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Abstrakt 
Fuzzy logika je komplexní nástroj pro podporu rozhodování v nejrůznějších 

oblastech využití. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat dosavadní způsoby 

vybraných rozhodovacích procesů ve firmě a následně navrhnout efektivnější způsoby 

rozhodování za použití nástrojů fuzzy logiky. 

 

 

Abstract 

Fuzzy logic is a complex tool for support for decision-making in various arrays 

of use. This thesis should analyze existing solutions in selected decision processes in 

companies and to bring more effective ways of decision-making using fuzzy logic in 

concequence. 
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Úvod  
 

Celý současný svět (nejen) podnikání prochází nelehkou zkouškou v podobě 

celosvětové finanční, potažmo hospodářské, krize. Lidé jsou více opatrní na svoje 

výdaje a značně omezují svoji spotřebu. Spotřebitelé, resp. potencionální zákazníci, 

kupují jen takové výrobky a služby, které skutečně potřebují a využijí. Tento fakt se 

negativně promítá na fungování většiny současných podniků v podobě poklesu 

poptávky a tím i poklesu tržeb.  

Vzhledem k výše popsanému problému by se měly firmy logicky snažit nabízet 

zákazníkům jen takové produkty, které plně vyhovují požadavkům zákazníka. Nic více, 

ale ani méně.      Zákazník, zejména v nynější době krize, je ochoten zaplatit pouze za 

to, co skutečně potřebuje a využije. Na žádné zbytečnosti, které zvyšují celkovou cenu 

či složitost produktu, není zákazník ochoten přistoupit. Právě tuto problematiku (a nejen 

ji), tedy rozhodnutí o ideálním výběru produktu či služby, podle specifických 

požadavků zákazníka, je fuzzy logika schopna jednoznačně, rychle a efektivně vyřešit. 

Samotná diplomová práce bude řešit problematiku efektivního využívání nástrojů fuzzy 

logiky, pro podporu v rozhodování, v prostředí firmy Daite s.r.o., která se zabývá 

prodejem a servisem kancelářské a výpočetní techniky všeho druhu. 
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1. Vymezení problému a cíle práce  
 

Jak již bylo nastíněno v samotném úvodu práce. Zákazník v dnešní době 

požaduje za své vynaložené peníze produkt, který bude bezezbytku splňovat jeho 

požadavky, ale na druhou stranu, nebude obsahovat nic, co by zbytečně zvyšovalo cenu 

či složitost daného výrobku či služby. Problémem tedy je, jaký produkt vybrat, aby 

splňoval přesné požadavky zadavatele a přispěl k maximální možné spokojenosti 

daného subjektu. Záměrně jsem v předchozí větě nepoužil termín zákazník, ale na místo 

toho výraz zadavatel. Při malém zamyšlení totiž zjistíme, že tento problém doprovází 

obě zainteresované strany, tedy jak spotřebitele, tak samotnou firmu. Oba tyto subjekty 

mají, nebo by alespoň měly mít, velký zájem na tom, aby byl proces rozhodování co 

nejvíce objektivní a efektivní, vzhledem ke konkrétním požadavkům. Otázkou ovšem 

zůstává, na koho se tento proces rozhodování přelije. Obecně jsou jen dvě možnosti. 

Buď se rozhodovací proces odehrává na straně potencionálního zákazníka, nebo je plně 

v kompetenci firmy.  

V prvním případě se bude jednat většinou o technicky zdatnější jedince - 

potencionální zákazníky, kteří dané problematice dobře rozumějí, nebo si to alespoň 

myslí, a přesně vědí, co hledají. V takovém případě firma nemusí téměř nic řešit. 

Předem rozhodnutý zákazník, který svépomocí absolvoval náročný proces rozhodování, 

přijde do firmy a jen oznámí, jaký produkt si chce koupit a o žádnou pozornost či 

dodatečné informace od obsluhujícího personálu nevyžaduje. Takto pevně přesvědčený 

zákazník bývá často i velice tvrdohlavý, a není tedy v ničím zájmu jeho rozhodnutí 

nijak zpochybňovat či vyvracet, nemá-li o tom sám zájem. 

V druhém případě leží rozhodovací proces na bedrech firmy samotné. 

V takovém případě se bude jednat typicky o méně technicky zdatné jedince, kteří mají 

jen základní, nebo i detailnější, představu o tom, co by měl jejich výrobek splňovat, ale 

v záplavě podobných produktů od mnoha různých výrobců se neorientují, nebo ani 

nepotřebují orientovat. Tato situace si již vyžaduje maximální soustředění ze strany 

firmy, protože firma má veliký zájem na tom, aby byl její zákazník co nejvíce spokojen. 

Zároveň tato situace bude v naší konkrétní firmě v drtivé většině případů převažovat, 

tudíž se diplomová práce bude uchylovat tímto směrem.  
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Tato diplomová práce bude tedy zaměřena na potřeby zákazníků firmy, ale 

reálně ji bude využívat sama firma. Bude se jednat o vytvoření modelu, který na základě 

určitých vstupních dat vyhodnotí relevantní sortiment firmy, a jednoznačně determinuje, 

které zboží nejvíce vyhovuje specifickým požadavkům zákazníka a tím ušetří i čas 

zaměstnancům firmy. 

Nicméně i firma samotná se může někdy ocitnout v roli zákazníka, bude-li 

například chtít zmodernizovat svoji výpočetní techniku. I v tomto případě lze s výhodou 

fuzzy logiku použít obdobným způsobem pro podpoření správného rozhodnutí při volbě 

konkrétní možnosti.  

Pro lepší pochopení cílů této diplomové práce poslouží následující motivační 

příklad. 

Firma nabízí nepřeberné množství výpočetní a kancelářské techniky 

(podrobnější informace o firmě se nachází v příštích kapitolách). Zákazník si potřebuje 

vybrat přenosný počítač, který mu bude sloužit jako pracovní nástroj na cestách a bude 

schopen běhu běžných kancelářských aplikací a internetu. Zákazník dále požaduje mít 

internet stále k dispozici, ať je kdekoliv, a zároveň aby byl počítač odolný a spolehlivý 

po d louhou dobu. Co se týče ceny, tak  zákazník je ochoten si p řiplatit za kvalitu , ale 

nechce nic předraženého. Takováto situace je ve firmě zcela běžná. Většinou se jedná o 

zákazníky – laiky, kteří dané problematice příliš nerozumějí, nebo ani nepotřebují 

rozumět, a spoléhají se na doporučení firmy. 

Firma je sice odborníkem v této oblasti, ale její nabízený sortiment se velmi 

často mění, rozrůstá, apod., takže není zdaleka jednoduché, vždy objektivně vybrat 

právě ten výrobek, který by nejvíce splňoval požadavky konkrétního zákazníka. Běžná 

situace je tedy ta, že kompetentní pracovník, který má tento úkol na starost, vybere 

subjektivně ten nejlepší produkt pro daného zákazníka. Podívá se na základní kritéria, 

která zákazník požadoval a na základě těchto informací plus na základě svého 

subjektivního rozhodnutí vybere jeden produkt. Toto je zcela pochopitelné, člověk není 

stroj a na důkladné zhodnocení všech kritérií s celým nabízeným sortimentem firmy 

jednoduše nemá kapacity. Proto se běžně může stát, resp. se stává, že se zákazníkovy 

sice doporučí výrobek, který bude splňovat jeho základní požadavky, ale nebude je 

splňovat v takové míře, aby mohl být zákazník sto procentně spokojený. Když se 
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k tomuto faktu přidá další, a to ten, že se ve firmě zaměstnanci střídají, je velice reálna 

šance na to, že kdyby přišel jeden a ten stejný zákazník ve dva různé dny, odnesl by si 

domů pravděpodobně dva různé výrobky. Konkurenční firma tohoto může využít a 

nabídnout zákazníkovi produkt se stejnou užitnou hodnotou, ale například s nižší cenou, 

protože vybere produkt „více na míru“ specifickým požadavkům zákazníka. 

V takovémto případě je jasné, jak se zákazník zachová. Zvolí produkt s nižší cenou, 

avšak pro něj se stejnou užitnou hodnotou.  

Primárním cílem této diplomové práce bude tedy navrhnout takový model, 

který za pomoci nástrojů fuzzy logiky dokáže rychle a jednoznačně rozhodnout, který 

produkt, na základě preferencí zákazníka, bude nejvíce vyhovovat, resp. který přispěje 

k maximální možné spokojenosti z pohledu zákazníka a tudíž i firmy. Jinými slovy, 

zvýšit kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům nezávisle na lidském subjektivním 

faktoru. 

Vzhledem k velikému sortimentu, který firma nabízí, se v této diplomové práci 

zaměřím primárně na jeden nejvíce prodávaný produkt, a to konkrétně na přenosné 

počítače. Nicméně na základě vytvořeného modelu pro výběr vhodného notebooku pro 

zákazníka, bude firma schopna vytvořit nový, či upravit stávající model takovým 

způsobem, aby byl schopen podpořit rozhodování o výběru libovolného produktu, který 

firma nabízí. 

Aby firma mohla efektivně provádět výběr nejvhodnějšího produktu 

(notebooku) pro zákazníka, je nezbytné, aby se už i její samotný základní sortiment 

skládal z kvalitních produktů. Sekundárním cílem této diplomové práce tedy bude i 

výběr vhodného dodavatele přenosných počítačů, který bude zajišťovat kvalitní firemní 

sortiment. 
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2. Analýza problému a současné situace 

2.1 Profil firmy  
 

Sp olečnost DAITE s.r.o. b yla založena 1 0 . 5 . 2 00 6  v Brně jednatelem Janem 

Smrčkem. Je zapsaná v obchodním rejstříku krajským soudem v Brně. Jedná se o 

společnost s ručeným omezením, která zaměstnává pouze sedm zaměstnanců včetně 

majitele. Z tohoto pohledu by se firma v ekonomické terminologii řadila mezi tzv. 

mikropodniky. Firma dále využívá outsourcing, který se firmě stará o veškeré právní a 

účetní záležitosti. Základní kapitál ve výši dvě stě tisíc korun byl sto procentně splacen 

jediným společníkem při vzniku podniku – jednatelem Janem Smrčkem.  

Společnost se již od začátku specializuje na prodej, dodávku a servis kancelářské 

techniky (kopírky, tiskárny, ozvučení, počítače, atd.) AV - techniky a velkoplošných 

LED obrazovek. Mladý tým obchodníků a servisních techniků s více než dvanáctiletou 

praxí v oboru je příslibem kvality a dynamického rozvoje společnosti. Daite s.r.o. je 

pravidelným účastníkem zahraničních veletrhů AV - techniky a obchodních školení 

kancelářské techniky, aby mohla poskytovat vždy to nejmodernější řešení pro své 

zákazníky. 

 

2.2 Předmět podnikání a výrobní sortiment  
 

Firma se orientuje zejména v oblasti kopírovacích strojů analogových, 

digitálních a multifunkčních, dále počítačů, kancelářské a audiovizuální techniky, 

ozvučení systémů a velkoplošných projekcí, projekčních a interaktivních tabulí, 

školících zařízení, LED-kových systémů, kamerových systému apod. včetně zásobování 

spotřebním materiálem pro kopírky a tiskárny všech typů, včetně servisních a školících 

služeb pro všechny uvedené činnosti firmy. 

 

 

Činnost společnosti Daite s.r.o.: 

 Prodej a servis kopírek a tiskáren 
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 Prodej diaprojektorů a audiovizuální techniky 

 Prodej a servis skartovací techniky 

 Prodej a servis notebooků a počítačů na míru 

 Prodej a servis faxů 

 Dodávka počítačových sítí 

 Prodej a dodávky klimatizací na klíč 

 Prodej a dodávky interaktivní techniky 

 Prodej a dodávky spotřebních materiálů 

 Projekční plochy, plátna a doplňky 

 Komplexní servisní služby 

 Velkoplošné projekce – prodej a pronájem 

 Spotřební elektronika 

 Recyklace laserových náplní do tiskáren 

 Audiovizuální technika a ozvučení 

 LED-kové projekční systémy 

 Kamerové systémy 

 Školicí střediska 

 Velkoobchod se spotřebním materiálem 

 

Dokonalá znalost trhu a zkušenosti vedení zajišťují komplexnost firemní 

činnosti jako takové. Obchodním partnerům je schopna nabídnout vysokou 

profesionální úroveň služeb a dodávek s rychlou a flexibilní reakcí na jejich potřeby. 

Firma se neomezuje pravidly zastoupení určitých značek, ale naopak nabízí široké 

spektrum typů kopírovacích strojů a tiskáren. Smluvně uzavřené kontrakty se 

zahraničními dodavateli spotřebních materiálů a náhradních dílů v rámci EU umožňuje 

firmě nabízet všechny své produkty za velice příznivé ceny. 

 

 

Seznam podporovaných výrobců pro servis a prodej: 

 Canon 

 Asus 

 Acer 



14 

 

 Minolta 

 Develop 

 Sharp 

 Fujitsu - Siemens 

 Utax 

 UMAX 

 DELL 

 Ricoh 

 Gestener 

 Hewlett – Packard 

 Sanyo 

 IBM/Lenovo 

 Toshiba 

 Xerox 

 

2.3 SWOT analýza  
 

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) 

a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s 

určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. S její pomocí je možné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je 

součástí strategického plánování společnosti. (8) 

Silné stránky firmy představuje zejména dokonalá znalost trhu a bohaté 

zkušenosti vedení v podnikání v tomto odvětví. Firma je schopna nabízet komplexní a 

kvalitní služby na všechny nabízené produkty a to za příznivé ceny. Nabízí garanci 

opravy do jednoho dne, či možnost zapůjčení přístroje během doby opravy, nebo např. 

nonstop servisní telefonní linku pro případ poruchy. 

Slabé stránky jsou způsobeny hlavně velikostí firmy. Firma má pouze čtyři 

technické pracovníky, kteří jsou vystaveni poměrně velkému pracovnímu tempu včetně 

nucených přesčasů. Firma není schopna nalézt dodatečného technika, který by měl 

požadované technické znalosti a dovednosti odpovídající vysokým standardům firmy. 
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Hrozby jsou zde ve formě velké konkurence a současné celosvětové finanční, 

potažmo hospodářské krize. Dále firmě hrozí, že vzhledem k malému počtu pracovníků 

a poměrně velkému počtu zákazníků, nebude schopna dodržovat termíny a bude 

přicházet o zákazníky. 

Příležitosti jsou ve formě specializace na doposud nepokryté trhy, zejména 

v oblasti velkoplošných projekčních LED obrazovek, které jsou známé třeba 

z hokejových stadiónů. 

 

2.4 Analýza IT ve firmě  

2.4.1 Hardware  

 

Firma v současné době disponuje celkem pěti počítači, z toho jsou přítomny tři 

přenosné počítače a zbylé dva jsou klasické stolní PC. Jednotlivé parametry všech 

počítačů zachycuje následující tabulka. 

 

PC1 PC2 NB1 NB2 NB3 

CPU 
Intel Celeron 
1,6GHz 

Intel 
Pentium 4 
2GHz 

Intel 
Pentium M 
1,6GHz 

AMD Turion 
2GHz 

Intel Core 2 
Duo 2GHz 

RAM 256MB DDR 512MB 
DDR 

512MB 
DDR2 1GB DDR2 1GB DDR2 

HDD 40GB ATA 60GB ATA 60GB SATA 80GB  SATA 160GB sata 

VGA Intel 950 Intel 950 Intel 950 Intel 950 Ati HD3470 

Mechanika Combo DVD  DVD/RW DVD/RW DVD/RW DVD/RW 

Monitor 17´ CRT 17´LCD 15.4 WXGA 15.4 WXGA 14 WXGA 
Tabulka 1 - parametry firemních počítačů 

 

     

 

 

 

 Obrázek 1 - ilustrativní foto firemního vybavení 
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O propojení všech používaných počítačů se stará osmi-portový switch Edimax 

ES-5844P, za jehož pomoci lze používat v síti i tiskárnu a kopírku Canon, přesněji 

model Canon iR1022IF.  

 

 

  

 

 

 

 

2.4.2 Software  

 

Všechny počítače, kromě nejnovějšího laptopu, jsou vybaveny originálním 

operačním systémem MS Windows XP Professional Service Pack 3 s pravidelnou 

aktualizací přes internet se systémem souborů NTFS. Nejnovější přenosný počítač je 

vybaven originálním operačním systémem MS Windows Vista Business, rovněž 

s pravidelnými updaty přes internet. 

Kancelářský balíček programů je zde zastoupen ve formě MS Office 2003, který 

v sobě zahrnuje Word, tabulkový procesor Excel a Powerpoint  na tvorbu prezentací. 

O zabezpečení firemních dat se stará velice oblíbený a dobře hodnocený 

komplexní ochranný balíček ESET Smart Security 4, který v sobě integruje celkem čtyři 

aktivní prvky ochrany a to Antivirus, Antispyware, Firewall a Antispam. Tento program 

je několikanásobný vítěz mnoha nezávislých testů a ocenění. Likviduje známé i 

neznámé počítačové viry, trojské koně, červy, adware, rootkity a další bezpečnostní 

rizika. Citlivé údaje jako hesla, čísla bankovních účtů nebo kontakty se nedostanou do 

rukou počítačových zločinců. Mezi další výhody patří malá hardwarová náročnost, díky 

které téměř nezpomaluje počítač, rychlá kontrola souborů i aktualizací, nebo 

technologie Anti-Stealth, která detekuje maskované programy. 

Na tvorbu a evidenci faktur se ve firmě využívá program Sysel od firmy CSH, 

který je určen pro vedení podvojného účetnictví a návazných agend malých a středních 

firem. 

Obrázek 2 - switch a hvězdicová topologie sítě 
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Obrázek 3 - prostředí programu Sysel 

 

Program obsahuje moduly deník, faktury vydané, faktury přijaté, pokladna, 

sklady, přijaté a vydané objednávky a rezervace, bankovní výpisy, dlouhodobý majetek, 

drobný majetek, leasingové karty, kniha jízd, cestovní příkazy a zakázky. Vstup do 

dokladů probíhá jednotlivých modulech, které mají stejné ovládání. Současně je možno 

spustit několik různých modulů a snad mezi nimi přepínat. 

Dalším specializovaným programem, využívaném ve firmě, je program Contact 

Professional od české firmy Databox. Slouží k evidenci kontaktů, tvorby zákaznických 

databází a plánování času.  

Zbylou část programů tvoří standardní programy pro prohlížení a práci se 

soubory. Konkrétně se jedná o Total Comander, což je notoricky známý manager pro 

práci se soubory, 7zip pro práci s archívy, Adobe Reader pro prohlížení pdf, internetový 

prohlížeč Mozilla Firefox či vypalovací program Nero.  

 

2.4.3 Webové stránky a eshop 

 

Společnost Daite s.r.o. má samozřejmě svoje zastoupení i na internetu. Pro 

domovské stránky firmy slouží adresa www.daite.cz. Tyto stránky prošly v nedávné 

době kompletní rekonstrukcí, což se příznivě projevilo na vzhledu i celkové funkčnosti 

webových stránek.  
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Jak je možno vidět z předchozího obrázku, stránky působí velice přehledně a 

jednoduše, což byl prvotní záměr při tvorbě těchto nových stránek. Je možno přepínat 

mezi českou a anglickou verzí stránek, což v předchozí verzi chybělo. Stránky se bez 

problémů zobrazují ve všech nejpoužívanějších typech internetových prohlížečů.  

Jednotlivé konkrétní sekce těchto stránek jsou velice pěkně obohaceny souvisejícími 

ilustračními obrázky.  Hlavní nabídka obsahuje základní představení firmy a kontakty, 

doplněné odkazem na dobročinný fond UNICEF, ve kterém se firma aktivně angažuje. 

Další odkazy v hlavním menu jsou rolovací nabídky, které se rozvinou po najetí myši na 

konkrétní nabídku, což je velice efektivní a přehledné. Například po nastavení kurzoru 

myši na nabídku „Kancelářská technika“ se objeví detailní seznam všech nabízených 

produktů, které patří do této kategorie, jmenovitě kopírky, tiskárny a faxy, skartovače, 

spotřební materiál, renovace, servis a položka „akce“, pod kterou jsou zachyceny 

aktuální akční nabídky či slevy. Poslední položkou z hlavního menu je odkaz na 

Obrázek 4 - úvodní webová stránka firmy 



19 

 

kontakty, který je již jednou obsažen v Hlavní nabídce, ale to není vůbec na škodu. 

Totožné menu, ovšem ve zmenšené podobě, se nachází ve spodní části stránek. Pod 

rozměrným, měnícím se bannerem, který je dominantou celých webových stránek, se 

nachází prostor pro tři poslední aktuality, týkající se webových stránek či firmy 

samotné. 

Celkově by se daly firemní webové stránky firmy hodnotit velice pozitivně. 

Nyní se zaměříme na firemní eShop, ve kterém je obsažen veškerý nabízený sortiment 

včetně ceníku. Adresa  ochodu je www.eshopmania.cz a na první pohled je jasné, že 

využívá jednu z nejvíce používaných standardních eshop šablon, které má například i 

firma TS Bohemia a.s. Konkrétní vzhled obchodu zachycuje následující obrázek. 

 

 
Obrázek 5 - internetový obchod firmy 

 

Mnoho vzhledově podobných internetových obchodů lze nalézt po krátkém 

hledání všude na internetu, jedná se totiž o standardní šablonu, kterou využívá nespočet 

obchodů. Samotný vzhled a barevné provedení lze tedy zařadit do standardního 

průměru, který ničím nevyniká. Navigace v produktech se provádí klasickým 

způsobem, kdy se v levé části stránky nachází svislé menu, ve kterém jsou buď 

zobrazeny všechny nabízené kategorie zboží, nebo lze přepnout menu tak, aby 

zobrazovalo všechny dostupné výrobce a k nim přiřazené všechny jejich produkty. 

Právě druhá jmenovaná možnost bohužel nefunguje, takže se o stránkách nedá říci, že 

by byly plně funkční. Tento problém s funkčností je však zčásti kompenzován druhým 

http://www.eshopmania.cz/�
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vodorovným menu, které se nachází v horní části stránek, kdy se např. po kliknutí na 

kategorii notebooky automaticky nabídne možnost filtrování podle výrobce a rovněž se 

zobrazí i relevantní podkategorie viz následující obrázek. 

 

 
Obrázek 6 - vodorovné menu kategorie notebooky 

 

Výše vystavený obrázek nám reálně ukazuje, jaké jsou možnosti navigace či 

filtrování při výběru notebooku. Na první pohled je patrné, že moc možností filtrování 

podle různých kritérií nemáme. Konkrétně kategorie notebooky v sobě obsahuje celkem 

492 různých položek notebooků od různých výrobců a v nejrůznějším provedení, ať již 

se jedná o operační systém, velikost pevného disku či varianty procesoru. Filtrovat je 

však můžeme pouze podle velikosti úhlopříčky či podle konkrétního výrobce, což výběr 

sice zúží, ale pořád se bude jednat řádově o desítky modelů. Rozšířené možnosti 

několikanásobného filtrování zde bohužel nenajdeme, jak bývá zvykem u 

propracovanějších elektronický obchodů. Řadit jednotlivé výrobky pak lze klasicky a to 

buď podle ceny, názvu či kódu, přičemž nelze nastavit, jestli chceme řadit vzestupně či 

sestupně. Stránky nabízejí dále základní fulltextové vyhledávání produktů, kde můžeme 

zadat buď název, kód, status apod. Opět žádné podrobnější vyhledávání podle více 

specifických parametrů nastavit nelze, takže nezbývá než se spokojit těmi pár 

základními možnostmi a prohlížet si zbytečně desítky irelevantních produktů. Naštěstí 

vše ostatní funguje zcela normálně, ať již se jedná o registraci, výběr produktů do 

košíku či finální objednání zboží a zvolení dopravy či platby. Dostupnost stránek 

z různých typů prohlížečů se zdá být také v pořádku.  

Jedná-li se o vzájemnou propojenost firemních webových stránek a 

elektronického obchodu, není zde žádná viditelná souvislost. Na domovských stránkách 

firmy není ani zmínka o existenci nějakého elektronického obchodu a totéž platí i 

opačně. Firma jakoby se záměrně k existenci svého elektronického obchodu nehlásila. 
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Skutečnost, že se jedná o elektronický obchod firmy Daite s.r.o. lze zjistit jen po 

kliknutí na informace, kde se nachází kontakty a skutečné jméno firmy. 

 

2.5 Současný způsob výběru produktu pro zákazníka 
 

Bez ohledu na to, že je firma bezesporu odborníkem na nabízené produkty a 

služby, zaměstnává pracovníky, kteří se o danou problematiku z vlastní iniciativy sami 

zajímají, pravidelně tyto pracovníky proškoluje, není jejich činnost, alespoň co se týče 

problematiky výběru optimálního produktu pro zákazníky, vždy natolik efektivní a 

objektivní, jak by skutečně mohla být. Tento fakt je způsoben zejména díky 

obrovskému, a neustále se měnícímu sortimentu firmy. I když se zaměstnanci vždy 

snaží, doplnit si chybějící informace o nově přidaných produktech, v tak velkém objemu 

na to jednoduše nemají kapacity a i kdyby, subjektivním pocitům se při rozhodování 

neubrání. Jeden zaměstnanec může mít dobrou osobní zkušenost s jedním určitým 

produktem, který by mohl zdánlivě přesně odpovídat požadavkům zákazníka. Naproti 

tomu druhý zaměstnanec, může mít osobní zkušenost zcela odlišnou, a vybere jiný 

produkt.  V konečném důsledku tyto fakty zapříčiní to, že kdyby jeden a ten stejný 

zákazník přišel se stejnými požadavky ve dva různé dny, mohl by si domů odnést dva 

různé produkty. Je velice pravděpodobné, že s jedním produktem by byl zákazník 

spokojen více či méně, než s tím zbývajícím, ať již z jakýchkoliv důvodů.  

Pro lepší pochopení, jakým způsobem se ve firmě rozhodovací procesy 

odehrávají, poslouží následující praktický příklad. 

Na samém počátku celého procesu stojí samotný zákazník, u kterého vzniká 

potřeba zakoupit si u firmy nový produkt, řekněme, že se bude jednat o nový přenosný 

počítač. Zákazník má jen slabé znalosti v této problematice, nicméně přesně ví, na co 

bude nový počítač využívat. Jedná se o studenta vysoké školy, tudíž bude počítač 

využívat jako přenosný pracovní nástroj na tvorbu nejrůznějších prací, surfování po 

internetu a v neposlední řadě bude počítač vystaven častému cestováním po 

přednáškách a cestách z kolejí domů. Toto jsou prvotní informace, které obsluhující 

personál získá a na základě těchto informací, doplněných o subjektivní pocit prodejce, 

již může mít obsluhující osoba určitou představu a v hlavě se mu objevují první 
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možnosti. Samozřejmě probíhá určitá interakce mezi prodávajícím a kupujícím a 

některé další informace se postupně dolaďují a vyjasňují.  

Prodávající pečlivě listuje dostupným firemním sortimentem a snaží se buď 

celkový výběr redukovat o předem nevhodné kandidáty, např. všechny s cenou vyšší 

než dvacet tisíc korun, nebo detailněji specifikovat, dle žádoucích parametrů, např. 

všechny produkty s operačním systémem.  

Je samozřejmě omezen možnostmi uživatelského prostředí, ve kterém tento 

výběr realizuje, což je firemní elektronický obchod. Netřeba podrobněji rozebírat situaci 

kolem firemního eshopu. Tato problematika je řešena v předchozí kapitole, jen ve 

zkratce připomenu, že firemní eshop, co se týče propracovanosti, přehlednosti a vůbec 

možnosti filtrování či řazení podle zadaných kritérií, je mírně řečeno podprůměrný až 

nedostatečný. 

Po namáhavém přemýšlení a složitém vyhodnocování všech možných alternativ 

nakonec prodejce dospěje k výsledku. Výsledkem je pět modelů, které by měly 

vyhovovat požadavkům zákazníka. Letmým pohledem zjistí, že pouze tři tyto produkty 

jsou skladem. Zákazníkovi tedy doporučí pouze tyto tři produkty, které považuje za 

rovnocenné a ujišťuje zákazníka, že výběrem jakéhokoliv produktu chybu neudělá. 

Zákazník si tedy v konečné fázi vybere buď podle designu, nebo podle ceny či značky.  

Samozřejmě také záleží na konkrétním obsluhujícím personálu. Každý na tom 

může být, co se týče znalostí, zkušeností apod. poněkud jinak, a i tyto faktory se mohou 

nepochybně promítnout do finální podoby rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že si firma ve 

svém fungování počíná docela obstojně, nedá se jednoznačně říct, že by i tento na první 

pohled neobjektivní a neefektivní způsob byl nějakou zcela zásadní chybou. 

Nepochybně většina zákazníků odchází z prodejny v rámci možností spokojeně, 

nicméně očividně jsou zde určité rezervy, na kterých by bylo záhodno zapracovat. 

Víceméně podobným způsobem, jak výše uvedený příklad zobrazuje, se provádí 

rozhodování u většiny nabízených firemních produktů.  

2.6 Analýza dodavatelů 
 

Pro každý podnikatelský subjekt je nezbytné, udržovat dobré dodavatelsko – 

odběratelské vztahy se svým okolím. Firma Daite s.r.o. není výjimkou. Jak bylo 



23 

 

popsáno výše, firma má poměrně široký rozsah činností, od prodeje nejrůznější 

elektroniky a kancelářského vybavení, až po servis a dodávky na klíč. Je proto zřejmé, 

že bude mít velký počet dodavatelů. V zásadě by se dalo rozdělit dodavatele do dvou 

kategorií: 

 

 Dodavatelé elektroniky a kancelářského vybavení 

 Dodavatelé spotřebního materiálu a náhradních dílů 

 

Obě dvě jmenované skupiny dodavatelů by se samozřejmě mohly dále detailněji 

dělit, na dodavatele audio – vizuální techniky, kopírovacích strojů, počítačových 

komponent a kompletních počítačů apod., nicméně v této práci bude pozornost 

věnovaná pouze dodavatelům výpočetní techniky, přesněji řečeno přenosných počítačů. 

Druhá skupina dodavatelů – spotřebního materiálu a náhradních dílů je tak velmi 

omezená, že by zde ani nemělo smysl dělat nějaké hodnocení dodavatelů, protože podle 

vyjádření firmy, většinou není ani jiná možnost výběru. Například náhradní díly na 

kopírovací stroje Toshiba se dají sehnat jen přes výhradního autorizovaného dodavatele. 

Podobně je to i u jiných výrobců.  

Budeme-li se držet našeho cíle, tedy analýzy dodavatelů přenosných počítačů, 

zjistíme, že firma má smluvně uzavřené kontrakty s dodavateli těchto značek: 

 Acer 

 Asus 

 HP 

 Lenovo 

 FSC 

 Toshiba 

 DELL 

 UMAX 

Víceméně všech osm dodavatelů (výrobců) je poměrně známých a budí dojem 

kvalitních a stabilních dodavatelů. Firemní sortiment přenosných počítačů tedy ve větší 

či menší míře vyplňuje těchto celkem osm dodavatelů. Každý dodavatel má ovšem jiné 

dodací podmínky, kvalitu, servis a další důležité vlastnosti. Firma Daite v současné 
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době žádným způsobem nehodnotí tyto dodavatele a nadále se všemi udržuje vztahy. 

Pro firmu by bylo jistě výhodné, kdyby dokázala určitým způsobem seřadit dodavatele 

podle svých požadavků a preferencí a popřípadě redukovat jejich počet. Firma Daite 

není zaměřená jako většina jejich konkurentů (v této oblasti převážně eshopů) na 

kvantitu nabízeného sortimentu, ale především na menší, ale za to kvalitnější sortiment, 

který i tak bude dostatečně široký, aby si v něm dokázal vybrat každý. 

 

2.7 Shrnutí a zjištěné nedostatky 
 

Pokud bych měl výše rozebrané skutečnosti nějakým způsobem shrnout a 

vyvodit z nich závěry, vypadalo by to následovně. Ve firmě není doposud zaveden 

žádný, obecně uznávaný a dodržovaný systém, který by dokázal objektivně a hlavně 

efektivně pomáhat, při mnohdy nelehkých situacích v rozhodování, ohledně výběru 

optimálního produktu pro zákazníka. Velká část současného způsobu výběru je založena 

na subjektivních faktorech, zkušenostech a zvyklostech konkrétních kompetentních 

pracovníků firmy. Proto by bylo pro firmu rozhodně přínosem, kdyby dokázala zavést 

jednotné metody pro podporu rozhodování o ideálním výběru produktu pro zákazníka, a 

zároveň byla tuto službu schopna za jakýchkoliv podmínek vždy nabídnout v nejvyšší 

možné kvalitě. Nehledě na konkrétní obsluhující personál, nehledě na vysokou 

náročnost zákazníka, prostě za jakýchkoliv podmínek, protože spokojený zákazník dělá 

spokojenou a prosperující firmu. 

Značným způsobem ke zkvalitnění a zjednodušení práce při výběru vhodného a 

kvalitního produktu (notebooku) pro zákazníka by přispěl i fakt, kdyby se firemní 

sortiment již v základu skládal pouze z kvalitních a osvědčených značek. Fakt, že firma 

zbytečně udržuje velké množství dodavatelů různých značek, jen přispívá k obtížnosti 

volby. Firmě tedy z tohoto pohledu chybí objektivní hodnocení dodavatelů přenosných 

počítačů. 

Situace okolo firemního hardwaru by se dala označit jako dostačující, ovšem 

nějaké rezervy by se zde daly také nalézt. U PC1 je velikost operační paměti na 

naprosto nezbytném minimu pro chod operačního systému Windows XP. Totéž se dá 

říci o velik osti p ev ného d isk u  a starý CRT mon itor k uživatelskému komfortu také 
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mnoho nepřidá. U nejnovějšího přenosného počítače je situace okolo operační paměti 

podobná, disponuje sice celým 1GB operační paměti, ale pro systém Windows Vista je 

toto množství také naprostým minimem pro normální chod počítače. 

Po softwarové stránce by firmě nebylo moc co vytknout. Používá jeden 

z nejlepších bezpečnostních softwarů pro ochranu svých počítačů a firemní sítě. 

Kancelářský balíček MS Office 2003 by bylo vhodné nahradit nejnovějším verzí 2007, 

která v sobě zahrnuje podporu nových datových formátů. 

Ohledně interpretace firmy na internetu, zde panují rozporuplné pocity. 

Domovské webové stránky firmy po nedávné rekonstrukci vypadají a fungují velice 

dobře, na druhou stranu firemní eshop vzhledem patří k průměru, co se funkčnosti, 

přehlednosti a celkovému uživatelskému komfortu týče, zde je situace jemně řečeno 

podprůměrná. Velice omezené možnosti filtrování, řazení a vyhledávání zboží spolu 

s pár dalšími nefungujícími možnostmi odsunují tento eshop do kategorie méně 

povedených.  
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3. Teoretická východiska práce  

3.1 Historie fuzzy logiky 
 

Po více než dvě tisíciletí byly Aristotelovi principy všeobecně přijímány a 

jakékoliv pokusy o zpochybnění těchto principů se záhy setkali s opovržením a 

nedůvěrou.  

Vůbec první, kdo zpochybnil Aristotelův „nevyvratitelný“ zákon byl Platon, 

učitel Aristotela. Povšiml si částečných rozporů všude v životě, ale namísto rozlišení 

jich jako takových, rozhodl se, že fyzický svět je iluze;  cítil, že takové rozpory jsou 

nehmotné, takže musí být vnímány, ale nemusí skutečně existovat. Viděl částečné 

rozpory jako celkové rozpory, a tedy nedovolil stupňované členství.   

Dalším oponentem Aristotelových zákonů byl paradoxně sám Aristotel, ačkoliv 

se tak sám vidět nemusel. Ve své práci Metafyzika, uvedl „Více a méně jsou neustále v 

podstatě věcí“ a připustil, že pravda může být stupňovaná.   

O několik století později, Charles Sanders Peirce (1839 - 1914) prohlásil: 

„neurčitost by neměla být ze světa logiky odstraňována více než tření z mechaniky.“ To 

byl nevyhnutelně také postřeh některých velkých myslitelů dnešní doby. Albert Einstein 

například řekl, „Dokud se matematické zákony vztahují na skutečnost a dokud jsou 

určité, neodkazují na skutečnost.“ 

Jan Lukasiewicz (1875 - 1955) byl zřejmě první logik, který uspořádal 

neurčitost. Kromě tradičního výkladu jedničky a nuly jako pravda a nepravda, připustil 

také existenci „možného“ a stanovil mu hodnotu jedna polovina. Rovněž také učinil 

ustanovení pro multi a nekonečně hodnotovou logiku. Tím byl položen základní kámen 

pro formální definici fuzzy logiky, která byla postupně dále rozvíjena.  

 

Jako první člověk, který formálně zavedl fuzzy logiku je považován Lotfi 

Zadehem, profesor a vedoucí oddělení elektrického inženýrství na Kalifornské 

universitě Berkeley, který zveřejnil v novinách z roku 1965 článek s titulkem „Mlhavá 

množina“. Právě on je tím mužem, jemuž je přivlastňováno pojmenování a základní 
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šíření teorie mlhavých množin a jeho jméno je nejčastěji zmiňováno v souvislosti s 

touto odnoží matematiky. 

Od tohoto článku v novinách v roce 1965, fuzzy logika byla srdečně přijímána, 

ale také zaníceně odmítána matematiky a inženýry v celém světě. Fuzzy logika byla 

využívána v japonské elektronice po mnoho let, ale ve Spojených státech začala být 

využívána po mnoha desetiletích záměrné nevšímavosti, teprve nedávno. (9) 

Následující rok (1966) J. A. Goguen navrhl zobecnění množiny do svazu L. 

Později ukázal spojení s vícehodnotovou logikou, což inspirovalo vývoj fuzzy logiky ve 

zúženém smyslu. Fuzzy a vícehodnotová logika začaly být vyvíjeny zároveň a 

ovlivňovaly se. Například díla L. A. Zadrhá, dále E. H. Mandaniho a S. Assiliana, ve 

kterých se poprvé objevila koncepce fuzzy kontroly, nastartovaly rychlý vývoj fuzzy 

logiky a v osmdesátých letech způsobily jev zvaný "fuzzy boom". 

„Koncem sedmdesátých let a v letech osmdesátých dochází k algebraickému 

vývoji různých aspektů fuzzy logiky. Objevily se i pokusy formulovat princip rezoluce. 

Byla studována různá zobecnění klasické logiky a rozšíření fuzzy logiky. Například 

jazyková logika, různé modely přibližného usuzování, nebo lineární logika. 

Průlom do fuzzy logiky v úzkém smyslu provedl J. Pavelka. Jeho práce 

zasvěcená výrokové fuzzy logice obsahuje definici její ohodnocené syntaxe a sémantiky 

a je zakončena důkazem věty o kompletnosti. Navíc obsahuje meta-větu, která říká, že 

fuzzy logika se spojkou implikace, jejíž množina pravdivostí tvoří interval [0,1], může 

být syntakticko-sémanticky kompletní jen tehdy, když odpovídající operace implikace je 

spojitá. Pavelkovy práce zůstaly dlouhou dobu nepovšimnuty. 

Koncem osmdesátých let byl tento obor fuzzy logiky rozšířen do prvního řádu 

V. Novákem. Ten také dokázal zobecnění Gödelovy věty o kompletnosti. V roce 1989 

publikoval knihu o teorii fuzzy množin, kde přijal sjednocující pohled založený na 

zmíněných výsledcích z fuzzy logiky. Od poloviny osmdesátých roste zájem o fuzzy 

logiku, způsobený hlavně slavným použitím v Japonsku.“ (7) 
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3.2 Definice fuzzy logiky 
 

Fuzzy logika je  podobor matematiky a využívá i prvky pravděpodobnosti. 

Fuzzy logika rozšiřuje základní předpoklady množin a kromě statutu, zda prvek do 

množiny zcela patří či zcela nepatří, přidává pravděpodobnost, s jakou mírou prvek do 

množiny patří či nepatří. Pomocí fuzzy logiky může být potom vysloven závěr, který 

bude mít určitý stupeň pravdivosti či nepravdivosti. 

„Slovo fuzzy - pochází z angličtiny, a znamená "mlhavý, nejasný, neostrý". 

Fuzzy logika je tedy logika "mlhavá, nejasná, neostrá". Logika je věda o zákonech a 

pravidlech správného myšlení, nutných pro vyvozování správných závěrů. Vyslovením 

nějakého tvrzení (věty), můžeme prohlásit buď: "ANO, toto tvrzení je pravdivé" nebo 

"NE, toto tvrzení není pravdivé". Toto tvrzení lze použít ve zjednodušeném a ideálním 

světě, ale jenom ztěží ve světě reálném. V reálném světě člověk pracuje vždy s jistou 

mírou "neurčitosti", která je součástí každé přijímané informace, ať již větší nebo 

menší.“ (5) 

Jako názorný praktický příklad využití fuzzy logiky může být sto mililitrová 

nádoba, která bude naplněna třiceti mililitry tekutiny. Zároveň budeme uvažovat dvě 

množiny přípustných stavů, stav Plná a stav Prázdná. O této částečně naplněné nádobě 

se dá říci, že patří z 0.7 do množiny Prázdná a z 0.3 do množiny Plná.  

Mimo fuzzy logiky se lze v praxi setkat i s různě kombinovanými systémy, např. 

s neuronovými sítěmi resp. neurofuzzy aplikacemi apod. 

Chceme-li vytvořit systém využívající fuzzy logiku, je nutné postupně projít 

třemi základními kroky, které zachycuje následující obrázek. 

 

 
Obrázek 7 - procesy ve fuzzy logice 

 

V prvním kroku, tzv. fuzzifikaci, musíme transformovat reálné proměnné na tzv. 

jazykové proměnné. Tento proces je odvozen ze základních lingvistických proměnných, 
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např. u proměnné riziko by se dalo použít hodnocení žádné, velmi malé, malé, střední, 

vysoké a velmi vysoké. Většinou se používá od dvou do sedmi položek základní 

proměnné. 

Následně ve druhém kroku, označeném jako fuzzy interference se definuje 

chování systému pomocí pravidel typu <Když>, <Potom> na jazykové úrovni. Objevují 

se zde známé algoritmy z programovacích jazyků, které vyhodnocují stav konkrétní 

proměnné. Typicky se jedná o tvar: <Když>Vstup A, Vstup B… <NEBO> Vstup D… 

<Potom> Výstup 

„Pravidla fuzzy logiky představují expertní systém. Každá kombinace atributů 

proměnných, vstupující do systému a vyskytujících se v podmínce <Když><Potom>, 

představuje jedno pravidlo. Pro každé pravidlo je třeba určit stupeň podpory, tj. váhu 

pravidla v systému. Výsledek s fuzzy logikou závisí do značné míry na správném určení 

významu definovaných pravidel. Váhu těchto pravidel lze v rámci průběhu optimalizace 

systému měnit. Podobně jako pro část pravidla umístěného za <Když>, je třeba vybrat 

odpovídající atribut za část <Potom>. Tato pravidla si tvoří uživatel sám.“ (3) 

Poslední krok zvaný defuzzifikace transformuje výsledek předchozí operace 

opět na reálné hodnoty. Cílem tohoto kroku je převedení fuzzy hodnoty výstupní 

proměnné tak, aby co nejlépe reprezentovala výsledek fuzzy výpočtu. 

3.3 Možnosti využití fuzzy logiky 
 

S fuzzy logikou se běžně setkáváme v reálném životě, aniž bychom si toho byli 

vědomi. Poskytuje široké možnosti využití v nejrůznějších oborech, které se zde 

v krátkosti přiblížíme.  

 

 Ekonomie – zde pomáhá fuzzy logika např. manažerům při obtížném 

rozhodování, které se může týkat problematiky bonity klienta, 

ohodnocení investic s respektováním faktoru možných rizik, otázky 

ohledně predikce časových řad na kapitálových trzích, data mining apod. 

 

 Elektronika – především japonské firmy si rychle uvědomily příležitost 

v podobě využití nástrojů fuzzy logiky, kde je v hojné míře implementují 
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do nejrůznějších zařízení. Konkrétně se může jednat o pračky, kde na 

základě např. kalnosti vody, typu a množství prádla dokáže automaticky 

nastavit nejvhodnější prací program. Dále digitální fotoaparáty 

s automatickým zaostřováním, kde na základě určitých parametrů, 

vybere nejvhodnější bod pro zaostření.  

 

 Doprava – například japonské metro, které pomocí fuzzy logiky 

automaticky řídí chod, resp. jeho rychlost, brzdění, rozjezdy apod., což 

přispívá ke klidnější jízdě a menší spotřebě. Za zmínku stojí i například 

využití při regulaci klimatizace, chodu motoru, automatické převodovky 

či mechanismu ABS v osobních i nákladních automobilech. Výtahy 

Mistubishi rovněž využívají fuzzy logiku k přesnému a plynulému 

brzdění. 

 

 Spravedlnost – například policie využívá fuzzy logiku při hledání 

pachatele či podezřelého, kdy na základě svědeckých výpovědí (středně 

vysoký, mladý, hubený…) dokáží vytvořit profil pachatele.   

 

 Podpora rozhodování při – koupi počítače, telefonu, auta či čehokoliv 

dalšího, o čem se jen můžeme rozhodovat. S trochou nadsázky lze použít 

fuzzy logiku pro výběr partnera či partnerky na základě určitých 

vlastností (povaha, výška, váha, inteligence…) 

 

 

3.4 Základní počítačová terminologie 
 

V této kapitole se stručně seznámíme, z jakých komponent a částí se počítač 

skládá a tudíž i podle jakých kritérií se může posuzovat vhodnost či nevhodnost 

potencionálního nového (přenosného)počítače. Rozebereme si i základní druhy a 

platformy počítačů, se kterými se dá běžně setkat. Obecně se počítač skládá z tzv. 

základní jednotky, což je laicky řečeno ta „velká krabice“, ve které jsou umístěny 

všechny „vnitřnosti“ počítače. Dále se skládá ze vstupních a výstupních zařízení. 
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Pomocí vstupního zařízení (klávesnice, myš, skener…) komunikuje uživatel směrem 

k počítači, naopak pomocí výstupního zařízení (monitor, tiskárna…) komunikuje 

počítač směrem k uživateli. V případě přenosných počítačů jsou všechny základní části 

(monitor, klávesnice, základní jednotka) miniaturizovány a integrovány do jednoho 

kompaktního celku – notebooku či laptopu.  

V dnešní době, kdy je moderní vše miniaturizovat, se tento fenomén logicky 

přenesl i do oblasti notebooků, kdy vznikl tzv. netbook, což je laicky řečeno zmenšený 

klasický notebook, který ovšem svým výkonem nikterak nevyniká, a tak je vhodný 

především pro nenáročnou práci a internet. 

Z hlediska velikosti přenosných počítačů by se daly rozdělit do třech skupin: 

 

 Thin-and-light – v překladu tenké a lehké, nabízejí úhlopříčku od 13" a méně. 

Jejich výhodou je velká mobilita, ale zpravidla malý výkon – obzvláště 

podkategorie tzv. netbooků (displej 10" a méně), které v základu neobsahují ani 

mechaniku. 

 

 Mainstream – velikost displeje od 14" do 16", kompromis mezi velikostí a 

výkonem. 

 

 DTR  – DeskTop Replacement – velký displej (od 17" do 22"), náhrada za stolní 

PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8 - porovnání velikostí notebooků 
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Nyní se již dostáváme k jednotlivým konkrétním parametrům, které si 

v následujícím seznamu bodově rozepíšeme. 

 

 CPU (Central Processing Unit) – hovorově řečeno procesor, laicky se procesor 

přirovnává k mozku celého počítače. Je to stěžejní komponenta, podle které se 

měří výkon počítače. Stará se o veškeré aritmeticko-logické operace, které na 

základě instrukcí programu vykonává (počítá). Jeho rychlost se uvádí v základní 

jednotce Hertz (Hz). Dříve tato jednotka stačila, první počítače měly procesor na 

frekvenci jednotek Hertz, v dnešní době se využívá značení Giga Hertz (GHz – 

miliarda Hertz). Obecně čím větší frekvence procesoru, tím větší výkon. V reálu 

však kromě frekvence rozhodují o rychlosti ještě další parametry samotného 

procesoru: 

o rychlost FSB [MHz] – Front Side  Bus – sběrnice, které propojuje 

procesor se zbytkem počítače. Opět více je lépe. 

o Velikost paměti cache – vyrovnávací paměť procesoru, rozlišují se 

rozdílné úrovně této paměti (L1, L2, L3). Více je lépe. 

o Počet jader – samotný procesor v sobě může obsahovat více jader, díky 

čemuž dokáže obsluhovat více aplikací najednou. Obecně čím více, tím 

lépe, ale je zde nutná podpora ze strany softwaru, aby mohl být potenciál 

využit. 

o Šířka sběrnice – 32 nebo 64 bitů. Musí existovat softwarová podpora. 

o Architektura – v dnešní době převažují architektury od firem Intel a 

AMD. 

o Další technologie – především jaké instrukční sady procesor podporuje 

(SSE, 3D Now! apod.), či jakým způsobem je řešen přesun dat (FSB, 

Hyper Transport, QuickPatch)  

 RAM (Random Acces Memory) – pod tímto pojmem si představujeme operační 

paměť počítače. Slouží pro dočasné uložení zpracovávaných dat. Existuje více 

druhů, v současnosti je nejpoužívanějším typem DDR2 a nejnovější DDR3. 

Měrnou jednotkou jsou Giga Bajty (GB). 

 HDD – (Hard Disk Drive) – pevný disk, na který se ukládají veškerá data 

(dokumenty, programy, apod.). Opět existuje více druhů, základní dělení je 
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podle používaného rozhraní (ATA, SATA) či podle rychlosti otáček za minutu 

(5400, 7200). Obvyklá kapacita se pohybuje v řádu desítek až stovek Giga 

Bajtů. 

 VGA – (Video Graphics Array) – grafická karta. Stará se o vykreslování obrazu 

na monitor či jiné zobrazovací jednotky. Existují integrované, s malým 

grafickým výkonem avšak nižší spotřebou, či dedikované s podstatně větším 

grafickým výkonem ale také spotřebou. 

 Monitor – výstupní zařízení, sloužící ke komunikaci počítače směrem 

k uživateli. V přenosných počítačích se jedná vždy o tzv. LCD (technologie 

tekutých krystalů). Hlavními parametry monitorů jsou: 

o Rozlišení – počet obrazových bodů. Čím vyšší, tím jemnější máme obraz 

a větší pracovní plochu. 

o Odezva – určuje čas, za který se dokáže změnit z černé barvy na bílou a 

zpět na černou. Někdy se udává údaj pouze jednosměrný – tedy doba 

změny z černé na bílou, nebo z bílé na černou. Dnešní standart je okolo 

5ms. 

o Velikost – udávaná v palcích. Při velkém rozlišení na malém displeji 

bude sice obraz jemný, avšak text či jiné objekty budou malé. 

o Kontrast – určuje poměr mezi bílým a černým obrazovým bodem 

v sousedství.  

o Jas – měrná veličiny svítivosti udávaná v cd/m2. Obvykle okolo 300 

cd/m2. 

o Technologie výroby – běžně se jedná o TN matici, které poskytuje lepší 

odezvu, ovšem horší podání barev a pozorovacích úhlů. Naopak 

technologie MVA/PVA poskytuje nejlepší možné podání barev a 

pozorovacích úhlů, ovšem za daleko vyšší cenu. 

 Konektivita – udává, jak velké možnosti máme při komunikaci. Jedná se o 

nejrůznější technologie, buď drátové (USB, FireWire, eSata) či bezdrátové 

(WiFi, Bluetooth, EDGE, 3G atd.) 

 Operační systém – jedná se o základní program, pomocí něhož může uživatel 

provádět nejzákladnější úkony a který zpřístupňuje i další dodatečné programy. 

Bez operačního systému by nebylo možné používat počítač. 
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 Zabezpečení – pod tuto oblast spadá vše, co významným způsobem zabraňuje 

ztrátě či zneužití našich dat. V přenosných počítačích se může vyskytovat 

biometrická čtečka otisku prstů, Smart Card čtečka, Kensington Lock, TPM čip 

nebo senzor zrychlení, který při nechtěném pádu počítače automaticky zaparkuje 

hlavičky pevného disku a tudíž nedojde k poškození disku a tím pádem ztrátě 

dat. 

 Mechanika – resp. optická mechanika. Slouží k načítání či vypalování dat na 

optické médium. Dnešním standardem jsou DVD přepisovatelné mechaniky či 

nejnovější vysokokapacitní Blue-Ray mechaniky. 
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4. Vlastní návrhy řešení 
 

Před vlastním výběrem vhodného modelu notebooku pro zákazníka je nezbytné, 

aby již celý základní sortiment firmy splňoval jisté parametry, které zaručí kvalitu spolu 

s rozumnou cenou a dalšími důležitými parametry jak pro zákazníka, tak pro firmu 

samotnou.  

V první části návrhů řešení této diplomové práce se tedy nejprve zaměříme na 

výběr vhodného dodavatele (dodavatelů), kteří se budou starat o firemní sortiment, 

který bude firma nabízet svým zákazníkům, a v další části se již zaměříme na samotný 

výběr vhodného notebooku pro zákazníka firmy, který bude vybírán pouze ze 

sortimentu od vhodných dodavatelů, kteří projdou výběrem. Již samotný výběr 

dodavatelů by měl zákazníkovi garantovat určitou kvalitu za rozumnou cenu, nicméně 

pro detailnější splnění všech požadavků zákazníka bude nutné sestavit samostatný 

rozhodovací model, který bude brát v potaz specifické zákazníkova přání a požadavky. 

 

4.1 Výběr dodavatele přenosných počítačů 

4.1.1 Určení kritérií výběru 

 

Po konzultaci s firmou jsem dospěl k závěru, že pro firmu jsou z hlediska výběru 

vhodného dodavatele notebooků důležité následující kritéria: 

 

 Cena – nabývá třech možných hodnot, a to konkrétně nízká, střední a vysoká. 

Vyjadřuje za jaké ceny je obecně daný dodavatel (výrobce) schopen dodávat 

produkty. Tento atribut nastavuje odpovědný pracovník, který má dostatek 

zkušeností a znalostí v této problematice. 

 Kvalita – nabývá celkem čtyř možných stavů – nízká, střední, vyšší střední a 

vysoká. Opět ji stanovuje firmou pověřená odpovědná osoba, které se orientuje 

v dané problematice. Obecně by se kvalita dodavatelů přenosných počítačů dala 

posuzovat podle tradice dodavatele, jeho velikosti a síly, jeho dosažených 
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úspěchů či ocenění, či stavu jeho technologického, výzkumného a vývojového 

statutu.   

 Termín – vyjadřuje, za jak dlouho od objednání je dodavatel schopen doručit 

požadovaný produkt. Protože se jedná o malou firmu, které nemá velké 

skladovací možnosti, je toto kritérium poměrně důležité. Možné stavy jsou do 3 

dnů, do 7 dnů, do 14 dnů, a déle.  

 Slevy – za případné slevy získává dodavatel pozitivní hodnocení. Přípustné 

stavy jsou žádné, nízké, střední a vysoké. Opět podle zkušeností určí odpovědný 

pracovník firmy. 

 Záruky – pouze dva možné stavy – standardní a nadstandardní. Standardní 

záruky bývají 12 měsíců pro právnické osoby a 24 měsíců pro fyzické osoby. 

V případě delší záruční doby, či jiných dodatečných výhod (pojištění proti 

náhodnému zničení, oprava do druhého dne apod.) se nastaví nadstandardní 

záruka, což dodavateli přidá pozitivní hodnocení. 

 Servis – celkem tři možné stavy – dostatečný, dobrý a výborný. Vodícími 

skutečnostmi pro určování tohoto kritéria je rychlost servisu a s tím spojený 

počet servisních míst po celé republice, dále kvalita podpory pro zákazníky, 

dostupnost a kvalita internetových stránek dodavatele (výrobce) a další. 

Nastavuje podle svých zkušeností a znalostí odpovědná osoba. 

 Počet variant notebooků – čím vyšší rozmanitost výrobkového sortimentu, tím 

lepší hodnocení pro dodavatele (výrobce). Možné hodnoty malý, střední a velký. 

Objektivně nastaví odpovědná osoba. Vodícím prvkem bude množství 

konfigurací notebooků, jako je velikost, vybavenost apod. 

 

4.1.2 Tvorba modelu v prostředí MS Excel 

 

Nyní, když máme určená kritéria a jejich možné hodnoty, se lze přesunout 

k samotné tvorbě modelu do prostředí MS Excel.  

Vyhodnocování se bude provádět prostřednictvím matic (tabulek), kdy každý 

jednotlivý dodavatel bude reprezentován jednou konkrétní tzv. vstupní stavovou maticí 

na samostatném listu programu Excel. Popisná vstupní matice a transformační matice se 
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bude nastavovat na hlavním listu s názvem MAIN a pomocí od k azů  buněk  se to to  

nastavení automaticky doplní do zbývajících listů s jednotlivými dodavateli.  

Popisná vstupní matice je zobrazena v tabulce č. 2 a obsahuje přehled všech 

hodnocených kritérií a jejich přípustných stavů a je stejná pro všechny hodnotící 

dodavatele. 

 

 
a b c d e f g 

 

cena kvalita termín slevy záruky Servis počet 
variant NB 

1 nízká nízká do 3 dnů žádné standardní dostatečný malý 
2 střední střední do 7 dnů nízké nadstandardní dobrý střední 
3 vysoká vyšší střední do 14 dnů střední   výborný velký 
4   vysoká déle velké       

 

Tabulka 2 - popisná vstupní matice při výběru dodavatelů 

 

Další krokem je vytvoření transformační matice, která bude určovat váhy 

jednotlivým možným stavům daných kritérií. Každé jednotlivé kritérium může dostat 

hodnocení od nuly do deseti bodů (kromě kvality, kde je maximální počet bodů 

dvojnásobný, tzn. 20) přičemž: 

 0 – absolutně nežádoucí 

 1 až 4 – v krajních případech akceptovatelné 

 5 – střední hodnota 

 6 až 9 velmi dobré hodnoty 

 10 – maximálně žádoucí stav 

 

Transformační matice je opět stejná pro všechny uvažované dodavatele a bude 

se vyskytovat na každém listu. Pomocí odkazů buněk se opět nastavení z hlavního listu 

přenese do všech zbylých listů s dodavateli.  
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Obrázek 9 - transformační matice spolu s průběhy hodnot kritérií 

 

Transformační matice má v součtovém řádku uvedeny maximální hodnoty 

jednotlivých sloupců, což bylo v programu MS Excel provedeno pomocí funkce MAX. 

V transformační matici je jako poslední řádek (součtový) zobrazení maximálních 

hodnot pro každé kritérium (sloupec) pomocí funkce MAX a následně jejich celkový 

součet, resp. maximální možný počet bodů, které lze získat. Toto maximum bude hrát 

důležitou roli při konečném hodnocení, kdy se dosažené skóre jednotlivých dodavatelů 

vydělí maximálním možným počtem bodů a následně vyjde procentuelní hodnota, která 

bude vodícím prvkem při výběru. Ve spodní části sloupců u jednotlivých kritérií jsou 

grafy, které přehledně znázorňují průběhy hodnoty kritérií. 

 

Nyní, když máme definovány jednotlivé kritéria, včetně nastavení vah jejich 

konkrétních možných stavů, můžeme se plynule přesunout k vkládání údajů o 

jednotlivých uvažovaných dodavatelích. Tento proces se uskutečňuje prostřednictvím 

tzv. vstupní stavové matice (ano, ne), viz obrázek č. 10. 
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Obrázek 10 - popisná vstupní matice (nahoře) a vstupní stavová matice (ano, ne) pro dodavatele Acer 

 

 

Buňka s písmenem A značí pravdu příslušného pole, N nepravdu. V každém 

sloupci může být pouze jedna pravda, nebo model nahlásí chybu (viz dále).  

Na vstupní stavovou matici (ano, ne) se přímo váže vstupní stavová matice (1, 

0), která vznikne transformací matice (ano, ne) pomocí příkazu KDYŽ, konkrétně když 

buňka obsahuje „A“, pak se doplní hodnota 1, v opačném případě 0, viz obrázek č. 11. 
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Obrázek 11 - ukázka převodu vstupní stavové matice (ano, ne) na vstupní stavovou matici (1, 0) pro 
dodavatele Acer 

 

Převod z vstupní stavové matice (ano, ne) na vstupní stavovou matici (1, 0) je 

důležitý z důvodu následného skalárního součinu, který proběhne mezi transformační 

maticí a vstupní stavovou maticí (1, 0). 

Výpočet se realizuje pomocí příkazu SOUČIN.SKALÁRNÍ (C13:I16;C28:I31), 

kde C13:I16 je oblast výskytu transformační matice a C28:I31 je oblast kde se nachází 

vstupní stavová matice (1, 0). Před samotným výpočtem nejdříve proběhne kontrola 

správnosti zadaných vstupních dat. Kontrola je provedena kontrolním součtem každého 

sloupce vstupní stavové matice (1, 0) a následným vyhodnocením, zda li je každý dílčí 

součet roven hodnotě 1, protože každý sloupec může obsahovat jen jeden záznam 

s hodnotou A (pravda) resp. hodnotou 1.  

Je-li vše zadáno správně, proběhne skalární součin mezi dvěma zmiňovanými 

maticemi a výsledkem skalárního součinu je absolutní dosažené skóre. Toto dosažené 

skóre se po vydělení maximálním možným počtem bodů změní v relativní skóre 

vyjádřené v procentech. Výsledný list pro dodavatele Acer včetně výsledku je na 

následujícím obrázku č. 12 
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Obrázek 12 - výsledek pro dodavatele Acer 

 

Výše uvedený obrázek znázorňuje konečný výsledek pro jednoho dodavatele, 

konkrétně dodavatele Acer. V modrém rámečku jsou všechny důležité informace, název 

dodavatele, stav kontroly, dosažený počet bodu získaný skalárním součinem, maximální 

počet bodů získaný součtem všech maxim v jednotlivých sloupcích a konečně 

nejdůležitější údaj, výsledek, který je v procentech a je vytvořen z poměru dosažených 

bodů a maximálně dosažitelných bodů. 
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4.1.3 Vyhodnocení v MS Excel 

 

Stejným způsobem jako na obrázku č. 12 probíhá i výpočet pro ostatní 

dodavatele. Konkrétní nabyté hodnoty kritérií jednotlivých dodavatelů a jejich skalární 

součiny včetně konečné procentuelního ohodnocení je uveden v následujících dvou 

tabulkách.  

 

dodavatel cena kvalita termín slevy záruky servis 
počet 

variant 
NB 

Acer nízká střední do 7 dnů nízké standardní dostatečný vysoký 

Asus střední střední 
do 14 
dnů střední standardní výborný vysoký 

HP střední vysoká do 3 dnů střední nadstandardní výborný vysoký 
Lenovo nízká vysoká do 7 dnů nízké nadstandardní výborný střední 
Toshiba vysoká střední do 3 dnů střední standardní dobrý malý 
UMAX nízká nízká déle nízké standardní dostatečný malý 

FSC střední střední do 7 dnů střední standardní dostatečný střední 
DELL vysoká vyšší střední do 3 dnů vysoké nadstandardní výborný vysoký 
MSI nízká nízká do 7 dnů vysoké standardní dobrý vysoký 

 

Tabulka 3 - konkrétní stavy daných kritérií pro uvažované dodavatele 

  

dodavatel skalární součin 
Acer [[(1*10) + (1*5) + (1*8) + (1*5) + (1*7) + (1*5) + (1*10)] / 80] * 100 = 62,5 %  
Asus [[(1*8) + (1*12) + (1*6) + (1*8) + (1*7) + (1*10) + (1*10)] / 80] * 100 = 76,3 %  
HP [[(1*8) + (1*20) + (1*10) + (1*2) + (1*10) + (1*10) + (1*10)] / 80] * 100 = 83,8 %  

Lenovo [[(1*10) + (1*20) + (1*8) + (1*5) + (1*10) + (1*10) + (1*8)] / 80] * 100 = 88,8 %  
Toshiba [[(1*6) + (1*12) + (1*10) + (1*8) + (1*7) + (1*8) + (1*4)] / 80] * 100 = 68,8 %  
UMAX [[(1*10) + (1*5) + (1*3) + (1*5) + (1*7) + (1*5) + (1*4)] / 80] * 100 = 48,8 %  

FSC [[(1*8) + (1*12) + (1*8) + (1*8) + (1*7) + (1*5) + (1*8)] / 80] * 100 = 70 %  
DELL [[(1*6) + (1*17) + (1*10) + (1*10) + (1*10) + (1*10) + (1*10)] / 80] * 100 = 91,3 %  

 

Tabulka 4 - skalární součiny pro jednotlivé dodavatele 
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výsledek rozhodnutí 
0% až 60% okamžitě ukončit 
61% až 70% uvažovat o změně 
71% až 80% relativně uspokojivé 
81% až 90% velmi dobrý dodavatel 
91% až 100% výborný dodavatel, udržovat 

 

Tabulka 5 - výstupní matice 

 

Výstupní matice nám udává, jakým způsobem se zachovat při daných 

výsledcích. Dostane li dodavatel hodnocené pod 61%, je na místě ihned ukončit vztah, 

protože prokazatelně neodpovídá žádoucím hodnotám, které jsou nastaveny.  

Výsledek v rozmezí 61% až 70% nabádá k zamyšlení, zda li je i nadále žádoucí 

udržování vztahu s tímto dodavatelem. 

Pokud se dodavatel pohybuje v rozmezí od 71% do 80%, může být firma 

relativně spokojená, nicméně pokud se větší počet dodavatelů vyskytuje v lepším 

intervalu hodnocení, mohlo by dojít i zde ke změně. 

Hodnocení 81% až 90% vyznačuje velmi dobré dodavatele a firma nemusí nic 

měnit. 

Vyšší hodnocení než 91% označuje výborné dodavatele, se kterými by firma 

měla rozhodně pokračovat ve smluvním vztahu a nadále si je udržovat. 

Grafické znázornění výsledku hodnocení dodavatelů je zachyceno na 

následujícím obrázku. 
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Obrázek 13 - výsledné hodnocení dodavatelů 

 

Podle výstupní matice (tab. č. 5) a skalárního součinu resp. i výše uvedeného 

grafu, lze jednotlivé dodavatele roztřídit do skupin uvedených ve výstupní matici.  

 

 Okamžitě ukončit – UMAX 

 Uvažovat o změně – Acer, Toshiba, FSC 

 Relativně uspokojivé – Asus 

 Velmi dobrý dodavatel – HP, Lenovo 

 Výborný dodavatel – DELL 

 

Z výše uvedených informací bych firmě v rámci udržení dostatečně širokého a 

hlavně kvalitního sortimentu doporučil zachovat celkem tři výrobce – HP, Lenovo a 

DELL.    

Jmenovaní tři dodavatelé budou schopni dodávat firmě dostatečně široký 

sortiment a hlavně budou schopni garantovat vysokou kvalitu jejich produktů. 
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4.1.4 Tvorba modelu v prostředí fuzzyTECH 

 

Produkt společnosti INFORM – program fuzzyTECH je speciálně navržen pro 

řešení úkolů pomocí fuzzy logiky. Uživatelské rozhraní se skládá z hlavního okna a tzv. 

Project editoru. Levá postranní lišta slouží k vytváření a editování schématu projektu 

viz obrázek č. 14. 

  

 
Obrázek 14 - úvodní okno po spuštění programu fuzzyTECH 

  

Postup tvorby projektu v programu fuzzyTECH je možné definovat v těchto 

krocích: 

 

 Definice vstupních a výstupních proměnných 

 Definice schématu a vah pomocí bloku pravidel (Rule Block) 

 Odladění modelu pomocí funkce Debug 

 Samotné používání aplikace 
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4.1.4.1 Definování vstupních proměnných 

 

Vkládání vstupních proměnných je v programu fuzzyTECH možné 

prostřednictvím levého postranního panelu, kliknutím na Inputs a zvolení New Input 

Variable. Poté se objeví okno s průvodcem, který umožní zadat jméno vstupní 

proměnné, metodu zpracování (fuzzy) a následně i rozsah hodnot (min, max), zvolení 

možných stavů a jejich průběhů a v posledním kroku průvodce umožňuje přidat popis a 

komentář ke každé vstupní proměnné viz obr. č. 15. 

 

 
Obrázek 15 - postup při definování vstupních proměnných 

  

V našem konkrétním modelu pro hodnocení dodavatelů budou vystupovat tyto 

vstupní proměnné: 
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 Cena – nabývá třech možných hodnot, a to konkrétně nízká, střední a vysoká. 

Vyjadřuje za jaké ceny je obecně daný dodavatel (výrobce) schopen dodávat 

produkty. Tento atribut nastavuje odpovědný pracovník, který má dostatek 

zkušeností a znalostí v této problematice. 

 
Obrázek 16 - fuzzy zobrazení pro vstupní proměnnou „cena“ 

  

 Kvalita – nabývá celkem tří možných stavů – nízká, střední a vysoká. Opět ji 

stanovuje firmou pověřená odpovědná osoba, které se orientuje v dané 

problematice. Obecně by se kvalita dodavatelů přenosných počítačů dala 

posuzovat podle tradice dodavatele, jeho velikosti a síly, jeho dosažených 

úspěchů či ocenění, či stavu jeho technologického, výzkumného a vývojového 

statutu.   

 
Obrázek 17 - fuzzy zobrazení pro vstupní proměnnou „kvalita“ 
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 Termín – vyjadřuje, za jak dlouho od objednání je dodavatel schopen doručit 

požadovaný produkt. Protože se jedná o malou firmu, které nemá velké 

skladovací možnosti, je toto kritérium poměrně důležité. Možné stavy jsou do 3 

dnů, do 7 dnů a do 14 dnů.  

 
Obrázek 18 - fuzzy zobrazení pro vstupní proměnnou „termín“     

 

 Slevy – za případné slevy získává dodavatel pozitivní hodnocení. Přípustné 

stavy jsou nízké, střední a vysoké. Opět podle zkušeností určí odpovědný 

pracovník firmy. 

 

 
Obrázek 19 - fuzzy zobrazení pro vstupní proměnnou „slevy“ 

     

 Záruky – pouze dva možné stavy – standardní a nadstandardní. Standardní 

záruky bývají 12 měsíců pro právnické osoby a 24 měsíců pro fyzické osoby. 
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V případě delší záruční doby, či jiných dodatečných výhod (pojištění proti 

náhodnému zničení, oprava do druhého dne apod.) se nastaví nadstandardní 

záruka, což dodavateli přidá pozitivní hodnocení. 

 

 
Obrázek 20 - fuzzy zobrazení pro vstupní proměnnou „záruky“    

 

 Servis – celkem tři možné stavy – dostatečný, dobrý a výborný. Vodícími 

skutečnostmi pro určování tohoto kritéria je rychlost servisu a s tím spojený 

počet servisních míst po celé republice, dále kvalita podpory pro zákazníky, 

dostupnost a kvalita internetových stránek dodavatele (výrobce) a další. 

Nastavuje podle svých zkušeností a znalostí odpovědná osoba. 

 

 
Obrázek 21 - fuzzy zobrazení pro vstupní proměnnou „servis“ 
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 Počet variant notebooků – čím vyšší rozmanitost výrobkového sortimentu, tím 

lepší hodnocení pro dodavatele (výrobce). Možné hodnoty malý, střední a velký. 

Objektivně nastaví odpovědná osoba. Vodícím prvkem bude množství 

konfigurací notebooků, jako je velikost, vybavenost apod. daného dodavatele. 

 

 
Obrázek 22 - fuzzy zobrazení pro vstupní proměnnou „počet variant NB“  

 

4.1.4.2 Schéma projektu 

 

Vstupní proměnné jsou již stanoveny, nyní je na řadě určení výstupních 

proměnných a celkového schéma. Model bude obsahovat celkem čtyři výstupy, z toho 3 

dílčí výstupy a jeden celkový. Dílčí výstupy budou základní kritéria, obchodní 

podmínky, technická kritéria a konečně celkový výstup s názvem rozhodnutí. 

Dílčí výstup základní kritéria obsahuje 3 vstupy:  

 Cena 

 Kvalita 

 Termín 

 

Dílčí výstup obchodní podmínky obsahuje dvě kritéria: 

 Slevy 

 Záruky 
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Poslední dílčí výstup s názvem technická kritéria obsahuje rovněž dva vstupy: 

 Servis 

 Počet variant NB 

 

A konečně celkový výstup rozhodnutí se skládá z: 

 

 Základní kritéria 

 Obchodní podmínky 

 Technická kritéria 

 

Celkové schéma modelu bude tedy vypadat, jak zobrazuje obrázek č. 23. 

 

 
Obrázek 23 - celkové schéma projektu  

 

Výše zobrazené schéma se vytvoří pomocí tzv. bloků s pravidly (Rule Block), 

kde se nastavují potřebné vstupy, výstupy, závislosti a další pravidla. 

Jejich vytvoření probíhá prostřednictvím levého postranního panelu, kde stačí 

kliknout na položku „Rule Block“ a poté vybrat „New Rule Block“ viz obrázek č. 24. 
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Obrázek 24 - vytvoření bloku pravidel 

 

Postup vytvoření bloku pravidel 1 (RB1), který obsahuje vstupy cena, kvalita, 

termín a výstup Zákl_kritéria je přiblížen na obrázku č. 25. 

 

 
Obrázek 25 - blok pravidel RB1  

 

Po navolení požadovaných vstupů a výstupů se může pokračovat kliknutím na 

tlačítko „Next>“ kde se následně definují vstupní a výstupní agregace (ponecháme 

defaultní hodnoty – Input Aggregation: Min, Output Aggregation: Max, parameter: 0) a 

v posledním kroku se nastavuje závislost výstupu na vstupu. Jedná se o určení, jaký 

vliv, zda pozitivní či negativní, mají jednotlivé vstupy na výstup.  
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V bloku pravidel RB1 bude mít např. cena negativní dopad na celkový výstup 

Zákl_kritéria, poněvadž čím vyšší cena, tím horší hodnocení výstupu.  

Naopak parametr kvalita bude mít vliv bezesporu pozitivní, protože čím vyšší 

kvalita, tím vyšší hodnocení pro výstup. 

Druhý a třetí krok při definování bloku pravidel je ukázán na obrázku č. 26. 

 

 
Obrázek 26 - druhý a třetí krok při tvorbě bloku pravidel RB1  

 

4.1.4.3 Transformační box 

V dalším kroku je nezbytné pro nadefinované vstupní proměnné stanovit výstup 

a jeho míru příslušnosti pro každou možnou kombinaci těchto vstupů. Tento krok je 

klíčovou činností, který má zásadní vliv pro získání kvalitního a věrohodného výstupu. 

Editace Transformačního boxu se realizuje pomocí kliknutí pravého tlačítka 

myši na požadovaný blok pravidel a zvolí se možnost Spreadsheet Rule editor, resp. 

Matrix Rule editor. Obě možnosti dovolují nastavení výstupu, v závislosti na možných 

kombinacích hodnot vstupů. Matrix Rule Editor je znázorněn na následujícím obrázku. 



54 

 

 
Obrázek 27 - definice výstupu za pomoci Matrix rule editoru 

 

Jak je vidět na předchozím obrázku, definování pomocí Matrix rule editoru není 

až tolik efektivní. Jako lepší volba pro definování výstupů se jeví Spreadsheet Rule 

editor, který definuje výstupy pomocí tabulky, kde ve sloupcích jsou jednotlivé kritéria 

a řádky představují možné kombinace jejich stavů. Konkrétní nastavení pomocí této 

metody je na obrázku č. 28.  
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Obrázek 28 - definování výstupu Zakl_kriteria pomocí Spreadsheet rule editoru  

 

Z předchozího obrázku je krásně vidět, jaký se nastaví výstup, při konkrétních 

kombinacích možných stavů vstupních proměnných. Například první řádek říká toto: 

Jestliže CENA je nízká a zároveň KVALITA nízká a zároveň TERMIN do 3 

dnů, potom nastav výstup Zakl_kriteria na hodnotu nízká. DoS (Degree of Support – 

míra příslušnosti 1)  
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Nastavení míry příslušnosti výsledku se dává uživateli možnost vyjádřit 

preferenci některých kritérií nad jinými. V našem případě v rámci zachování 

přehlednost a jednoduchosti ponecháváme všude defaultní hodnotu 1, tzn. míra 

příslušnosti 100% u všech kombinací. 

Nastavení konečného výstupu s názvem rozhodnutí je zobrazeno níže. 

 

 
Obrázek 29 - definování celkového výstupu 
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4.1.4.4 Vyhodnocení konkrétních dodavatelů 

 

Nyní, když je model v programu fuzzyTECH nastaven, lze se přesunout ke 

konkrétnímu vyhodnocování jednotlivých dodavatelů.  

Zadávání konkrétních atributů pro jednotlivé dodavatele se provádí tlačítkem        

Debug  

 

 
Obrázek 30 - okno pro zadávání konkrétních hodnot pro jednotlivé dodavatele     

 

Abecedně první dodavatel – Acer, bude mít nastaveny hodnoty, odpovídající 

hodnotám nastaveným v případě modelu vytvořeném v prostředí MS Excel. Toto bude 

platit u všech zbylých dodavatelů a následně se výsledky porovnají. 

Detailnější výsledky u dodavatele Acer zachycuje následující obrázek č. 31.  
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Obrázek 31 - kompletní výsledky pro dodavatele Acer 

 

Na předchozím obrázku je v první řadě znázorněno tzv. vkládací okno, jehož 

prostřednictvím jsou navoleny konkrétní hodnoty dodavatele Acer. Druhá řada, 

zobrazuje celkem tři dílčí výsledky (obchodní podmínky, základní kritéria, technické 

kritéria), které následně tvoří vstup pro konečný výstup spolupráce, který se nachází 

v nejspodnější části obrázku č. 31. 

 

Z obrázku lze dobře vyčíst výsledek. Pro dodavatele Acer model doporučil 

výsledek „uvažovat o změně“ s pravděpodobností 0,6 a „ukončit“ s pravděpodobností 

0,4. Celkově tedy spíše „uvažovat o změně“, což je v podstatě stejný závěr, který vyšel 

v modelu v MS Excel. 

 

Další výsledky hodnocení zbylých dodavatelů budou uvedeny souhrnně na 

následujících obrázcích. 
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Obrázek 32 - výsledky pro dodavatele Asus a DELL 
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Obrázek 33 - výsledky pro dodavatele FSC, HP Lenovo a Toshiba 
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Obrázek 34 - výsledky pro dodavatele UMAX 

  

Výše uvedené obrázky srozumitelně informují, jak si který dodavatel vedl 

v našem systému hodnocení. Pro rekapitulaci dosažených výsledků jednotlivých 

dodavatelů poslouží pár následujících odrážek: 

 

 Ukončit spolupráci – UMAX 

 Uvažovat o možné změně – Acer, Toshiba 

 Relativně dobrý dodavatel – Asus 

 Velmi dobrý dodavatel – HP, Lenovo 

 Výborný dodavatel – DELL 

 

Výsledky z programu fuzzyTECH víceméně kopírují výsledky, dosažené 

hodnocením v programu MS Excel což značí, že oba modely jsou nastaveny vyváženě a 

správně. 

Takto nastavený model může být použit pro průběžné hodnocení nejen 

dodavatelů přenosných počítačů, ale všech dodavatelů obecně. V případě potřeby není 

problém model změnit, přidat či odebrat kritéria, nebo jen změnit nastavení vah a 

preferencí. 
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4.2 Výběr vhodného notebooku pro zákazníka  

4.2.1 Určení kritérií výběru 

 

Před vlastním začátkem fuzzy modelování je potřeba nejprve zjistit, jaké vstupní 

proměnné se budou uplatňovat při rozhodování o koupi notebooku. Jak již bylo 

nastíněno v teoretické části, z čeho všeho se skládá počítač, je jasné, že pro kompletní 

pokrytí této problematiky by bylo potřeba řádově desítek a desítek proměnných, což by 

bylo značně komplikované a zdlouhavé. V rámci určitého kompromisu mezi složitostí a 

objektivností jsem po důkladném zvažování zvolil následující sumarizované proměnné, 

které budou vstupovat do fuzzy modelování: 

 

 Cena – v reálné situaci jedna z klíčových proměnných. Bude nabývat tří hodnot, 

konkrétně nízká, střední a vysoká. Hodnota nízká je definována do 15 tisíc 

korun, střední do 30 tisíc korun a vysoká nad 30 tisíc korun. 

 Výkon – proměnná, závislá hlavně na samotném výkonu procesoru daného 

počítače. Nabývá hodnot nízký, střední a vysoký.  Pro jednoznačné určení, do 

které kategorie ten či onen procesor patří, jsem použil veřejně dostupný tzv. cpu 

benchmark list, který je dostupný na webu http://www.notebookcheck.net 

V současnosti obsahuje téměř 300 modelů procesorů a je pravidelně 

aktualizován. Jako aktuální procesory, které se v současnosti stále vyskytují, by 

se daly označit modely pohybující se v první dvoustovce. Těchto prvních dvě stě 

procesorů bude základ pro určování, do které výkonnostní kategorie daný 

procesor spadá. Procesor s vysokým výkonem bude figurovat v top 70, střední 

výkon od sedmdesáté pozice do stočtyřicáté, a konečně nízký výkon je 

reprezentován zbytkem procesorů. Kompletní benchmark list, i s vyznačením 

jednotlivých kategorií, je obsažen v příloze č. 1. Velikost operační paměti 

samozřejmě také hraje nemalou roli na celkový výkon počítače, nicméně díky 

její nízké ceně a jednoduché možnosti jejího rozšíření se s ní nebude v rámci 

výkonu počítat, což značně zjednoduší celý model. 

 Multimédia – parametr, který určuje, jak moc je či není počítač vhodný pro 

multimediální využití. Nabývá tří hodnot, a to nízký, střední a vysoký. 

http://www.notebookcheck.net/�
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Multimédia obecně ovlivňuje zejména grafická karta, resp. její výkon, takže 

podobně jako v předchozím příkladě, opět použiji tzv. benchmarklist, který 

obsahuje databázi všech dostupných grafických řešení, seřazených podle 

výkonu. Tento srovnávací seznam je dostupný na stejné adrese, jako předchozí, 

a rovněž bude součástí přílohy č. 2 s návrhem, na zařazení jednotlivých modelů 

do příslušných kategorií.  

 Mobilita – určuje, jak je daný notebook vhodný k přenášení či cestování. Při 

vyhodnocování tohoto parametru bude hrát klíčovou roli jeho velikost, dále pak 

váha a popřípadě výdrž na baterie. Nabývá hodnot nízká, střední, vyšší střední a 

vysoká.  

 Operační systém – tato proměnná informuje o skutečnosti, zdali je počítač 

vybaven operačním systémem, či nikoliv. Možné stavy jsou ano, ne.  

 Zabezpečení – informuje o možnostech ochrany dat před ztrátou, odcizením 

či zneužitím. Možné hodnoty jsou nízké, střední a vysoké, přičemž se bude 

vycházet z existence dostupných zabezpečovacích technologií (čtečka otisků 

prstů, TPM, apod.) 

 Konektivita – udává možnosti připojitelnosti počítače k dalším perifériím či 

internetu. Možné stavy jsou nízké, střední a vysoké, přičemž rozhoduje 

přítomnost daných technologií (WiFi, Bluetooth, 3G atd.) 

 Kapacita HDD – neboli velikost pevného disku. Udává, kolik máme prostoru 

pro naše data, programy, dokumenty apod. Opět tři stavy – nízká, střední, velká. 

Nízká kapacita je přiřazena, když má disk velikost do 120GB, střední do 200GB, 

vysoká nad 200GB. 

 Záruka – buď standardní záruka – 24 měsíců, nebo nadstandardní záruka – 

více jak 24 měsíců, či nadstandardní servis (NBD – oprava do druhého dne, 

oprava přímo u zákazníka apod.) 

 

4.2.2 Příklad určení vstupních proměnných z technických údajů počítače 

 

Pro názornost, zde na konkrétním příkladě uvedu, jakým způsobem probíhá 

určení vstupních proměnných pro fuzzy logiku (fuzzifikace), na základě klasických 

technologických dat, které běžně specifikují konkrétní přenosné počítače.  
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Jako reálný notebook jsem vybral model HP Compaq 6730b s cenou 28 tisíc, 

který má podle eShopu firmy tyto parametry: 

 

 Procesor  Intel Core 2 Duo P8600, 2,4 GHz, L2 3MB, 1066 Mhz FSB 

 Operační systém Windows Vista Business 32-bit 

 Velikost displeje 15.4 WXGA 1280 x 800 

 Hmotnost 2.7 Kg 

 Životnost baterie až 6 hodin 

 Pevný disk 250 GB, 5400 rpm 

 Optická mechanika DVD+/-RW, SuperMulti DL, LightScribe 

 Standardní paměť 1 x paměť DDR2 2 048 MB 

 Technologie bezdrátového připojení Karta Mini-PCI Intel 802.11a/b/g/draft-n, 

Bluetooth; Integrované širokopásmové bezdrátové připojení 3G 

 Externí vstupní/výstupní porty 4 porty USB 2.0, VGA, výstup na televizor S-

video, stereofonní vstup pro mikrofon, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, 

port Firewire (1394a), RJ-11, RJ-45, sériový port 

 Grafická karta Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 

 Další vybavení: TPM čip 1.2, čtečka otisků prstů, čtečka Smart Card, 

Kensignton lock 

 

Výše zobrazený seznam zachycuje důležité informace, které budeme potřebovat 

pro náš proces zvaný fuzzifikace, tedy převedení reálných proměnných do slovních 

proměnných, které již budou figurovat v našem fuzzy modelu. Přidělování konkrétních 

hodnot daným parametrům bude tedy vypadat následovně: 

 

 Cena – 27 tisíc korun, podle námi definovaných pravidel odpovídá tato cena 

hodnotě střední. 

 Výkon – počítač obsahuje model procesoru Intel s kódovým označením P8600, 

který figuruje v benchmarklistu na 30. místě z 300, viz obrázek č. 35. – tzn. 

výkon vysoký.  
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 Multimédia – notebook obsahuje grafickou kartu Intel GMA 4500 MHD. Jedná 

se o inovovaný model společnosti Intel, nicméně pořád se jedná pouze o 

integrované řešení. Obrázek č. 36 ukazuje 126. místo z celkových 200, což 

odpovídá hodnotě střední.  

 

 

 

 

  

 

 Mobilita – vzhledem k velikosti displeje 15.4 palců by mobilita spadala do 

kategorie střední, nicméně díky relativně nízké váze 2.7 kg a díky vysoké výdrži 

až 6 hodin, lze notebook zařadit do kategorie vyšší střední, co se týče jeho 

mobility. 

 Operační systém – z popisu notebooku je patrné, že je vybaven operačním 

systémem Windows Vista, tudíž hodnocení ano.   

 Zabezpečení – obsahuje všechny standardní možnosti zabezpečení (TPM, čtečka 

otisků prstů, čtečka Smard Card, Kensignton lock a specializovaný software od 

výrobce). Hodnocení tedy vysoké. 

 Konektivita – obsahuje všechny dostupné bezdrátové technologie + všechny 

standardní konektory včetně Firewire rozhraní – hodnocení vysoké. 

 Kapacita HDD – pevný disk s kapacitou 250 GB paří do kategorie vysoká. 

 Záruka – 12 měsíců pro firmy, 24 měsíců pro fyzické osoby – standardní 

záruka. 

 

Obrázek 35 - ukázka z tzv. benchmark listu pro CPU 

Obrázek 36 - ukázka z tzv. benchmark listu pro VGA 
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Model notebooku cena výkon multimédia mobilita OS zabezpečení 
konektivit

a 

kapacita 

HDD 
záruka 

HP Compaq 6730b střední vysoký střední vyšší střední ano vysoké vysoká vysoká Standard 

Tabulka 6 - vstupní hodnoty pro konkrétní model notebooku 

  

4.2.3 Dotazník jako zdroj vstupních dat od zákazníka 

 

V minulé kapitole jsme si určily základní vstupní proměnné, které budou 

v našem modelu pro výběr vhodného notebooku pro zákazníka vystupovat. Neméně 

důležitou další věcí je určení různých vah, pro jednotlivé konkrétní možné stavy našich 

parametrů. Protože primárním cílem této diplomové práce je vytvoření jakéhosi 

univerzálního modelu, pro výběr vhodného notebooku pro zákazníka firmy, je jasné, že 

nastavení vah se bude s každým novým zákazníkem měnit. Každý zákazník má své 

specifické požadavky, co by měl jeho notebook obsahovat, resp. co by nemusel 

obsahovat. Pro tento účel bude nutno sestavit vhodný dotazník, který nám všechny 

potřebné informace poskytne.  

Dotazník musí být koncipován takovým způsobem, aby po jeho následném 

vyplnění zákazníkem poskytl veškeré relevantní informace, které budou použity 

v rozhodovacím modelu. Po důkladném vyhodnocení situace jsem vytvořil celkem 

sedm otázek, které poslouží jako vstupní data od zákazníka. Dotazník má následující 

podobu: 

 

DOTAZNÍK PŘI KOUPI NOTEBOOKU 
 

1) Jak velký je Váš rozpočet? 

a) Nízký 

b) Střední  

c) Vysoký  
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2) Pro jaký účel notebook kupujete? 

a) Běžná kancelář a internet  

b) Náročnější aplikace   

c) Velmi náročné aplikace (střih videa, tvorba grafiky apod.)  

3) Jakou mobilitu od notebooku požadujete?  

a) Velkou, budu jej velmi často přenášet  

b) Nadstandardní, časté přenášení 

c) Standardní, občasné přenášení 

d) Malou, výjimečné přenášení 

 

4) Požadujete operační systém? 

a) Ano  

b) Ne 

5) Jaké máte nároky na zabezpečení počítače? 

a) Malé 

b) Střední 

c) Velké 

6) K internetu chci být připojen: 

a) kdekoliv – v autě, v restauraci, přírodě… 

b) standardně tam, kde je dostupný  

7) Požadujete nadstandardní záruky? 

a) Ano  

b) Ne 
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Výše zobrazený dotazník by nám měl poskytnout všechna nezbytná data, pro 

kompletní nastavení našeho rozhodovacího modelu. Jak se bude měnit nastavení vah 

v závislosti na různých variantách odpovědí je popsáno v následující kapitole. 

 

4.2.4 Stanovení vah pomocí dotazníku 

 

Zákazníkem kompletně vyplněný dotazník nám poskytne důležité informace, 

které budou použity pro nastavení konkrétních vah u jednotlivých kritérií. Nyní si 

každou otázku z dotazníku rozebereme a následně definujeme, jaký vliv na nastavení 

rozhodovacího modelu budou mít různé varianty odpovědí na jednotlivé otázky. Určení 

přesných vah v závislosti na požadavcích zákazníka si žádá hlubší znalosti celé 

problematiky a důkladné zvážení všech faktorů využívání počítače. Po konzultaci 

s odpovědným pracovníkem firmy jsme dospěli k následujícímu výsledku. 

 

1) Jak velký je Váš rozpočet? – vyplněním této otázky nám zákazník jednoznačně 

řekne, kolik je ochoten investovat do koupě nového počítače. Tato otázka se 

vztahuje ke kritériu Cena v našem modelu. Nabývá tří hodnot, konkrétně nízký 

(do 15 tisíc Kč včetně DPH), střední (do 30 tisíc Kč včetně DPH) a vysoký (nad 

30 tisíc Kč včetně DPH). Konkrétní nastavení vah pro jednotlivé varianty 

odpovědí na otázku č. 1 zachycuje tabulka č. 7. 

 

 

možné odpovědi 

 

1) Rozpočet? a) nízký b) střední c) vysoký 

m
ož

né
 st

av
y 

cena váhy A váhy B váhy C 

nízká 10 5 0 

střední 3 10 7 

vysoká 0 5 10 

Tabulka 7 - nastavení vah v závislosti na odpovědi na otázku č. 1 

 

2) Pro jaký účel notebook kupujete? – Prostřednictvím této otázky se obsluhující 

personál od zákazníka dozví, k čemu chce zákazník počítač používat. Tato 
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otázka je stěžejní pro správný výběr hardwarové (výkonnostní) konfigurace 

notebooku. Je jasné, že pro běžné kancelářské aplikace není potřeba kupovat 

extra výkonný a drahý model, naopak pro editaci videa či jiných náročných 

činností je potřeba počítač s velkým výkonem. Zodpovězení této otázky bude 

mít bezprostřední vliv na nastavení vah u třech kritérií, konkrétně na kritérium 

Výkon, Multimedia a Kapacita HDD. Konkrétní nastavení vah ukazuje tabulka 

č. 8. 

 

možné odpovědi 

 

2) Účel? a) kancelář b) náročnější c) velmi náročné 

m
ož

né
 st

av
y 

výkon váhy A váhy B váhy C 

nízký 10 2 0 

střední 6 10 6 

vysoký 0 8 10 

multimedia váhy A váhy B váhy C 

nízká 10 2 0 

střední 3 10 6 

vysoká 0 8 10 

kapacita HDD váhy A váhy B váhy C 

nízká 10 2 3 

střední 9 10 9 

vysoká 7 8 10 

Tabulka 8 - nastavení vah v závislosti na odpovědi na otázku č. 2 

  

 

3) Jakou mobilitu od notebooku požadujete? – zvolení správné možnosti bude mít 

velký vliv na komfort uživatele. Například je nesmyslné, aby si zákazník vybral 

miniaturní notebook s malou úhlopříčkou i váhou, když jej bude mít stále na 

stole. 
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možné odpovědi 

 

3) Mobilita? a) velká b) nadstandard c) standard d) malá 

m
ož

né
 st

av
y 

mobilita váhy A váhy B váhy C váhy D 

nízká 0 0 4 10 

střední 3 5 10 8 

vyšší střední 7 10 10 4 

vysoká 10 8 8 0 

Tabulka 9 - nastavení vah v závislosti na odpovědi na otázku č. 3 

    

4) Požadujete operační systém? – zákazník si sám rozhodne, má-li zájem, aby byl 

počítač vybaven operačním systémem či nikoliv. Možné odpovědi ano, ne. 

Otázka přímo ovlivňuje kritérium OS.  Nastavení vah viz následující tabulka. 

 

 

možné odpovědi 

 

4) Operační sytém? a) ano b) ne 

m
ož

né
 st

av
y OS váhy A váhy B 

ano 10 4 

ne 4 10 

Tabulka 10 - nastavení vah v závislosti na odpovědi na otázku č. 4 

 

5) Jaké máte nároky na zabezpečení počítače? – zájem o zabezpečení svého 

počítače budou mít především firemní klienti, kteří uchovávají v počítači citlivá 

data. Nicméně i běžný zákazník může zvýšenou ochranu dat požadovat. Možné 

odpovědi: nízké, střední a vysoké. Nastavení vah opět zachycuje tabulka 

vyobrazená níže. 

 

možné odpovědi 

 

5) Zabezpečení? a) malé b) střední c) vysoké 

m
ož

né
 st

av
y 

Zabezpečení váhy A váhy B váhy C 

nízké 10 3 2 

střední 5 10 6 

vysoké 3 9 10 

Tabulka 11 - nastavení vah v závislosti na odpovědi na otázku č. 5 
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6) K internetu chci být připojen? – vyjadřuje nároky zákazníka na připojitelnost 

k internetu. Možné odpovědi kdekoliv, či standardně. Tato otázka je 

ovlivnínastavení vah u kritéria Konektivita. 

 

možné odpovědi 

 

6) Internet? a) kdekoliv b) standardně 

m
ož

né
 st

av
y 

konektivita váhy A váhy B 

nízká 1 5 

střední 4 10 

vysoká 10 7 

Tabulka 12 - nastavení vah v závislosti na odpovědi na otázku č. 6 

  

 

7) Požadujete nadstandardní záruky? – možné odpovědi ano, ne. Nadstandardní 

zárukou je myšleno zvýšená péče o zákazníka, např. oprava do druhého dne, 

vypůjčení náhradního počítače během opravy apod. Nastavení vah viz tabulka 

č. 13. 

 

možné odpovědi 

 

7) Nadstandard záruky?? a) ano b) ne 

m
ož

né
 st

av
y Záruka váhy A váhy B 

standard 0 10 

nadstandard 10 0 

Tabulka 13 - nastavení vah v závislosti na odpovědi na otázku č. 7 

 

4.2.5 Vytvoření funkčního modelu v prostředí MS Excel 

 

V předchozích kapitolách bylo definováno, jaké vstupní proměnné budou do 

modelu vstupovat a jaké váhy budou mít možné hodnoty jednotlivých vstupních 

proměnných. Nyní již lze přistoupit k samotnému vypracování funkčního modelu, který 

bude na základě vstupních dat vyhodnocovat relevantní sortiment firmy a navrhne 

nejvhodnější produkt (notebook) pro zákazníka.  
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Model se tedy bude skládat z těchto parametrů: 

 

 Výkon 

 Multimédia 

 Mobilita 

 Operační systém 

 Zabezpečení 

 Konektivita 

 Kapacita HDD 

 Záruka 

Jednotlivá kritéria nabývají od dvou do čtyř hodnot, jak je detailněji popsáno 

v předchozích kapitolách. Vstupní popisná matice je zobrazena následující tabulkou. 

 

 

a b c d e f g h i 

 

cena výkon multimédia mobilita 
operační 

systém 

zabezpe

čení 
konektivita 

kapacita 

HDD 
Záruka 

1 nízká nízký nízká nízká ano nízké nízká nízká Standard 

2 střední střední střední střední ne střední stření střední Nadstandard 

3 vysoká vysoký vysoká 

vyšší 

střední 

 

vysoké vysoká vysoká 

 4 

   

vysoká 

     Tabulka 14 - popisná vstupní matice 

  

Popisná vstupní matice, jak již název napovídá, obsahuje všechny použitá 

kritéria, včetně jejich přípustných hodnot.  

Druhým krokem je stanovení vah, resp. ke každému možnému stavu 

jednotlivých kritérií ve vstupní popisné matici definovat číslo od 0 do 10. Možnému 

stavu, kterému přiřadíme váhu 10, dáváme naše nejvyšší preference, resp. je pro nás 

tento stav nejvíce žádoucí, aby nastal. Naopak ohodnotíme li možný stav hodnotou 0, je 

pro nás tento stav nežádoucí, viz níže. 
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 0 – nežádoucí stav 

 2 až 4 – v krajním případě lze souhlasit 

 5 – středně dobrý stav 

 6 až 9 velmi dobrý stav 

 10 – nejlepší možný stav 

 

Výše popsané stanovení vah probíhá prostřednictvím tzv. transformační matice 

(obr. č. 37), která má stejné kritéria jako popisná vstupní matice, jen místo slovního 

popisu možných stavů obsahuje bodové hodnocení, příslušné ke každému stavu.  

 

 
Obrázek 37 - možná podoba transformační matice a průběhy možných stavů 

  

 

Jak již bylo řečeno, nastavování vah u jednotlivých kritérií závisí, jakým 

způsobem zákazník vyplní dotazník. Konkrétní odpovědi na jednotlivé otázky mají vliv 

na stanovení vah u různých kritérií, u kterých a jak, jsme si již také definovaly (kapitola 

4.2.4).  

Aby obsluhující personál nemusel složitě a zdlouhavě měnit transformační 

matici ručně, bylo využito ovládacího prvku pole se seznamem (Combo box) za pomoci 

programovacího jazyku MS Visual Basic. Každá otázka z dotazníku má v hlavním listu 

Excelu jedno pole se seznamem, které po rozevření nabízí relevantní možnosti 
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odpovědí, po jejíchž navolení se automaticky doplní transformační matice 

odpovídajícím způsobem – viz obrázek č. 38.  

V transformační matici je jako poslední řádek (součtový) zobrazení maximálních 

hodnot pro každé kritérium (sloupec) pomocí funkce MAX a následně jejich celkový 

součet, resp. maximální možný počet bodů, které lze získat. Toto maximum bude hrát 

důležitou roli při konečném hodnocení, kdy se dosažené skóre jednotlivých modelů 

notebooků vydělí maximálním možným počtem bodů a následně vyjde procentuelní 

hodnota, která bude vodícím prvkem při výběru 

Obrázek č. 37 ukazuje možnou konkrétní podobu nastavení vah, kdy zákazník 

vyplnil dotazník následujícím způsobem:  

 

1) Jak velký je Váš rozpočet? 

b) střední 

2) Pro jaký účel NB kupujete? 

a) Běžná kancelář a internet 

3) Jakou mobilitu od NB požadujete?  

c) Standardní, občasné přenášení 

4) Požadujete operační systém? 

a) ano 

5) Jaké máte nároky na zabezpečení počítače? 

b) střední 

6) K internetu chci být připojen: 

b) standardně tam, kde je dostupný internet 

7) Požadujete nadstandardní záruky? 

b) ne 

 

Po získání takovýchto informací obsluhující personál navolí příslušné hodnoty 

pomocí rolovacího seznamu (viz obrázek č. 38) Zdrojový kód, potřebný k realizaci 

zobrazených ovládacích prvků je obsažen v příloze č. 3. 
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Obrázek 38 - ukázka nastavování vah pomocí rolovacího seznamu 

  

Nyní, když je model nastaven, lze se již přesunout k zadání konkrétních 

parametrů jednotlivých notebooků. Jakým způsobem se provádí fuzzifikace je popsáno 

v kapitole 4.2.1. 

Každý jednotlivý model notebooku bude reprezentován jedním listem v sešitu 

Excelu, kde se jeho konkrétní hodnoty nastavují do tzv. vstupní stavové matice (ano, 

ne). Pro lepší pochopení, jakým způsobem se provádí vkládání jednotlivých konkrétních 

modelů notebooků, poslouží následující obrázek.  

 

 
Obrázek 39 -  ukázka vkládání parametrů jednotlivých notebooků  

 

Na obrázku č. 39 je přehledně vidět vstupní stavová matice (ano, ne), která 

představuje jeden konkrétní model notebooku. Buňka s písmenem A značí pravdu 

příslušného pole, N nepravdu. V každém sloupci může být pouze jedna pravda, nebo 
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model nahlásí chybu, jak bude popsáno níže. Pod touto vstupní stavovou maticí se 

skrývá model, který má parametry viz následující tabulka. 

M
od

el
 

no
te

bo
ok

u 

ce
na

 

vý
ko

n 

m
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tim
éd

ia
 

m
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sy

st
ém

 

za
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zp
eč

en
í 

ko
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kt
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ka
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 H
DD

 

zá
ru

ka
 

HP Compaq 6730b střední vysoký střední 
vyšší 

střední ano vysoké vysoká vysoká standardní 
Tabulka 15 - parametry modelu, odpovídající vstupní stavové matici z obr. č. 39 

  

Dalším krokem je převod vstupní stavové matice (ano, ne) na vstupní stavovou 

matici (0, 1) pomocí podmiňovacího příkazu KDYŽ, konkrétně když bude buňka 

obsahovat „A“, tak zapíše hodnotu 1, v opačném případě hodnotu 0. Převod na vstupní 

stavovou matici (1, 0) je nezbytný kvůli následnému skalárnímu součinu. Skalární 

součin bude probíhat mezi vstupní stavovou maticí (1, 0) a mezi transformační maticí. 

Výpočet se realizuje pomocí příkazu SOUČIN.SKALÁRNÍ(C13:K16;C28:K31), kde 

C13:K16 je oblast výskytu transformační matice a C28:K31 je oblast kde se nachází 

vstupní stavová matice (1, 0). Před samotným výpočtem nejdříve proběhne kontrola 

správnosti zadaných vstupních dat. Kontrola je provedena kontrolním součtem každého 

sloupce vstupní stavové matice (1, 0) a následným vyhodnocením, zda li je každý dílčí 

součet roven hodnotě 1, protože každý sloupec může obsahovat jen jeden záznam 

s hodnotou A (pravda) resp. hodnotou 1.  

Je-li vše zadáno správně, proběhne skalární součin mezi dvěma zmiňovanými 

maticemi a výsledkem skalárního součinu je absolutní dosažené skóre. Toto dosažené 

skóre se po vydělení maximálním možným počtem bodů změní v relativní skóre 

vyjádřené v procentech, z čehož získáme procentuelní ohodnocení každého notebooku, 

který byl do modelu zadán. Posledním zbývajícím krokem je již jen porovnání výsledků 

všech vyhodnocovaných produktů a následný výběr modelu s nejvyšším procentuelním 

ohodnocením. 
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Výše popsané skutečnosti přehledně zachycuje následující obrázek. 

 
Obrázek 40 - převod vstupní stavové matice z (ano, ne) na (1, 0) a následný výpočet 

  

Kontrola hlídá, zda li jsou buňky v řádku č. 14 naplněny právě hodnotou 1, 

v opačném případě zahlásí chybu a je potřeba překontrolovat správnost zadaných dat. 

Počet bodů je výsledek skalárního součinu mezi vstupní stavovou maticí (1, 0) a 

transformační maticí. 

Maximum bodů je součet všech dílčích maximálních vah v jednotlivých 

sloupcích. Máme celkem 9 sloupců s váhami od 0 do 10, tak je max. počet bodů roven 

90. 

Procenta se získají poměrem mezi počtem dosažených bodů a maximem 

dosažitelných bodů. 

 

4.2.6 Názorný příklad využívání funkčního modelu v MS Excel 

 

V předchozích kapitolách bylo teoreticky popsáno, jakým způsobem vytvořit a 

nastavit model, sloužící k podpoře rozhodování o výběru vhodného notebooku pro 
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zákazníka. V této kapitole bude pro lepší ilustraci vyřešen jeden z možných případů, 

který může ve firmě reálně nastat. 

Celý proces začíná popudem ze strany zákazníka, který má zájem o koupi 

nového přenosného počítače. Po projevení zájmu u obsluhy firmy obdrží dotazník, který 

následně vyplní podle svých požadavků a přání.  

Zákazník odevzdal takto vyplněný dotazník: 

 

1) Jak velký je Váš rozpočet? 

C – Vysoký  

2) Pro jaký účel notebook kupujete? 

C – Velmi náročné aplikace (střih videa, tvorba grafiky apod.)  

3) Jakou mobilitu od notebooku požadujete?  

B – Nadstandardní, časté přenášení 

4) Požadujete operační systém? 

A – Ano  

5) Jaké máte nároky na zabezpečení počítače? 

C – Velké 

6) K internetu chci být připojen: 

A – kdekoliv – v autě, v restauraci, přírodě… 

7) Požadujete nadstandardní záruky?  

B – Ne 

 

Na základě výše vyplněného dotazníku, kompetentní personál firmy zadá 

pomocí rolovacího seznamu odpovídající hodnoty a tím se automaticky nastaví i 

jednotlivé váhy u všech položek. Hlavní list by tedy vypadal následovně. 
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Obrázek 41 - ukázka nastaveného funkčního modelu v MS Excel 

 

Nyní jsou již všechny notebooky z databáze vyhodnoceny a graficky 

znázorněny. Jednak ve zmenšené podobě přímo na hlavním listu, jednak v plné velikosti 

v listu s názvem GRAFY. Pro tento motivační příklad bylo z časových důvodů vloženo 

pouze pět různých notebooků do databáze, nicméně i přes tento fakt bude mít příklad 

dobru vypovídací hodnotu. V reálné situaci by vyhodnocování probíhalo samozřejmě 

v rámci celého firemního sortimentu. Výsledky reprezentuje následující obrázek. 
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Obrázek 42 - výsledky motivačního příkladu  

 

Z výše zobrazeného grafu je patrný výsledek. S více jak 90% se na prvním místě 

umístil model HP Compaq 6730b a na druhém místě model HP EliteBook 6930p. 

Zákazník měl vysoký rozpočet, velké požadavky na výkon počítače, větší nároky na 

mobilitu, požadoval vysoké zabezpečení a operační systém a v neposlední řadě chtěl být 

neustále online. 

Oba tyto notebooky splňují zákazníkovi požadavky rozdílným způsobem. 

Obsluhující personál zákazníkovi proto nabídne oba tyto modely notebooků a vysvětlí 

mu existující rozdíly. Zákazník pak podle svých priorit zvolí první, či druhý model a 

celý proces končí spokojeným odchodem zákazníka s novým přenosným počítačem. 
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5. Vyhodnocení návrhů řešení  

5.1 Přínosy 
 

Máme li hovořit, jaké pozitivní efekty výše popsané návrhy firmě přináší, je 

potřeba si připomenout začátek práce. Zákazníci, zejména v dnešní době krize, jsou více 

opatrní na své výdaje, a když už se rozhodnou pro investici do nějakého statku, v našem 

případě přenosného počítače, požadují jednak kvalitu, a jednak aby přesně splňoval 

jejich požadavky. Jinými slovy, za svoje peníze chtějí dostat přesně to, co potřebují, 

žádné zbytečné věci navíc, které zvyšují celkovou cenu.  

Navrhované hodnocení dodavatelů umožní firmě vyplnit nabízený sortiment 

pouze kvalitními produkty od spolehlivých a seriózních dodavatelů, aby pak následně 

firma sama mohla tento kvalitní sortiment nabízet dále svým koncovým zákazníkům. 

Výběr kvalitního dodavatele, ať již přenosných počítačů, nebo čehokoliv jiného, je 

první základní krok, umožňující firmě kvalitně uspokojovat potřeby svých zákazníků. 

Spokojený zákazník totiž dělá spokojenou i firmu.  

Po výběru kvalitního dodavatele (dodavatelů), se již může ze základního 

relevantního sortimentu firmy vybírat konkrétní produkt (notebook), který bude nejvíce 

vyhovovat specifickým požadavkům zákazníka. Tento mnohdy nelehký úkol má 

pomoci zjednodušit mnou navrhovaný model pro výběr vhodného notebooku pro 

zákazníka, který na základě vstupních informací od zákazníka procentuelně ohodnotí 

všechny vložené modely vyskytující se v tomto modelu hodnocení. Na základě tohoto 

vyhodnocení se kompetentnímu pracovníkovi firmy značně zúží relevantní výběr 

vhodných produktů a umožní se mu zaměřit jen na vhodné kandidáty s nejvyšším 

hodnocením, které pak následně může představit zákazníkovi a dále je s ním rozebrat. 

Přínosy tedy lze spatřovat jak pro firmu samotnou, tak i pro její zákazníky. Díky 

modelu hodnocení dodavatelů přenosných počítačů vyplní firma svůj sortiment již 

v základu kvalitními produkty, ze kterých se potom následně může realizovat výběr 

konkrétního vhodného modelu pro konkrétního zákazníka, dle jeho specifických 

požadavků. Model pro výběr vhodného notebooku pro zákazníka pak značně zjednoduší 

a zrychlí práci pro kompetentní pracovníky firmy a zároveň garantuje objektivní výběr 

ideálního produktu nezávisle na lidském subjektivním faktoru.  Uspořený čas může 
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zaměstnanec věnovat jiným důležitým činnostem, na které mu před tím nezbývalo tolik 

prostoru. Tento model pro výběr vhodného notebooku pro zákazníka vnáší do firmy 

nový standard, který může být samozřejmě dle výsledků v praxi dále optimalizován a 

upravován pro konkrétní potřeby. 

Přínosy z pohledu zákazníka lze vidět i ve faktu, že po vyplnění daného 

dotazníku může přijít na nové, dosud skryté požadavky, se kterými předtím vůbec 

nepočítal. Například možnosti dodatečného zabezpečení svých dat proti ztrátě či 

zneužití, nebo nové možnosti bezdrátových technologií apod. 

 

5.2 Náklady  
 

Přínosy pro firmu již byly zmíněny, ovšem druhá stránka věci jsou její náklady. 

Z tohoto pohledu jsou pro firmu myslitelné vesměs jen dva druhy nákladů. Prvním 

nákladem, v případě využití specializovaného programu fuzzyTECH by byly náklady na 

jeho pořízení. Jeho cena, v závislosti na konkrétní edici, se pohybuje v řádu desítek tisíc 

korun. Další související náklady by byly náklady na zaškolení pracovníků, kteří by byli 

s programem ve styku.  Náklady na tisk dotazníků by byly minimální, vzhledem 

k možnostem firmy.  

Případ využití modelů na bázi MS Excel by pro firmu neznamenal prakticky 

žádné dodatečné náklady, vzhledem k tomu, že firma již v základu disponuje 

kancelářským balíčkem MS Office. Každý pokročilejší uživatel programu Excel by měl 

zvládnout vytvoření podobného modelu, jaký je navržen v této práci.  

 

5.3 Srovnání řešení v MS Excel a programu fuzzyTECH 
 

Oba programy se pro tvorbu vyhodnocovacích modelů osvědčily. Je však jasné, 

že každý program bude mít své specifika, své silné a slabé stránky apod.  

Program Excel vyniká svojí nenáročností, jak po stránce finanční, tak po stránce 

nároků na lidské zdroje. Poskytuje kvalitní a přehledné grafické znázornění, je snadno 

pochopitelný a ve většině případů nevyžaduje speciální zaškolovací kurzy. Navíc je 
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hojně podporovaný ze strany výrobce a široce rozšířený mezi uživateli. Jako slabší 

stránky se jeví omezenější možnosti detailnějšího nastavování a problém řešení 

složitých a komplexních úloh. 

Naopak program fuzzyTECH je speciálně navržený i pro řešení složitých a 

komplexních úloh s využitím fuzzy logiky. Poskytuje široké možnosti nastavení vstupů, 

výstupů, pravidel apod. Dále poskytuje kvalitní možnosti fuzzy zobrazení a to i včetně 

možnosti zobrazení mezivýsledků. Jeho nevýhodou je vyšší finanční náročnost a ve 

většině případů nutnost realizace školení práce s tímto programem.  

Souhrn výhod a nevýhod jednotlivých řešení zachycuje následující tabulka 

 

  fuzzyTECH Excel 

vý
ho

dy
 * možnost řešení složitých a komplexních úloh * snadná obsluha bez nutnosti školení 

* velké možnosti nastavení a zpracování * přehledné grafické výstupy 
* kvalitní grafické výstupy ve formě fuzzy * finačně nenáročné 
* zobrazuje i dílčí mezivýsledky   

ne
vý

ho
dy

  - finančně náročnější  - obtíže s řešením složitých úloh 
 - nutnost školení uživatelů  - menší možnosti nastavení 
 - složitější definice pravidel  - neumožňuje fuzzy zobrazení 
 - občas nepřehledné uživatelské rozhraní   

Tabulka 16 - srovnání programů fuzzyTECH a Excel 
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6. Závěr  
 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo pomoci firmě v mnohdy nelehkých 

situacích ohledně rozhodování o výběru vhodného produktu (notebooku) pro zákazníka 

za pomoci fuzzy logiky. V návaznosti na tuto problematiku bylo nejprve nutné vybrat 

vhodné dodavatele těchto zařízení, aby se firemní sortiment již v základu skládal 

z kvalitních produktů od spolehlivých dodavatelů.  

Výběr kvalitního dodavatele je prvním a zároveň základním krokem, aby firma 

mohla kvalitně uspokojovat náročné potřeby svých zákazníků. Pro tento účel byl 

vytvořen hodnotící model jednak v prostředí specializovaného programu fuzzyTECH a 

jednak v prostředí všeobecně známého programu Excel. Oba modely bezezbytku splňují 

svůj účel a podávají podobné výsledky.  

Program fuzzyTECH je speciálně navržen pro modelování projektů s využitím 

fuzzy logiky a lze v něm vytvářet i velice složité a komplexní modely. Je ovšem třeba 

počítat s vyšší finanční náročností a nutností školení uživatelů.  

Prostředí aplikace Excel je dobře známo většině běžných uživatelů. Je finančně 

nenáročný a poskytuje srovnatelné výsledky, jako výše zmiňovaný fuzzyTECH. Je třeba 

ovšem počítat s menšími možnostmi nastavení a obtížnému řešení složitějších úloh. 

Z výsledků hodnocení dodavatelů se došlo k závěru, že je pro firmu výhodné si 

udržovat první tři až čtyři nejlépe hodnocené dodavatele, kteří se budou starat o 

dodávky kvalitního firemního sortimentu. 

Z tohoto předem vybraného, kvalitního sortimentu již lze přistoupit k 

samotnému výběru vhodného produktu (notebooku) pro zákazníka, dle jeho 

specifických požadavků. Základní vstupní údaje zákazník sdělí firemní obsluze 

vyplněním krátkého dotazníku, na jehož základě obsluha zadá do modelu potřebné 

informace. Model v prostředí MS Excel pak automaticky vyhodnotí veškerý vložený 

sortiment a poskytne obsluze relevantní výsledek, se kterým se dá dále pracovat.  

Díky tomuto hodnotícímu modelu obsluze odpadá složité hledání a třídění 

relevantních produktů a zkracuje průběžnou dobu vyřízení zákazníkova požadavku. 

Uspořený čas pak zaměstnanci firmy mohou využít k jiným potřebným aktivitám. 
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Zároveň tento model garantuje určitý minimální standard, který je firma schopna 

poskytnout za jakýchkoliv podmínek, nehledaně na subjektivní lidský faktor, který se 

uplatňoval v dřívějším rozhodování o výběru vhodného produktu pro zákazníka. 

Před plným využíváním takto navrženého modelu v praxi je pravděpodobné, že 

by mohlo dojít k určitým korekcím, ať již už z pohledu hodnotících kritérií, nebo 

z pohledu nastavení vah, které mají významný vliv na kvalitu výstupu. Samozřejmostí 

by byla nutnost vložení celého firemního sortimentu do modelu a jeho pravidelná 

aktualizace, což by při zavádění bylo časově náročné, ale přínosy z používání tohoto 

modelu by to rozhodně nepřehlušilo. 

V budoucnu by se daly pro firmu na stejném principu, za využití fuzzy logiky, 

navrhnout i jiné modely, které by dokázaly hodnotit libovolný její sortiment. Tím by 

byla firma schopna nabízet všem svým zákazníkům ideální produkty šité „na míru“ 

jejich nejrůznějším přáním a požadavkům. 
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