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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením dvou rozhodovacích systémů, které 

mohou být nápomocny při hodnocení dodavatelů a výběru nejvhodnějšího z nich. Oba 

modely, jak model, vytvořený v prostředí MS Excel, tak model vytvořený v prostředí 

MATLAB, vyuţívají principů fuzzy logiky a jsou navrţeny podle poţadavků zvolené 

společnosti. Práce obsahuje také veškerá teoretická východiska potřebná k návrhu obou 

systémů a zhodnocení přínosu řešení.  

 

ABSTRACT 

Master‘s thesis deals with design and development of two decision-making systems, 

which can be supportive during suppliers rating and selection the most suitable one 

from them. Both of the models, that one, which was made in the MS Excel, and also 

that one, which was made in the MATLAB, use principle of fuzzy logic and are 

designed according to the requirements of the selected company. Diploma thesis 

contains also all of theoretical bases, which are necessary for a design of both systems, 

and evaluation of benefits of the solution.  
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ÚVOD 

Jedním z klíčových faktorů úspěchu společnosti je volba správných dodavatelů. 

Vzhledem k tomu, ţe se od této volby odvíjí následná kvalita produktů, ale také výše 

nákladů na výrobu a tedy i cena produktů, můţe mít rozhodnutí o výběru dodavatele 

velký vliv na konkurenceschopnost společnosti. Z tohoto důvodu je vhodné, aby kaţdá 

společnost disponovala rozhodovacím systémem, pomocí kterého by bylo moţno rychle 

a jednoduše vyhodnotit, se kterým z dostupných dodavatelů by bylo rozumné navázat 

spolupráci a se kterým určitě ne. Rozhodovací modely s vyuţitím principů fuzzy logiky 

mají široké vyuţití, přičemţ jedním z případů můţe být i hodnocení dodavatelů 

společnosti.  

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou dvou rozhodovacích systémů, 

vyuţívajících principů fuzzy logiky, pro konkrétní zvolenou společnost, přičemţ první 

z modelů je vytvořen v prostředí MS Excel a druhý v prostředí MATLAB.  

 

Práce by se dala rozdělit do tří hlavních částí. První část obsahuje veškeré teoretické 

poznatky, které jsou nezbytné pro další řešení. V druhé části je představena společnost, 

pro kterou jsou oba rozhodovací modely vytvářeny a popsán způsob, jakým jsou ve 

společnosti dodavatelé v současné době hodnoceni. Třetí část obsahuje jak návrh 

samotných systémů, tak reálný příklad jejich vyuţití při výběru nejlepšího dodavatele 

pro aktuální poptávku a celkové zhodnocení přínosu vytvořených řešení.    
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V této kapitole bude vymezen cíl této diplomové práce a také s ním související dílčí 

cíle, kterých by v rámci této práce mělo být dosaţeno. V této části je také uveřejněno, 

pomocí jakých metod a jakého postupu by mělo být naplnění definovaných cílů 

realizováno.   

 

1.1 Cíle práce 

Tato diplomová práce má několik cílů, přičemţ jejím hlavním cílem je navrhnout a 

vytvořit dva rozhodovací systémy, za pouţití principů fuzzy logiky, které budou moci 

ve zvolené společnosti slouţit jako podpůrný nástroj při výběru nejvhodnějšího 

dodavatele pro uspokojení konkrétní poptávky.    

 

Dílčím cílem této diplomové práce je nejprve za pomocí odborné literatury shrnout 

potřebná teoretická východiska a dále uvést základní informace o zvolené společnosti a 

popsat její současný způsob hodnocení dodavatelů. Posledním dílčím cílem je vyuţití 

vytvořených modelů při řešení aktuálního rozhodovacího problému a na základě 

získaných výsledků stanovení jednoznačného doporučení nejvhodnější dodavatelské 

společnosti.   

 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Samotné tvorbě rozhodovacích modelů musí nutně předcházet bod, bez kterého by 

nebylo moţno vytvořit řešení odpovídající poţadavkům zvolené společnosti. Tím 

bodem je konzultace se zástupcem společnosti, díky které bude zjištěno, jaká kritéria 

jsou při výběru dodavatelů pro společnost podstatná a jaké jsou její preference. Na 

základě získaných informací budou navrţeny dva rozhodovací systémy pro výběr 

nejvhodnějšího dodavatele pro konkrétní společnost. Při jejich návrhu bude vyuţito 

principů fuzzy logiky.  
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První ze systémů bude vytvořen v prostředí MS Excel, za vyuţití programovacího 

jazyka VBA. Druhé řešení bude vytvořeno za pomocí softwaru MATLAB, konkrétně 

jednoho z jeho toolboxů, přímo určeného k tvorbě systémů zaloţených na principu 

fuzzy logiky - Fuzzy Logic Toolboxu. Oba dva vytvořené modely budou následně 

vyuţity při hodnocení dodavatelských společností, oslovených v rámci aktuálního 

poptávkového řízení. Po realizaci vyhodnocení bude stanoveno doporučení, se kterou 

z dodavatelských společností by bylo nejvhodnější navázat spolupráci.     
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Druhá kapitola této diplomové práce obsahuje teoretická východiska, která jsou 

základem pro tvorbu vlastních návrhů. Skládá se ze tří dílčích částí. První část se věnuje 

fuzzy logice a obsahuje informace o tom, co jsou to funkce členství a jaké jsou jejich 

základní typy, dále jaké existují operace s fuzzy mnoţinami a také jak probíhá proces 

fuzzy zpracování. Druhá dílčí část této kapitoly se věnuje softwaru MS Excel a postupu 

návrhu fuzzy modelu v tomto prostředí. Poslední, třetí dílčí část teoretické části práce, 

se zaměřuje na software MATLAB, konkrétně na nadstavbu Fuzzy Logic Toolbox a 

jeho komponenty – FIS Editor, MF Editor, Rule Editor, Rule Viewer a Surface Viewer.  

 

2.1 Fuzzy logika 

Pro řešení úlohy, za správného inţenýrského přístupu, je vyţadováno efektivní vyuţití 

veškerých dostupných informací. Obzvláště při praktických úlohách můţou být tyto 

informace k dispozici v podobě expertní znalosti operátorů. Tato znalost není zpravidla 

přesně definována, jelikoţ je dána např. nedostatkem detailní informace, poţadavkem 

na jednoduchost komunikace aj. Je reprezentována mlhavými pojmy jako „velký“, 

„nepříliš velký“ apod. Aby bylo moţno s nepřesnou informací systematicky zacházet, 

objevily se v inţenýrských vědách tzv. inteligentní přístupy [1]. 

 

Klasická logika pracuje pouze s výroky, které jasně definují, zda je výrok pravdivý a 

nabývá hodnoty 1, či nepravdivý a nabývá hodnoty 0, popř. zda-li dle předepsaných 

vlastností náleţí některý prvek do dané mnoţiny, či nenáleţí. Klasické mnoţiny potom 

mohou být konečné, spočetné či nespočetné, přičemţ mohou být definovány jak výčtem 

všech prvků patřících do mnoţiny, tak definicí vlastností, dle kterých lze příslušnost 

prvku do dané mnoţiny jednoznačně určit [2]. 

 

V některých reálných situacích je uţití klasické teorie mnoţin pro popis nevhodné, 

jelikoţ se ne vţdy se dá příslušnost určit spolehlivě. Příkladem reálné situace můţe být 

situace znázorněná na Obrázku 1: Patří předmět x4 do mnoţiny A a nebo do mnoţiny 

B? Klasická teorie umoţňuje pouze dvě odpovědi a to, ţe předmět x4 do mnoţiny A 
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náleţí a ţe předmět x4 do mnoţiny A nenáleţí. Z hlediska této teorie je nekorektní, aby 

pozorovatel odpověděl, ţe polovina předmětu náleţí do mnoţiny A a druhá polovina do 

mnoţiny B. Avšak právě tato odpověď skutečnost vystihuje mnohem lépe [2]. 

 

 

Obrázek 1: Reálná situace - příklad (Zdroj: [2]) 

 

Z angličtiny pocházející slovo „fuzzy“ v překladu znamená „mlhavý, neostrý, nejasný, 

neurčitý“. Na rozdíl od klasické logiky, fuzzy logika nepracuje pouze se dvěma stavy (1 

nebo 0, patří nebo nepatří), ale určuje míru příslušnosti prvku do mnoţiny s vyuţitím 

všech čísel z intervalu <0;1>, přičemţ 0 opět znamená úplné nečlenství prvku 

v mnoţině a 1 naopak úplné členství. Autorem fuzzy logiky a téţ teorie fuzzy mnoţin je 

Lotfi A. Zadeh [2][3]. 

 

Fuzzy logika funguje na podobném principu jako rozhodování člověka při činnosti 

v duševní či fyzické oblasti nebo u činností, které nelze zcela algoritmizovat. Metoda 

uţívající fuzzy mnoţin lze pouţít v oblasti řízení firem. Z pravidel, která byla 

definována pro podobné případy, lze pomocí fuzzy logiky najít řešení pro daný případ. 

Vedle fuzzy logiky existují např. i kombinované systémy, jakými jsou např. neuronové 

sítě, neurofuzzy aplikace apod [4]. 

 

Hodnotící nástroj, který byl vyvinut pomocí fuzzy logiky, dokáţe poskytnout podklady 

pro dostatečně objektivní rozhodování. Kromě návrhů rozhodovacích modelů se fuzzy 

logiky vyuţívá i při konstrukci tzv. fuzzy regulátorů nebo v databázových systémech, 

kde je mimo jiné moţno vyhledávat informace na základě vágně specifikovaných 

charakteristik (např. vyhledat jména všech osob s nízkým platem, ve středním věku 

apod.) nebo také třeba při rozpoznávání obrazců (např. identifikace rukou psaného 

písma). Rozsah aplikací fuzzy logiky je velmi široký díky tomu, ţe fuzzy logika nabízí 
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nová řešení, které lze pouţít tam, kde jsou klasická řešení nedostačující. Na rozdíl od 

nich totiţ umoţňuje pracovat s informacemi, které jsou ve většině případů 

specifikované pouze pomocí přirozeného jazyka nebo také s informacemi, které jsou 

nepřesné. [5] 

 

2.1.1 Funkce členství 

Jak jiţ bylo řečeno, v rámci fuzzy logiky se určuje, do jaké míry prvek do mnoţiny 

náleţí či nenáleţí. Stupeň členství v intervalu <0;1> kaţdému prvku mnoţiny přiřazuje 

právě funkce členství.  

 

Tvary členských funkcí mohou být různé a existuje jich mnoho, nicméně v praxi našly 

největší uplatnění ty, jimţ se říká „standardní funkce členství“. Mezi ně patří typy Λ, π, 

Z a S, jejichţ tvary jsou v tomto pořadí zobrazeny na Obrázku 2. Kromě těchto čtyř 

typů se v seznamu standardních funkcí členství nachází ještě např. vyhlazené S křivky 

[3]. 

 

 

Obrázek 2: Funkce členství - příklad (Zdroj: [3]) 

 

Příklad zápisu funkce členství, vloţené níţe jako Obrázek 3, je potom např. následující 

[4]: 

 

μA(x) = 0  pro x ∈ {0,4} 

μA(x) = kx+q  pro x ∈ (4,5) 

μA(x) = 1  pro x ∈ {5,8} 

μA(x) = -kx+q  pro x ∈ (8,9) 

μA(x) = 0  pro x ∈ {9,∞) 
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Obrázek 3: Funkce členství (Zdroj: [4]) 

 

2.1.2 Operace s fuzzy mnoţinami 

U čtyřech základních operací, kterými jsou sčítání, odčítání, násobení a dělení uţívá 

fuzzy logika odlišných postupů. Pravidla pro tyto operace jsou zaznamenána 

v následujících vzorcích, přičemţ sčítání odpovídá vzorci 2.1, odčítání 2.2, násobení se 

nachází pod číslem 2.3 a dělení pod číslem 2.4 [6]. 

 

[a,b] + [c,d] = [a+c,b+d] (2.1) 

 

[a,b] – [c,d] = [a-d,b-c] (2.2) 

 

[a,b] ∙ [c,d] = [min(ac,ad,bc,bd), max(ac,ad,bc,bd)] (2.3) 

 

[a,b] / [c,d] = [min(a/c,a/d,b/c,b/d), max(a/c,a/d,b/c,b/d)] (2.4) 

 

Jako Obrázek 4 je graficky znázorněna operace sčítání a odečítání dvou mnoţin A a B, 

přičemţ A = [4,8] a B = [2,4].  
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Obrázek 4: Příklad operace sčítání a odčítání dvou mnoţin (Vlastní zpracování dle [3]) 

 

Kromě základních operací jsou pro fuzzy mnoţiny, podobně jako u klasických (tzv. 

ostrých) mnoţin, zavedeny i operace průniku, sjednocení a doplňku. Autor teorie fuzzy 

mnoţin L. Zadeh zavedl tyto tři operace pro všechna x ∈ X tak, jak je to uvedeno 

v rámci následujících vzorců, přičemţ průnik odpovídá vzorci 2.5, sjednocení 2.6 a 

doplněk 2.7 [2]. 

 

μA∩B(x) = min(μA(x), μB(x)) (2.5) 

 

μA∪B(x) = max(μA(x), μB(x)) (2.6) 

 

μA‘(x) = 1 - μA(x) (2.7) 

 

Graficky jsou tyto tři operace znázorněny na Obrázku 5. Jedná se o příklad průniku, 

doplňku a sjednocení mnoţin A a B.  
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Obrázek 5: Průnik, doplněk a sjednocení fuzzy mnoţin (Zdroj: [2]) 

 

Kromě výše zmíněných operací jsou nad fuzzy mnoţinami definovány i další operace, 

kterými jsou omezený součet, omezený rozdíl, součin a mocniny fuzzy mnoţiny [2]. 

 

2.1.3 Proces fuzzy zpracování 

Rozhodovací systém s fuzzy logikou je tvořen prostřednictvím třech základních kroků, 

kterými jsou, jak je to znázorněno na Obrázku 6, fuzzifikace, fuzzy inference a 

defuzzifikace.  

 

 

Obrázek 6: Tvorba systému s fuzzy logikou (Zdroj: [3]) 

 

Prvně jsou ostré hodnoty (získávané ve formě ostrých naměřených údajů) pomocí 

modulu fuzzifikace převedeny na fuzzy hodnoty vstupů, čili na prvky fuzzy mnoţiny. 

V dalším kroku jsou postupně vyhodnocována všechna pravidla, přičemţ jejich 

výsledky jsou agregovány do jedné fuzzy mnoţiny. Toto je úlohou fuzzy inference. 

V posledním kroku dochází k defuzzifikaci, pomocí které z dané fuzzy mnoţiny 

získáváme ostrou výstupní hodnotu [2]. 
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Nyní ještě ke všem třem jednotlivým krokům podrobněji.   

 

Fuzzifikace 

Prvním krokem je fuzzifikace, ve které jsou reálné proměnné převedeny na proměnné 

jazykové. Samotné definování jazykových proměnných potom vychází z lingvistické 

proměnné. Máme-li proměnnou riziko, lze u něj zvolit např. atributy jako: „Ţádné“, 

„Velmi nízké“, „Nízké“, „Střední“, „Vysoké“, Velmi vysoké“. Obvykle se u proměnné 

pouţívá tří aţ sedmi atributů [3]. 

 

Matematickou funkcí (tzv. funkcí členství, o které jiţ pojednával oddíl 2.1.1) je poté 

vyjadřován stupeň členství atributů proměnné v mnoţině [4].   

 

Fuzzy inference 

V rámci druhého kroku, tzv. fuzzy inference, se definuje chování systému na jazykové 

úrovni pomocí pravidel typu <Kdyţ>, <Potom>, <S váhou>. V těchto algoritmech se 

objevují podmínkové věty, mající formu známou z programovacích jazyků, které 

vyhodnocují stav příslušné proměnné [4]. 

 

Syntaxe podmínkové věty je v následujícím tvaru (vzorec 2.8), přičemţ místo operátoru 

<A> lze pouţít <Nebo>: 

 

<Kdyţ> Vstupa <A> Vstupb ……. Vstupx <A> Vstupy ……. <Potom> Výstup1  <S 

váhou> z 
(2.8) 

 

To znamená, ţe kdyţ (nastane stav) Vstupa a současně Vstupb, ….., Vstupx a Vstupy….., 

potom (je situace) Výstup1 s váhou pravidla z, kde z ∈ <0,1> [6].  

 

Pravidla poté reprezentují samotný expertní systém. Jedno pravidlo je představováno 

právě jednou kombinací atributů proměnných, které vstupují do systému a vyskytují se 

ve výše zmíněné podmínce. Je třeba také nutné pro kaţdé z pravidel určit váhu pravidla 

v systému, přičemţ v rámci průběhu optimalizace ji lze měnit. Výsledek systému do 
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značné míry závisí na správném určení významu definovaných pravidel, která si 

uţivatel tvoří sám [6]. 

 

Výsledkem druhého kroku je jazyková proměnná. Máme-li opět příklad analýzy rizika, 

kde atributy mají hodnotu „Ţádné“, „Velmi nízké“, „Nízké“, „Střední“, „Vysoké“ nebo 

Velmi vysoké“, potom lze nastavit systém tak, aby vedl k výstupům např. „Investici 

provést“ a „Investici neprovádět“ [3].  

 

Defuzzifikace 

Posledním, třetím krokem je defuzzifikace, která převádí výsledek kroku předchozího, 

fuzzy inference, na reálné hodnoty. Takovou reálnou akcí můţe být stanovení výše 

rizika, přičemţ cílem defuzzifikace je převod fuzzy hodnoty výstupní proměnné 

takovým způsobem, aby byl výsledek fuzzy výpočtu reprezentován co nejlépe [4]. 

 

2.2 MS Excel 

Excel je aplikací od firmy Microsoft. Jedná se o tzv. tabulkový procesor, čili aplikaci, 

která zpracovává tabulku informací. V současné době se tabulky uţívají k široké škále 

činností, především tam, kde je nutno data nějakým způsobem zpracovávat či 

analyzovat. Proto jsou nyní běţnou součástí kancelářských balíků. Excel konkrétně je 

jednou z částí kancelářského balíku Microsoft Office a mimo to, ţe umoţňuje data 

spravovat a analyzovat, lze prostřednictvím něj data sdílet, provádět nad nimi výpočty, 

tvořit diagramy a grafy a mnoho dalšího [7]. 

 

Součástí MS Excel je i objektově orientovaný jazyk VBA. Pomocí něj lze vytvářet 

programy, díky nimţ můţe být práce v aplikaci zcela či z části automatizována. Veškerá 

práce s VBA probíhá v editoru jazyka Visual Basic (VBE), coţ je samostatná aplikace, 

která je však těsně provázána s MS Excel a bez něj ji není moţno spustit [7]. 

 

2.2.1 Návrh modelu v MS Excel 

Popis postupu pro návrh fuzzy modelu v MS Excel bude demonstrován na příkladu, 

který řeší rozhodovací problém koupě nemovitosti. Při tom bude vyuţito zdroje [6]. 
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Popis transformační matice 

Celkem je pro vytvoření fuzzy modelu v prostředí MS Excel nutno připravit si čtyři 

tabulky. Tou první je popis transformační matice (Tabulka 1). Tato tabulka v záhlaví 

obsahuje libovolný počet proměnných, tedy kritérií, které jsou pro danou problematiku 

podstatné. Pro rozhodování o koupi nemovitosti bylo zvoleno celkem 7 důleţitých 

kritérií – „Počet místnosti“, „Velikost v m
2
“, „Vlastnictví“, „Kuchyně“, „Poloha“, 

„Cena 10
6
 Kč“ a „Zahrada“. Ke kaţdému z kritérií jsou přiřazeny atributy, čili hodnoty, 

jichţ mohou jednotlivá kritéria nabývat.  

 

Tabulka 1: Popis transformační matice - příklad (Vlastní zpracování dle [6]) 

  
Počet 

místností 
Velikost v 

m
2 

Vlastnictví Kuchyně Poloha Cena 10
6
 Kč Zahrada 

1 1 0 - 50 Státní Ano Město Méně neţ 0,5 Není 

2 2 51 - 70 Pronájem Ne Okraj města 0,5 - 1 Velmi malá 

3 3 71 - 90 Druţstevní   Vesnice 1 - 2 Malá 

4 4 91 - 110 Osobní   Samota 2 - 5 Střední 

5 5 111 - 140       5 - 10 Velká 

6 Více neţ 5 141 - více       Více neţ 10 Velmi velká 

 

Transformační matice 

Druhou potřebnou tabulkou je transformační matice (Tabulka 2), jejíţ záhlaví je totoţné 

s předchozí tabulkou, ale místo slovně popsaných atributů obsahuje čísla, čili jejich 

váhu. Transformační matici je nutno stanovit dle vlastních zkušeností, zkušeností 

expertů, či poţadavků jedince, firmy nebo organizace, přičemţ záleţí na konkrétním 

případu.     
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Tabulka 2: Transformační matice - příklad (Vlastní zpracování dle [6]) 

Počet 

místností 
Velikost v 

m
2 

Vlastnictví Kuchyně Poloha Cena 10
6
 Kč Zahrada 

2 0 1 10 8 2 0 

4 4 4 0 10 5 5 

6 5 8   4 16 10 

10 14 10   2 8 5 

6 10       4 2 

2 5       0 0 

Max. 10 Max. 14 Max. 10 Max. 10 Max. 10 Max. 16 Max. 10 

Min. 2 Min. 0 Min. 1 Min. 0 Min. 2 Min. 0 Min. 0 

 

Z hodnot, uvedených v transformační matici příkladu o koupi nemovitosti lze vyčíst, ţe 

je např. upřednostňován byt na okraji města s malou zahradou. Podle potřeby byl zvolen 

i poměr maximálních hodnot mezi jednotlivými vstupními veličinami. Zde je zřejmé, ţe 

nejpodstatnějším kritériem při tomto rozhodování je cena nemovitosti, následovaná 

velikostí v m
2
.    

 

Stavová matice 

Stavová matice se sestavuje pro kaţdou konkrétní nemovitost zvlášť. Hodnoty v ní 

odpovídají parametrům vyhodnocované nemovitosti. Nezáleţí na tom, zda-li je stavová 

matice vyplněna ve formátu „A/N“, „Ano/Ne“, či jiným způsobem, podstatné je, ţe při 

výpočtu musí být tyto hodnoty převedeny na čísla 1 (odpovídající hodnotě „Ano“) a 0 

(odpovídající hodnotě „Ne“).  

 

Tabulka 3: Stavová matice - příklad (Vlastní zpracování dle [6]) 

  
Počet 

místností 
Velikost v 

m
2 

Vlastnictví Kuchyně Poloha 
Cena 10

6
 

Kč 
Zahrada 

1 N N N A N N N 

2 N N N N N A A 

3 A N N   A N N 

4 N A A   N N N 

5 N N       N N 

6 N N       N N 
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Stavová matice, znázorněna ve formě Tabulky 3, představuje nemovitost, která má 3 

místnosti, 91 – 110 m
2
, je v osobním vlastnictví, má kuchyni, nachází se na vesnici, 

patří k ní velmi malá zahrada a celkem stojí 500 tisíc Kč aţ 1 milion Kč.  

 

Konkrétní hodnotu pro kaţdou z nemovitostí získáme pomocí skalárního součinu 

transformační matice a stavové matice. V našem případě výpočet vypadá následovně, 

přičemţ nulové hodnoty nejsou ve vzorci uvedeny: 

 

Body = 1 ∙ 6 + 1 ∙ 14 + 1 ∙ 10 + 1 ∙ 10 + 1 ∙ 4 + 1 ∙ 5 + 1 ∙ 5 = 54 

 

Chceme-li potom výsledek v procentech (v rozsahu 0 – 100 %), je nutno od výsledného 

bodového zisku odečíst sumu minimálních hodnot, výsledek vydělit rozdílem 

maximální a minimální sumy a vynásobit číslem 100. 

 

Body [%] = (54-5) / (80-5) ∙ 100 = 65,3 

 

Retransformační matice 

K převodu číselného výsledku na lingvistickou proměnnou slouţí poslední tabulka, 

retransformační matice. Pro náš příklad ji představuje Tabulka 4.  

 

Tabulka 4: Retransformační matice - příklad (Vlastní zpracování dle [6]) 

  Body [%] Nemovitost 

1 0 - 50 Nezajímat se 

2 50 - 70 Sledovat 

3 70 - 78 Zváţit koupi 

4 78 - 100 Ihned koupit 

 

Jestliţe je nemovitost ohodnocena 0 – 50 %, potom není třeba se o ni vůbec zajímat. 

Získá-li 50 – 70 %, potom je vhodné ji sledovat. Zvaţovat koupě by se měla u 

nemovitostí, které dosáhly 70 – 78 % a nemovitost se ziskem 78 – 100 % by se měla 

koupit ihned.  
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Nemovitost, pro níţ se v rámci tohoto příkladu vyplňovala stavová matice, získala 

65,3 %, čili by bylo vhodné ji sledovat.  

 

2.3 MATLAB – Fuzzy Logic Toolbox 

MATLAB představuje extrémně silný nástroj pro řešení problémů v mnoha oborech. 

Jako programovací jazyk a nástroj pro vizualizaci dat, nabízí bohatou sadu schopností 

pro řešení problémů v technických, vědeckých, výpočetních a matematických oborech. 

Nabízí operace, pomocí nichţ lze mnoha způsoby rychle manipulovat se soubory dat. 

Vedle toho nabízí také programovací prvky, které jsou podobné ostatním 

programovacím jazykům, a nástroje grafického uţivatelského rozhraní (GUI), 

umoţňující uţívat MATLAB jako nástroj pro vývoj aplikací [8]. 

 

Fuzzy Logic Toolbox je jedním z toolboxů prostředí MATLAB a zajišťuje funkce, 

aplikace a Simulink blok pro analýzu, návrh a simulaci systémů zaloţených na 

principech fuzzy logiky. Uţivatele tento produkt provází jednotlivými kroky při 

sestavování systému fuzzy inference, přičemţ modelovat chování systému lze pomocí 

jednoduchých logických pravidel, která jsou posléze implementovány přímo do systému 

fuzzy inference [9]. 

  

Jak je ukázáno na Obrázku 7, ve Fuzzy Logic Toolboxu existuje pět základních 

grafických nástrojů pro vytváření, úpravy a prohlíţení systému fuzzy inference. Těmi 

jsou: FIS (Fuzzy inference system) Editor, MF (Membership function) Editor, Rule 

Editor, Rule Viewer a Surface Viewer. Všechna tato rozhraní jsou dynamicky 

propojena, jestliţe je v některém z nich provedena změna, automaticky se promítne i do 

ostatních. Rule Viewer a Surface Viewer jsou nástroje určené pouze pro čtení, nelze 

prostřednictvím nich měnit ţádná data [10]. 
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Obrázek 7: Fuzzy inferenční systém a jeho komponenty v MATLAB (Zdroj: [10]) 

 

Pro realizaci vyhodnocení se posléze vytváří také spustitelný, tzv. M-soubor, do kterého 

se vepíše sekvence příkazů zajišťující načtení parametrů fuzzy modelu, načtení 

vstupních údajů a samotné vyhodnocení na základě zadaných podmínek [3]. 

 

Nyní konkrétněji k jednotlivým komponentám fuzzy inferenčního systému v prostředí 

MATLAB.  

 

2.3.1 FIS Editor 

FIS Editor lze spustit vloţením příkazu „fuzzy“ do příkazového okna programu 

MATLAB. Standardně se automaticky nastaví model typu Mamdani (moţno přenastavit 

na typ modelu Sugeno) s jednou vstupní a jednou výstupní proměnnou. Vstupní i 

výstupní proměnné lze poté libovolně přidávat či odebírat [4]. 
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Rozdíl mezi Mamdani typem FIS a Sugeno typem FIS je v typu vygenerovaného 

výstupu z fuzzy vstupů. Mamdani typ vyuţívá techniku defuzzifikace neurčitého 

výstupu, zatímco Sugeno typ k výpočtu klasického (ostrého) výstupu pouţívá váţeného 

průměru. Typ Sugeno, v důsledku náhrady časově náročného procesu defuzzifikace 

pouţitím váţeného průměru, dosahuje poté lepšího výpočetního času. Typ Mamdani je 

oproti tomu lépe interpretabilní a intuitivní a z toho důvodu široce pouţitelný ve 

specifických úlohách pro podporu rozhodování. Dalším rozdílem je, ţe výstup 

Mamdani představují funkce členství, zatímco Sugeno na výstupu ţádné funkce členství 

nemá [6]. 

 

Náhled FIS Editoru je vloţen níţe jako Obrázek 8. FIS Editor zobrazuje souhrnné 

informace o fuzzy inference systému. V jeho horní části je k dispozici jednoduché 

schéma, kde nalevo jsou zobrazeny názvy všech vstupních proměnných a napravo 

naopak názvy všech výstupních proměnných. Funkce členství, uvedené v boxech nad 

názvy proměnných, jsou pouze ikonami a nezobrazují skutečné tvary členských funkcí. 

Pod tímto schématem se mimo jiné nachází pět pop-up menu, prostřednictvím kterých 

lze modifikovat různé části inferenčního procesu. V pravé části potom lze jednotlivým 

proměnným zadávat názvy [10]. 
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Obrázek 8: Fuzzy Inference System Editor - příklad (Vlastní zpracování) 

 

2.3.2 MF Editor 

MF Editor se otevře po dvojím poklepání na příslušnou vstupní či výstupní proměnnou 

v rámci FIS Editoru. Prostřednictvím MF Editoru lze pracovat s jednotlivými funkcemi 

členství, přičemţ je moţno je jak přidávat a odebírat, tak nastavovat jejich typy a 

parametry [4]. 

 

Okno MF Editoru je zde uvedeno jako Obrázek 9. V levém horním rohu MF Editoru se 

nachází ikony všech dostupných proměnných a právě zde lze přepínat mezi zobrazeními 

členských funkcí jednotlivých proměnných. Pod touto nabídkou se nacházejí informace 

o typu a názvu zvolené proměnné. Zde se také nachází textové pole, kde je moţno 

změnit rozsah aktuální proměnné, ale také pole, kde je moţno nastavit rozsah 

zobrazovaného grafu, coţ na systém jako takový nemá ţádný vliv. V pravém dolním 

rohu se nacházejí ovládací prvky, pomocí nichţ je moţno měnit název, typ a parametry 

zvolené členské funkce. Samotné zobrazení členských funkcí pro aktuální proměnnou 

jsou zobrazeny v hlavním grafu, kde je také moţno s nimi manipulovat [10]. 
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Obrázek 9: Membership Function Editor - příklad (Vlastní zpracování) 

 

2.3.3 Rule Editor 

Rule editor umoţňuje definovat a prohlíţet pravidla. Je moţno je zadávat a zobrazovat 

ve třech formátech - ve verbálním, symbolickém nebo indexovém [11]. 

 

Jedno a totéţ pravidlo ve znění: „Jestliţe Vstup1 bude dobrý a zároveň Vstup2 bude 

dobrý, potom výstup bude dobrý“, můţe mít tedy v rámci Rule Editoru tři podoby (v 

pořadí verbální, symbolická, indexová): 

 If (Vstup1 is Dobry) and (Vstup2 is Dobry) then (Výstup1 is Dobry) (1). 

 (Vstup1==Dobry) & (Vstup2==Dobry) => (Výstup1=Dobry) (1). 

 1 1, 1 (1) : 1. 

 

Příklad pravidel zadaných do Rule Editoru je vloţen jako Obrázek 10. Rule Editor tvoří 

pravidla automaticky po kliknutí na tlačítko „Add rule“ podle toho, jaké hodnoty jsou 

v rámci vstupních i výstupních proměnných zaznačeny a jaké je zvoleno jejich 
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propojení. Na výběr jsou dvě logické spojky – „Or“ a „And“. Jednotlivá pravidla mohou 

být pouţitím příslušných tlačítek také smazána či měněna [10].   

 

 

Obrázek 10: Rule Editor - příklad (Vlastní zpracování) 

 

2.3.4 Rule Viewer 

Prostřednictvím Rule Vieweru je moţno prohlédnout si detailní chování fuzzy inference 

systému, coţ můţe být mimo diagnostiky chování systému podle konkrétních pravidel 

nápomocno také ke studiu vlivu měnících se vstupních proměnných [11].   

 

Náhled okna Rule Vieweru je vloţen jako Obrázek 11. Nachází se na něm jedna velká 

plocha, na které je uspořádáno několik menších grafů, přičemţ grafy, nacházející se na 

stejném řádku, reprezentují právě jedno pravidlo definované v předchozím kroku. 

Kaţdý sloupec potom odpovídá jedné z proměnných, přičemţ ţluté grafy přísluší 

vstupním a modré výstupním proměnným. V levém dolním rohu lze zadat konkrétní 

vstupní hodnoty, se kterými lze také manipulovat prostřednictvím posunu červených 

vertikál, nacházejících se v sloupcích představujících vstupní proměnné. Po kaţdé 



30 

 

změně vstupů se provede nový výpočet, jehoţ výsledek je moţno vyčíst ze sloupce 

reprezentujícího výstupní proměnnou. Jelikoţ se v rámci tohoto nástroje zobrazují 

veškerá zadaná pravidla, je analýza chování tímto způsobem pro rozsáhlé systémy 

značně nepraktická [10]. 

 

 

Obrázek 11: Rule Viewer - příklad (Vlastní zpracování) 

 

2.3.5 Surface Viewer 

V trojrozměrném grafu, který lze vidět v Surface Vieweru, je moţno si prohlédnout 

závislosti jednotlivých proměnných, které byly vytvořeny pravidly [3]. 

 

Příklad okna Surface Vieweru je vloţen níţe jako Obrázek 12. Systémy se dvěma 

vstupy a jedním výstupem se prostřednictvím tohoto grafu dají ještě spolehlivě 

vykreslit. Potíţe nastávají aţ při vyšším počtu vstupních proměnných. Z tohoto důvodu 

se pod grafem nacházejí pop-up menu, pomocí nichţ je umoţněno k vykreslení vybrat 

právě dva vstupy a jeden výstup. Uchopením některé z os myší a následným pohybem 

lze navíc s celým grafem rotovat, čímţ získáváme na data odlišný pohled [10]. 
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Obrázek 12: Surface Viewer - příklad (Vlastní zpracování) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Třetí kapitola se věnuje konkrétní společnosti, ve které je tato diplomová práce 

zpracovávána. Dělí se na dvě hlavní části: V první z nich je zvolená společnost 

představena, jsou uvedeny základní informace o ní a taktéţ o jejím výrobkovém 

portfoliu. Blíţe je představena její produktová skupina Automotive, jelikoţ právě na 

odštěpném závodu, spadajícím pod ni, bylo umoţněno tuto diplomovou práci 

zpracovávat. Závěrem první dílčí části kapitoly je zmíněna struktura a schéma řízení 

společnosti. Druhá dílčí část se věnuje současnému způsobu hodnocení dodavatelů a 

kritériím, která jsou pro společnost při hodnocení podstatná.     

 

3.1 Představení společnosti 

Tato diplomová práce bude zpracovávána pro společnost GUMOTEX, a.s. Jak jiţ bylo 

zmíněno, nejprve budou uvedeny základní údaje o této společnosti, dále informace o 

jejím výrobkovém portfoliu a poté bude blíţe představena produktová skupina 

GUMOTEX Automotive. Závěr tohoto oddílu se věnuje struktuře a schématu řízení 

společnosti. 

 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

GUMOTEX, a.s. je společnost, která navázala na činnost závodu, který v Břeclavi od 

roku 1950 podnikal ve výrobě ochranných oděvů z opryţovaného textilu. GUMOTEX 

vystupuje jako samostatný podnik od roku 1952. Nejprve se tato společnost věnovala 

výrobě povrchově upravovaných pogumovaných materiálů, později do svého výrobního 

portfolia přidala nafukovací lehátka, čluny a lodě. V 60. a 70. letech 20. století poté 

došlo k dalšímu rozmachu výroby, do níţ byla zavedena technologie výroby 

polyuretanové pěny [12].     

 

Za více neţ 6 desítek let působení na mezinárodním trhu s gumárenskými výrobky a 

technickými pěnami se společnost GUMOTEX stala synonymem kvality a spolehlivého 

partnera. V současnosti je GUMOTEX, a.s. v rámci břeclavského regionu největším 

průmyslovým podnikem a zároveň největším zaměstnavatelem. Více jak polovina jeho 
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produkce směřuje na trhy v zahraničí, především do zemí Evropské unie a do USA. 

Toto řadí společnost dlouhodobě k významným tuzemským exportérům [12][13].      

 

Společnost pouţívá moderní technologie výroby a v oblasti vývoje se snaţí neustále 

zdokonalovat, čímţ potvrzuje svou stabilní pozici renomovaného výrobce. Veškerá 

činnost GUMOTEX, a.s. navíc směřuje k ochraně zdraví, podpoře moderního a 

zdravého ţivotního stylu a v neposlední řadě zlepšování pohodlí a bezpečí zákazníka 

[13]. 

 

Dle nejnovější výroční zprávy společnosti jsou základní informace o současném 

podniku následující [12]:  

 

Obchodní firma:  GUMOTEX, akciová společnost  

Sídlo:    Břeclav, Mládeţnická 3062 / 3a, PSČ 690 75  

Identifikační číslo:  16355407  

Právní forma:   Akciová společnost  

Datum zaloţení:  18.3.1991  

Datum zápisu:   21.3.1991  

Rejstříkový soud:  Krajský soud v Brně  

Spisová značka:  Oddíl B, vloţka č. 413  

Internetová adresa:  www.gumotex.cz 

 

3.1.2 Produktové portfolio společnosti 

GUMOTEX, a.s. dodává produkty několika různým odvětvím současně. Na celkovém 

ročním obratu společnosti se podílí celkem 6 produktových skupin [13]: 

 

 GUMOTEX Automotive – vývoj a výroba dílů do interiérů osobních a 

nákladních aut a autobusů.  

 GUMOTEX Rubber & Coatings – produkce více neţ 150 druhů 

gumárenských směsí a povrchově upravených materiálů, které jsou prodejní 

komoditou, ale jsou také dále zpracovávány v rámci společnosti. 
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 GUMOTEX Boats & Outdoor – vývoj a výroba nafukovacích člunů a lodí pro 

volný čas, profesionální sport i specializované záchranné sloţky.  

 GUMOTEX Rescue Systems – vývoj a výroba výrobků pro záchranné 

systémy, potřebné pro ochranu, popř. záchranu ţivotů, zdraví a majetku.  

 GUMOTEX Air Chambers – výroba sofistikovaných, vzduchem plněných 

systémů. 

 GUMOTEX Automation Technology – vývoj a výroba automatizační 

techniky, jednoúčelových strojů, linek, manipulátorů a přípravků, nabídka 

výroby montovaných hal. 

 

3.1.3 GUMOTEX Automotive 

Produktová skupina GUMOTEX Automotive je významným dodavatelem komponentů 

pro automobilový průmysl. Je tvořena čtyřmi výrobními závody a to sídlících konkrétně 

ve městech Most, Jaroměř, Břeclav a Myjava. Tato skupina je výrobcem a vývojářem 

interiérových dílů pro automobily osobní i nákladní a autobusy. Dodává součástky do 

mj. automobilů značek Volkswagen, BMW a Škoda [14]. 

 

Logo skupiny GUMOTEX Automotive je uvedeno jako Obrázek 13. 

 

 

Obrázek 13: Logo GUMOTEX Automotive (Zdroj: [14]) 

 

Při vývoji a výrobě je v rámci GUMOTEX Automotive kladen důraz stejným dílem na 

kvalitu, funkčnost, spolehlivost a design. Produkty skupiny Automotive jsou [14][15]: 

 

 Velké PUR díly (výplně sedadel a hlavových opěr) – pouţitím polyuretanové 

pěny (PUR) při výrobě je zabezpečena kromě dobré funkčnosti také pasivní 

bezpečnost posádky vozidla, přičemţ komfort je zachován. 
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 Malé PUR díly – mají vyuţití v různých částech interiéru automobilů. Splňují 

náročné poţadavky zároveň na ergonomii i pasivní bezpečnost. 

 Sluneční clony – jsou vyráběny v různých verzích a barevných odstínech, nejen 

pro osobní a nákladní vozidla. 

 Díly z expandovaného polypropylenu (EPP) – se vyznačují výbornými 

mechanickými vlastnostmi, vysokou ţivotností, sníţenou hořlavostí a schopností 

absorbovat energii při nárazu. Při tom všem jsou navíc ještě snadno 

recyklovatelné, čili šetrné k ţivotnímu prostředí. 

 Plasty – tyto pohledové a výztuhové díly mohou být dle přání zákazníka 

vyrobeny z různých typů plastů. I tyto produkty umoţňují plnou 

recyklovatelnost a splňují veškeré poţadavky na pevnost, ţivotnost a design. 

 Hlavice řadicích pák – jsou vyráběny z integrální polyuretanové pěny (I-PUR) 

a splňují vysoké nároky uţivatelů na funkčnost, spolehlivost, ţivotnost a 

v neposlední řadě také design. 

 

3.1.4 Struktura a schéma řízení společnosti 

Jako Obrázek 14 je níţe uvedena struktura a schéma řízení akciové společnosti 

GUMOTEX, která je platná k 31. 12. 2015. Funkce generálního ředitele v roce 2015 

nebyla obsazena, vrcholovým řízením společnosti byl v tomto období pověřen předseda 

představenstva [12]. 
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Obrázek 14: Struktura a schéma řízení společnosti (Vlastní zpracování dle [12]) 
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Společnost je organizačně členěna do tří výrobních odštěpných závodů, kterými jsou 

OZ 2 AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ, OZ 3 PRYŢE A PLASTY a OZ 5 TANEX, PLASTY. 

Dále ve společnosti existuje jeden obsluţný závod označený jako OZ 6 SERVIS, který 

zajišťuje servis ostatním závodům a úsekům. Novinkou v roce 2015 bylo obsazení 

pozice ředitele skupiny AUTO, pod kterou spadalo řízení odboru vývoje, nákupu a 

prodeje a dále také metodické řízení OZ AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ, OZ TANEX, 

PLASTY a dceřiných společností GUMOTEX Automotive, s.r.o. a RONSON 

PLASTICS, s.r.o. Přestoţe kaţdý z uvedených odštěpných závodů rozhoduje o 

vývojových, výrobních, obchodních a ekonomických záleţitostech ve své podnikatelské 

činnosti samostatně, právní subjektivitu má pouze GUMOTEX, a.s. jako celek [12]. 

 

V rámci centrály společnosti jsou zařazeny tři úseky, které společnou personální, 

mzdovou a ekonomickou agendou zajišťují vrcholové řízení. Konkrétně se jedná o úsek 

generálního ředitele, úsek personální a úsek ekonomický [12]. 

 

3.2 Současný způsob hodnocení dodavatelů 

Na OZ 2 AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ, odboru nákupu a úseku generálního ředitele, kde je 

tato diplomová práce zpracovávána, je jiţ systém hodnocení a výběru dodavatele při 

zpracovávání poptávkového řízení zaveden a v nynější podobě funguje beze změny jiţ 

více jak 5 let. S měnícími se poţadavky nových zákazníků jsou však na všechny 

společnosti zapojené do dodavatelského řetězce kladeny vyšší nároky a především pro 

významné zákazníky GUMOTEX, a.s. je práce s dodavateli klíčová. Hodnotit všechny 

oslovené dodavatele je nutno jiţ během poptávkového řízení, a také je důleţité mít 

schopnost doloţit jejich případnou způsobilost pro sériové dodávky [16]. 

 

Současný zastaralý systém hodnocení představuje jednoduchá tabulka v MS Excel. 

Podle ní je nabídka dodavatelské společnosti hodnocena celkem deseti kritérii, která 

pokrývají jak vlastnosti a schopnosti dodavatele, tak parametry jeho produktu a 

podmínky, za jakých by měla být zakázka realizována. U kaţdého z kritérií je poté na 

výběr ze tří aţ čtyř moţností, které jsou podle své výhodnosti obodovány deseti, osmi, 

čtyřmi nebo nula body. Výpočet poté provádí pověřený pracovník ručně. Tato hodnotící 

tabulka je vloţena níţe jako Tabulka 5 [17].  
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Tabulka 5: Hodnotící tabulka (Vlastní zpracování dle [17]) 

Číslo Hodnocené kritérium 10 bodů 8 bodů 
1. Reakce na poptávku do 1 týdne do 14 dnů 
2. Dodrţení specifikací poţadované vyhovující 
3. Cenová nabídka nejniţší srovnatelná 
4. Platební podmínky 60 - 90 dnů 14 - 29 dnů 

5. Dodací lhůty 1 týden od objednání 
2 týdny od 

objednání 

6. Strojně technické vybavení vysoká úroveň 
odpovídající 

úroveň 

7. Certifikace 
ISO/TS 16949 nebo 

VDA 6.1 
ISO 9001 

8. Dopravní podmínky dodáno Gumotex dodáno spedice 
9. Balení výrobků poţadované vyhovující 

10. Zájem dodavatele, servis, inovace vysoký 
vyhovující na 

poţádání 
Číslo Hodnocené kritérium 4 body 0 bodů 

1. Reakce na poptávku do 1 měsíce nad 1 měsíc 
2. Dodrţení specifikací ještě vyhovující nevyhovující 
3. Cenová nabídka vysoká X 
4. Platební podmínky ihned platba předem 
5. Dodací lhůty 3 týdny od objednání 4 týdny a více 
6. Strojně technické vybavení vyhovuje nevyhovuje 

7. Certifikace ISO 14001 nemá 

8. Dopravní podmínky vlastní odvoz X 
9. Balení výrobků ještě vyhovující nevyhovující 

10. Zájem dodavatele, servis, inovace 
zdlouhavé 

vyřizování 
nereagující 

 

Příslušný bodový zisk dodavatele, který je dán součtem bodových zisků v rámci 

jednotlivých kritérií, je poté interpretován podle následujícího klíče [17]: 

 A – 90 – 100 bodů. 

 B – 80 – 89 bodů. 

 C – 60 – 79 bodů. 

 Nevyhovuje – méně neţ 60 bodů. 

 

3.2.1 Kritéria pro hodnocení dodavatelů 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, současný způsob hodnotí dodavatelské společnosti podle 

deseti kritérií, která pokrývají veškeré aspekty, které jsou pro společnost GUMOTEX, 

a.s. při hodnocení oslovených dodavatelů důleţité. Jejich slovní popis je následující 

[16]:  
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Reakce na poptávku – společnost GUMOTEX dodavatele kontaktuje a dotazuje se na 

veškeré podstatné podmínky své poptávky (např. na případnou cenu). Rychlost reakce 

dodavatelské společnosti je rozdělena do čtyř hodnot – do 1 týdne, do 14 dnů, do 1 

měsíce a nad 1 měsíc. 

 

Dodrţení specifikací – tímto kritériem je hodnocena schopnost dodavatelské 

společnosti dodrţet specifikace výrobku, které jsou upřesněny ve výkresu. Jako 

vyhovující se rozumí výrobky, které sice přesně neodpovídají předepsaným 

specifikacím, ale jsou po konzultaci s pracovníky vývoje označeny za akceptovatelné. 

 

Cenová nabídka – zde je výše cenové nabídky potenciálního dodavatele porovnávána 

s cenovými nabídkami ostatních dodavatelů, kteří byli osloveni, a hodnocena buď jako 

nejniţší, srovnatelná a nebo vysoká. 

 

Platební podmínky – pro GUMOTEX, a.s. je také podstatná informace, do kolika dní 

od dodání by měl uhradit svůj závazek vůči dodavatelské společnosti, přičemţ se 

uvaţuje i moţnost úhrady ihned – dobírka, popř. úhrady předem ve formě zálohy. 

 

Dodací lhůty – dodavatelská společnost se zavazuje dodat své výrobky do určitého 

počtu dní od objednání, přičemţ pro hodnocení jsou dodací lhůty rozděleny do čtyř 

intervalů.  

 

Strojně technické vybavení – společnost GUMOTEX také posuzuje, jak je dodavatel 

na danou poptávku vybaven v oblasti strojů a techniky. Na vysoké úrovni jsou potom 

takové společnosti, které mají kromě odpovídajících strojů také vlastní nástrojárnu.  

 

Certifikace – dalším z důleţitých kritérií při hodnocení je, zda-li je dodavatelská 

společnost certifikovaná, přičemţ se GUMOTEX, a.s. zajímá především o certifikaci 

v oblasti managementu kvality a managementu ţivotního prostředí. 

 

Dopravní podmínky – v rámci tohoto kritéria se hodnotí, jak budou výrobky 

dodavatelské společnosti dopraveny do GUMOTEX, a.s. Existují tři moţnosti – buď 
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dodání objednávky zajistí dodavatel, spediční společnost a nebo si dopravu zajistí 

společnost GUMOTEX sama. 

 

Balení výrobků – v rámci tohoto kritéria je hodnoceno balení, ve kterém budou 

výrobky nakonec dodány. Moţnosti jsou stanoveny jako poţadované balení, vyhovující 

balení a nevyhovující balení. 

 

Zájem dodavatele, servis, inovace – pověřený pracovník zde subjektivně zhodnotí 

celkovou komunikaci s dodavatelskou společností. Jako společnosti s vysokým zájmem 

jsou hodnoceni takoví dodavatelé, kteří se ozývají i bez jakékoli předchozí výzvy.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V tomto oddílu bude popsána tvorba vlastních návrhů pro systém hodnocení dodavatelů 

v GUMOTEX, a.s. 

 

Současný způsob hodnocení dodavatelských společností, který byl objasněn na konci 

předchozí kapitoly, je, jak jiţ bylo zmíněno, poměrně zastaralý, a navíc je velmi 

jednoduchý, neobsahující ţádné aktivní prvky ani vzorce. Zároveň také postrádá váhy 

pro jednotlivá kritéria. Společnost v současné době hledá řešení, které by představovalo 

vhodnější a propracovanější hodnotící systém. Z tohoto důvodu budou v rámci této 

diplomové práce navrţeny dva systémy s vyuţitím fuzzy logiky, které by mohly 

dosavadní hodnotící systém nahradit. 

 

Návrh systému hodnocení dodavatelů GUMOTEX, a.s. bude v rámci této diplomové 

práce vytvořen v prostředí MS Excel (za pomocí programovacího jazyka VBA) a 

matematického softwaru MATLAB.  

 

4.1 Úprava kritérií a moţností 

Hodnotící tabulka, která funguje ve společnosti v současné době, je v podstatě navrţena 

vhodným způsobem. Bylo jiţ v praxi ověřeno, ţe deset zvolených kritérií pokrývá 

veškeré podstatné oblasti při hodnocení oslovených dodavatelů a tedy pro návrh fuzzy 

modelů nebylo v tomto ohledu třeba nic měnit. 

 

Drobných úprav si však ţádaly samotné moţnosti hodnocení, které byly po konzultaci 

s odpovědným pracovníkem GUMOTEX, a.s. aktualizovány, popř. upraveny. Konkrétní 

úpravy byly u následujících kritérií: 

 

 Reakce na poptávku – pro minimalizaci počtu jednotek byla moţnost „Do 14 

dnů“ přejmenována na „Do 2 týdnů“. Navíc chyběla moţnost pro případ, ţe by 

dodavatel zareagoval přesně 1 týden, 2 týdny, či měsíc po odeslání poptávky. 
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K moţnostem „Do 1 týdne“, „Do 2 týdnů“ a „Do 1 měsíce“ bylo tedy přidáno 

slovo „včetně“. 

 Dodrţení specifikací – byla odstraněna moţnost „Ještě vyhovující“.  

 Platební podmínky – bylo nutno přidat dvě nové moţnosti, původní řešení 

totiţ nepokrývalo celou časovou osu.  

 Dodací lhůty – v rámci stanovených moţností u tohoto kritéria nebyla opět 

pokryta celá časová osa, čili bylo nutno tento problém vyřešit drobnými 

úpravami a také byly převedeny jednotky z týdnů na dny.   

 Certifikace – u moţností tohoto kritéria došlo k aktualizaci. 

 Dopravní podmínky – byla zrušena moţnost dodání spedicí. 

 Balení výrobků – moţnost „Ještě vyhovující“ byla odstraněna. 

 

Po těchto úpravách jsou jiţ všechny moţnosti navrţeny korektně a měly by odpovídat 

aktuální situaci v problematice hodnocení dodavatelských společností GUMOTEX, a.s.  

 

4.2 Fuzzy model v prostředí MS Excel 

První mnou navrţený fuzzy model byl vytvořen v prostředí MS Excel. Tento software 

je ve společnosti dostupný a pověřený zaměstnanec, který hodnocení dodavatelů 

provádí, v něm umí pracovat. Přesto jsem při návrhu dbala na to, aby byl výsledný 

systém pro uţivatele co nejpřívětivější a nejintuitivnější.   

 

Samotný sešit MS Excel, ve kterém je fuzzy model vytvořen, je rozdělen do pěti listů 

s názvy: „Úvodní“, „Zápisy“, „Matice“, „Tisk hodnocení dodavatele“ a „Tisk 

hodnocení všech dodavatelů“. Všem těmto listům se budou podrobněji věnovat 

následující části práce, přičemţ bude popsána jak funkčnost celého systému pro 

koncového uţivatele, tak postupy, jakými byly některé funkcionality vytvořeny. 

 

4.2.1 List „Matice“ 

Nejdůleţitější částí celého řešení je list nazvaný „Matice“, jelikoţ právě zde probíhá 

samotný výpočet. Nachází se zde transformační matice, její popis, vstupní stavová 

matice, retransformační matice a také vzorce, které převádějí vstupy (parametry 
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dodavatelské společnosti) na výstupy (konečné hodnocení dodavatele). Tento list 

zůstane pro konečného uţivatele viditelný ze dvou důvodů: Prvním je ten, ţe je do 

budoucna pravděpodobná změna preferencí společnosti a tudíţ nutnost změn 

v transformační matici. Tuto úpravu je schopen provést sám uţivatel, aniţ by bylo nutno 

volat na pomoc specialistu. Jediné, co je třeba pro to udělat, je přepsat hodnoty 

v buňkách transformační matice. Vzorec pro výpočet hodnocení se po zadání změn 

upraví sám. Dále bude list „Matice“ ponechán odemčený pro případ, ţe by do principu 

fungování systému měli zájem nahlédnout např. auditoři, coţ představuje druhý důvod, 

proč list neuzamykat. K tomu, aby program i nadále pracoval jak má, je nutné, aby 

nebyl změněn popis transformační matice ani vzorce pro výpočet. Abychom předešli 

situaci, kdy uţivatel omylem vymaţe, či pozmění obsah těchto buněk, a způsobí tím 

nekorektní chování programu, byly příslušné oblasti uzamknuty a tedy je nelze 

modifikovat.    

 

Transformační matice - popis 

Popis transformační matice vychází z tabulky, která představuje současné řešení pro 

hodnocení dodavatelských společností a byla popsána výše (viz. Tabulka 5). Jak jiţ 

bylo zmíněno, tato tabulka byla upravena a aktualizována. Konečná podoba popisu 

transformační matice je vloţena níţe, přičemţ kvůli svým rozměrům byla rozdělena na 

tři tabulky (zde jako Tabulka 6, Tabulka 7, Tabulka 8).   

 

Tabulka 6: Popis transformační matice - 1. část (Vlastní zpracování) 

Reakce na poptávku Dodrţení specifikací Cenová nabídka Platební podmínky 

Do 1 týdne včetně Poţadované Nejniţší 60 - 90 dnů 

Do 2 týdnů včetně Vyhovující Srovnatelná 30 - 59 dnů 

Do 1 měsíce včetně Nevyhovující Vysoká 14 - 29 dnů 

Nad 1 měsíc     Max. 13 dnů 

      Ihned 

      Platba předem 
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Tabulka 7: Popis transformační matice - 2. část (Vlastní zpracování) 

Dodací lhůty 
Strojně technické 

vybavení 
Certifikace 

Max. 9 dní od objednání Vysoká úroveň ISO/TS 16949 nebo VDA 6.1 + ISO 14001 

10 - 18 dní od objednání Odpovídající úroveň 
ISO/TS 16949 nebo VDA 6.1 nebo pouze 

ISO 9001 + ISO 14001 

19 - 27 dní od objednání Vyhovuje ISO 9001 

28 a více dní od objednání Nevyhovuje Nemá 

      

      

  

Tabulka 8: Popis transformační matice - 3. část (Vlastní zpracování) 

Dopravní podmínky Balení výrobků 
Zájem dodavatele, 

servis, inovace 

Dodáno Gumotex Poţadované Vysoký 

Vlastní odvoz Vyhovující Vyhovující na poţádání 

  Nevyhovující Zdlouhavé vyřizování 

    Nereagující 

      

      

 

Transformační matice 

Další z nezbytných komponent, transformační matice, byla vytvořena společně 

s odpovědným pracovníkem GUMOTEX, a.s. a je vloţena níţe jako Tabulka 9 a 

Tabulka 10, jelikoţ byla kvůli svým rozměrům rozdělena na dvě části. 

 

Tabulka 9: Transformační matice - 1. část (Vlastní zpracování) 

Reakce na 

poptávku 
Dodrţení 

specifikací 
Cenová nabídka 

Platební 

podmínky 
Dodací lhůty 

6 9 10 8 6 

4 6 7 7 3 

2 0 3 5 1 

1     3 0 

      2   

      1   
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Tabulka 10: Transformační matice - 2. část (Vlastní zpracování) 

Strojně 

technické 

vybavení 
Certifikace 

Dopravní 

podmínky 
Balení výrobků 

Zájem 

dodavatele, 

servis, inovace 

7 8 7 7 5 

6 7 4 4 4 

4 4   0 2 

0 0     0 

          

          

 

Jednotlivé moţnosti byly ohodnoceny stupnicí 0 – 10. Z uvedené transformační matice 

lze vyčíst, ţe nejdůleţitějším kritériem pro GUMOTEX, a.s. je cenová nabídka 

(maximum 10), následovaná dodrţením specifikací produktu (maximum 9). Naopak 

mezi nejméně důleţité kritéria při hodnocení dodavatelů patří rychlost reakce na 

poptávku a dodací lhůty (s maximem 6). Nejníţe je hodnoceno kritérium představující 

subjektivní hodnocení dodavatelské společnosti, s názvem „Zájem dodavatele, servis, 

inovace“ (maximum 5).    

  

Vstupní stavová matice 

Na listu po transformační matici následuje vstupní stavová matice, která má s maticí 

transformační totoţné rozměry a je-li vyplněna korektně, potom obsahuje v kaţdém 

sloupci právě jednu hodnotu „1“. Ta má v rámci stavové matice stejnou polohu, jakou 

má moţnost odpovídající konkrétnímu parametru dodavatelské společnosti v rámci 

popisu transformační matice. Ostatní buňky, nacházející se v daném sloupci, musí být 

vyplněny hodnotou „0“. Vstupní stavová matice dodavatele společnosti GUMOTEX, 

a.s., můţe vypadat např. stejně jako následující tabulka, kterou bylo opět nutno kvůli 

velkým rozměrům rozdělit na dvě – Tabulku 11 a Tabulku 12.  
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Tabulka 11: Vstupní stavová matice - příklad - 1. část (Vlastní zpracování) 

Reakce na 

poptávku 
Dodrţení 

specifikací 
Cenová nabídka 

Platební 

podmínky 
Dodací lhůty 

1 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

 

Tabulka 12: Vstupní stavová matice - příklad - 2. část (Vlastní zpracování) 

Strojně 

technické 

vybavení 
Certifikace 

Dopravní 

podmínky 
Balení výrobků 

Zájem 

dodavatele, 

servis, inovace 

0 0 1 1 0 

1 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

 

 

Retransformační matice 

Podle transformační matice můţe kaţdý hodnocený dodavatel získat nejméně 9 bodů (v 

případě, ţe všechny hodnocené parametry dodavatelské společnosti odpovídají nejméně 

hodnocenému vstupu) a nejvíce 73 bodů (v případě opačném, kdy všechny hodnocené 

parametry odpovídají nejvíce hodnocenému vstupu). Bodový zisk dodavatele je poté 

převeden na procenta a ta na konečné hodnocení pomocí retransformační matice, která 

je vloţena jako Tabulka 13. Návrh retransformační matice vycházel z klíče, který na 

výsledné hodnocení převáděl body získané aplikací hodnotící tabulky, která ve 

společnosti funguje v současné době.  
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Tabulka 13: Retransformační matice (Vlastní zpracování) 

Body [%] Hodnocení 

100 - 90 A 

89 - 80 B 

79 - 60 C 

59 - 0 Dodavatel nevyhovuje 

  

Výpočet 

Samotný výpočet je na listu „Matice“ umístěn mezi vstupní stavovou maticí, obsahující 

číslice 1 a 0 (dle parametrů konkrétní dodavatelské společnosti), a retransformační 

maticí. Náhled na nejbliţší okolí výpočtu, buňky B32 aţ E37, je vloţen níţe jako 

Obrázek 15.  

 

 

Obrázek 15: Výpočet v MS Excel (Vlastní zpracování) 

 

V buňce B34 je umístěn vzorec, který kontroluje, zda-li je vstupní stavová matice 

správně zadaná, čili, zda-li je pro konkrétního dodavatele v rámci kaţdého z deseti 

atributů vybrána právě jedna moţnost. Splnění této podmínky je nutné pro realizaci 

dalších výpočtů. Vzorec, zde uveden pod číslem 4.1, je zadán následovně, přičemţ 

buňky na řádku číslo 31 představují součtový řádek pro všechny buňky vstupní stavové 

matice, odpovídající stejnému kritériu: 

 

=KDYŢ(A(B31=1;C31=1;D31=1;E31=1;F31=1;G31=1;H31=1;I31=1;J31=1; 

K31=1);"Zadáno v pořádku";"Chyba") 
(4.1) 

 

Výše uvedený vzorec kontroluje, zda-li je ve všech součtových polích (buňky B31 aţ 

K31) hodnota rovna právě jedné. Jestli je tomu tak, vypíše informaci, ţe jsou informace 

o dodavatelské společnosti do vstupní stavové matice zadány v pořádku, v opačném 

případě vypíše chybu. 
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Následující vzorec (s označením 4.2) je umístěn v buňce D34, kde je z údajů 

obsaţených ve vstupní stavové a transformační matici počítán bodový zisk konkrétního 

dodavatele. Vzorec má tuto podobu: 

 

=KDYŢ(B34="Zadáno v pořádku"; 

SOUČIN.SKALÁRNÍ(B14:K19;B25:K30);"Špatně zadaná stavová matice!") 
(4.2) 

 

Vzorec nejprve zkontroluje, zda-li je vstupní stavová matice zadána správně a 

v případě, ţe je tomu tak, provede operaci skalární součin dvou oblastí – rozsahu B14 aţ 

K19 (oblast transformační matice) a B25 aţ K30 (odpovídá oblasti vstupní stavové 

matice). Je-li vstupní stavová matice zadána nekorektně, místo bodového zisku se do 

buňky D34 vypíše hlášení „Špatně zadaná stavová matice!“.  

 

Vzorec, který bodový zisk dodavatelské společnosti převádí na procentuální hodnotu, se 

nachází v buňce D35 a je uveden vzápětí pod číslem 4.3. Pro připomenutí, hodnota D34 

odpovídá bodovému zisku konkrétního dodavatele. V buňkách M20 a M21 se nacházejí 

informace o maximálním a minimálním moţném bodovém zisku. V případě tomto je to, 

jak jiţ bylo zmíněno, maximum 73 a minimum 9. 

 

=(D34-M21)/(M20-M21)*100 (4.3) 

 

Poslední vzorec, nacházející se v buňce E34 a zde pod číslem 4.4, jiţ k numerickým 

výsledkům hodnocení, získaným předešlými výpočty, přiřazuje hodnocení slovní. Jeho 

syntaxe je následující: 

 

=KDYŢ(D35<=60;"Dodavatel nevyhovuje";KDYŢ(D35<=79;"Hodnocení 

C";KDYŢ(D35<=89;"Hodnocení B";"Hodnocení A"))) 
(4.4) 

 

Základem tohoto vzorce je funkce MS Excel KDYŢ. Na základě dosaţeného bodového 

zisku v procentech je pomocí ní vygenerováno slovní hodnocení dodavatelské 

společnosti. Jednotlivé intervaly, příslušící „Hodnocení A“, „B“, „C“, popř. hodnocení 

„Dodavatel nevyhovuje“, jsou jiţ stanoveny v retransformační matici. Je-li tedy bodový 
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zisk v procentech menší nebo rovno 60, potom je dodavatelská společnosti pro danou 

poptávku nevyhovující. Méně nebo rovno 79 procentům odpovídá dle retransformační 

matice „Hodnocení C“, 80 aţ 89 %  znamená „Hodnocení B“ a o „Hodnocení A“ je řeč 

v případě, kdy dodavatel dosáhne procentuálního výsledku 90 a více.  

 

4.2.2 List „Úvodní“ 

List s názvem „Úvodní“ je prvním listem, který se uţivateli zobrazí po otevření souboru 

MS Excel. Nachází se na něm stručný návod, jak lze s celým systémem pracovat, čili 

následující informace: 

 Jak vloţit nového dodavatele k ohodnocení. 

 Kde moţno nalézt výsledky hodnocení všech dosud vloţených dodavatelů. 

 Jak lze jednotlivé záznamy mazat. 

 Kde se nachází tlačítko, jímţ se připraví sestava pro tisk hodnocení jednoho 

vybraného dodavatele, popř. pro tisk hodnocení všech vloţených dodavatelů. 

 

Náhled listu „Úvodní“ je vloţen níţe jako Obrázek 16. 

 

 

Obrázek 16: List "Úvodní" - náhled (Vlastní zpracování) 

 

Vloţení nového dodavatele k hodnocení 

Nejdůleţitější částí tohoto listu je tlačítko s nápisem „Vloţit nového dodavatele“, po 

jehoţ stisknutí se rozevře formulář, do kterého se zadají poţadované parametry zvolené 

dodavatelské společnosti. Pro zjednodušení práce uţivatele jsou při inicializaci 
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formuláře jiţ jednotlivá roletová menu předem vyplněna nejlepšími moţnými 

variantami. Uţivatel poté změní hodnoty pouze těch vstupních proměnných, u kterých 

parametry hodnocené společnosti neodpovídají nejvýše hodnocenému atributu. Náhled 

tohoto formuláře pro vloţení údajů o nově hodnoceném dodavateli je zobrazen jako 

Obrázek 17. 

 

 

Obrázek 17: Formulář pro vloţení nového dodavatele (Vlastní zpracování) 

 

Jak lze i vidět na výše vloţeném obrázku, formulář je sloţen z jednoho Textboxu, do 

nějţ uţivatel zadává název příslušné dodavatelské společnosti, a deseti Comboboxů, do 

kterých byly načteny moţnosti jednotlivých kritérií.  
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Samotné načtení bylo provedeno tak, ţe v tabulce popis transformační matice 

(nacházející se na listu „Matice“) byly označeny všechny moţnosti odpovídající 

konkrétnímu kritériu a tento rozsah byl definován jako název. Ve vlastnostech kaţdého 

z Comboboxů se pak jednoduše tento název vepsal jakoţto hodnota atributu 

RowSource. 

 

Je zabezpečeno, aby uţivatel ve formuláři pro vloţení nového dodavatele vyplnil 

veškeré potřebné informace. Nestane-li se tak a uţivatel nevyplní název dodavatelské 

společnosti, popř. některé z kritérií, otevře se okno hlášení, které uţivatele vybízí, aby 

veškeré potřebné informace doplnil. Toto okno hlášení je zde uvedeno jako Obrázek 18. 

 

 

Obrázek 18: Okno hlášení - výzva k vyplnění všech poloţek (Vlastní zpracování) 

 

Po vyplnění všech poloţek formuláře stiskne uţivatel tlačítko „Spočítat a zaznamenat“. 

Opět se otevře okno hlášení, které uţivatele informuje o výsledku hodnocení. Příklad 

takového hlášení je vloţen níţe jako Obrázek 19. 

 

 

Obrázek 19: Výsledek hodnocení dodavatele (Vlastní zpracování) 
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Po stisknutí tlačítka „OK“ je uţivatel dotázán, jestli chce vloţit a hodnotit dalšího 

dodavatele (Obrázek 20). Stiskne-li moţnost „Ano“, potom se opět otevře formulář pro 

hodnocení dodavatele, naopak, stiskne-li „Ne“, je automaticky přesměrován na list 

„Zápisy“, kde si lze prohlédnout výsledky hodnocení a provádět další úkony.   

 

 

Obrázek 20: Dotaz k vloţení dalšího dodavatele (Vlastní zpracování) 

 

Z hlediska funkčnosti je výše popsaný formulář pomocí programovacího jazyku VBA 

napojen na list „Matice“, kde na základě uţivatelem zadaných informací mění údaje ve 

vstupní stavové matici, čili do odpovídajících buněk vepíše hodnotu „1“ a do ostatních 

„0“. Ukázka skriptu, zabezpečujícího tuto činnost je vloţena níţe jako Obrázek 21 - 

v tomto případě se jedná o skript obsluhující vyplňování vstupní stavové matice pro 

kritérium Cenová nabídka. 

 

 

Obrázek 21: Skript k vyplňování vstupní stavové matice - příklad (Vlastní zpracování) 

 

Jak jiţ bylo popsáno výše, po nastavení vstupní stavové matice proběhne na listu 

„Matice“ výpočet procentuálního bodového zisku dodavatelské společnosti a jeho 



53 

 

převod na slovní hodnocení. Oba tyto výsledky jsou okamţitě exportovány na další list 

„Zápisy“. Výsledky hodnocení více dodavatelů se přitom nepřepisují, ale jsou 

zapisovány pod sebe. Tyto činnosti jsou dány skriptem, který je v této práci vloţen jako 

Obrázek 22. První zápis je v souboru MS Excel umístěn na řádku s číslem 19, z toho 

důvodu cyklus začíná na i = 19.  

 

 

Obrázek 22: Skript pro zápis hodnocení (Vlastní zpracování) 

 

4.2.3 List „Zápisy“ 

Na list „Zápisy“ je uţivatel přesměrován automaticky, jakmile dokončí vkládání 

informací o dodavatelských společnostech a odešle k hodnocení poslední z nich. Právě 

zde jsou informace o všech hodnocených dodavatelích k dispozici – jejich názvy, 

bodové zisky, slovní hodnocení, ale také přehled o tom, jak byli jednotliví dodavatelé 

ohodnoceni v rámci kaţdého z deseti kritérií. V horní části listu se nachází graf, který 

výsledné bodové zisky všech vloţených dodavatelů přehledně znázorňuje. Nakonec se 

na tomto listu nachází tři tlačítka, která uţivateli umoţňují se získanými daty dále 

pracovat: „Smazat dodavatele“, „Tisk hodnocení dodavatele“ a „Tisk hodnocení všech 

dodavatelů“. Náhled listu „Zápisy“ je zobrazen jako Obrázek 23. 
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Obrázek 23: List "Zápisy" - náhled (Vlastní zpracování) 

   

Smazání dodavatele 

Po stisknutí tlačítka „Smazat dodavatele“ se zobrazí formulář (Obrázek 24) obsahující 

pokyn ke zvolení dodavatele, který je určen ke smazání. Názvy všech hodnocených 

dodavatelských společností jsou uspořádány v Listboxu, jehoţ atribut RowSource má 

jako hodnotu právě název dynamického pole, který odpovídá oblasti, v níţ jsou zapsány 

názvy dodavatelů. Nakonec se na formuláři nachází tlačítko „Smazat“, jehoţ stlačení 

spustí smazání příslušného řádku. Je ošetřeno, aby uţivatel opravdu zaznačil některého 

z dodavatelů předtím, neţ tlačítko „Smazat“ pouţije. V případě, ţe ţádného neoznačí, se 

totiţ otevře okno hlášení (Obrázek 25) s pokynem, aby uţivatel kliknul na název 

dodavatele, jehoţ záznam by rád smazal.   
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Obrázek 24: Formulář smazání dodavatele (Vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 25: Okno hlášení – výzva k zaznačení dodavatele při mazání (Vlastní zpracování) 

 

Stejně jako při vkládání nových dodavatelů je uţivatel po stisknutí tlačítka informován 

o tom, ţe akce proběhla, a dotázán, zda-li chce smazat dalšího dodavatele. Jestliţe ano, 

opět se objeví formulář pro smazání (s aktualizovaným Listboxem). V případě, ţe jiţ 

uţivatel dalšího dodavatele smazat nechce, pak se zavře okno hlášení i formulář a 

uţivatel se znovu ocitne na listu „Zápisy“.  

 

Tisk hodnocení dodavatele 

Po stisknutí dalšího tlačítka na listu „Zápisy“ se nejprve otevře formulář, do nějţ 

uţivatel zadá informaci, s jakou poptávkou byl dodavatel osloven. Je opět zabezpečeno, 

aby tato informace byla vloţena. Jestliţe uţivatel údaj nevyplní, otevře se, stejně jako 
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v podobných případech, okno hlášení s pokynem k vyplnění. Formulář k vloţení popisu 

poptávky je vloţen jako Obrázek 26. 

 

 

Obrázek 26: Formulář pro vloţení popisu poptávky (Vlastní zpracování) 

 

Po stisku tlačítka „Pokračovat“ se otevře formulář pro výběr dodavatelské společnosti, 

jejíţ výsledky hodlá uţivatel vytisknout. Je konstruován obdobným způsobem jako 

formulář pro mazání záznamů o dodavatelích. Po stisku tlačítka „Tisk hodnocení“, které 

se na něm nachází, se potřebné údaje, včetně údaje o poptávce, exportují do konkrétních 

buněk listu „Tisk hodnocení dodavatele“ a otevře se náhled tisku.  

 

Export dat zajišťuje skript, jehoţ ukázka je vloţena níţe jako Obrázek 27, přičemţ 

prvním krokem je zjištění, na jakém řádku listu „Zápisy“ se informace o vybrané 

dodavatelské společnosti nacházejí. Kromě názvu dodavatelské společnosti a jeho 

hodnocení jsou exportovány i informace o tom, jak byl dodavatel hodnocen v rámci 

všech deseti hodnotících kritérií.  

 

 

Obrázek 27: Skript pro načtení dat k tisku - ukázka (Vlastní zpracování) 
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Samotný náhled tisku je potom vyvolán příkazem uvedeným jako Obrázek 28. Jelikoţ 

je list „Tisk hodnocení dodavatelů“ pro uţivatele skryt, je k tomu, aby bylo moţno 

zobrazit náhled tisku, nutno nejprve list zviditelnit, přičemţ po zobrazení náhledu je 

skryt opětovně. Příklad toho, jak vypadá vytištěný list obsahující výsledky hodnocení 

konkrétní oslovené dodavatelské společnosti, lze najít jako Přílohu 1.   

 

 

Obrázek 28: Skript pro náhled tisku (Vlastní zpracování) 

 

Tisk hodnocení všech dodavatelů 

Nakonec lze ještě vytisknout i list obsahující výsledky hodnocení všech oslovených 

dodavatelských společností. K tomu slouţí tlačítko „Tisk hodnocení všech dodavatelů“. 

Po jeho stisknutí se opět objeví formulář s jedním Textboxem, do kterého uţivatel 

vepíše stručný popis poptávky. Tato informace bude v konečném důsledku ulehčovat 

orientaci ve vytištěných materiálech, jelikoţ právě informace o tom, s jakou poptávkou 

byli hodnocení dodavatelé osloveni, se bude nacházet v horní části výsledného 

dokumentu, hned za hlavičkou. Příklad vytištěného listu lze najít jako Přílohu 2.  

 

V tomto případě se za pomocí skriptu z listu „Zápisy“ na skrytý list „Tisk hodnocení 

všech dodavatelů“ exportují pouze informace jako název dodavatelské společnosti, 

počet získaných bodů v procentech a slovní hodnocení. Dílčí hodnocení v rámci 

jednotlivých kritérií není při tisku všech hodnocených dodavatelů z důvodu lepší 

přehlednosti uváděno.    

  

4.3 Fuzzy model v prostředí MATLAB 

Druhý fuzzy model, který byl v rámci této diplomové práce navrţen, byl vytvořen 

v prostředí matematického softwaru MATLAB. Tento software ještě ve společnosti 

GUMOTEX, a.s. prozatím nebyl zaveden.   
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V níţe uvedené Tabulce 14 je uvedena kalkulace ceny za licence, které musí 

GUMOTEX, a.s. zakoupit, aby mohl mnou navrţený fuzzy model při své činnosti 

pouţívat. Mimo samotného softwaru MATLAB je třeba také zakoupit nadstavbu Fuzzy 

Logic Toolbox. Celková cena s DPH vychází na 128 211,60 Kč.   

 

Tabulka 14: Cena licence MATLAB (Vlastní zpracování dle [18]) 

Produkt Cena bez DPH [Kč] DPH 

MATLAB 71 980,00 21% 

Fuzzy Logic Toolbox 33 980,00 21% 

Základ daně [Kč] 105 960,00 

DPH [Kč] 22 251,60 

Celkem s DPH [Kč] 128 211,60 

 

4.3.1 Rozdělení na dílčí podsystémy 

Tento model, stejně jako předchozí model v MS Excel, navazuje na hodnotící tabulku, 

která se v GUMOTEX, a.s. pouţívá a o které se zmiňuji v oddílu 3.2. Uvaţuje tedy při 

hodnocení dodavatelských společností s celkem 10 kritérii, přičemţ ke kaţdému náleţí 

2 aţ 6 moţností (viz. popis transformační matice, Tabulka 6 – 8) .  

 

Pro korektní určení chování takového systému by bylo třeba vytvořit okolo 300 tisíc 

pravidel. Takové mnoţství by mimo jiné negativně působilo na celkovou dobu 

zpracování výpočtu, proto byl celý systém rozdělen na tři dílčí podsystémy: 

 Dodavatel – sestávající se z kritérií Reakce na poptávku, Strojně technické 

vybavení, Certifikace, Zájem dodavatele, servis, inovace. 

 Produkt – sestávající se z kritérií Dodrţení specifikací, Cenová nabídka, Balení 

výrobku. 

 Podmínky – sestávající se z kritérií Platební podmínky, Dodací lhůty, Dopravní 

podmínky.  

 

Toto rozdělení je schematicky znázorněno jako Obrázek 29. Pro kaţdý z  podsystémů 

byly definovány tři výstupy, „Dobrý“, „Průměrný“, „Špatný“, jejichţ hodnoty budou 

posléze vstupovat do výsledného subsystému „Hodnocení dodavatele“, který jiţ bude 
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generovat konečné výsledky hodnocení tak, jak jsou zavedeny – „A“, „B“, C“ a 

„Dodavatel nevyhovuje“.  

 

 

Obrázek 29: Struktura modelu MATLAB (Vlastní zpracování) 

 

4.3.2 Ukázka vytvořeného fuzzy modelu 

V tomto oddílu bude podrobněji popsána tvorba řešení fuzzy systému v prostředí 

MATLAB. Vzhledem k rozsahu řešení se budu věnovat pouze jednomu z dílčích 

podsystémů, konkrétně tomu s názvem „Podmínky“.  
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FIS Editor 

Prvním krokem bylo nastavení počtu vstupních a výstupních proměnných. Jak jiţ bylo 

stanoveno dříve, dílčí podsystém „Podmínky“ má celkem tři vstupní proměnné: 

„Platební podmínky“, „Dodací lhůty“ a „Dopravní podmínky“. Tento subsystém má 

jednu výstupní proměnnou, ve FIS Editoru nazvanou „Podmínky“. Náhled FIS Editoru 

pro dílčí podsystém „Podmínky“ je vloţen níţe jako Obrázek 30.  

 

 

Obrázek 30: FIS Editor - podsystém "Podmínky" (Vlastní zpracování) 

 

MF Editor 

V dalším kroku bylo nutno pro jednotlivé vstupní a výstupní proměnné nastavit členské 

funkce. První příklad (vloţený jako Obrázek 31), vstupní proměnná „Dodací lhůty“ 

(neboli zkráceně v MATLAB „Dodání“), byla rozdělena na 4 funkce členství, stejně 

jako v modelu MS Excel, se nazývají „Max. 9 dní“, „10 – 18 dní“, „19 – 27 dní“ a „ 28 

a více dní“. V tomto případě se jednalo o typ členské funkce „trapmf“, která je 

ekvivalentem členské funkce π.  
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Obrázek 31: MF Editor – vstupní proměnná "Dodací lhůty" (Vlastní zpracování) 

 

Druhý příklad, týkající se vstupní proměnné „Dopravní podmínky“ (neboli „Doprava“), 

je vloţen jako Obrázek 32. V tomto případě byly vytvořeny pouze dvě členské funkce 

typu „trimf“ (ekvivalent členské funkce Λ), odpovídající moţnostem „Dodání 

Gumotex“ a „Vlastní odvoz“.  

 

Na Obrázku 33 je potom vidět nastavení členských funkcí pro výstupní proměnnou 

„Podmínky“. Jak jiţ bylo předesláno, jsou tři s názvy „Dobré“, „Průměrné“ a „Špatné“. 

V tomto případě bylo opět uţito typu členské funkce „trapmf“.  
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Obrázek 32: MF Editor - vstupní proměnná "Dopravní podmínky" (Vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 33: MF Editor - výstupní proměnná "Podmínky" (Vlastní zpracování) 
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4.3.3 Tvorba pravidel 

K tomu, aby byl fuzzy model schopen hodnotit dodavatelské společnosti, je třeba mu 

nastavit pravidla. Díky rozdělení celého systému na dílčí podsystémy se podařilo počet 

pravidel významně redukovat a z původních 300 tisíc pravidel je nutno jich nyní 

vytvořit pouze 358, přičemţ: 

 Podsystém Dodavatel – má celkem 4 vstupy, jejichţ počty atributů jsou 4, 4, 4 a 

4, coţ odpovídá celkem 256 pravidlům. 

 Podsystém Produkt – má celkem 3 vstupy, jejichţ počty atributů jsou 3, 3, 3 a 

3, coţ odpovídá celkem 27 pravidlům. 

 Podsystém Podmínky – má celkem 3 vstupy, jejichţ počty atributů jsou 6, 4 a 2, 

coţ odpovídá celkem 48 pravidlům.  

 Podsystém Celkový, generující konečné výsledky hodnocení – má celkem 3 

vstupy s počty atributů 3, 3 a 3, coţ odpovídá celkem 27 pravidlům.  

 

Všechna pravidla byla vytvořena s přihlédnutím k vahám v rozhodovacím systému MS 

Excel. K jednotlivým dílčím podsystémům byla poté přiřazena tak, ţe byla vloţena pod 

hodnotu [Rules] v konkrétním .fis souboru. Jako Obrázek 34 je vloţena ukázka zápisu 

prvních osmi pravidel pro podsystém „Podmínky“. Zápis je v tzv. indexovém formátu a 

konkrétně první řádek znamená: Jestliţe platební podmínky odpovídají 60 – 90 dnům, 

dodání je max. 9 dní a zároveň bude zboţí dopraveno aţ do areálu společnosti, potom 

jsou podmínky dobré. Zjednodušeně, první tři čísla představují hodnoty vstupních 

proměnných a číslo za čárkou hodnotu výstupu.  

 

 

Obrázek 34: Zápis pravidel do .fis souboru (Vlastní zpracování) 
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Rule Editor 

Veškerá pravidla, která byla vloţena pod hodnotu [Rules] se automaticky načtou do 

Rule Editoru. Tam je moţno si je v různých formátech prohlédnout, měnit je, mazat je, 

ale také přidávat nová. Náhled Rule Editoru je vloţen níţe jako Obrázek 35.  

 

 

Obrázek 35: Rule Editor - podsystém "Podmínky" (Vlastní zpracování) 

 

Rule Viewer 

Vytvořenou sadu pravidel si lze prohlédnout a analyzovat v prostředí Rule Vieweru. Na 

konkrétním příkladu, představujícím pravidla pro podsystém „Podmínky“ (Obrázek 36), 

lze vidět, ţe jsou zobrazeny sloupce pro všechny vytvořené vstupní i výstupní 

proměnné. Pomocí červených vertikál lze navíc hodnoty vstupních proměnných měnit a 

pozorovat, jak se mění hodnota výstupu, která se zobrazuje v pravém sloupci. Na 

náhledu je zobrazen stav odpovídající prvnímu pravidlu, tedy platební podmínky 

odpovídající 60 – 90 dnům, dodání max. 9 dnům a doprava zboţí aţ do areálu 

společnosti. Za takových hodnot vstupních proměnných vychází hodnocení podmínek 

jako „Dobré“.  
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Obrázek 36: Rule Viewer - podsystém "Podmínky" (Vlastní zpracování) 

 

Surface Viewer 

Závislost mezi dvěma vstupními a jednou výstupní proměnnou si lze prohlédnout 

prostřednictvím Surface Vieweru. Jako Obrázek 37 je vloţen náhled na pravidla 

podsystému „Podmínky“, kde jsou na ose x znázorněny platební podmínky, tedy počet 

dní, během kterých je nutno za poptávané zboţí zaplatit, a na ose y dodací lhůty. Na ose 

z se pak nachází hodnocení těchto podmínek, přičemţ platí, ţe čím vyšší hodnota, tím 

horší podmínky.  
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Obrázek 37: Surface Viewer - podsystém "Podmínky" (Vlastní zpracování) 

 

4.3.4 Vyhodnocovací formulář 

Existují dvě varianty, pomocí kterých můţe uţivatel s fuzzy modelem pracovat. První je 

vytvoření jednoduchého uţivatelského textového rozhraní, kdy uţivatel zadává vstupy 

postupně, podle pokynů, do prostředí MATLAB Command Window. Tento způsob 

nemusí být pro uţivatele příliš přehledný a příjemný. 

 

Z tohoto důvodu bylo v rámci této diplomové práce vyuţito varianty druhé, a to vyuţití 

prostředí MATLAB GUI, ve kterém byl vytvořen hodnotící formulář, podobný 

formuláři, pomocí nějţ se vkládal nový dodavatel do modelu MS Excel. Tato varianta 

řešení je podstatně uţivatelsky přívětivější. Hodnotící formulář lze spustit buď 

zapsáním příkazu „Hodnoceni“ do Command Window a stisknutím tlačítka Enter, nebo 

otevřením souboru „Hodnoceni.m“ a následným stiskem tlačítka „Run“, popř. klávesy 

F5. Vyhodnocovací formulář je zobrazen na Obrázku 38. 
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Obrázek 38: Formulář pro hodnocení dodavatele v MATLAB (Vlastní zpracování) 

 

Vyhodnocovací formulář je v prostředí MATLAB GUI sestaven z deseti Pop-up Menu, 

po jejichţ rozevření se uţivateli zobrazí jednotlivé moţnosti pro konkrétní kritérium. 

Popisky jsou realizovány pomocí grafických objektů Static Text. Ve spodní části 

formuláře se nachází tlačítko Push Button s názvem „Spočítat“, po jehoţ stisku dojde 

k vypočítání hodnocení dodavatele jak v bodech, tak slovně.  

 

Pro správnou činnost hodnotícího formuláře bylo do automaticky vygenerovaného M-

souboru „Hodnoceni.m“, pod funkci příslušnou k Push Buttonu, nutno zapsat kód 

zabezpečující načtení všech potřebných fuzzy systémů (.fis souborů), coţ zabezpečuje 

funkce readfis. Dále je nutno hodnoty jednotlivých Pop-up Menu uloţit do proměnných 

pomocí příkazu get. Pro vyhodnocení systému se poté pouţívá funkce evalfis. Ukázka 
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skriptu pro načtení a vyhodnocení dat dílčího podsystému „Dodavatel“ je vloţena jako 

Obrázek 39. Pro další dva subsystémy „Podmínky“ a „Produkt“ je kód zapsán 

analogicky.  

 

 

Obrázek 39: Skript pro načtení a vyhodnocení dat systému – ukázka (Vlastní zpracování) 

 

Po načtení zadaných dat a vyhodnocení dílčích podsystémů je nutno dílčí výsledky 

načíst do posledního subsystému, pomocí nějţ jiţ bude generováno celkové hodnocení 

dodavatelské společnosti. Vyhodnocení systému se opět provádí pomocí funkce evalfis. 

Výsledkem je bodové ohodnocení, které je zaokrouhleno na dvě desetinná místa. Pro 

stanovení slovního hodnocení je pouţito příkazu if a pomocí příkazu set se poté 

výsledky vepíšou do příslušných objektů Static Text. Skript zabezpečující tyto úkony je 

vloţen níţe jako Obrázek 40.  
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Obrázek 40: Skript pro celkové hodnocení (Vlastní zpracování) 

 

4.4 Praktické vyuţití modelů 

V tomto oddílu bude provedeno hodnocení dodavatelských společností, které byly 

osloveny a kontaktovány v rámci aktuálního poptávkového řízení. Celkem bylo 

pověřeným pracovníkem nákupu osloveno 7 dodavatelských společností, přičemţ jedna 

z nich na zprávu nezareagovala a tudíţ nebylo moţno od ní získat potřebné informace. 

Z toho důvodu bude ohodnoceno pouze 6 dodavatelů. K hodnocení budou vyuţity oba 

vytvořené modely, tedy jak model vytvořený v MS Excel, tak model vytvořený 

v MATLAB. Výsledky vygenerované oběma z nich budou následně porovnány a 

interpretovány.  

 

4.4.1 Představení oslovených dodavatelských společností 

S ohledem na naši domluvu v GUMOTEX, a.s. nebudou v této diplomové práci 

uvedeny názvy dodavatelských společností a ani další informace o nich, pomocí nichţ 
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by bylo moţno dodavatele identifikovat. Z tohoto důvodu budou dodavatelské 

společnosti evidovány pod pořadovými čísly. Níţe jsou o šesti oslovených 

společnostech uvedeny pouze skutečnosti, které jsou potřeba k samotnému hodnocení. 

Tyto informace jsem získala od pověřeného zaměstnance GUMOTEX, a.s [19]. 

 

Dodavatel č. 1 

Reakce na poptávku:   30 dní 

Dodrţení specifikací:   Poţadované 

Cenová nabídka:   Nejniţší 

Platební podmínky:   30 dní 

Dodací lhůty:    20 dní od objednání 

Strojně technické vybavení:  Odpovídající úroveň 

Certifikace:    ISO/TS 16949 nebo VDA 6.1 + ISO 14001 

Dopravní podmínky:   Dodáno Gumotex 

Balení výrobků:   Poţadované 

Zájem dodavatele, servis, inovace: Zdlouhavé vyřizování 

 

Dodavatel č. 2 

Reakce na poptávku:   4 dny 

Dodrţení specifikací:   Poţadované 

Cenová nabídka:   Srovnatelná 

Platební podmínky:   30 dní 

Dodací lhůty:    25 dní od objednání 

Strojně technické vybavení:  Odpovídající úroveň 

Certifikace:    ISO/TS 16949 nebo VDA 6.1 + ISO 14001 

Dopravní podmínky:   Dodáno Gumotex 

Balení výrobků:   Poţadované 

Zájem dodavatele, servis, inovace: Vysoký 

 

Dodavatel č. 3 

Reakce na poptávku:   5 dní 

Dodrţení specifikací:   Poţadované 
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Cenová nabídka:   Vysoká 

Platební podmínky:   30 dní 

Dodací lhůty:    21 dní od objednání 

Strojně technické vybavení:  Vysoká úroveň 

Certifikace:    ISO/TS 16949 nebo VDA 6.1 + ISO 14001 

Dopravní podmínky:   Dodáno Gumotex 

Balení výrobků:   Poţadované 

Zájem dodavatele, servis, inovace: Vysoký 

 

Dodavatel č. 4 

Reakce na poptávku:   5 dní 

Dodrţení specifikací:   Vyhovující 

Cenová nabídka:   Vysoká 

Platební podmínky:   30 dní 

Dodací lhůty:    25 dní od objednání 

Strojně technické vybavení:  Vysoká úroveň 

Certifikace:    ISO/TS 16949 nebo VDA 6.1 + ISO 14001 

Dopravní podmínky:   Dodáno Gumotex 

Balení výrobků:   Poţadované 

Zájem dodavatele, servis, inovace: Vyhovující na poţádání 

 

Dodavatel č. 5 

Reakce na poptávku:   3 dny 

Dodrţení specifikací:   Poţadované 

Cenová nabídka:   Vysoká 

Platební podmínky:   30 dní 

Dodací lhůty:    25 dní od objednání  

Strojně technické vybavení:  Odpovídající úroveň 

Certifikace:    ISO/TS 16949 nebo VDA 6.1 + ISO 14001 

Dopravní podmínky:   Dodáno Gumotex 

Balení výrobků:   Poţadované 

Zájem dodavatele, servis, inovace: Vysoký 
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Dodavatel č. 6 

Reakce na poptávku:   8 dní 

Dodrţení specifikací:   Nevyhovující 

Cenová nabídka:   Vysoká 

Platební podmínky:   30 dní 

Dodací lhůty:    20 dní od objednání  

Strojně technické vybavení:  Vysoká úroveň 

Certifikace:    ISO/TS 16949 nebo VDA 6.1 + ISO 14001 

Dopravní podmínky:   Dodáno Gumotex 

Balení výrobků:   Vyhovující 

Zájem dodavatele, servis, inovace: Vyhovující na poţádání 

 

4.4.2 Hodnocení pomocí modelu v prostředí MS Excel 

Nejprve budou oslovené společnosti hodnoceny pomocí fuzzy modelu, který byl 

vytvořen v MS Excel. Informace, které byly od dodavatelských společností získány, 

byly podle postupu, který je popsán v kapitole 4.2, vloţeny do prostředí vytvořeného 

rozhodovacího fuzzy systému. Do listu „Zápisy“ souboru MS Excel se potom výsledky 

jednotlivých dodavatelských společností automaticky zaznamenaly a tamtéţ byl 

vygenerován graf s výsledky. Níţe je vloţena Tabulka 15 a Graf 1, ze kterých lze 

vyčíst, jaké jsou závěry tohoto hodnocení. V Grafu 1 jsou kromě výsledků jednotlivých 

dodavatelů barevně znázorněny také přímky, které udávají hranice mezi oblastmi 

odpovídajícími jednotlivým lingvistickým proměnným.  

 

Tabulka 15: Výsledek hodnocení v MS Excel (Vlastní zpracování) 

Dodavatel Body [%] Hodnocení 

Dodavatel č. 1 78 Hodnocení C 

Dodavatel č. 2 84 Hodnocení B 

Dodavatel č. 3 80 Hodnocení B 

Dodavatel č. 4 73 Hodnocení C 

Dodavatel č. 5 78 Hodnocení C 

Dodavatel č. 6 56 Dodavatel nevyhovuje 
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Graf 1: Výsledek hodnocení v MS Excel (Vlastní zpracování) 

 

Pro připomenutí je na tomto místě vhodno opět uvést, podle jakého klíče byly k 

jednotlivým procentuálním výsledkům přiřazeny lingvistické proměnné: 

 Hodnocení A – 100 – 90 %. 

 Hodnocení B – 89 – 80 %. 

 Hodnocení C – 79 – 60 %. 

 Dodavatel nevyhovuje – 59 – 0 %. 

 

V tomto modelu platí, ţe čím více procent dodavatelská společnost získala, tím lépe. 

Jak můţeme vidět z výše uvedené tabulky i grafu, ţádná z oslovených společností 

nezískala více neţ 90 % a tedy ţádná není hodnocena stupněm „A“. Největší vliv na 

tuto skutečnost mají pravděpodobně poměrně brzké doby splatnosti a delší dodací lhůty 

u všech oslovených.  

 

Nejlepšího výsledku, 84% vhodnosti, dosáhl Dodavatel č. 2. Stupněm „B“ byl těsně 

ohodnocen také Dodavatel č. 3 s 80 %. Lehce pod hranicí Hodnocení B se nachází 

Dodavatel č. 1 a Dodavatel č. 5, kteří shodně získali 78 %. 73 % a hodnocení také 

stupněm „C“ připadá Dodavateli č. 4. Vůbec nejhůře dopadlo hodnocení pro Dodavatele 

č. 6, který je vhodný pouze z 56 % a jako jediný je tedy označen jako nevyhovující.  
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Dle výsledků vygenerovaných fuzzy modelem vytvořeným v MS Excel by aktuální 

poptávku GUMOTEX, a.s. měl nejlépe uspokojovat Dodavatel č. 2 a tedy by s ním 

podle stanoviska tohoto modelu měla být navázána spolupráce.    

    

4.4.3 Hodnocení pomocí modelu v prostředí MATLAB 

Nyní budou oslovení dodavatelé vyhodnoceni za pomocí druhého fuzzy modelu, který 

byl v rámci této diplomové práci vytvořen, v prostředí MATLAB. Do vyhodnocovacího 

formuláře, o kterém pojednává oddíl 4.3.4, byly postupně zadána dostupná data všech 

šesti hodnocených společností. Jelikoţ tento model neprovádí automatický zápis 

výsledků, je nutno si výsledky hodnocení průběţně zapisovat, např. do tabulky MS 

Excel. Závěry hodnocení ve fuzzy modelu v MATLAB jsou níţe vloţeny jako 

Tabulka 16 a Graf 2. V grafu je opět pro přehlednost pomocí barevných přímek 

zaznačeno, kde se nachází hranice jednotlivých oblastí reprezentovaných konkrétní 

lingvistickou proměnnou.  

  

Tabulka 16: Výsledek hodnocení v MATLAB (Vlastní zpracování) 

Dodavatel Body Hodnocení 

Dodavatel č. 1 3,00 Hodnocení C 

Dodavatel č. 2 1,28 Hodnocení A 

Dodavatel č. 3 3,00 Hodnocení C 

Dodavatel č. 4 3,00 Hodnocení C 

Dodavatel č. 5 3,00 Hodnocení C 

Dodavatel č. 6 3,72 Dodavatel nevyhovuje 
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Graf 2: Výsledek hodnocení v MATLAB (Vlastní zpracování) 

 

Fuzzy model v MATLAB je oproti modelu v MS Excel nastaven opačným způsobem, 

tedy tak, ţe čím menší výsledná hodnota, tím lépe. Klíč, podle kterého byly 

k jednotlivým bodovým ziskům přiřazeny lingvistické proměnné, je dán rozloţením 

členských funkcí výstupní proměnné a tedy: 

 Hodnocení A – 0 – 1,5 bodů včetně. 

 Hodnocení B – 1,5 – 2,5 bodů včetně. 

 Hodnocení C – 2,5 – 3,5 bodů včetně. 

 Dodavatel nevyhovuje – více jak 3,5 bodů. 

 

Tímto modelem byla stupněm „A“ ohodnocena jedna z oslovených společností. 

Konkrétně to je společnost označená jako Dodavatel č. 2, tedy společnost, kterou 

předchozí model označil jako nejvhodnější. Dále byly celkem tři společnosti 

ohodnoceny stupněm „C“, konkrétně to jsou Dodavatelé č. 1, 3, 4 a 5. Opět nejhůře 

hodnocen, jako „nevyhovující“, byl Dodavatel č. 6.  

 

Fuzzy model vytvořený v prostředí MATLAB víceméně potvrzuje výsledky hodnocení 

v předchozím modelu. Závěrem lze totiţ i v tomto případě říci, ţe pro společnost 
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GUMOTEX, a.s. by bylo, v souvislosti s aktuální poptávkou, nejvhodnější navázat 

spolupráci s Dodavatelem č. 2.   

 

4.4.4 Porovnání výsledků 

V této části práce budou porovnány výstupy obou dvou fuzzy modelů, tedy jak modelu 

vytvořeného v MS Excel, tak modelu vytvořeného v prostředí MATLAB. Princip 

zpracování vstupních proměnných a numerické výstupy se v obou případech liší, tudíţ 

nemá významnější smysl porovnávat bodové zisky jednotlivých dodavatelských 

společností. Z tohoto důvodu budou v porovnávací tabulce i grafu zahrnuty pouze 

lingvistické proměnné, slovní hodnocení dodavatelů, jelikoţ ty jsou, jakoţto výstupy, 

pro oba dva modely shodné. Níţe je vloţena Tabulka 17 a Graf 3, ve kterých je 

přehledně znázorněno porovnání výstupů obou modelů. Aby mohl být graf 

zkonstruován, bylo nutno převést jednotlivá slovní ohodnocení na číselnou hodnotu. 

V tomto případě byla zvolena hodnota 1 pro Hodnocení A, hodnota 2 pro Hodnocení B, 

Hodnota 3 pro Hodnocení C a hodnota 4 pro nevyhovujícího dodavatele.  

 

Tabulka 17: Porovnání výsledků hodnocení MS Excel a MATLAB (Vlastní zpracování) 

Dodavatel MS Excel MATLAB 

Dodavatel č. 1 Hodnocení C Hodnocení C 

Dodavatel č. 2 Hodnocení B Hodnocení A 

Dodavatel č. 3 Hodnocení B Hodnocení C 

Dodavatel č. 4 Hodnocení C Hodnocení C 

Dodavatel č. 5 Hodnocení C Hodnocení C 

Dodavatel č. 6 Dodavatel nevyhovuje Dodavatel nevyhovuje 
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Graf 3: Porovnání výsledků hodnocení MS Excel a MATLAB (Vlastní zpracování) 

 

Jak lze vidět z výše uvedené tabulky i grafu, ve dvou případech ze šesti se výsledné 

hodnocení oslovené dodavatelské společnosti, provedené ve fuzzy modelu v MS Excel 

a MATLAB, o jeden stupeň liší. Neshody v tomto, a také případně v příštích 

hodnoceních, jsou důsledkem rozdělení systému ve Fuzzy Logic Toolboxu prostředí 

MATLAB na dílčí podsystémy a následně jejich spojení do jednoho celkového systému. 

Nutno také vzpomenout, ţe bodový zisk Dodavatele č. 3, vygenerovaný fuzzy modelem 
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V zásadě se výsledky obou vytvořených modelů výrazně neliší. V případě hodnocení 

výše popsaných šesti dodavatelských společností oba shodně společnosti GUMOTEX, 

a.s. doporučují navázat spolupráci s Dodavatelem č. 2, který byl v rámci hodnocení 

v obou dvou fuzzy modelech vygenerován jako nejvhodnější.    

 

4.5 Přínos návrhů řešení 

V rámci této diplomové práce byly vytvořeny dva rozhodovací modely za pouţití 
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rozhodování o výběru nejvhodnější dodavatelské společnosti pro uspokojení aktuální 

poptávky. Vyhodnocení je rychlé a jednoduché. Prakticky byly oba dva modely vyuţity 

při hodnocení dodavatelů oslovených s aktuální poptávkou, přičemţ oba dva modely 

shodně označily jako nejvhodnějšího Dodavatele č. 2.  

 

Oba programy jsou nenáročné na hardware a software, neměl by tedy být problém je 

spustit na prakticky kterémkoliv kancelářském počítači. MS Excel je ve společnosti 

zavedený a běţný uţivatel s ním dovede pracovat. Řešení v MS Excel navíc mimo 

moţnosti tisku hodnocení a zakreslení výsledků do grafu nabízí také prostor k vytváření 

databáze dodavatelů. Software MATLAB zatím ve společnosti GUMOTEX zaveden 

není, nicméně bylo by moţno jej za něco málo přes 128 tisíc Kč (viz. Tabulka 14) 

pořídit. MATLAB představuje sloţitější a většině uţivatelů zcela neznámý software. 

Vzhledem k tomu, ţe vyhodnocovací fuzzy systém v něm vytvořený je poměrně 

intuitivní, nemělo by pracovníku GUMOTEX, a.s. činit problémy se v něm zorientovat. 

V rámci kapitol 4.2 a 4.3 této diplomové práce jsou navíc oba vytvořené fuzzy modely 

detailně popsány a taktéţ je nastíněn postup práce s nimi, tedy jsem přesvědčena, ţe 

školení na téma hodnocení za pomocí fuzzy modelů nebude nutné.  

 

Návrh řešení předloţím společnosti GUMOTEX, a.s. Mělo by odpovídat jejím 

poţadavkům. Při tvorbě obou vyhodnocovacích systémů jsem navázala na systém 

hodnocení, který se v současné době na oddělení, na kterém mi bylo umoţněno tuto 

diplomovou práci zpracovávat, pouţívá. Kritéria hodnocení dodavatelských společností 

pokrývají veškeré důleţité oblasti, zahrnují jak parametry samotné dodavatelské 

společnosti, tak parametry produktu, podmínky uspokojení poptávky, ale také úroveň 

celkové komunikace s dodavatelem. Všem kritériím byly přiřazeny váhy ve spolupráci 

s pověřeným zaměstnancem GUMOTEX, a.s.  

 

Přínosem této práce je především vylepšení dosavadního zastaralého řešení, vytvoření 

dvou podpůrných nástrojů pro rozhodování o výběru nejvhodnějšího dodavatele. 

Uţíváním těchto nástrojů dochází k eliminaci rizika, ţe společnost naváţe spolupráci s 

nevyhovujícím dodavatelem a tedy společnosti nevzniknou vyšší náklady, neţ je nutné. 

Z tohoto pohledu můţe vytvořené řešení po svém zavedení společnosti přinášet úspory. 
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Podíváme-li se na tuto problematiku ještě z jiného úhlu, s lepšími dodavateli 

samozřejmě vzroste i kvalita výrobků GUMOTEX, a.s., důsledkem čehoţ můţe být 

větší poptávka po jeho produktech. Uţívání propracovanějšího systému hodnocení 

oslovených dodavatelů můţe také pro GUMOTEX, a.s. znamenat plusové body u 

zákazníků, pro které je práce s dodavateli klíčovým faktorem.  

 

Oba dva fuzzy modely představují samostatné řešení. Společnosti GUMOTEX, a.s. 

však doporučuji zavedení obou vytvořených modelů, jelikoţ např. pouţitím modelu 

v MATLAB by se dalo ověřit a potvrdit stanovisko systému v MS Excel a naopak. 

Jednoduše řečeno, jeden fuzzy model by mohl slouţit jako kontrolní mechanismus pro 

fuzzy model druhý. Dokud nedojde ke změnám preferencí společnosti, můţou se obě 

vytvořená řešení pro hodnocení dodavatelských společností pouţívat v podobě, jaká je 

popsána v této diplomové práci a jak je to zaznamenáno na přiloţeném CD.       
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala návrhem a tvorbou dvou rozhodovacích systémů pro 

hodnocení dodavatelů, vyuţívajících principů fuzzy logiky. První z nich byl vytvořen 

v prostředí MS Excel, druhý v prostředí MATLAB. Při návrhu obou systémů byl kladen 

důraz na reálnou vyuţitelnost v praxi, co největší uţivatelskou přívětivost systémů a 

také samozřejmě na to, aby byly ve výpočtu promítnuty poţadavky společnosti, 

především v podobě definovaných kritérií pro hodnocení dodavatelů a jejich vah.  

 

Za pomocí vytvořených rozhodovacích modelů bylo provedeno hodnocení 

dodavatelských společností, které pověřený zaměstnanec oslovil v rámci aktuálního 

poptávkového řízení. Oba dva modely vykazovaly přibliţně stejné výsledky, přičemţ 

ale na nejvhodnějším dodavateli se shodly. Rozdíly ve výsledcích jsou dány především 

odlišným způsobem zpracování vstupních dat v obou softwarech.  

 

Společnosti doporučuji zavést do praxe oba systémy současně, především z toho 

důvodu, ţe jeden systém druhému můţe slouţit jako kontrolní mechanismus. 

Vyuţíváním těchto rozhodovacích systémů ve společnosti dojde ke sníţení 

dodavatelského rizika, navíc by se v budoucnu měly projevit úspory, které budou 

důsledkem toho, ţe společnosti nebudou vznikat nadbytečné náklady související 

s navázáním spolupráce s nevyhovujícím dodavatelem.   

 

Návrhy rozhodovacích systémů pro hodnocení dodavatelů vyuţívajících principů fuzzy 

logiky, stejně tak jako tuto práci, bude mít společnost, pro kterou bylo řešení vytvářeno, 

k dispozici. V případě, ţe by měla společnost zájem některý z modelů ještě dále vyvíjet, 

či více přizpůsobovat svým poţadavkům, je moţno se dohodnout na další spolupráci. 

Vytvořené řešení by, s menšími či výraznějšími modifikacemi, k hodnocení a výběru 

dodavatelů mohly teoreticky vyuţívat i jiné společnosti.  
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