithms in search and optimization. Addison-Wesley, 
1989. 432 p. ISBN 978-0201157673 

[8] HANSEN, M., NOHRIA, N., TIERNEY, T. What is Your Strategy for Managing 
Knowledge? Harward Business Review, 1999. 

[9] KOCH, Miloš, et al. Management informačních systémů. 2., přepracované. Brno: 
CERM, 2008. 193 s. ISBN 978-80-214-3735-7. 

[10] KROPÁČ, J. Statistika B. Jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory, Regresní 
analýza, Časové řady. RNDr. Jiří Kropáč, Blansko, 2007, 155 s., ISBN 80-214-3295-
0. 

[11] LACHER, R. C. et al. A Neural Network for Classifying the Financial Health of a Firm. 
European Journal of Operational Research. 1995. 

[12] LEATHY, K. The Overfitting Problem in Perspective, AI Expert, No. 9. October 1994. 
ISSN: 0888-3785. 

[13] LIEBOWITZ, J., BECKMAN, T. Knowledge organizations. CRC Press, 1998. 1. vyd. 
208 s. ISBN 978-157-444-196-3. 

[14] LUTZ, M. A. – LUX, K. Humanistic economics, the new challenge. Bootstrap Press, 
New York 1988, 352 s., ISBN 0-942850-10-6, 0-942850-06-8 

[15] MAŘÍK, V. a kol. Umělá inteligence. 4. díl. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-
1044-0.  

[16] MASTNÝ, V. Modelování intradenního vývoje devizových kurzů pomocí 
neuronových sítí. Článek ve sborníku. MZLU, Brno, 2003. ISBN 80-7157-695-6. 

[17] ORR, G., SCHRAUDOLPH, N., CUMMINS, F. CS-449: Neural Networks. Lecture 
Notes. Willamette University, 1999. [online]. [cit. 2012-10-20]. Dostupné z 
<http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/intro.html>. 

[18] POKORNÝ, M. Umělá inteligence v modelování a řízení. Praha : BEN-technická 
literatura, 1996. ISBN 80-901984-4-9. 

[19] STÁVKOVÁ, J. – TURČÍNKOVÁ, J. Faktory ovlivňující chování spotřebitele ve 
vybraných zemích EU. In Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 6 – Marketing, 
obchod a cestovní ruch. 1. vyd. Brno: Konvoj, spol. s r. o., 2005, s. 114--123. ISBN 
80-7302-099-8. 



 

  
 

[20] ŠŇOREK, M., JIŘINA, M. Neuronové sítě a neuropočítače. Praha: ČVUT, 2002. ISBN 
80-01-02549-7. 

[21] ŠTIKOVÁ, O., SEKAVOVÁ, H., MRHÁLKOVÁ, I. Vliv změny cen na spotřebu potravin. 
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha, 2006. s. 57. ISBN 80-8667-131-3. 

[22] TRUNEČEK, J. Management znalostí. Praha: C. H. Beck, 2004. 1. vyd. 131 s. ISBN 
80-7179-884-3 

[23] TSOUKALAS, L. H. ; UHRIG, R. E. Fuzzy and Neural Approaches in Engineering. New 
York : John Wiley & Sons , 1997. ISBN 0-471-16003-2. 

[24] WONG, B. K., BODNOVICH, T. A., SELVI, Y. Neural network applications in business: 
A review and analysis of the literature (1988-95). Decision Support Systems, č. 19, 
1997, s. 301-320, ISSN 0167-9236. 

[25] WORZALA, E., LENK, M., SILVA, A. An exploration of neural networks and its 
application to real estate valuation. Journal of Real Estate Research. 

[26] ZADEH, L. A. Fuzzy Sets, Information and control,Vol. 8, pp. 338-353, 1965. ISSN 
0019-9958 

  



 

  
 

Publikační činnost 
[1] OBROVÁ, V.; ŘEŠETKOVÁ, D. Predictions of Sales of a Selected Agriculture 

Commodity with Consideration of Effects of Self- Sufficiency in Supply. In 
Proceedings of The 23nd International Business Information Management 
Association Conference. Valencia: International Business Information 
Management Association (IBIMA), 2014. s. 1842-1855. ISBN: 978-0-9860419-2- 1. 

[2] ŘEŠETKOVÁ, D.; OBROVÁ, V. The Dependence of Prices and Sales of Selected Food 
Commodities. In Trends in economics and management for the 21st century. 
Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2012. 
s. 180-181. ISBN: 978-80-214-4581- 9. 

[3] ŘEŠETKOVÁ, D.; OBROVÁ, V. Konkurenceschopnost na trhu vybraných 
potravinářských komodit. In MERKÚR 2012 - Zborník príspevkov z medzinarodnej 
vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 
Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. s. 742-753. ISBN: 978-80-225-3453- 6. 

[4] ŘEŠETKOVÁ, D.; OBROVÁ, V. PREDIKCE PRODEJŮ BRAMBOR ZA POUŽITÍ 
STATISTICKÝCH METOD. Agritech Science. Výzkumný ústav zemědělské techniky, 
v. v. i. GB GA, 2012, roč. 6., č. 3., s. 1-5. ISSN: 1802- 8942. 

[5] ŘEŠETKOVÁ, D.; BUDÍK, J. Analýza reakcí měnových párů na změny 
makroekonomických ukazatelů. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, 
roč. V, č. 9, s. 76-83. ISSN: 1802- 8527. 

[6] PUTNOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; RAŠTICOVÁ, M.; ČERNOHORSKÁ, L.; REŽŇÁKOVÁ, 
M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; KŘÍŽ, J.; MUSILOVÁ, H.; HONZÍK, 
J.; ESTÉLYIOVÁ, K. Cooperation between Technical Universities and Industrial 
Enterprises. Brno: VUTIUM, 2010. 107 s. ISBN: 978-80-214-4055- 5. 

[7] PUTNOVÁ, A. a kol. Závěrečná zpráva projektu 2E08033 Získání a rozvinutí 
technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových 
podniků. VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 
2009. 

[8] PUTNOVÁ, A.; REŽŇÁKOVÁ, M.; RAŠTICOVÁ, M.; CHVÁTALOVÁ, Z.; ŘEŠETKOVÁ, 
D.; ČERNOHORSKÁ, L.; NESVADBOVÁ, K.; MUSILOVÁ, H. Innovative Approaches to 
the Development of Cooperation between Brno University of Technology and the 
Business Sphere. In Innovation & Change in European Environment. 2009. s. 141-
158. ISBN: 978-84-692-6077- 7. 

[9] ŘEŠETKOVÁ, D. Rozvoj technických talentů pro podnikovou praxi. In Zlín: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN: 978-80-7318-812- 2. 

[10] LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; WEIRICH, P. Advanced Education of Technical Talents 
for Corporate Practice. In The Learning by Developing New Ways to Learn 2009 
Conference Proceedings. LEARNING BY DEVELOPING - NEW WAYS TO LEARN. 
Vantaa: Laurea, 2009. s. 292-303. ISBN: 978-951-799-150- 6. ISSN: 1796- 7325. 

[11] ŘEŠETKOVÁ, D. POUŽITELNOST A PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK (E-SHOPŮ). 
In MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW 
EUROPEAN CONDITIONS - VI. International Scientific Conference. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, s.r. o, 2008. ISBN: 978-80-7204-582- 2. 

[12] PUTNOVÁ, A. a kol. Dílčí zpráva projektu 2E08033 Získání a rozvinutí technických 
talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků. VUT v 
Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. s. 1-57.  



 

  
 

[13] LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D. VYUŽITÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMU PRO ROZVOJ 
ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ. In MEKON 2008, CD příspěvků X. ročníku 
mezinárodní konference Ekonomické fakulty, VŠB - TU Ostrava. Ostrava: VŠB- 
Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN: 978-80-248-1704- 0. 

[14] LUHAN, J.; ŘEŠETKOVÁ, D.; WEIRICH, P. NÁSTROJE PŘÍMÉ KOMUNIKACE V 
ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ A MOŽNOSTI JEJÍHO ROZVOJE. In Recenzovaný 
sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé 
vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139, 
76001 Zlín, 2008. ISBN: 978-80-7318-663- 0. 

[15] ŘEŠETKOVÁ, D. EXPERTNÍ SYSTÉMY, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. In SBORNÍK 
PŘÍSPĚVKŮ - WORKSHOP DOKTORANDŮ FAKULTY PODNIKATELSKÉ. Brno: 2007. 
ISBN: 978-80-214-3521- 6. 

[16] ŘEŠETKOVÁ, D. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF EXPERT SYSTEMS IN ITS 
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION. In MendelNet 2007 - Evropská vědecká 
konference posluchačů doktorského studia. Brno: 2007. ISBN: 978-80-903966-6- 
1. 

 


